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leges bereiken accoord over koopsom

Explosievendienst
maakt granaat
onschadelijk

Traditionele Nieuwjaarsduik,
een kwestie van 'even wennen'

Vankoop CÏarakliniek
ijkt nu bijna rond

aanvulling betekenen op de voorhanden zijnde locaties waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Op
de planningslijst voor nieuwbouw, die
in 1985 is vastgesteld, werd gesproken
over de bouw van veertig woningweteenheden op dit perceel. Volgens deze
lijst zou de realisering hiervan in 1988
plaats moeten vinden. Om nu echter
snel aan de slag te kunnen gaan, zal
waarschijnlijk van dit plan afgeweken
jjadat het ambtelijk overleg over de toestemming moeten verlenen, voor- worden. Van Caspel verwacht, dat affrkoopvoorwaarden tussen beide ge- ziet hij op korte termijn een positief hankelijk van de behoefte, een aantal
Itenten was vastgelopen, hebben de antwoord.
goedkopere woningen gebouwd zal
Ook in de Zandvoortse commissies worden, plus enkele duurdere om een
[thouders Van Caspel, Publieke
|;rken Zandvoort, en Koster, Open- voor Publieke Werken en Financiën deel van de kosten op te kunnen van; Werken Haarlem, gezamenlijk de worden weinig of geen bezwaren ver- gen.
(loop doorgehakt. Namens beide col- wacht. Volgens wethouder Van Caspel
|[es van burgemeester en wethouders heeft men hier de noodzaak ervan in- Touwtrekken
reikten zij een accoord over de prijs gezien en is men in principe accoord
Het touwtrekken om het terrein van
| n het object. Deze wordt echter nog gegaan met aankoop van de grond.
et vrijgegeven omdat het voorstel Naar zijn mening hadden de onder- de CÏarakliniek in bezit te krijgen,
| (g aan de desbetreffende commissies handelingen voor de gemeente Zand- stamt al vanaf de zomer van 1985. In
et worden voorgelegd. Volgens de voort, financieel een redelijk resul- de maand juli van dat jaar kwam het
er Koster is dit wat Haarlem betreft taat. Hij rekent daarom op een snelle gebouw leeg te staan. Het pand, dat
oorspronkelijk werd gebruikt als ob||iter een formele zaak, omdat deze afwikkeling.
servatiekliniek voor TB-patiënten
mmissie voor Openbare Werken in
|ke plaats, het college al in een eerder
De gemeente Zandvoort is er al ge- maar waarin later psycho-geriatrilidium ruim baan heeft gegeven voor ruime tijd op uit om in het bezit te sche bejaarden werden gehuisvest,
(onderhandelingen. Ook van de kant komen van het terrein aan de Kost- voldeed niet meer aan de eisen. De
|n Gedeputeerde Staten, die hun verlorenstraat. Het zou een welkome bewoners verhuisden naar een nieuw
gebouwde vleugel van het verpleegtehuis Overspaarne in Haarlem. Al voor
het zover was, toonde de gemeente
Zandvoort interesse voor het terrein,
om er sociale woningbouw te plegen.
Er waren echter meerdere gegadigden,
die in de loop der tijd afhaakten. De
gemeenten konden het lange tijd niet
met elkaar eens worden over de verkoopsom. Daardoor raakten de onderDe vervaardiging van de rijbewijzen handelingen in het begin van dit jaar
l ZANDVOORT - De afgifte van
een impasse, die pas aan het eind
pbewijzen, die sinds oktober 1986 vindt op de afdeling Burgerzaken zelf in
de zomer doorbroken werd. De geor de afdeling Burgerzaken van plaats. Kant en klaar, met alle gewen- van
meen te Haarlem had de indruk gekreste
gegevens,
komen
zij
op
het
kantoor
: gemeente Zandvoort wordt ver- uit de printer rollen. De informatie gen dat haar onderhandelingspartner
cht, verloopt geheel naar wens rond elk rijbewijs wordt doorgegeven zijn laatste bod had gedaan. Op hertin de desbetreffende ambtena- aan
het landelijke registratiepunt, het haaldelrjk aandringen van de gemeen-'
|n. Naar verwachting zal de Centraal Bureau Rijbewijzen in Veen- te Zandvoort zijn de onderhandelingen uiteindelijk heropend.
ichttijd na aanvraag van het dam.

ZANDVOORT - De explosieven-opruimingsdienst van de marine heeft
vorige week dinsdag bij Bad Riche een
granaat onschadelijk gemaakt, die s'
middags bij toeval door de Zandvoortse politie was aangetroffen. Zoals de
laatste tijd regelmatig voorkomt was
ook dit scherpe mortier aangespoeld.

SANDVOORT - Naar verwachting zal in maart de overacht plaatsvinden van grond en opstallen van de Clarakli:k. De onderhandelingen tussen de gemeenten Zandvoort en
,arlem, die al ruim anderhalf jaar in beslag nemen, lijken
nen enkele weken te worden afgerond. De colleges van beide
een ten zijn al tot overeenstemming gekomen over de veripprrjs. Na de overdracht wil men in Zandvoort zo snel
igelijk over gaan tot de bouw van woningen op dit terrein.

Reddingmij;
vaart uit
ZANDVOORT- Zaterdag 10 januari
zal een oefentocht met de reddingboot
Dr. Ir. S.L. Louwes. Het vertrek is om
10.00 uur vanaf het boothuis.

Waterstanden

Op het eerste gezicht hadden de vele deelnemers aan de jaarlijkse duik weinig last van het koude water.
Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - Een recordaantal zwemmers nam
dit jaar deel aan de traditionele Nieuwjaarsduik in de
Noordzee. Tot verbazing van
het talloze publiek renden
donderdagmiddag minstens
zeventig koelbloedigen in
badkleding over het Zandvooftse strand, daarbij af en
toe een duik nemend in het
ijskoude water.
Waarschijnlijk liepen bij een
aantal warm aangeklede toe-

igifte rijbewijzen
erloopt steeds beter

leuwe rijbewijs binnen enkele
Heken teruggebracht worden tot
ikele dagen.
[|De ambtenaren van de afdeling
irgerzaken zijn nu zover ingewerkt
|ut zij zorg kunnen dragen voor een
epele afwikkeling van de rrjbewrjjanvragen. Ook de gegevens zijn
jervoor al in voldoende mate ver;rkt. De achterstand in de behandeig, die was ontstaan doordat de Pronciale Griffie de laatste maanden
lor de overdracht geen nieuwe aan•agen meer accepteerde, is geheel inilopen. De gemiddelde wachttijd op
•n nieuw document bedraagt nu on:veer een week. De heer C.J. Wester,
lef afdeling Burgerzaken, verwacht
it dit op korte termijn nog minder
ordt. De automatisering bij de geeente raakt steeds meer doorge>erd, waardoor de benodigde gege:ns snel voorhanden zijn.
Ook komt er binnenkort een einde
in de controle die de Griffie nu nog
itvoert. Hierdoor ontstaat op het
;enblik nog de meeste vertraging. De
jbewijzen moeten worden opgeuurd naar Haarlem, waar men kijkt
' de gegevens kloppen en op de juiste
ijze zijn ingevuld. Na enige dagen
orden de documenten weer in Zand>ort terug bezorgd.

Nieuwe agente
n dienst
J ZANDVOORT - Ter versterking
lan het Zandvoortse politiekorps is
listeren de eenentwintig-jarige SjacoVe Appelman beëdigd. Zij is afkomlig uit Bovenkarspel en heeft na haar
"jleiding in Amsterdam, gedurende
|if maanden stage gelopen in de
instad. Momenteel is zij woonachin Zandvoort.
tjacoline Appelman gaat deel uitmafen van de uniformdienst, die de algeiene surveillance verricht.

ïzondheidVanAs
verbetert gestaag
ZANDVOORT - De gezondheid
an Richard van As verbetert getaag. Sinds oudjaarsdag is het
3DA-raadslid weer thuis, waar hij
icrstelt van een longembolie.
[Voorlopig moet hij wel onder cpnpole blijven, maar hij hoopt bij de
raadsvergadering van 27 januari
weer aanwezig te zijn.
r

Van As moest op 17 december de
raadsvergadering voortijdig verlaten
Dmdat hij onwel werd. Daags erna ontdekte de specialist de longembolie, die
^en gevolg was van een inwendige intectie aan zijn linkerbeen. Van As
werd in het ziekenhuis gehouden en
.noest tot aan Tweede Kerstdag aan
een infuus.
Controle is voorlopig nodig, omdat
de situatie tamelijk ernstig is geweest.
"Toen ik bij de specialist kwam moest
ik direct in een rolstoel, dus je kunt wel
zeggen dat ik er behoorlijk slecht aan
toe was", aldus Van Ai,. "Maar maandag ben ik voor het eerst weer even
naar buiten geweest, want ik voel me
al een heel stuk beter. Daarnaast heeft
de grote belangstelling zoals vanuit
mijn werk, het college, de raad en van
allerlei andere bekenden uit het dorp
mij enorm veel goed gedaan", aldus
nichard van As, die de toekomst weer
wat zonniger tegemoet durft te zien.

Kans op behoud van circuit stijgt
door veranderde houding van PvdA

ZANDVOORT - De veranderde houding van de PvdA
doet vermoeden dat de kans op
behoud van het circuit in
Zandvoort
blijft
stijgen.
Maandag beginnen provinciale staten met de behandeling
van het nieuwe streekplan
voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Daarin zeggen Gedeputeerde Staten nog
steeds van mening dat het
"circuit planologisch gezien
niet gewenst is. Gestreefd
wordt naar beëindiging van
deze activiteiten op termijn.
Een voorziening voor de verblij f recreatie vinden wij op
zich een goede zaak. In de huidige situatie kan een dergelijk
project in combinatie met het,
circuit vanwege de geluidhinderproblematiek echter niet
gerealiseerd worden."

Dat betekende een totale omme-' circuit, maar bekend is dat deze partij
zwaai van de socialisten die tot dan toe over het algemeen niet tegen de racesteeds fervente tegenstanders van het baan is. De kleinere partijen zijn over
circuit waren. Tijdens een commissie- het algemeen tegen het circuit. De
behandeling van het streekplan ver- PSP-er Denekamp bracht dit onder
klaarde de PvdA-er Brokerhof nog dat woorden door op te merken dat hij de
hij het standpunt van GS over het race-activiteiten liefst op termijn gecircuit deelde, dus dat het circuit op steld wilde zien. Maandag, of anders de
termijn moet verdwijnen. Maar deze maandag daarop (want provinciale
fractie zal zeer ongeloofwaardig over- staten doen twee dagen over de behankomen als zij straks tegen het circuit' deling van het streekplan) is er meer
stemt en even later met een verkie- duidelijkheid over de toekomst van het
zingsprogramma komt waarin staat circuit.
dat het circuit bewaard moet blijven.
Wat het CDA betreft mag het circuit blijven, maar dan wel aangepast.
De heer Roozen van deze partij wees er
tijdens de commissievergadering op
dat het circuit al veertig jaar bestaat.
Het wordt niet alleen gebruikt voor de
Grand Prix, maar voor allerlei doeleinden gedurende 260 dagen. Hij vroeg
Bel voor vrijdag
G.S. te bezien of het krakelingmodel
12.00 uur
tezamen met de aanleg van het bungalowpark een haalbare zaak is. Het
CDA is wel tegen verplaatsing van de
ons kantoor, telefoon
camping Zeereep naar het Roggeveld,
de camping zou wat hem betreft kunnen worden opgeheven.
Tijdens de commissievergadering
Als dus provinciale staten de voor- sprak de VVD zich niet uit over het
dracht van het college zullen volgen
ADVERTENTIE.
dan verdwijnt het circuit op termijn
uit Zandvoort. Zover is het echter nog
niet, want pas onlangs heeft zich een
nieuwe ontwikkeling voorgedaan.
Toen sprak namelijk de PvdA, afdeVrijdag 9 en zaterdag 10 januari in de
ling Noord-Holland, zich in het concept-programma voor de StatenverHervormde Kerk aanvang 20.00 uur.
kiezing uit voor handhaving van het
circuit.

schouwers de rillingen over de
rug bij het zien van dit spektakel.
Mannen en vrouwen, jongens en
meisjes in zwemkleding rennend
in een ijzige wind. "Dat noemen
ze warm lopen", aldus een trouwe
bezoeker van het zwemfestijn.
"Het zal wel even wennen zijn,
maar mij zie je er niet bij hoor!"
Even later liep het uitgebreide
gezelschap van de Haarlemse
zwemclub Rapido '82, snel het
water in, de vlag voorop. Na een
korte duik trokken de enthousiastelingen zich ook snel weer

ADVERTENTIE

PRIJZEN
KORTINGEN

VAN

30% tot 70%
CORTINA MODES
Kerkplein 3
Tel. 14828

Uw krant
Vrouwen van Nu
niet ontvangen? brengen bezoek

1 71 66

Zandvoorts Nieuwjaars Concert

terug uit het koude zilte nat, dat
een tempatuur had van ongeveer
vijf graden. Dit proces herhaalde
zich enige malen.
Met het snel aankleden eindigde de Zandvoortse Nieuwjaarsduik. Het was de zeven twintigste
op rij, sinds het eerste zwemspektakel dat in 1960 door de vereniging Njord '59 werd georganiseerd. Gezien het vertoonde enthousiasme bij zwemmers en publiek lijkt de duik van vorige week
een goed voorteken voor het komende badseizoen.

ZANDVOORT - Hei Zandvoortse strand is vorige week enige dagen vervuild geweest door duizenden korreltjes olie, waar vooral de
wandelaars veel hinder van ondervonden. Terwijl het onderzoek
naar de herkomst nog voortduurt,
is de olie ondertussen al weer grotendeels weggespoeld.
Op maandagochtend ontving men
op het politiebureau het bericht van
de Rijkspolitie, dat de olie-vlek in aantocht was. Deze bevond zich op dat
moment nog voor de kust van Hoek

Dinsdag 13 januari wordt er een
spelmiddag gehouden in Restaurant
Delicia. Er is gelegenheid tot kaarten
of andere spelletjes, eventueel gevolgd
door een gezamenlijk diner. Aanvang
14.00 uur.

"Hij is altijd bezig met het dorp,
voor zijn collega's en zijn bedrijf,
maar meer nog voor Zandvoort", zo
begon de praeses van Duysterghast, Herman Sikkens, de lange
lijst van diensten die Fred Paap
zijn omgeving heeft bewezen. "Hij
zit in het bestuur van de VVV,
draagt ideeën aan en stimuleert
deze instantie tot het aanpakken
van zaken die de toeristen naar
Zandvoort trekken. Hij zit in het
bestuur van de horeca, zowel plaatselijk als landelijk, helpt aankomende en nieuw startende collegae
met raad en daad en pleit bij de
gemeente om plannen in uitvoering te nemen. Hij is de man geweest die zich heeft ingezet om het
Pro World Cup surfspectakel rond
te krijgen, een evenement dat internationale publiciteit voor de
badplaats met zich meebrengt..

van Holland en verspreidde zich in
noordelijke richting. Later op de dag
werd een deel hiervan afgezet op het
Zandvoortse strand. Vooral de strandwandelaars, door de herfstvakantie in
ruime getale aanwezig, ondervonden
hiervan veel last. Behalve de badplaats heeft een groot deel van de
Noord- en Zuid-Hollandse kust met de
olie-vlek te maken gekregen. In een
poging de herkomst van de olie en de
ernst van de vervuiling vast te stellen,
onderzoekt het laboratorium van
Rijks Waterstaat te Rijswijk, enkele
monsters.

met borg gevoerd
vanaf

249,-

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
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Snert

Ook het cafébedrijf van Paap
kwam zaterdagavond ter sprake:
"In plaats van de eerste indruk van
onverschilligheid komt de klant na
een paar bezoeken aan het etablissement tot het inzicht dat Pred
Paap altijd bereid is tot een gesprek
en overal wat van af weet. En daarbij tapt hij Dommels bier, lekker
anders". Sikkens herinnert aan het
schoolbord aan de gevel met zijn
eigenzinnige teksten, zoals midden
in de maand juli: 'Je kunt wel snert
krijgen, maar dan voor honderd
inan'.
Met medewerking van de Wurfleden Rie Molenaar en Kiek Blurjs

ZANDVOORT - Zaterdagnacht waren in de badplaats blijkbaar weer autokrakers op pad. 's Morgens om zeven
uur meldde een inwoner bij het politiebureau dat zijn auto was opengebroken. Hij mist een radio-cassetterecorder.

Leren jacks

Daarbij bleef hij altijd optimistisch, getuige zijn commentaar tijdens de voorbereidingen: 'Het moet
lukken' ".

Volgens de praeses spreekt Pred
Paap ook in de politiek een kritisch
woordje mee. "Hij weet het vaak
beter dan de politici, die zich dan
betrapt voelen", aldus Sikkens.
"Hij stelt vragen waar men geen
raad mee weet, maar altijd in het
belang van Zandvoort en het plaatselijke bedrijfsleven. Voor zijn opponenten is hij vaak lastig, maar
altijd positief als het gaat om de
bedrijfstak waarin hij functioneert
of om Zandvoort als dorp".

Autokrakers

ADVERTENTIE

aan Schouwburg
ZANDVOORT - De vereniging
Vrouwen van Nu organiseert in januari weer diverse activiteiten. Voor
donderdagavond 8 januari staat er op
het programma een bezoek aan de
Haarlemse Stadsschouwburg, waar
een eenmalig optreden van Marjol
Flore zal plaatsvinden. Kaarten kosten f. 17,50, voor 65+ paspoort-houders
f. 12,50. Verzamelen in de hal van de
Stadsschouwburg om 19.45 uur.

Datum
HW LW HW LW
08 jan
09.50 05.42 22.29 17.51
09 jan
10.56 06.34 23.43 18.48
10 jan
12.0407.31 --.--19.51
11 jan
00.4908.38 13.0421.12
12 jan
01.4609.4613.5722.15
13 jan
02.34 10.38 14.43 23.02
14 jan
03.1711.1715.2323.37
15 jan
03.54 11.41 16.00 23.58
16 jan
04.2812.0016.35 --.-Maanstanden: donderdag 15 jan.
VM 03.30 uur
Sprmgtij: 15 januari. NAP
+ 103 cM. 16.00 uur

Olievervuiling strand langs
natuurlijke weg verdwenen

Fred Paap beloond met 'Tafel van verdienste'
ZANDVOORT - Fred Paap,
bij veel Zandvoorters welbekend van onder andere café
Arie Koper ('Kopertje') op het
Kerkplein, is zaterdag, na de'
nieuwjaarsreceptie, in sociëteit
Duysterghast gehuldigd vanwege zijn vele verdiensten voor
de badplaats. Zijn activiteiten,
die meestal achter de schermen
plaatsvinden, vormden de aanleiding om hem de 'Tafel van
Verdienste' uit te reiken.

Oplage: 4.400

Editie:30

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
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1

Fred Paap (I.) was zeer verrast doordat de keuze op hem was gevallen.
Foto: Bram Stijnen

kreeg de zeer verraste Pred Paap,
die met smoesjes naar de sociëteit
was gelokt, de Tafel van Verdienste
uitgereikt. De Tafel is ontworpen

en gemaakt door Toon Lavertu en
gegraveerd met een toepasselijke
tekst: 'Poffers kenne beter waeter
zoipe'.
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Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN
Enige en algemene kennisgeving
Geheel onverwacht is uit ons midden heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en
opa
Wïllem Cornelis van der Mije
echtgenoot van J. Olie
29 november 1932
28 december 1986
Zandvoort:
J. van der Mije-Olie
Pieter
Leida en Jos
Zandvooit:
Willem en Marina
Hayo
Hoorn:
Cornelis en Jolanda
Patrick
Chantal
Zandvoort:
Jacoba en Ron
Ronald
Johnny
Bart
2041 BP Zandvoort
Linnaeusstraat flat 7 nr 3
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

iedereen leest de krant altijd en overal

Op 30 december j.l. overleed, toch nog vrij plotseling, onze lieve moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en zuster
Christina Johanna Dijkhoffz
weduwe van Jacob Nuiver
in de leeftijd van 91 jaar
Eelde:
J. A. Nuiver
N. Nuiver-Broekzitter
Ernst:
J. H. Nuiver
A. Th. Nuiver-Rademakers
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Bentveld:
A. H. Dijkhoffz
J. J. G. Dijkhoffz
Op verzoek van de overledene heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentie-adres: Dames Dijkhoffz, Huize
Bodaan, kamer 211, Bramenlaan 2, 2116 TR
Bentveld.

Haltestraat 1
Telefoon 16123

JUBILEUM

Uw speciaalzaak

de witte zwaan

voor
NATUURLIJKE

Gasthuisplein
De gemeente Zandvoort vraagt:

A. INVALKRACHTEN,
bevoegd voor het basisonderwijs;

B. GROEPSLEEKRACHT,
(groep 6/7) bij het openbaar basisonderwijs, om gedurende de ziekte van
de huidige leerkracht voor circa 34 uur per week werkzaam te zijn;

Gemteresseerden voor B. kunnen telefonisch inlichtingen inwinnen bij het
hoofd van de school, de heer H. Nijboer tel. 02507-12048 (thuis) of 0250712862 (school).

U bereikt met deze advertentie 11.000
mensen in Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout, en hij kost slechts ƒ25,-.
Voor meer informatie bel Weekmedia
Aalsmeer, telefoon 02977-28411.

INBOEDELVEILING
vastgesteld op woensdag 28
januari 's morgens 9.30 uur.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DROGISTERIJ

BOUWMAN en. D

DAG en NACHT bereikbaar
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„de Krocht"

Volgens de al meer dan 100 jaar van
kracht zijnde Legeswet (1879) moet
een gemeente van meer da n 10.OOO
zielen haar inwoners minimaal twee
maal per week gelegenheid geven
in het huwelijk te treden.
Wie bijgaand artikel leest constateert dat aan die voorwaarde ruimschoots wordt voldaan.

Trouwen kan dus overal, maar de ondertrouw (het aantekenen) moet nog altijd
in de eigen woonplaats van (één van) de
twee plaatsvinden.
Dat heeft onder meer te maken met de
wettelijk voorgeschreven- afkondiging
van het huwelijk, die nodig is om de bij
het huwelijk betrokkenen de gelegenheid te geven het eventueel te stuiten.
Het huwelijk wordt én in de woonplaats
van (één van) beiden én in de plaats waar
het zal worden voltrokken afgekondigd.

In Zandvoort kan worden aangetekend:
iedere woensdag van 9.00 tot 12.00
uur.
Op vrijdag daaraanvolgend wordt het
huwelijk afgekondigd, waarna na tien
dagen - volgens wettelijk voorschrift kan worden getrouwd: dus op of vanaf de
tweede maandag na de genoemde vrijdag.
staan, de betreffende bescheiden klaar
moeten liggen en de trouwzaal een feestelijk aanzicht moet hebben en behoorlijk verwarmd moet zijn.
Op de middagen is dat alles geen probleem. Op de zaterdag in feite ook niet,
maar het betekent wel extra kosten en...
overwerk.

HOE LAAT TROUWEN ?
Aanstaande echtparen hebben nu dus
ook officieel een ruime keus.
Ze kunnen trouwen op:
- maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 12.00 uur en om 14.00, 15.00
en eventueel 15.45 uur
en bovendien op
- zaterdag om 10.00 en 11.00 uur en
- zondag in gevallen die geen uitstel gedogen, bijvoorbeeld in verband met
het te verwachte aanstaande overlijden van één van de partners.
Zo'n geval, dat door de ambtenaar van
de burgerlijke stand wordt beoordeeld,
komt uiteraard practisch niet voor.

TARIEVEN
Overwerk moet als zodanig worden betaald, niet alleen in het bedrijfsleven,
maar ook bij de overheid.
Het zal daarom niemand verbazen dat
het zaterdagtanef hoger is dan dat van
andere dagen.
Wat kost trouwen in Zandvoort eigenlijk?
Goed om dat eens precies op een rijtje te
hebben, zodat bij het bepalen van de

huwelijksdag ook dat aspect kan worden meegewogen. Zie dus bijgaand overzicht.
De genoemde tarieven sluiten nauw aan
bij die van andere gemeenten in de
regio, ook dat van zaterdag.
Overigens kan een gemeente haar tarieven niet zonder meer bepalen: ze
moet ze, degelijk gemotiveerd, ter goedkeuring voorleggen aan de Minister van
Financien.

ONDERTROUW,
AFKONDIGING EN ANDERE
HUWELUKSFEITEN

Nog even terug naar het stuiten van het
huwelijk.
Wie één van de trouwlustigen om de een
of andere reden niet mag heeft uiteraard
geen schijn van kans om het huwelijk te
verhinderen.
Hij of zij heeft die kans alleen als er zeer
ernstige bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk zijn in te brengen, zoals de
wetenschap dat één van de twee al getrouwd is of als er sprake is van verminderde geestelijke vermogens van één
van de partners, waarvan de andere gebruik maakt om bijvoorbeeld zijn of haar
geld te bemachtigen.

Voor het voltrekken van een huwelijk zijn
van de kant van de gemeente minstens
twee mensen nodig: de ambtenaar van
de burger'ijke stand en de bode van het
gemeentehuis.
De noodzakelijke aanwezigheid van de
eerste spreekt voor zichzelf.
De aanwezigheid van de tweede is gewenst, omdat een bruidspaar natuurlijk
niet voor een dichte deur mag komen te

Als ambtenaar van de burgerlijke
stand treden in Zandvoort niet
alleen daartoe bevoegde
ambtenaren van de afdeling
burgerzaken op, maar ook enkele
oud-ambtenaren en een
oud-wethouder.
De activiteiten van de laatstgenoemden zijn door de
gemeenteraad goedgekeurd,
waarna zij zijn beëdigd door
de president van de
A rrondissementsrechtbank.

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Vanaf 1 januari 1987 gelden de volgende tarieven:

DONDERDAG
9.00 tof 10.00 en 11.00 tot 12.OO uur

- gratis
- f 127.0O
- f 222.00

ZATERDAG
10.00 en 11.00 uur

- / 600.00*

De afdeling weet ook antwoord op vragen, die direct of zijdelings met het
huwelijk zelf te maken hebben: zoals het
erkennen van ongeboren kinderen en
van wat men officieel overspelige kinderen noemt.
Heel belangrijk in verband met onder
meer de naam en het erfrecht van die
kinderen.

Het hoge WOENSDAGTARIEF is hiermee vervallen.
* De tot nog toe bestaande mogelijkheid om in zeer bijzondere gevallen op zaterdag
te trouwen kostte f 432.00.

8/9 januari 1987

GEMEENTE
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Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met rode
omlijning voormelde percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretarie (afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend maandag tot en met vrijdag van 08.30 -12.30 uur) ter inzage.

Bouwplan
Het college van B & W is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet vrijstelling
te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan ten behoeve van de
bouw van een snackbar met woning op het perceel grond gelegen aan de Passage/Jac. van Heemskerckstraat.

Aangevraagde bouwvergunningen
149B86 Burg. v. Alphenstraat (circuit) diverse bouwwerken
150B86 Haltestraat 56
verbouw pand

VOOR

7 dece
'urne

Men kan deze aanvragen gedurende eenweeknahet verschijnen </an dit blad bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30
tot 12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schnftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend.
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijr

Verleende bouwvergunninge

lei
.ei

Mie.

tl

IJK

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben besloten de bedr fsvergunning voor het vervoervan personen met viertaxi's (dit beperkt tot het vervoer
van zittende patiënten) van Taxi 13000 BV, H.N. Werkmanweg 15 te Haarlem,
alsmede de bedrijfsvergunning voor het vervoervan personen met zes têtxi's van
Taxi Centrale Zandvoort BV, Grote Krocht 18 te Zandvoort, per 1 januari 1987 te
verlengen, met dien verstande dat de vergunningen gelden tot 1 januari 1989.
Afschriften van deze vergunningen liggen ter lezing ter secretarie gedurende de
termijn, dat tegen de beschikkingen beroep kan worden ingesteld. Beroeo kan op
grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid van de Wet Autovervoer Personen
binnen 30 dagen nade datum van deze bekendmaking worden ingesteld Jr _>r belanghebbenden, door de Commissie voor de vervoervergunningen en door de Rijksinspekteur van het verkeer in Noord-Holland bij het college van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.
Zandvoort, 8 januari 1987.
dms

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart.
uitvaartverzorging
kennemerland

-«s

D

Aan
antal
:ing. E
euren
oorts
üanne
lerkoc
laarle
everer
iging
je bij.

Het plan ligt met ingang van 12 januari I9b6 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen

Taxivergunnirt ;en -

Tot zover wat wetenswaardigheden omtrent de voltrekking van een huwelijk.
Wilt u meer weten, gaat u dan even langs
bij de afdeling Burgerzaken of belt u. Het
telefoonnummer van de secretarie is
14841.

- f 64.00
- f 127.00

VRIJDAG
9.00 tot 12.00 uur
14.00, 15.00 en eventueel 15.45 uur

Voorbereidingsbesluiten
De Burgemeester van Zandvoort c-uigt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij besluiten van 16 december 1986 opgrond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard,
dat voor.
a. Kostverlorenpark
b. perceel grond nabij Passage/Jac. van Heemskerckstraat
een bestemmingsplan wordt voorbereid.
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wijzigen dakverdieping
wijzigen westgevel
t.
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, l
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
een bezwaarschrift indienen bij burgemeesteren wethouders van Zandvoort, po.i
2, 2040 AA Zandvoort.
{

De ouderen onder ons trouwden in hun
eigen woonplaats of in die van hun verloofde. Dat was nu eenmaal zo bij wet
bepaald.

VAN MAANDAG TOTEN MET DONDERDAG
9.00 tot 12.00 uur
14.00, 15.0O en eventueel 13.45 uur

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en eerde «
geld op uw "Ik \
krantenarchief? laarir
largre

124B86 Hogeweg 48
120B86 Boul. Paulus Loot 37

RONDOM HET HUWELIJK
OVERWERK

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

De laatste jaren kan men trouwen waar
men wil. Vandaar dat gemeenten met
een pittoresk gemeentehuis of een schilderachtige omgeving het wat dat betreft
drukker hebben gekregen.
In Zandvoort trouwen bijvoorbeeld veel
Amsterdammers.

VOORTAAN OOK TROUWEN
OP ZATERDAG
De verordening is sinds die tijd van
kracht gebleven. Maar de praktijk ontwikkelde zich in een andere richting, met
name op het terrein van de huwelijksvoltrekkingen.
Sinds jaar en dag immers wordt er in
Zandvoort ook 's middags getrouwd, terwijl er steeds meer vraag kwam naar de
zaterdag als huwelijksdag.
Vandaar dat de gemeenteraad onlangs
heeft besloten om de hiervoor genoemde verordening per 1 januari 1987 te
wijzigen in die zin, dat de burgerlijke
stand ook 's middags en op zaterdag
geopend is, maaralleen voorhuwelijksvoltrekkingen.

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst

Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Eind 1935 - dus 51 jaar geleden - legde de toenmalige gemeenteraad van Zandvoort in de Verordening betreffende de burgerlijke
stand vast op welke tijdstippen de ambtenaar van de burgerlijke
stand voor het publiek beschikbaar zou zijn.
Dat zou zijn op alle ochtenden van de week, met uitzondering van
zaterdagen, zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen.
Men zou op die laatstgenoemde dagen alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen, die geen uitstel gedoogden, een beroep op de burgerlijke
stand kunnen doen.

m

litgaa

Oranjestr. 7 - Zandvoort ;andvi
Alema
Tel. 02507-12327
llema
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en loor Ja
ENKELSTUKKEN

Daarnaast kunt u bij ons terecht

Nieuwe mogelijkheden per 1 januari 1987
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Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

TROUWEN IN ZANDVOORT

LJ

ie afs

U kunt nog dagelijks goederen
inzenden of laten afhalen.
Inl.: Fa. Waterdrinker, tel. 12164.

Begrafenissen
en crematies!

'Trouwen is weer in'. Dat constateren-op grond van onomstotelijke cijfers-de afdelingen Burgerzaken van onze en van andere gemeenten.
Een tijd lang is de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de relatie van twee mensen veel minder
te pas gekomen dan in de topjaren van weleer. Maar nu is er weer werk aan de winkel: op alle
dagen van de week en voor wie daarop staat eventueel zelfs op zondag.
Wat zijn de mogelijkheden in Zandvoort?
Een overzicht

Ii

vitamines en riek £
mineralen
essential organics oor ]V
uit Amerika, Lane, laar. 5
uit Engeland Üdens

C. VAKLEERKRACHT,
Geïnteresseerden voor het gestelde onder A en C. kunnen telefonisch inlichtingen inwinnen bij de heer J. H. Carree, personeelsfunctionaris tel.
02507-12014.

Mat

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

veilinggebouw

bij het basisonderwijs om gedurende de ziekte van de huidige vakleerkracht voor een nog nader aantal te bepalen uren werkzaam te zijn.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50
mm hoog kunt u gebruiken om een aankondiging
te doen van bijvoorbeeld jubileum, reunie,
vergadering, huwelijk, geboorte of andere
familieberichten.

EEKME

tel. 02507
DAG EN NACH'I

~*> ir, 1

DONDERDAG 8 JANUARI 1987
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Mar greet Ates na negen jaar Zandvoorts Nieuwsblad:

tlü
IE

'In het begin wist ik alleen maar dat Zandvoort bestond'
„D

13

IT IS HET DAN...
de krant is klaar...
voetjes op tafel..."
'E fco eindigde wekelijks de ruiriek Stuifzand van Margreet
ites in deze krant. De krant is
'i/csoor Margreet Ates voorgoed
met laar. Zij neemt volgende week
•j ]ijdens een wat besloten recepie afscheid van het Zandoorts Nieuwsblad. Ze vertrekt
ag (n april naar Spanje, waar ze
in |iet Zandvoortse strand ruilt
oor het Spaanse zand. Een reeptie in besloten kring, want
wie komen er op zo'n receptie,
/leest officiële personen. Termijn hart toch eigenlijk
litgaat naar de gewone menN en. Die zijn er heel wat in
Sandvoort. Boeiende mensen
voort
llemaal. Maar je kunt ze niet
7
llemaal uitnodigen."
J,
en

oor Jaap Kok

Margreet Ates kwam eigenlijk met
et schrijven in aanraking toen zij als
Ireetje Schoenmaker naar Engeland
ertrok. Vandaaruit schreef ze brieen naar een vriendin. De vader van
ie vriendin, die bij het Spaarne werke, vond die brieven erg goed. Ze ver:henen toen in het blad Goed Nieuws,
eruggekeerd in Nederland wilde zij
e journalistiek in, maar dat betaalde
slecht dat ze toch voor een andere
aan koos. Wel schreef zij kinderveralen voor Libelle en Margriet. Door
'je oedoen
van Jan de Hartog kwam ze
r. erecht bij het Algemeen Dagblad. Na
aar trouwen stopte ze, tot ze tijdens
;n receptie door Jan de Hartog als het
182 are werd uitgedaagd haar journalisieke arbeid te hervatten. In 1966 is zij
oen weer begonnen bij de Rijn en
Jouwe. Maar ze stopte weer omdat ze
iet werk toch niet kon combineren
net haar gezin. Daarna heeft ze nog
vat gewerkt voor bladen als Holland
lerald en Televizier. Toen ze in
leemstede kwam wonen trof ze een
tt advertentie in de Heemsteedse Couant aan waarin een redacteur voor
&ndvoort werd gevraagd. Zij sollicieerde en werd aangenomen.
\-\
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"Ik wist dat Zandvoort bestond,
laar meer wist ik er niet van," vertelt
ICHE largreet Ates nu. "Maar nu ik er weg

Nieuwsblad werkt, bijna wekelijks
over schreef. "Ik denk dat het nu wel
goed komt, nu het Casino het heeft
gekocht. Dat betekent meteen ook dat
het Casino voorgoed in Zandvoort
blijf t. Bovendien als Bouwes een beetje
goed wordt verbouwd, dan is Zandvoort misschien eindelijk verlost van
die tochthoek."

Nog meer zaken die Margreet Ates
in haar hart heeft gesloten en waarvan ze nu moet constateren dat er nog
steeds geen uitzicht is op een oplossing. Het ontbreken van een jongerenbeleid in Zandvoort bijvoorbeeld. "Er
is niet eens een disco". De woningnood
in het dorp is een ander voorbeeld. "In
die negen jaar zijn er natuurlijk wel
enkele huizen gebouwd, maar de mogelijkheden voor Zandvoort zijn toch
beperkt door de vastgestelde grenzen."

Lokale journalistiek

een terugblik geven op de gebeurtenissen in Zandvoort, gedurende het oude
jaar. Hierbij zal de humor zeker niet
ontbreken. Het geheel wordt georganiseerd en staat onder leiding van de
dirigent van de koren, Dico J. van Putten.
Bij beide concerten is een grammofoonplaatje te koop, dat enige tijd geleden in de Hervormde Kerk is opgenomen. Hieraan hebben nog veel meer
Zandvoortse verenigingen meegewerkt, zoals het Kinderkoor en het ouderenkoor Ten Anker. Bij het plaatje
draait het vooral om het Zandvoorts
Volkslied, geschreven door ds. Swaluë.
Op de B-kant is een potpourri opgenomen, met liedjes die de badplaats als
onderwerp hebben, zoals 'We gaan
naar Zandvoort' en 'De badhuismars'.
Het plaatje gaat f. 5,50 kosten.

Aan het concert verleent een groot
antal Zandvoorters zijn medewerng. Deelnemers aan dit unieke geuren zijn onder andere: het Zandorts Vrouwenkoor, het Zandvoorts
annenkoor en het Zandvoorts Kaerkoor. Daarnaast dragen ook de
aarlemse bas Ton Vreeswijk, folklovereniging De Wurf en toneelvereHet concert in de kerk aan het
ging Wim Hildering een flink steen- Kerkplein begint om 20.00 uur. De
bij. Ankie en Pieter Joustra zullen toegangsprijs bedraagt f. 10,-. Voor

'Zandvoortse Koeranf
stopt krantenuitgave
ZANDVOORT - De Zandvoortse Koerant is niet meer. Na langdurig gezocht te hebben naar een
oplossing voor het financiële tekort, heeft de redactie van de oudste krant van Zandvoort de strijd
tegen de dreigende sluiting opgegeven. Daardoor verschijnt het
blad niet meer sinds l januari. De
redactie is echter niet moedeloos.
Over een jaar wil men terugkomen, maar dan met een kabelkrant.

• Op de avond van het
Nieuwjaarsconcert is een
grammofoonplaatje met
het Zandvoorts Volkslied
te koop.

personen van 65 jaar of ouder, in het
bezit van de voordeelbon, die afgelopen weken in het Zandvoorts Nieuwsblad is afgedrukt, geldt een korting
van f. 2,50. Deze wordt gegeven door
het Zandvoorts Nieuwsblad ter ondersteuning van het concert, in de hoop
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ARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol /
}.F. Paardekoper:
•r
dienstdoende
arts:
tel
)0/15091.
tere inlichtingen omtrent de
.enddiensten worden verstrekt
3 telefoonnummers van de huisi: Anderson, tel. 12058, Drenth,
355,

' lie. iga, tel. 12181 en Zwerver, tel.
•»

VRTS: Hiervoor de eigen tand'en.
1

' ^EK: Zeestraat Apotheek, A.
oen, Zeestraat 71, tel. 13073
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dat dit zal uitgroeien tot een traditie.
Voor zover de voorraad nog strekt zijn
kaarten te verkrijgen bij het Gemeenschapshuis, de AKO aan het Kerkplein of aan de ingang van de Hervormde Kerk, een half uur voor aanvang.

'Tot ziens op de buis', zo luidt de
tekst op de voorpagina van de allerlaatste Zandvoortse Koerant. Met deze
optimistische zinsnede geeft de redactie van het blad duidelijk te kennen, in
de toekomst door te willen gaan met de
berichtgeving. Zij het niet op papier,
dan wel als kabelkrant, via radio en
televisie. De verspreiding van nieuws

Nieuwe eigenaar Dombo

WEEKENDDIENSTEN
eekend: 10/11 januari
UISARTSENPRAKTIJK NIEUW
OORD: tel. 19507.
december t/m 2 januari: Adé Scipio
üme

Zij hoefde niet bang te zijn dat er
eens een keer geen nieuws was. "Want
Zandvoort heeft een levendige gemeenschap. Er gebeurt altijd wel iets."
Levendig waren ook de raadsvergaderingen? "Ja zeker, alleen vind ik het
jammer dat de politieke partijen nu zo
vaak de landelijke politiek in de raadszaal brengen. Dat is nergens voor nodig, laat ze het maar lokaal houden.
Natuurlijk ben ik me ervan bewust
dat de landelijke politiek zich ook met
Zandvoort bemoeit. De bezuinigingen
bijvoorbeeld of het circuit. Maar dat is
geen reden om je goed- of afkeuring
voor het kabinet in de raadszaal uit te
spreken."

Margreet Ates vindt de lokale journalistiek belangrijk. "De mensen vinden het leuk als zij in de krant lezen
dat hun kind is geslaagd. Kleine berichten zijn ook belangrijk. En dan
gewone mensen in de krant. Dat zijn
vaak heel boeiende figuren die veel
hebben te vertellen. Het hoeven niet
altijd hoge pieten of grote kunstenaars te zijn. Of ik wat met de krant
heb bereikt? Geen idee. Achter de
schermen misschien. Maar dat kun je
toch nooit zo uitmeten. Ik weet wel dat
ik op verschillende momenten een bemiddelende rol heb vervuld. Maar dan
"Ja, ik zal Zandvoort missen als ik
• Margreet Ates zoals zoveel Zandvoorters haar kennen, zittend achter de IBM, waarop ze haar artikelen uitwerkte. was ik er persoonlijk bij, dat ging niet
door middel van een verhaal in de straks aan het Spaanse strand woon.
Ik heb een heleboel dingen zien groeiga, ben ik er trots op dat nog steeds nog, toen hij hoorde dat ik weg ging, dat als het nodig is Zandvoort weer krant."
en. Natuurlijk zijn er ook negatieve
mensen denken dat ik in Zandvoort we zullen je vele telefoongesprekken massaal in actie komt. Bovendien zijn
Als Margreet Ates nadenkt over dingen aan de Zandvoorters. Zij hebde meeste tegenstanders van het cirwoon en dat ik er alles vanaf weet. missen."
negen jaar in Zandvoort dan ben bijvoorbeeld een ontzettend lang
cuit in Zandvoort gekomen nadat het haar
"Wat mij heeft geërgerd is de lange circuit was aangelegd. Dus ze wisten vindt zij dat er toch wel het een en geheugen. Als je een keer een misstap
Maar in het begin was het allemaal
is veranderd. Het voornaamste hebt begaan moetje dat jarenlang ho•wel verwarrend. Al die zelfde namen. tijd dat bepaalde dingen moeten du- wat hun te wachten stond. Als ik ander
ren. Toen ik kwam, speelde bijvoor- straks naar Spanje ga, dan weet ik dat is misschien wel dat allerlei belangen- ren. Men zou wat meer moeten relatiIn die tijd heb ik veel steun gehad van beeld de kwestie van het circuit al en ik in een toeristenplaats terecht kom. groepen elkaar hebben gevonden, dat veren. Maar zo is de Zandvoortse geCees Kuijper sr. Ik heb erg aan de daar wordt nog steeds over gepraat. Ik Dan moet ik niet gaan klagen dat het zij meer als een front werken voor de meenschap niet. Aan de andere kant
belangen van Zandvoort. Bewonde- zijn het heel hartelijke mensen. Het
mentaliteit van de Zandvoorters moe- begrijp ook niet waarom dat nodig is, toerisme zoveel overlast bezorgt."
ring voor sommige zaken komt ook kwam meer dan eens voor dat mensen
ten wennen. De mensen denken er want het grootste deel van de bevolnaar boven. "Zoals voor de strand- mij een bloemetje, een flesje wijn of een
commercieel. Maar goed, als je een- king staat achter het circuit. Waarom
pachters, die ieder jaar toch maar kop en schotel kwamen brengen, gemaal gewend bent, dan is Zandvoort moeten dan andere overheden zich er- Betrokkenheid
weer moeten afwachten wat voor weer woon omdat ik zo'n leuk stukje over
een boeiende plaats. De mensen wil- mee bemoeien. Zelf sta ik achter het
den ook graag in het 'krantje' - want circuit, maar ik zal nooit bij een autoDe betrokkenheid met het gebied het wordt. Maar steeds bezig blijven hen had geschreven. Het was trouzo wordt het Zandvoorts Nieuwsblad race komen. Ik heb eens 24 uur het komt bij Margreet Ates steeds weer met hun strandtenten en ieder jaar wens opvallend hoe gemakkelijk men
nog steeds genoemd - komen. Ik heb Grand Prix-circus gevolgd. Ver- boven drijven tijdens het gesprek. opnieuw klaarstaan om de gasten te de weg naar het kantoor wist te vinsteeds geprobeerd objectief te zijn en schrikkelijk. Dat de bevolking achter Steeds weer vertelt ze het jammer te ontvangen. Het is jammer dat ze de den. Ik denk dat ik aardig in die toch
daarbij heb ik er steeds voor gezorgd het circuit staat blijkt wel uit de mas- vinden dat ze bepaalde zaken niet toerist zo weinig kunnen bieden. Zee wel gesloten gemeenschap thuis ben.
dat de feiten juist waren. Er konden sale actie die in 1979 voor het behoud meer kan meemaken als ze klaar zijn. en strand is eigenlijk het enige."
Want het is na het seizoen toch leuk
dan wat kleine onjuistheden in mijn van het circuit is gevoerd. Toen liet de Het Vendorado-plan bijvoorbeeld. En
Toen Margreet Ates voor de Rijn en als de Zandvoorters tegen je zeggen:
artikelen staan, maar de basis was al- zwijgende meerderheid zich eindelijk Bouwes, waar ze in de loop van de Gouwe werkte, woonde zij in Nieuw- Zo, de toeristen zijn weg, we zijn weer
tijd goed. De burgemeester zei onlangs eens horen. En ik ben ervan overtuigd negen jaar dat ze voor het Zandvoorts koop. Is dat te vergelijken, want de onder elkaar."

Jnieke samenwerking bij
erste Nieuwjaarsconcert
ZAND VOORT - Bij het allereerZandvoortse Nieuwjaarsconert dat aanstaande vrijdag en zardag in de Hervormde Kerk
ordt gehouden, is sprake van een
niek
samenwerkingsverband
ussen diverse plaatselijke vereningen. De leden hiervan tonen
idens de voorbereidingen, die al
nige weken duren, veel enthouasme en een uitermate grote int.

Nieuwkoopse plassen zijn toch ook
toeristische trekpleisters? "Nee, Zandvoort is heel anders. De aard van het
toerisme ook. En zelfs daarin is verandering gekomen, in die negen jaar.
Toen ik in Zandvoort kwam sprak
men van een woonmilieu met toeristische aspecten. Nu is dat helemaal andersom. Ook de aard van het werk is
anders. Ik werkte toen voor een dagblad en dan moetje toch op een andere
manier werken dan voor een wekelijks
verschijnende krant. Het is wel zo dat
ik geleerd heb onder druk te werken.
Nu is het werkelijk zo, zoals ik in
Stuifzand schreef, 'Dit is het dan... de
krant is klaar... de voetjes op tafel'.
Donderdag en vrijdag was de druk dan
van de ketel dan kon ik werkelijk ook
niets uitwerken. Dat kwam pas maandag weer. Dan gingen de voeten weer
op de pedalen."

tie over de dienstdoende wijkverpleeg- ervoor de vrager geen kosten verbonkundige: 023-313233.
den zijn.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- HULPVERLENING: Voor informatie,
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. SchrifteDIERENARTS: Mevrouw Dekker, lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
WETSW1NKEL: Gemeenschapshuis
15847.
L. Davidsstraat. Eerste en derde
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer woensdag van de maand van 17.3018.30 uur.
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.0012.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van KERKDIENSTEN
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter Weekend 10/11 januari
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Hogeweg.
10.00 uur: ds J.A. van Leeuwen
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper) zondag:
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag Crèche aanwezig
11.00-12.00 uur.
GEREFORMEERDE KERK,
zondag: 10.00 uur Dr. M.E,.Brinkman
BRANDWEER: tel. 12000.
Kindernevendienst en crèche
CENTRALE POST AMBULANCEPROTESTANTENVERVOER (CPA) KENNEMER-NEDERLANDSE
BOND
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
zondag: mevr. drs. A.A. In 't Veld,
Haarlem
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 0250719393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar ervouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.)

ROOMSKATHOLIEKE KERK
zaterdag: 19.00 uur E. V. met orgel/samenzang
zondag: 10.30 uur: Hoogmis,
thema: 'Achter het licht aan'
celebrant F. Meijer
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: morgendienst ds. J. van
Otterloo
19.00 uur: zendingsdienst
woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverdenking/bidstond/celgroepen
NED.CHBISTELIJKE

GEMEEN-

ZANDVOORT - Videotheek Dombo
in de Cornehs Slegersstraat heeft
sinds eind vorig jaar een nieuwe eigenaar. Het totaal vernieuwde verhuurbedrijf van videofilms maakt nu deel
uit van een keten van vijf videotheken. met filialen in Amsterdam, Heerhugowaard, Hoorn en Weesp. Volgens
een van de compagnons die het beleid
voor de Zandvoortse vestiging uitstippelen, de heer Rotermundt, heeft dit
diverse voordelen. Het betekent de
aanwezigheid van een groot aantal
films, dat tussen de verschillende f ilialen uitgewisseld kan worden. Daardoor kan een relatief kleine vestiging
zoals in Zandvoort, naast de Top-50
films (de zogenaamde A-titels) die continu aanwezig zijn, een groot assortiment aan B- en C- titels bieden. De
vestiging in de badplaats heeft momenteel ongeveer achthonderd films
voor jong en oud in voorraad, waarvan
er maandelijks ongeveer vijftig geruild worden. Door dit rouleersysteem
ontstaat een wisseling van ongeveer
zes honderd titels per jaar. "

STORINGSDIENST GASBEDRIJF: SCHAPSBOND
tel. 17641.
ledere veertien dagen samenkomst op
Door de gezamenlijke inkoop is men
maandag 15.00 uur, tel: 14878
in staat de verhuurprijs extra laag te
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
houden. Dombo heeft als vaste aanZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- bieding de huur van vijf B- of C- films
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- voor f. 25,- per week. Per dag kosten
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, straat 37 te Haarlem.
deze films f. 5,-. Voor A-titels, de Topmaandagavond van 19.00-20 00 uur. Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- 50. betaalt men f. 7,50,- per dag. Onder
Verder volgens afspraak. Voor deze tingen: R. van Rongen, Van Raep- deze laatste categorie vallen films als
hulpverlening, beschikbaar voor iede- horststraat 36 te Haarlem, tel. 023- de nu verkrijgbare 'Back to the future'
re inwoner van Zandvoort geldt dat 244553.
en 'Weird Science', beide van Esselte
il

via het tweemaal wekelijks verschijnende blad is noodgedwongen gestaakt. Aan de geldelijke steun van
diverse zijden, die de redactie, onder de
bezielende leiding van redacteuren directeur Frans Piet, jarenlang heeft
geholpen om de krant uit te laten komen, kwam in 1986 een eind. Dit betekende het einde van een blad, dat zijn
oorsprong heeft in de, rond 1900 opgerichte, Zandvoortse Courant.
De Koerant stond bekend om haar
eigenzinnige spelling en de uitgesproken mening die zij doorgaans in haar
artikelen ten toon spreide. "Als deel
van een - doorgaans kritiese - beweging", aldus de redactie in de laatste
uitgave, "met bewogenheid en een
houding van weerspannigheid, geheel
in overeenstemming met haar (her)ontstaansgeschiedenis uit het verzet
en in de lijn van Gertenbach c.s. Wel
m het bijzonder: verzet tegen de slaafsheid, tegen het knipmessen voor autoriteiten, tegen de misplaatste deemoed
en tegen de gemakzucht van het denken".
Door deze houding nam het blad
duidelijk een kritisch standpunt in,
ten opzichte van daden of woorden
van de diverse personen en groeperingen. Mede hierdoor kreeg zij de naam,
vooral op te komen voor de zwakkeren
en miskenden in de Zandvoortse samenleving. De stellingname werd in
de badplaats uiteraard verschillend
gewaardeerd. Naar men kan aannemen was de meningsuiting van de
Koerant voor ongeveer achtien honderd Zandvoorters de reden om zich op
het blad te abonneren, voor anderen
was het waarschijnlijk juist aanleiding om dat niet te doen. Voor de redactie leek dit echter geen bezwaar,
omdat naar haar mening deze houding de basis was voor de onafhankelijkheid van het blad.

Restauratie van
kerkklokken met
Pasen voltooid
ZANDVOORT - De kerkeveiling die de R.K. Parochie Sint
Agatha 30 oktober heeft gehouden, heeft een bedrag van
f.15.570,- opgeleverd. Mede door
acties en giften is het benodigde
bedrag bereikt, zodat met de restauratie van de torenklokken kan
worden begonnen.
Van de drie torenklokken van de
Sint Agathakerk zijn er twee dringend
aan een opknapbeurt toe. Naast het
verrichten van het nodige onderhoud
moeten de klepels vernieuwd worden.
Ook de derde klok is er slecht aan toe.
Door een scheur werd deze al enige tij'd
niet meer geluid. Omdat het onmogelijk is de klok te repareren, moet hiervoor een nieuwe in de plaats komen.
Voor deze werkzaamheden is een bedrag nodig van bijna veertig duizend
gulden, waarvan de helft al dankzij
acties en giften binnen was gekomen.Mede dankzij de veiling, waarvoor volgens pastoor Kaandorp een redelijke
belangstelling was, kan de restauratie
nu uitgevoerd worden. De pastoor
hoopt dat het luiden van de klokken
met Pasen weer te horen zal zijn.

Kledingactie
werd een succes
ZANDVOORT - Ruim 7500 kilo
aan kleding en schoeisel was de
opbrengst van de actie die de Sint
Agatha Parochie eind vorig jaar
heeft gehouden.
De kledmgactie is bedoeld als steun
voor de Stichting Mensen in Nood, een
hulpverlenende instantie voor noodlijdende landen. Voor dit doel staat de
Agathakerk in principe elke doordeweekse dag open, gedurende het hele
jaar. Kleding en schoenen kunnen m
dichte zakken gedeponeerd worden m
de verzamelplaats, het zijportaal van
het kerkgebouw. De ervaring leert, dat
deze ruimte stampvol staat, tegen de
tijd dat een nieuwe actie wordt gehouden.

Twee gewonden door
brandend kerststuk
ZANDVOORT - In een woning aan
de Hogeweg bezorgde een brandend
kerststukje twee aanwezigen enkele
fikse brandwonden. Het gevaar ontstond toen het op een kast geplaatste
stukje, dat als kandelaar diende, vlam
vatte. Terwijl hij trachtte de kandelaar op het balkon te werpen, moest de
bewoner loslaten omdat hij een brandwond aan zijn rechterpols opliep.
Een van de gasten overkwam hetzelfde toen deze de verwijdering van
het brandend obstakel overnam. Hij
kreeg brandwonden aan beide polsen,
voorhoofd en linker bovenbeen. Beide
heren zijn per ambulance naar de Mariastichting overgebracht.

Zeventien
Zandvoorters
exposeren
ZANDVOORT - '17 Zandvoorters en
hun hobby' is de titel van een bijzondere expositie in het Cultureel Centrum, die vrijdagavond geopend
wordt. Zeventien Zandvoorters zijn
hier vertegenwoordigd met eigen
werk, voor zover het een expressieve
hobby betreft. De tentoonstelling bevat ongeveer tien verschillende technieken op het gebied van kunst. Naast
Zandvoortse schilderkunst is er een
keur aan onder andere poppen, borduurwerk, macramé, houtsnijwerk en
modelbouw. Er is echter nog veel meer
te zien.
De staaltjes van eigen kunnen van
de badplaatsbewoners worden tot en
met l februari tentoongesteld in het
Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein. De expositie is geopend van
woensdag tot en met zondag, 13.30 16.00 uur.

Ongewenst bezoek
komt achterom

ZANDVOORT - Donderdagavond
verschaften inbrekers zich via de achterdeur toegang tot een woning aan de
Noorderstraat. Om zich de entree te
kunnen vergemakkelijken hadden de
ongewenste gasten een ruitje verwijderd. Toen de bewoners arriveerden,
De redactie legt het bijltje er niet bij waren geld en een fotocamera verdweneer, waardoor de Zandvoortse Koe- nen.
rant als B.V. nog geruime tijd zal blijven bestaan. Zij wil de voorbereiding BURGERLIJKE STAND
op zich nemen van een toekomstig kabelproject. Men hoopt komend jaar Periode: 23 t/m 29 december
onder de werknaam 'Kabeltrio Zandeen vergunning te krijgen voor Ondertrouwd:
Cic Video. Voor komende weken zijn voort'
uitzendingen op radio en televisie, om Zwemmer, Jan en Delies, Marion
nog enkele grote namen in zicht. Eind in
januari 1938 met proef uitzendingen Koeman. Johaiines Petrus en Paap,
januari zal de videotheek de beschik- te kunnen beginnen.
Petra
kmg hebben over 'Out of Africa', in
februari over 'Jawel on the Nile' en
Geboren:
voor maart wordt 'Cobra', met in de
Chnstma. dochter van: van Berge Hehoofdrol Silvester Stalone, verwacht.
negouwen. Martinus Clemens Maria
en van Sunder, Loura Wilhelmina
Rotermundt noemt Dombo een preUmut, zoon van: Cinkiz. Pahrettin en
mière-videotheek, omdat elke film die
Baksi, Serap
nieuw uitkomt, automatisch wordt
Martijn, zoon van: Paap, Adriaan Joaangeschaft. Volgens hem zal een
hannes en Vergers. Monique
groot deel van het budget besteed worden aan de inkoop, zodat het aantal
ZANDVOORT - De Commissie Mid- Overleden:
van acht honderd titels in de Zanden Kleinbedrijf komt dinsdaga- Visser, Dirk, oud 83 jaar
voortse vestiging nog dit jaar aanzien- denvond 13 januari op het Raadhuis in Stenneke
geb. Luers, Ida, oud 96 jaar
lijk wordt uitgebreid.
vergadering bijeen. Op de agenda
Voor wie thuis geen video-appara- staan leges hinderwetvergunningen, Van Lieshout geb. Deegen, Sophia,
tuur heeft is bij Dombo een Movie-box een handleiding voor 'sponsorfinding'. oud 66 jaar
te huur. Voor de verhuur kan men m projecten ter bestrijding van winkel- Nuiver geb. Dijkhoffz, Christma Jode Zandvoortse vestiging terecht bij diefstal en richtlijnen voor braderieën. hanna, oud 91 jaar
Claudia, die daarbij voor de nodige ad- De vergadering begint om 20.00 uur. Germans, Maurits Hendrik, oud 86
jaar
viezen of inlichtingen zorgt. Maar ook
het personeelsbestand wil men zo
ADVERTENTIE
spoedig mogelijk uitbreiden.

Commissie Middenen Kleinbedrijf
vergadert dinsdag

Autokrakers
weer op pad
ZANDVOORT - Zaterdagnacht waren in de badplaats blijkbaar weer autokrakers op pad. 's Morgens om zeven
uur meldde een inwoner bij het politiebureau dat zijn auto was opengebroken. Hij mist een radio-cassetterecorder.

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool"
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

DONDERDAG 8 JANUARI 1987

WEEKMEDIA 30

Errun

•Qutop&etó

Corn. Slegersstr. 2B,
vraagt

MEDEWERKSTER

WONINGBOUWVERENIGING

± 18 jaar, bij voorkeur Mavo/Havo-opleidmg.
Telefonische reacties van
13-21 u. tel. 02507-12070.

Voor de leden komen beschikbaar
januari 1987
1.

net winkelmeisje
v.a. 17 jaar
voor part-time of full-time job

LORENTZSTRAAT 141

De BERGING

LORENTZSTRAAT A
Huur ƒ 25,- per maand
De huurders van de woningen Lorentzstraat 301 t/m 387 hebben
voorrang bij de toewijzing De toewijzing zal geschieden in volgorde van lidmaatschapsnummer.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 13 januari 1987 vóór 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1 Het bestuur verstrekt een bereidverklaring De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag 16 januari a s.
om 14 00 uur in het gevelkastje aan hel kantoor van de vereniging worden gepubliceerd
De toewijzing van de woning geschiedt volgens het voor de vereniging geidende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het toewijzen van woningen'.
Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In
-

gevraagd:

De FLATWONING
Huur ƒ 692,25 per maand
Bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift
en c v
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen

2

Wegens vertrek van
gewaardeerd medewerkster

Videotheek
Dombo

de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
het lidmaatschapsnummer van de vereniging,
uw geboortedatum,
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem,
echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel, duur van inschryving bij de gemeente Zandvoort

RUILRUBRIEK JANUARI 1987
1 Aangeboden

2-kamerwoning (Bentveld)
ZANDVOORTSELAAN
Huur ƒ339,60 per maand

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen
bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands
rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het,
op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

24 november 1986

- 20 maart

1987

PREMIE ƒ50,- per dag per man

Binnen schilder- en benangwerk
Plafond- en muurwerk

Ervaring op het gebied van
automatisering strekt tot aanbeveling.
In ons team van jonge mensen
zoeken wij een medewerker/ster
van ongeveer 20 tot 30 jaar.

Z/OHTE

B.V. Play-in
zoekt

werkster
3 ochtenden per week
Voor inl.: en/of afspraak bel 13580,
vraag naar Huib v.d. Zande

BALANS OPRUIMING

Haltestraat 31, Zandvoort

uitgebreide collectie tapijt
nu met 5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in U w eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

Renesse Assurantiën
VOOR ADVIES EN ZEKERHEID

'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

G. ZWINKELS
Nasi of
Bami

Gepaneende
Schnitzels

500 gr.

3po

500 gr.

745

Leverkaas

Paardelappen

na 18.00 uur tel. 12888

150 gr.

180

ZONNECENTRUM
Zonnebank en hemel met ingebouwde
gezichtsbruiner ƒ10,- (25 min.)
Gezichtskanon ƒ15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ35,- (30 min.)
Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30
(ook in het weekend).

Te koop:

GARAGE
aan de

Kwekerij
P. van KLEEFF
VAN

STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

Gesloten
vanaf
maandag 12 jan.

Zandvoort
Noord
IS ALTIJD
MAANDAGOCHTEND
GEOPEND
Te koop

Strandpaviljoen

nr. 11

Inl. tel.: 02507-15531
Mak. O.G. H. W. Oosten B.V.

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder
La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

WINTERBEURT

Peter Versteege
Wielersport
Haltestraat 31,
Zandvoort

OPRUIMING

Hoge korting op alle
jacks, truien, enz.
(O'Neill, Gaastra,
Mistral)

prijsopgave:

ZAND VOORT:
(C. Koper)
02507 - 1 82 25

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBRUG
Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.
Dr. Vogel,
VSM Schwabe

Lid VN R
Reformhuizen
Haltestraat 1

Tel. 16123

Haltestraat 62a, Zandvoort, tel. 16568.
Te huur per direct

in Zandvoort

Succes
verzekerd
met bloemen van

App. met douche,
toilet en
kookgelegenheid.

ƒ 750,- p.m. all in.
Tel. 023-276697.

BLOEMEIMHUIS
De specialist
in al uw

bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

Restaurant

La Reine
vraagt

* KOK
Te koop

VAN MAAS
ELEKTRO-INSTALLATEUR

ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

zaterdag 24 januari

*******
Epileren - massage - maquilage
-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure
-manicure
Behandeling volgens afspraak
Telefoon 12107
(zowef dames als heren)

Entree ƒ4,-(20x ƒ55,-]
's avonds
van 19.30-21.30.

t/m

Surfers
Paradise
Kerkstraat 23 - Zandvoort

ledere dag geopend
van 900-1600 uur
voor vrij zwemmen,
water 30 gr

Denk aan het
onderhoud
van uw fiets

Van Galenstraat.

HAARLEM
023-25 50 21

Spar

tel. 02507-14678

02507-14678

Voor een vrijblijvende

Komt u iets
te kort?

SONNEVELD
SPORTING

SONNEVELD SPORTING
tel.

A J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

Haltestraat 30
Zandvoort. Tel. 12175

LANDELIJK ERKEND
Hondenkapsalon ,,ELSE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

tel. 14404

Tel. 17084

Verzekeringen, financieringen, hypotheken en
pensioenen.
Patnjzenstraat 36a. Telefoon 02507-17071
2042 CN Zandvoort

AART VEER

Buchel

500 gr.

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON

woensdag-donderdag-vrijdag

Peter Versteege Wielersport

WONINGSTOFFERING

Tel. 1 21 07

OOT.tT.-lh 111

10-50% korting op
div. fietsen met lichte
lakschade.
sport-en rijwielkleding.

Haltestraat 31
Zandvoort

Voorts moet hij/zij beschikken over
ervaring op boekhoudkundig gebied en'
bij voorkeur in het bezit zijn van het
praktijkdiploma boekhouden.
Bij interesse in deze funktie gaarne uw schriftelijke reaktie of even een telefoontje en vragen naar
J. L, van de Graaf Jr. of P. Bluijs.

Gevr. nette
winkeljuffrouw

Wim

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ACC.-MAATSCHAP
J. L. VAN DE GRAAF

tel. 02507-15292
na 18.00 uur.

SQUASH

Makelaar o.g.

Ons kantoor beschikt over moderne
computerapparatuur.

Grote Krocht 20A, 2042 LW ZANDVOORT. Tel. 02507-14395

Grote Krocht 7
tel. 19067
(vragen naar Marco)

H. W. COSTER BV

De betrokken medewerker/ster zal
worden belast met het verwerken van
de administraties van onze cliënten.

Gedipl. optometrist - Kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Peter Versteege
Wielersport

Marisstraat 13a, Tel. 15186

(volledige werkweek)

Ac G. J. Slinger

Boucherie Culinaire

Ze zijn er weer!

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

blank gelakt,
170x200 + matras,
z.g.a.n. ƒ450,-.

Grote Krocht 25

Wielcirkel
reflektoren

Wij wensen al onze cliënten
een goed en gezond 1987!

DE WINTERSCHILDER

inlichtingen:

grenen bed

SPORTCENTER

Maak s.v.p. telefonisch een afspraak.
Achterom 5, tel. 17407.

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER m/v

Zandvoorts Kontaktlens Centrum
(afdeling van Slinger Optiek)

Tel. 17822

Openingstijden maandag t/m zaterdag
van 9.00-18.00.

Door voortdurende uitbreiding van
onze aktiviteiten zoeken wij op korte
termijn kontakt met een

Bauscf1 4 Lomb contactlenzen nen er niet alleen uit
als een druppel water ze zi|n ook öljna nel zo zacht Daarom voeten ie prettig veilig en comfortabel aan Vanat het
eerste moment
Bauscn & Lomb zacnte zuurstofdooriatende
contactlenzen nemen de natuurlijke vorm
van nel oog aan Waardoor u ze met kunt
«etlsei«f\ ooKmelb'i sport ot SQC'

v.a. 16 jaar.
Liefst bekend met
horeca

* poetsen
* interieur reinigen
* motor reinigen en tectyleren

Haarlemmerstraat 1, Zandvoort
Telefoon 02507-13393

ZO COMFORTAB£L,ZO VBL/G,
ZDZACHTALS EEN DRUPPEL WATER.

VOOR DE KEUKEN
EN AFWAS

gaat zaterdag 10 januari open.

Vraag vrijblijvend offerte

Bestaande uit woonkamer, slaapkamer, douche, c v. en gezamenlijke berging
Gevraagd
3-kamerwoning in Zandvoort-centrum.
2 Aangeboden 2-kamerwoning (begane grond)
MR. TROELSTRASTRAAT 62
Huur ƒ 390,45 per maand
Bestaande uit woonkamer, slaapkamer, douche, c v en bergmg
Gevraagd
Grotere woning of eengezinswoning
3 Aangeboden 1-kamerwoning
DR. DE VISSERSTRAAT
Huur ƒ317,45 per maand
Bestaande uit woon/slaapkamer, douche, c.v, berging,
open keuken
Gevraagd2-kamerwoning in Zandvoort-centrum.

* goede verdienste
* prettige werksfeer

Part-time hulp
gevr.

Te koop
2-pers. origin.

GARAGE
onder het Burg. v. Fenemaplein
Garage alleen toegankelijk via
toegangsdeur met sleutel.

Vraagprijs ƒ 9.000,- k.k.
Mak.

Inl. tel. 02507-15531
o.g. H. W. Coster B.V.

plm. 22 jaar
Afwashulp voor
de weekenden
Kerksliaat 15
Tel. 12253
Amsk'nl.mi t-n iiiiistri'ki'ii

word ook bloeddonor

020-123456
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TZB weggespeeld

Voor-selectie
Camel Trophy
start in januari

ZANDVOORT - In de hoofdklasse van de zaalvoetbalcompetitie was er voor TZB geen succes
weggelegd. Tegen koploper Stal
Spaarnwoude moesten de Zandvoorters met 1-6 het onderspit delven. De situatie is er daardoor
voor TZB niet beter op geworden
en volgende week moet er gewonnen worden van Hillegom om niet
in zeer ernstig gevaar te geraken.

De aanloop naar de Camel Trophy
87 op het Afrikaanse eiland Madagascar is nu daadwerkelijk begonnen. Na
een zorgvuldige selectie van duizenden inschrijfformulieren heeft de organisatie in totaal driehonderd kandidaten uitgenodigd voor de vijf regionale selecties. Deze vinden plaats op
het Eurocircuit in Valkenswaard.

Stal Spaarnwoude liet in het treffen
tegen TZB zien terecht de kandidaat
voor de titel te zijn. Met goed en uitgekiend zaalvoetbal werd TZB teruggedrongen. Al snel kwamen de Boys op
een 0-2 achterstand via wat ongelukkige treffers. Spaarnwoude bleef de
toon aangeven en drong TZB geheel
terug in de defensie. TZB moest het
hebben van een schaarse counter en
uit een daarvan werd een inzet van
Robert Koning van de doellijn ge-

Op 11 januari zullen de zestig kandidaten uit Noord-Holland en Utrecht
worden getest in hoeverre zij geschikt
zijn voor het 1000 mijl lange avontuur
door de jungle van Madagascar. De
groep krijgt vragen op het gebied van
autokennis en doet mee aan een
groepsinterview. Verder mogen de
kandidaten hun rijvaardigheid bewijzen op een slalom-parkoers en tijdens
een rit over het off-road terrein van
het Eurocircuit.

SABADELL-SPANJE - Op
maandag 29 december 1986
kwam Onno Joustra in Sabadell (dicht bij Barcelona) tot
enige zeer knappe prestaties.
Als gastzwemmer van de Amsterdamse vereniging De Dolfrjn, die daar een trainingskamp houden, wist Onno
Joustra tweemaal zijn eigen
Nederlandse aspiranten record op de 100 meter schoolslag te verbeteren. Het oude
record 1.06.0 werd eerst teruggebracht tot 1.05.86 en later
op de dag werd die tijd nog
scherper gesteld. Met 1.05.43
zwom Joustra naa-r een
prachtige tijd en daaruit kan
geconcludeerd worden dat
het een enorm geslaagd trainingskamp voor de Zandvoortse Zeeschuimer is geworden.

Een van de weinige aanvallen van Cecils in de eerste periode. Ed Vasten houw waagt een doelpoging tussen
drie Ajacieden door.

ZANDVOORT - In de winterpauze van de voetbalcompetitie
blijven de meeste teams toch actief en zo ook de profs van Ajax.
Ajax speelde afgelopen zondag een
zaalvoetbalwedstrijd in Zandvoort tegen het plaatselijke zaalvoetbalteam van Cecils dat de
hoogste positie in de interregionale klasse inneemt. Het werd een
zeer spectaculaire wedstrijd in
een stampvolle Pellikaanhal,
waar zich ongeveer vrjftienhonderd toeschouwers hadden verzameld. Voor beide teams was het
een uitstekende oefenpartij die
een totaaluitslag kreeg van 7-3 in
het voordeel van Ajax.

fenwedstrijd voor komende zaalvoetbaltoernooien in Duitsland en voor
Cecils was het een mooie gelegenheid
zich voor te bereiden op de tweede
helft van de competitie. Het werd een
geweldige en sfeervolle wedstrijd die
ging over drie speelperioden van twintig minuten. In het eerste deel kwamen de toeschouwers het meest aan
hun trekken toen bij Ajax Arnold
Mühren voor een aantal technische
hoogstandjes zorgde die een lust voor
het oog waren. Hij was het die in sameiiwerking met Johnny Bosman
voor een 2-0 stand zorgde. Cecils kon
slechts zelden op de Ajax-helft komen
en alleen een schot van Rob van der
Berg viel te noteren.

In de tweede periode kwam Ajax met
een gewijzigde formatie in het veld
Het Amsterdamse team van tech- met onder anderen Johnny Silooy.
nisch-directeur Johan Cruijff be- Het betekende geenszins een verzwakschouwde deze partij als een goede oe- king voor de Amsterdammers. Wat

een wat afwachtende houding aan,
maar dat veranderde toen een verdwaald afstandsschot van Wilho van
richting werd veranderd en wat gelukkig via de paal in het doel verdween, 01. De Zandvoorters namen toen stevig
het heft in handen en in de tiende
minuut knalde Marcel Schoorl op de
lat en even later herhaalde hij dat. De
badgasten roken de gelijkmaker en
gingen niet teleurgesteld keihard
door. Een hakballetje van Jan Hein
In de beginfase namen beide ploegen Carree werd van de doellijn gehaald,

ZANDVOORT - Het in de tweede
klasse redelijk goed draaiende zaalvoetbalteam van Keur Glas/ZVN
heeft een ongelukkige nederlaag geleden tegen het bezoekende Wilho. Het
hardwerkende Keur Glas/ZVN zag
maar liefst viermaal een inzet op het
houtwerk ketsen en ook andere doelrijpe kansen gingen helaas te loor.
Wilho lukte het wel en pakte de zege
met 2-4.

• De doelpalen zaten Keur Glas flink dwars.

doch deze speler scoorde- na achttien
minuten toch de verdiende gelijkmaker, 1-1.
De Zandvoortse vreugde was van
korte duur daar Wilho snel terugsloeg
en via een knappe solo-actie op 1-2
kwam. Het geluk was zeker niet aan de
zijde van Keur Glas/ZVN, aangezien
nog voor de rust Jack Goedegebuure
en Piet Keur het houtwerk beukten.
De ruststand bleef echter 1-2.
In het tweede gedeelte wederom een
overheersend Keur Glas/ZVN wat al
snel resulteerde in een enorme kans
voor Jan Hein Carree. Alleen voor de
Wilho-doelman lukte het hem niet de
bal in het doel te schuiven. Het scoren
ging Keur Glas toch moeizaam af en
zoals zo vaak gebeurd met een uitval
scoorde Wilho de derde treffer, 1-3. De
zandvoorters gaven zich echter niet
gewonnen en vijf minuten voor het
einde was de spanning geheel terug
toen Marcel Schoorl, na een knappe
combinatie, scoorde, 2-3.

De Zandvoorters drongen sterk aan
om de verdiende gelijkmaker te forceren. Wilho bleef echter op de counter
loeren en twee minuten voor het einde
lukte het de gasten om 2-4 te scoren.
Een onverwacht afstandsschot verraste keeper Jan Koper volkomen. De
tijd was toen te kort om nog iets aan de
achterstand te doen. Het geloof was er
niet meer en onverdiend en zeer ongelukkig leden de Zandvoorters een neFoto: Bram Stijnen derlaag.

De computer in de detailhandel

ZANDVOORT - Een team van
raadsleden en ambtenaren trad
zondag volgens een oude traditie
in het veld tegen hockeyclub ZHC.
Het werd het hoogtepunt van een
koude en regenachtige wedstrijddag, waarop ook de - voor de eerste
zondag van het jaar - gebruikelijke zes tegen zes partijtjes werden
Cecils ook probeerde, het kwam ge- gespeeld.
woon iets te kort tegen de profs. In
deze periode voerde Ajax de stand op
naar 6-1. Het enige doelpunt van Cecils kwam van de voet van Pim van
Dord, die als fysiotherapeut werkzaam is bij Ajax.
ZANDVOORT - De laatste
speel week van 1986 van de badIn de laatste periode kwam Cecils mintonvereniging BC Lotus was
eindelijk wat los, maar toen was duide- er een om niet lang bij stil te
lijk te zien dat de derde formatie van staan. Slechts het derde heren
Ajax de minste was. Toen Ajax 7-1 had team
kwam tot een overwinning,
gescoord gooide Cecils alle schroom
van zich af en liet zien wel degelijk tot terwijl het vierde team een gelijkgoed zaalvoetbal in staat te zijn. Mar- spel behaalde. De overige teams
cel Looyer bracht Cecils op 2-7 en moesten met nederlagen genoekreeg later de mogelijkheid zijn tweede gen nemen.
treffer te scoren. De toegekende strafschop werd echter gestopt. De ZandDe uitslagen: Heemstede I-Lotus l
voorters bleven echter knokken voor 6-2; Waterland I-Lotus 2 6-2; Haarlem
een eervol resultaat en uiteindelijk 5-Lotus 4 4-4; Nieuw Vennep 2-Lotus 5
werd dat beloond met een fraai doel- 7-1; Nieuw Vennep 3-Lotus 7 7-1; Velpunt van Jos van der Meij.
sen Hl-Lotus Hl 6-2; MSV68 Hl-Lotus H3 0-8.
Een zaalvoetbalstrijd die de moeite
waard was en zeker voor herhaling
Aanstaande zondag worden thuisvatbaar. Coach van Cecils Bert Leij- wedstrijden gespeeld in de Pellikaanenhorst gaat zeker volgend jaar op- hal. De volgende teams starten om
nieuw proberen deze wedstrijd te orga- 13.00 uur: Lotus 2-Leyten 1; Lotus 2niseren. „Het was een geweldig ge- Lisse 4; Lotus 3-Airsport 3; Lotus 4slaagde wedstrijd. Enorm veel sfeer in Almere Haven 2; Lotus 5-Flying Type
de sporthal en prima zaalvoetbal van Head 3; Lotus 6-Aemstel 1. Om 9.30
beide teams. Ja, het was een groots uur komen in het veld: Lotus Hlgeheel en dan is de uitslag niet belang- Meentmeppers Hl; Lotus H2-Duinrijk. Het gaat om het spel en daarvan wijck Hl; Lotus H3-Challenger Hl;
heeft iedereen genoten", aldus een Lotus A2-Duinwijck A2; Lotus Clzeer contente Zandvoortse coach.
Haarlem Cl.

Badminton Lotus

DANSSCHOOL
ALBERT VAN LINGEN
Studio: Oranjestraat 12
(gebouw naast Dagmarkt) in Zandvoorl (C)
NIEUWE CLUBS IN JANUARI (Ballroom en Latin American)
a. spoedcursus voor beginners
b. cursus half-gevorderden
c. cursus gevorderden
d. cursus Rock en Roll

SPOEDIGE INSCHRIJVING GEWENST.
Inlichtingen tel. 02507-16623 of 17082

Een van de referees was de ruim vijfenzeventig jaar oude ere-voorzitter
van ZHC, Jo van Pagée. Aanvankelijk
was ZHC sterker, maar na twee goals
om de oren te hebben gekregen, had de
keeper van het 'gemeente-team'. Jan
Jongsma, de remedie gevonden: bij
elke bestorming van zijn doel claimde
hij een time-out, omdat hij zijn schoen
had verloren. Dit bracht de geroutineerde ZHC spelers danig uit hun spel,
zodat zij hun overwicht al snel verloren. Daar kwam nog bij dat de voorzitter van de hockeyclub, Hans Langemeijer, op kritieke ogenblikken de bal
aan de gemeenteploeg toespeelde en de
scheidsrechter - volgens een der ZHCleden - enigszins op 'gemeentehand'
leek te zijn. Maar vooral dankzij de
formidabele partij, die de gasten neerzetten, behaalden raadsleden en ambtenaren een mooie 4-3 overwinning.

S^GEND/S
ZAALHANDBAL
Zondag: BATO-ZVM dames 13.10
uur Spaarnehal te Haarlem.
Accom/KSV-ZVM heren 14.00 uur
te Heerhugowaard.
BASKETBAL
Zaterdag: Lions dames-Hoofddorp 2
18.00 uur in de Pellikaanhal.
Lions heren-LC Players 19.15 uur in
de Pellikaanhal.
VOLLEYBAL
Vrijdag: Delta Lloyd 3-Sportmg Oss
dames l 19.15 uur.
ZAALVOETBAL
Vrijdag in de Pellikaanhal: 18.00 uur
Zandvoort '75 C jun.-Onze Gezellen;
18.30 uur Zandvoortmeeuwen B jun.HBC 2:19.00 uur Zandvoort '75 damesC. ZGB; 19.45 uur Zandvoort Noord 2De Meer 3; 20.30 uur Zandvoort Noord
vet.-Cecils; 21.15 uur Zandvoortmeeuwen-H. Hillegom vet.; 22.00 uurZandvoortmeeuwen 3-TZB 3.
Maandag in de Pellikaanhal: 20.45
uur Cecils-Grifnoens; 21.35 uur TZBPim Janssen vet.; 22.20 uur Zandvoort
Noord 5-TZB 5.

Judo resultaten
ZAND VOORT - In de kerstvakantie nam een groot aantal leden
van Sportacademie Nauwelaerts
d'Age deel aan diverse toernooien
en daarbij werden prima resultaten geboekt.
De uitslagen waren als volgt. Toernooi in Amersfoort: Jongens geboren
77-78 tot 33 kg. 2e plaats Patrick Defares en jongens geboren 73-74 tot 35 kg.
Ie plaats Raymon Bijl.

In een commentaar achteraf, gaf
Jongsma toe dat de tegenstand van
ZHC nog nooit zo fel was geweest, wat
ongetwijfeld te maken had met het
vooruitzicht op een kunstgrasveld.
Een oliebollentoernooi in NieuwerVolgens de voorzitter van de zand- kerk
de IJssel: Jongens 10-11 jaar
voortse Hockey Club, Langemeyer, is tot 37aan
kg. Ie plaats Raymon Bijl; jondit nieuwe veld naar verwachting m gens 10-11
jaar tot 48 kg. 3e plaats Jan
augustus 1987 gerealiseerd.
Maarten Boissevain; jongens/meisjes
9 t/m 11 jaar boven 35 kg. 3e plaats Eva
Rietdijk; jongens 12 t/m 15 jaar tot 56
kg. 2e plaats Terry Venema; meisjes 12
t/m 15 jaar boven 50 kg. 2e plaats Ahce
van Goor.

Postzegels ruilen
bij Philatelica

HAARLEM - Postzegelvereniging
I.V. Philatelica, afdeling Haarlem,
houdt vrijdag 9 januari de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Deze
vindt plaats in het Wijkcentrum, Oostenrijklaan 58 te Schalkwijk. Tijdens
de bijeenkomst zal een veiling gehouden worden en is er gelegenheid tot
ruilen. Aanvang 20.00 uur.

Het laatste toernooi vond plaats in
Dedemsvaart met de volgende resultaten. Jongens 10-11 jaar tot 35 kg. ie
plaats Raymon Bijl; meisjes 12 t/m 15
jaar tot 56 kg. 2e plaats Alice van Goor;
heren senioren tot 71 kg. Ie plaats Ben
Rietdijk en 3e plaats Martin Rietdijk;
heren senioren tot 78 kg. Ie plaats
Torn de Bruynen.

Gemiste straf worpen nekslagZVM
ZANDVOORT - Voor de ZVMhandballers stond de zeer belangrijke zaalwedstrijd tegen Schagen
op het programma. Na de winst
van vorige week op Odin, dat met
zeer doeltreffend handbal was
weggespeeld, waren de verwachtingen hoog gespannen in het
Zandvoortse kamp. Voor de partij
van jongstleden zondag stonden
ZVM en Schagen op een gedeelde
eerste plaats en na een bijzonder
enerverende partij moeten de
Zandvoorters voorlopig afhaken.
Een zwakke opening, een 0-6 achterstand en het missen van vijf
strafworpen, waren uiteindelijk
de oorzaak van de 12-14 nederlaag.
De ZVM dames waren enige weken uit de roulatie, doch het spelritme zat er goed in en het hooggeplaatste KIC werd met 13-8 verslagen.
Voor de zaalhandbaltopper bestond
enorm veel belangstelling en door de
volle Pellikaanhal werd het een sfeervol gebeuren. ZVM ging enorm nerveus van start en had totaal geen grip
op het aanvalsspel van Schagen.
Schagen liep vlot naar een 0-6 voorsprong, Aanvallend kwam ZVM niet
uit de verf en ook defensief verliep het
in die openingsfase niet perfect. Toch
verdienen de Zandvoorters lof door er
in te blijven geloven. Voor de rust
kwam ZVM terug tot 4-8 en het was
toen al duidelijk geworden dat niet ondergedaan behoefde te worden voor
Schagen.

uitgeput raakt meldt de computer dat
eveneens. Dat levert een besteladvies
op en als er een aansluiting met de
centrale leverancier bestaat, kan de
platenhandelaar per computer zijn
bestelling doen.'
Dat er veel mogelijkheden zijn bepersonal computer met een leespen wijst de platenbranche ook. Via de da(om de codes af te lezen), een printer en talijn kan de handelaar informatie opmogelijkheden voor communicatie vragen, bij voorbeeld of een bepaalde
titel leverbaar is. En ook met f iliaalbemet centrale apparatuur elders.
drijven is 'correspondentie' mogelijk.
Wanneer de muzikale artikelen in Daardoor kan men er snel achter koIn de tweede helft liep de spanning
de winkel arriveren plakt de winkelier men of de gezochte muziek daar wel
streepjescodes die door de computer op voor handen is. In de meeste gevallen op naar ongekende hoogte. Via 6-9, 7stickers geprint worden. En gelijktij- staat voor de detaillist echter het voor- 11 leek de strijd gestreden, maar ZVM
toonde een prima instelling en bleef
dig wordt door de pc de voorraad bijge- raadbeheer voorop.
knokken tot het bittere eind. Mogelijkwerkt. De computer weet wat er in
huis is. Wordt er een artikel verkocht
Van 20 tot 24 januari wordt in Am- heden waren er genoeg. Schagen kon
dan gaat de leespen over de code en sterdam de Personal Computer RAI slechts zelden door de ZVM-defensie
wordt de voorraad met één artikel ver- gehouden. 150 Deelnemers geven in- geraken en met snelle breaks werden
minderd. Aan het eind van de dag kan formatie over toepassingen van de pc, kansen geschapen. Ook strafworpen,
de detaillist een overzicht van de ver- ook in de detailhandel. Dagelijks die uiteindelijk beslissend zouden workoop opvragen, of een overzicht van de open van 10 tot 17 uur. Toegangsprijs den, werden geforceerd. Bij de stand 711 plaatste Djurre Boukes de strafverkoop per genre. En als de voorraad ƒ 12,50.
worp naast het doel en bij 9-11 was het
Wim Brugman die de kwaliteit van
ADVERTENTIE
het houtwerk testte. Zijn strafworp
kwam via de onderkant van de lat terug in het veld.

In menige supermart is de streepjescode een vertrouwd verschijnsel. De cassières schuiven de aankopen over een venster
en brj het weerklinken van een hoge toon is de prijs genoteerd.
Zo simpel. Maar op hetzelfde moment als waarop de prijs
geboekt wordt, gebeurt er meer.

Waar de computer-leveranciers wel
aan specifieke wensen tegemoet kunlen komen, ziet men grote belangstel'ing voor de pc in de winkelbedrijven.
£>e eerder genoemde streepjescode in
*te supermart is daarvan een goed
voorbeeld. Ook in de platenwinkel is de
computer van opvallende betekenis.
Weliswaar worden nog lang niet alle
ïrammofooplaten, cassettes en cd's
v
an streepjescode voorzien, maar daar
staat het voordeel tegenover dat in
deze branche een centrum bestaat
.'oor bestellingen en informatie. Wat
Üe platenhandelaar nodig heeft is een

ZHC ten onder tegen
Gemeente-hockeyteam

Ajax en Cecils zorgen voor
zaalvoetbalshow van klasse.

Ongelukkige partij Keur Glas

De automatisering met behulp van
een computer maakt het de super*ruidenier mogelijk via de kassa bij te
souden welke voorraden aangevuld
moeten worden. Bovendien kan hij acMeprijzen berekenen zonder dat alle
artikelen opnieuw geprijsd worden.
Op de kassabon staat de prijs genoteerd die de computer kent.
Het gemak van de computer is nog
niet alle detaillisten duidelijk. Er leven
ook bezwaren. De aanschaf is duur,
uien ziet het nut er niet van of men
vreest geen 'zwarte' in- of verkoop
lieer te kunnen bedrijven. In de eerste
Plaats echter verlangt men dat de apparatuur en software zijn toegesneden
3p eigen specifieke wensen. Als het gearuik van de personal computer bePerkt blijft tot de financiële administratie en geen mogelijkheden heeft
voor afrekeningen en voorraadbeheer,
lan haakt de ondernemer in de detailhandel af.

Na de doelwisseling heeft TZB het
wel geprobeerd maar schiep zich niet
echt veel kansen. Alleen Hans Deelstra slaagde erin vrij voor de doelman
te komen maar slaagde er niet m deze
te passeren. Stal Spaarnwoude verdedigde goed en met snel uitgevoerde
counters werd TZB overspeeld. Met de
regelmaat van de klok voerde Spaarnwoude de stand op tot 1-6. TZB mocht
van geluk spreken dat Stal Spaarnwoude niet al te sterk aandrong en
vele mogelijkheden niet wist te benutten. Een grotere nederlaag zat er zeker
in voor TZB dat geen enkele kans
heeft gehad op een positief resultaat.

Scheidsrechter onder verdenking

Aan het einde van de dag wordt bekend gemaakt welke kandidaten zijn
doorgedrongen tot de nationale selectie. Zij zijn dan weer een stapje dichter
bij deelneming aan de Camel Trophy
87 in maart.

Nationaal record
Onno Joustra

werkt. Na een kwartier spelen een
fraai uitgespeelde aanval en Spaarnwoude kwam op 0-3. Nadien kreeg
Marcel Cabri een kans doch schoot
tegen de doelman op maar Ab Bol
slaagde erin om een een-twee combinatie met Robert Koning af te ronden
1-3.

penfeit was van Djurre Boukes die 12- 10-6, Concordia 10-4, AOG 10-0.
14 liet aantekenen maar meer zat er
niet in.
Dames
De ZVM-trainer Hans Loenen was
uiteraard teleurgesteld met dit resultaat. „We hebben vijf strafworpen gemist en dat is fataal. Steeds misten we
de aansluiting door het missen van die
strafworpen. In het begin waren we
niet onszelf, te nerveus. De jongens
zijn niet gewend onder deze ornstandigheden te spelen. Het score-verloop
in de tweede helft heeft echter laten
zien dat we het best kunnen. Het ging
toen een stuk beter en ik vind dat een
gelijkspel zeker gerechtvaardigd zou
zijn, maar de ballen moeten in het
net", meent Hans Loenen, die de strijd
nog niet opgeeft. „De competitie is nog
niet gedaan, alhoewel we het niet meer
in eigen handen hebben. Met nog acht
wedstrijden zitten we nog in de race en
aanstaande zondag gaan we met frisse
moed verder. Ik kan nu al stellen dat
we met een erg goed seizoen bezig
zijn," besluit de Zandvoortse coach.
Doelpunten ZVM: Hans Moll 4, Wim
Brugman 4, Djurre Boukes 2, Joop
Boukes l, Dirk Berkhout 1.
De stand in de handbalcompetitie is:
Schagen 10-18, ZVM 10-16, IJmond 1014, Meervogels 10-13, ODIN 10-12, Tonegido 10-10, KIC 10-7, Accom KSV

Doelpunten ZVM: Yvonne de Jong
3, Janna ter Wolbeek 3, Janneke de
Reus 3, Riny Cappel 2, Elly von Stein
1.

ZVM trad aan met drie invalsters en
Stand bij de dames: IJmond 8-13,
na een fase van inspelen liep het steeds
beter. In het begin werden wel wat Concordia 9-12, KIC 8-11, HVH 8-11,
foutjes gemaakt maar dat had geen ZVM 8-9, TYBB 8-8, Bato 8-1, ADO 2 9nadelige gevolgen. ZVM nam een voor- 1.
sprong en zou die niet meer uit handen geven. In de eerste helft hield KIC Kersthandbal
knap stand tegen een beter combinerend ZVM, dat met een 7-5 voorsprong De ZVM organisatoren van het
kon gaan rusten. Na de pauze was er kersthandbaltoernooi spraken na afgeen vuiltje meer aan de lucht voor loop terecht van een zeer geslaagd
ZVM. Defensief werden geen kansen handbalgebeuren. De grootste verrasweggegeven en ondanks stevig ver- sing was wel de eerste plaats van het
weer van KIC liep ZVM verder uit. eerste ZVM damesteam. Ook de dames
Met veel inzet werd het lastige KIC junioren kwamen uitstekend voor de
teruggewezen en vooral in het slot dag en speelden zich naar een fraaie
kwartier speelde ZVM prima handbal. tweede plek. De heren junioren traden
Met snelle break-outs werd de stand aan tegen zeer sterke tegenstanders en
opgevoerd na een prachtige triomf, 13- moesten genoegen nemen met een derde plaats.
Trainster Janna Penmngs vond het
een terechte overwinning die tot stand
kwam door een uitstekende inzet.
,,Met drie invalsters en na een maand
stilstand was het in het begin wat
wennen, maar het liep steeds beter. De
invalsters hebben prima gepresteerd
en met hard werken hebben we de
wedstrijd verdiend gewonnen. KIC is
altijd een lastige tegenstander, doch
we waren vandaag goed op dreef," aldus Janna Penmngs.

Beide teams gingen tot het uiterste
om de punten veilig te stellen. Nadat
Schagen het verschil weer op drie
punten had gebracht (9-12) bracht
Dirk Berkhout met een verrassend
achterwaarts schot de stand op 10-12.
Meerdere kansen volgden maar de
Schagen doelman keepte een perfecte
wedstrijd. ZVM liep steeds te knokken
tegen de achterstand en wist de twee
punten achterstand niet weg te werken. Bij 11-13 opnieuw een strafworp
en nu was het .Hans Moll die daar
helaas geen raad mee wist. De break
leverde voor Schagen wel succes op en
11-14 was het gevolg. Het laatste wa- Joost Berkhout slaagt er ook niet in om een strafworp te verzilveren.

De senioren heren hebben werkelijk
handbal laten zien van grote klasse.
Vooral de tweede wedstrijd tegen Celeritas was van een zeer hoog niveau. De
ZVM heren hadden in deze partij te
veel van hun krachten gevergd, aangezien in de strijd om de eerste plaats
zij net iets te kort kwamen. Toch een
geweldige prestatie waarbij niet onvermeld mag worden dat bij de ZVM
teams vooral de keepers oen hoofdrol
vertolkten.

Foto: Bram Stijnen.
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60 D,
ierde diesel
Het grote probleem hij het maken van een rijimpressie is het
regelmatig moeten omschakelen van de ene auto naar een andere.
Zo ook de/.e keer weer. Stelt u het zich maar even voor: Ik heb een
tijdje in een fluisterstille Lancia Thema Turbo Diesel gereden, die
een imcstering \ergt van een dikke halve ton en stap daarna
>rolijk fluitend in de nieuwe gespierde Uno 60 D die, vergeleken
bij die Lancia Thema maar het schijntje van ƒ 21.690,- kost. En
dan ga je in eerste instantie de fout in want dan krijg je de indruk
dat die Lrio een knap lawaaiïg exemplaar is.
Dagje uitgeleend
\ andiiartkin ook dat ik die Uno diesel
eens een tl.igie heb uitgeleend aan een
.goede v r i e n d , die m het dagelijkse le\en rondnjdt met een dieselautoniobtel uit de/ellde prijsklasse en alme'tingen l oen ik na Jit experiment aan
"hem \ineg ol hi| mijn be/\\aren deelde. \roeg hi| mi| in alle gemoede ol ik
toevallig een de/er dagen op mi|n
hoold gev jllen v\.is. ol dat ik al langer
een beetje gek \\as \ ergeleken bij wat
hij gewend was, u,is die L'no M) D een
bij/onder stille jongen l£n /o /ie ]e
-maar weer d.it je nooit jppels en peren
moet vergelijken. Na een paar dagen
,vvas ik trouwens helemaal gewend aan
'dat r o t t e l t i e wat die dieselmotor ten
gehoie brengt

mclijk l op 18.7. En dat alles presteert
dc/e dieselmotor zonder de hulp van
een turbocompressor. De motor heeft
overigens een zuigervcrplaatsing van
1697 cm3. een vermogen van 60 pk
(44, l kW) bij 4500 omvv/min. en een
maximum koppel van 103 Nm bij
3000 omvv/min.
Dat deze dieselmotor een vrij gewichtige knaap is, blijkt als we met een forse
snelheid een bocht nemen. In dat geval
uil de Uno door dat forse gewicht op
de vooras best op zijn voorwielen naar
de buitenkant van de bocht schuiven.
Niet gemeen of kwaadaardig, maar
zeer gemoedelijk en gas loslaten heeft
dan ook onmiddellijk tot gevolg dat hij
braaf weer in het goede spoor komt.

Autonievrws
Door Rein Leppink
postbus 383 • 8200 AJ Ltlystad

Om het /waardere werk - dat de/e toch
wel torse diesel levert - de baas te kunnen, is er een van de Rcgata afgeleide
vijlversnelhngsbak gemonteerd. De/e
bak schakelt prima en de overbrengingsverhoutlingen zijn goed gekozen.

Driedeurs koets
De dricdcurs koets van de Uno 60 D is
de eenvoudigste uitvoering. Hij is dan
ook een beetje kaultjes uitgevoerd. De
noodzakelijke dingen zitten er wel m,
op en aan maar ik miste bijvoorbeeld
een sigaretten-aansteker en dat is voor
mij als verstokt roker een ramp. Mocht
u de/e Uno 60 D een beetje te kaal
vinden, dan is er altijd nog een alternatiel, de Uno 60 DS. Want met alleen is
de/e wel voor/ien van allerlei luxe /aken, bovendien is Inj ook nog eens uitgerust met vijl deuren in plaats van
drie. Uiteraard moet hiervoor iets
dieper in de geldbuidel getast worden.
De prijs is ƒ 23.440,- maar voor die
kleine twee rnille meer krijgt u buiten
de twee extra portieren ook veel "het
gemak dient de mens" /aken.

Dat grotere gewicht had ook nog anderc consequenties. Zo werden de remmen onder handen genomen. Vóór Techniek
zijn grotere schijven gemonteerd en
zowel de hoofdremcilinder als de be- Overdwars voorin geplaatste viercilinBeste prestaties
krachtiger werden vergroot, met als re- der dieselmotor. Cilinderinhoud 1697
sultaat een prima remgedrag onder alle cm3. Boring x slag 82,6 \ 79,2 mm.
omstandigheden. Daarnaast is ook de CompresMcverhouding 20:1. Max.
Die rrwior levert overigens hele beste voortrein onder handen genomen.
vermogen 60 pk (44,1 kW) bij 4500
prestaties. Van O naar KX) km/h sleurt
liij in l 5.2 seconden en zijn topsnel- Andere veren en gasgevulde schok- omw/min. Max. koppel 103 Nm bij
heid is maar liefst. 157 km/h. Hel gc- dcmpers zorgen voor een goed veer- 3000 omw/min. Voorwielaandrijving.
5-versnellingsbak
met achteruit.
middclde verbruik is al even riant, na- comfort.

\ oor J l.750.- mi'i'i krijgt u vijf deuren en wal meer luxe.

Voorvvielophanging McPherson met
schroetveren. Achterwielophanging
onafhankelijk met torsieveren. Telescopische gasgevulde schokdempers
rondom. Schijfremmcn vóór, trommels achter, bekrachtigd en begrensd.
Lengte 3,64 m, breedte 1,555 m,
hoogte 1,432 m. Wielbasis 2,362 m.
Spoorbreedte voor l,34 m, achter 1,30
m. Draaicirkel 9,4 m. Massa 860 kg.
Max. aanhanggewicht geremd 900 kg.
Inhoud brandstoftank 42 liter.

Nieuwe Marbella van Seat
heelt een vermogen van 40 pk bij 5400
omw/min. De eenvoudigste uitvoering
heelt een vier vcrsnellmgsbak, de
andere twee uitvoeringen een vijtbak.
De Seat Marbella L kost ƒ 11.995,- de
CL) 12.895,-en de GLX ƒ 13.995,-,
alle pnj/.en inclusief BTW.

Drie verschillende uitvoeringen kent
Seat's nieuwe Marbcllu. een 900 L, GL
en G LX. De/e Seat's Marbclla /.ijn
Panda-achtigc automobieltjes, dus met
voorwielaandrijving
en
dwars
geplaatste motor voorin. De motor
heelt een /uigervcrplaatsing van 'J03
cm3, verdeeld over vier cilinders en

Prestaties
Topsnelheid 157 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in 15,2
sec.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens
de test l op l K,7.

Geld
ƒ 21.690,- voor de dnedeursuitvoering en ƒ 23.440,- voor de vijfdeursuitvoering. Motorrijtuigenbelasting
van ƒ 805,- tot ƒ «17,- per jaar.

Subaru nieuws
voor 1987
(advertentie)

Subaru 1.6 DL Sedan.
Subaru viert m 1987 /.ijn koperen jubileum op de Nederlandse markt en
heelt voor het modeljaar 1987 wat
kleine wijzigingen doorgevoerd voor
de L-serie. Het basismodel is de vierdcurs 1.6 Sedan DL. die in de plaats is
gekomen van de vroegere l .3 DL. De
1300 cm3 motor wordt niet meer geleverd. Alle types m de L-serie worden
nu met een vijtbak geleverd, de vierbak is uit het programma verdwenen
en een dneweg katalysator hoort tot de
standaardvoor^iemngcn.
Wat het uiterlijk betreft, het l'rontaanachl werd wat gewijzigd door de
montage van een wat smallere grill en
de ilankbeschermmg werd verbeterd
door bredere stoothjsten. Door een
andere plaatsing van de clignoteurs in
de koplampumts zijn deze nu van opzij
beter zichtbaar.
Wat het \erdere Subaru-programma
betrelt kregen de GT en Turbo-versies
een nieuwe voorgeprogrammeerde
ontsteking en het benzine-inspuitsysteem werd geoptimaliseerd in verband
met de uitlaat-emissiecontrole.
De Mini Jumbo en de Justy II blijven
hetzellde, de vierwielaangedreven EI O bus wordt vervangen door de E-12
met 1.2 liter motor. De E-10 uitvoeringen met voorwielaandrijving blijven
gehandhaald, ook als bedrijfswagen.

NU RIJDEN
EN OVER 12 MAANDEN
PAS BETALEN.
Op een enkel detail na weet nu u alles over de Fiat
Uno 60 D. Om een afgewogen oordeel te kunnen geven
ontbreekt 't u alleen nog aan praktijkervaring. Maar om die
ervaring op te doen moet u er wel snel bij zijn.
Want er zijn meer mensen die zitten te popelen om
in zon ultra zuinige Fiat Uno 60D te kunnen rijden.
Ga daarom snel naar uw Fiat Dealer, maak een proefrit en
vraag hem naar de voorwaarden van de aktie.
FIAT. UNIEK IN PRI1S EN PRESTATIE. F I A T

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, GasthUiSpiein 12, zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens, Pasteurstr. 2, Zandvoort

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

CONDITIE TRAINING
45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
Turks stoombad, badminton, Whirlpool.

Prijs per keer ƒ 10,-

Maandag, dinsdag, woensdagavond van 19.3021.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
NU OP ONZE NIEUWE VERENDE VLOER.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18
Deskundig advies.
Voor al uw

Dc succesvolle Peugeot 309 is er tijdelijk in
een \vel xccr exclusieve uitvoering: de 309 Allure.
Hij onderscheidt zich onmiddellijk van z'n
klasse-genoten door /'n modieuze witte uiterlijk.
En bij nadere kennismaking zult u aangenaam worden verrast door z'n complete uitrusting.
Een extra verrassing vormt z'n 1.3 litcr'schone'motor. Die nieuwe techniek vermindert niet alleen de schadelijke uitlaatgassen, maar óók de Bijzondere Verbruiksbelasting.
Dat maakt deze 309 Allure een stuk voordeliger.

Tel daarbij z'n complete uitrusting, dan zult u
beamen dat de comfort-reputatie van Peugeot opnieuw bevestigd wordt.
Inclusief o.a.:. witte turbine wielplaten • witte achterspoiler« witte
beschcnnstrips met zwarte bics langs de zijkanten « witte dakEn dat voor een prijs, die 'm wel héél verleideantenne
• witte sierplaat tussen de achterlichten • speciale striping
lijk maakt. Want u koopt al een nieuwe Peugeot 309
en
'Allure'-signering
op de zijkanten, achterkant en op het
Allure voor slechts f21.395,-.
dashboard • hoofdsteunen op de voorstoelen «1.3 liter (65 DIN pk)
Inclusief een groot aantal exclusieve extra's.
'schone' motor • 5-vcrsnellingsbak.
Waardoor u al met al een voordeel van zo'n f 12 5 0,geniet. Kom snel kennismaken met de exclusieve Óók over de voordelige financieringsmogelijkheden. Er is al
Peugeot 309 Allure.
een Peugeot 309 vanaf f20.455,-. BI PEUGEOT 3OÖ
Ongehoord goed.
Uw Peugeot Dealer vertelt u het fijne ervan.

Peugeot 3O9^^W? f21.395,-

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678
NIEUW VANAF 1 JANUARI 1987

SKI AEROBIC
op zondag van 10.00-11.00 uur (ƒ 10,+ zwemmen en Turkssstoombad).
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem).

Gratis

I'KIJ/IMNCI H l W M II \lRIM,SKOSIbM 4b5.- \M)/IGI\GI N \OUKHUIOUDI N

Woninggids van Zandvoort
$*&£\
W

Zandvoort

Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

GEIT/E makelaar/ o.g.
Tel. 02507-12614
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tarten nieuwe jaar hoopvol
Fractievoorzitter PvdA Ineke Wind:

Jaap Methorst, WD:

Fractie D'66:

'Opkomen voor de vele
uitkeringsgerechtigden'

'Gemeente moet steentje
bijdragen aan het
aantrekken van toeristen'

'Zandvoort

OOR DE fractievoorzitter van de
Partij van de Arbeid, Ineke Wind,
pegint het jaar al goed, 'omdat de
eugd- en jongerenwerker, waar Zandoort al tijden op wacht, nu eindelijk
vordt aangesteld'. Daarnaast hoopt
y op een productief jaar voor college
•n raad, wat veel zal afhangen van de
,feer.

jaar met tevredenheid kan terugkijken. Wel zullen nog heel wat discussies volgen over Mabonplan en circuit,
maar dat zijn dan ook uitermate belangrijke zaken voor Zandvoort. Deze
geven gelukkig weer wat uitzicht op
een aantal banen in de toeristische
sector, waardoor hopelijk ook het aantal uitkeringsgerechtigden zal dalen".

Wat dat betreft hen ik voor het konende jaar optimistisch gestemd,
ooral omdat de leden van raad en
«Ilege al wat gewend zijn aan hun
ueuwe posities. Ik hoop dan ook dat
jurgemeester Machielsen, voor wie dit
iet laatste voorjaar als voorzitter van
Ie raad wordt, aan het eind van dit

Wat deze groep betreft ziet Ineke
Wind het komende jaar wel met enige
zorg tegemoet. "Er zijn nu in Zandvoort heel veel uitkeringsgerechtigden, die het slachtoffer dreigen te worden van de Stelselherziening. Dit moeten we goed in het oog houden en ons
zoveel mogelijk inzetten om deze mensen, waar mogelijk, te helpen.

I

A HET verkiezingsjaar 1986 en het
l» daarbij behorende plaatsen van
itekeligheden over en weer, menen wij
jat de raad zich in de laatste vergade:ing van afgelopen jaar duidelijk heeft
.utgesproken vóór een monistische
,tructuur en dat deze naar letter en
;eest nageleefd zou moeten worden",
ildus de fractievoorzitter van G.B.Z.,
jan Jongsma.
"Gemeente Belangen Zandvoort
spreekt de wens uit dat, gezien dit
standpunt, er in 1987 door allen naar
gehandeld zal worden, zodat ons beangrijke werk prettig en op een gelijk•iaardige wijze verricht kan worden.
In de raadsperiode 1982-1986 zijn
veel belangrijke zaken op de rails gezet
o.a. het Vendorado- en het circuitaccomodatie-plan) en bestaande vermeende woningbouwbelemmeringen
doorbroken (o.a. woningbouw Slokker
aan de Van Lennepweg).
G.B.Z. wenst dat de plannen, die nu
nog niet afgerond zijn, in 1987 hun

van de VVD spreekt
DdeE FRACTIE
verwachting uit dat alle raads-

• PwdA-fractievoorzitter
Ineke Wind.

leden in een goede gezondheid het
raadswerk kunnen verrichten waarvoor zij door de Zandvoortse kiezers in
april 1986 zijn gekozen.

"Realisering van het Mabon- en accomodatieplan circuit, de bouw van
liet Beach-hotel en een nieuw hotel op
de plaats van het 'oude' Bouwes zou
een enorme bijdrage kunnen leveren
voor de daling van het hoge werkloosheidscijfer in Zandvoort", aldus de
fractie-voorzitter van de VVD, Jaap
Methorst.

eveneens op onze lijst, waarbij veel
aandacht aan het 'verkeer' moet worden besteed, hierbij ingecalculeerd de
verkeersmaatregelen ten behoeve van
.de gehandicapten. Voorts hopen wij op
een sterke VVV temidden van de andere streek VVV's. Dit én een sterk bedrijfsleven zijn voorwaarden voor het
in grote getale aantrekken van de voor onze badplaats - zo broodnodige
toeristen. Voorwaarden scheppend en
sterk meedenkend en werkend kan de
plaatselijke overheid haar steentje
hiertoe zeker bijdragen.

teraad een aantal belangrijke beshssingen genomen. Deze beslissingen
kunnen ertoe leiden dat Zandvoort
binnen een afzienbaar tijdsbestek uit
• VVD-fractievoorzitter Jaap Met- het dal kan komen waarin het de laathorst.
se jaren is terechtgekomen.
voort, welke autoriteit eveneens m het
lokale bestuur een onmisbare schakel
betekent.

CDA Zandvoort:

'87 jaar van de afronding
belangrijke projecten'

'Grote bomen durven snoeien
om de kleine leven te geven'

beslag zullen krijgen. Het jaar 1987 zal
het jaar worden van de afronding van
voor Zandvoort belangrijke, toekomstige projecten en tevens van de laatste belangrijke planologische invulling. Door de planologische aanwijzing van de minister en de duidelijke
uitspraak dienaangaande over de bebouwing in Zuid zal Zandvoort, buiten
nog wat kleinschalige projecten, planologisch afgerond zijn. Hiermee moet
met het beleid ernstig rekening gehouden worden.

noemde afronding, anderzijds door de
toenemende krapte van de financiële
middelen. In 1987 zal er reeds voor de
toekomst een beleidsplan voorbereid
moeten worden, om problemen straks
te voorkomen. G.B.Z. ziet wat dat betreft 1987 als een sleuteljaar voor onze
toekomst en spreekt de hoop uit dat dit
in een eendrachtige samenwerking zal
geschieden.
Wij wensen het College van Burgemeester en Wethouders veel sterkte
toe, want op hen drukt de zware verantwoordelijkheid, om de reeds beWe gaan een periode van stabilisa- staande plannen te verwezenlijken.
tie, heroverweging en reorganisatie te- De Raad heeft de benodigde besluiten
gemoet, enerzijds door de hier vóór ge- genomen en nu is de schijnwerper ge-

ET CHRISTEN Democratisch
HAppèl
spreekt de wens uit dat de

politiek in 1987 rekening zal houden
met de Zandvoortse mensen.
"Bij alle beraadslagingen, onderhandelingen en beslissingen gaat het
uiteindelijk om de concrete menselijke
persoon, als individu en als deel van de
gemeenschap", aldus fractievoorzitter
Peter Ingwersen.
"Goede politiek schenkt in 1987 heel
• De fractievoorzitter van GBZ, Janbijzondere aandacht aan de problemen en noden van de zwakke en de
Jongsma.
machteloze mens. Men moet de grote
richt op het College. Ook wensen wij bomen durven snoeien om de kleine
onze medeburgers en de bedrijven een plantjes 'lucht', 'licht' en 'leven' te gegoed en gezond 1987 toe, ernaar stre- ven'.
vende daar zo mogelijk een steentje toe
Dat klein beetje zon, dat niemand
missen kan!"
bij te dragen".

door Bertus Voets

1987
Er gaan steeds meer stemmen
op om volkstellingen af te
schaffen. Men meent dat er te
veel indiskrete vragen worden
gesteld en dat dit een aanslag
betekent op de privacy, waar
een ieder recht op heeft. Nu sult
u misschien seggen: waarom
soveel drukte om een volkstelling? Vroeger had men daar to~
taal geen moeite mee en men
antwoordde op alles wat er
werd gevraagd. Men had het
toen nooit over privacy. Maar
als men een verslag van een
volkstelling in het bijsonder
over Zandvoort van 1889 doorleest, dan komt men uit die cijfers soveel te weten dat er wel
van schending privacy gesproken kan worden.

22 JANUARI
19 FEBRUARI
N VVEEK7v1EDfA/TOP~8"+ I
VOOR INFORMATIE EN
WVERTENTIEESERVERINGEN
3EL DE SPECIAL VERKOOP:
PHILIP SMIT 020-562.2762
)F FRANK VAN ROOY
320-562.2345

Inbraak bekroond
iet champagne

Toeristenindustrie
Wat duidelijk uit de cijfers
naar voren komt, is dat er in
Zandvoort een toeristenindustrie bloeide. Iedereen proberde
in de somer een graantje mee te
pikken: verhuurden hun huisen aan vreemdelingen, ja,
hadden zelfs daarvoor bepaalde woningen leeggemaakt. De
bekendste wijk was de vissersbuurt. Daar stonden 67 huizen,
waarvan er nog maar 15 bewoond waren. De ret was ingeruimd voor toeristen. De men-

ZANDVOORT - De inbrekers die vo"ige week dinsdag tijdens kantooruren
fcp pad gingen en een woning aan het
Favaugeplein bezochten, konden het
bijna niet beter treffen. In de woning
groffen zij een groot aantal waardevoli bezittingen. Met de bezoekers verpwenen onder andere twee draagbare
dio's, een 8-track-reeorder en drie
horloges. Ook één film- en twee fotocaBnera's lagen klaar om mee te nemen.
Fot de buit behoren verder nog nog
jplveren gebaksvorkjes, lepeltjes en
en fles champagne. De bezoekers wajhn binnen gekomen door het slot van
pe voordeur te forceren.

sen in de wijk hadden in de
loop der jaren al aardig wat
verdiend: se zochten naar een
nieuwe huizen die geriefelijker
waren en de oude woningen
bleven leeg staan. In Zandvoort
waren er toen 551 huizen in gebruik van de inwoners, 146
stonden leeg, niet omdat het
dorp was leeggelopen maar omdat men daar goede winst mee
kon maken door se in de somer
te verhuren.

Wie waren zij?
Het grootste gedeelte n.l. 2137
waren echte sandvoorters: zij
waren daar geboren en getogen
maar veel meer dan in andere
soortgelijke plaatsen was hier
import van buiten namelijk uit
de provincie Noord Holland
252, uit andere provincies 181
en 6 uit Duitsland. Dese mensen waren sich in Zandvoort
gaan vestigen, toen het een toeristenplaats was geworden. Bijna allen verdienden hun leeftocht in de dienstverlenende
sektor. Hoewel Zandvoort echt
niet beroerd was om ook goed
mee te verdienen aan de gasten,
waren sij uit sichself te vrij om
in de dienstverlening te werken. Dat moesten anderen dan
maar opknappen.
De vrijheid klinkt ook duidelijk

door in de besettinng van het
Hulsmanshof. Daar was plaats
voorminstens 25 bejaarden en
die waren er best wel te vinden.
Zandvoort had toen 157 mensen van 65 jaar en ouder. De
oudste inwoner was toen 87.
Maar als men hen een plaats
aanbood in het Hulsmanshof,
dan gaven ze. niet thuis. Zij wilden solang mogelijk voor sichself blijven sorgen. In het Hulsmanshof woonden toen, volgens de telling, 7 mannen en 4
vrouwen.

Kerkelijke gezindte
Het meest merkwaardige is
de opgave kerkelijke gezindte.
De hervormde kerk voerde toen
nog de boventoon: men gaf op
een aantal van 2026 leden ofweg 78% de katholieken telden
als tweede groep 504 leden 18%
en 4% werd verdeeld over alle
mogelijke richtingen. Boven de
tien kwamen de evangelisch
Lutherse met 18, de doopsgesinden met 13 en de oud katholieken met 10. Zonder godsdienst was er maar één; die
werd met de nek aangekeken en
elke bewoner wilde met dese
heiden die God verloochende
geen kontakt. Bij doorlichting
van de gegevens van de gemeente is dese heer in 1892 ver-

dwenen: is hij bekeerd of heeft
de vrij onverdraagzame bevolking'hem weggepest?

Niet veel weduwen
Men heeft vaak het idee, dat in
Zandvoort veel onvolledige gesinnen waren. Veel mannen waren
omgekomen op aee en de vrouwen
die achterbleven moesten maar
sien hoe se rond moesten komen.
Dat is niet het geval. Als men de
opgaven telt sijn er 51 weduwen
maar ook 47 weduwnaars godat de
gevaren die de mensen vanuit zee
bedreigden volgens dese cijfers
schromelijk waren overdreven.
Ook de armoede viel mee. Zeker er
waren nog heel wat die van een
klein loontje rond moesten Komen
maar nu Zandvoort ontdekt was als
een recreatieoord, begon de weivaart te komen. Vandaar het massale verlaten van de bekrompen
vissershuisjes.
De dode cijfers van de volkstelling schetsen en heel ander beeld
van Zandvoort dan ons is voorgesteld. Met dese gegevens kijkt men
dwars door de mensen heen: men
leert wat se eigenlijk waard sijn en
so haalt de volkstelling een stuk
kostbare privacy ondersteboven. Ik
wil daarmee zeggen dat men wel
gelijk heeft met sijn besivaren tegen
de volkstelling maar gelukkig had
men daar in het verleden geen last
van. En so komt achter een barrière
van cijfers een duidelijk Zandvoort
te voorschijn.

fractievoorzitter

« D'66-fractievoorzitter Ruud Sandbergen.

Ofschoon de hobbels op de weg nog
talrijk zullen zijn, ziet D'66 de toekomst hoopvoller tegemoet dan enige
tijd geleden. Landelijk bekeken heeft
D'66 weinig reden voor optimisme. De
kortingen op sociaal-cultureel werk
en onderwijs zal in de naaste toekomst
de Nederlandse bevolking lelijk opbreken. Het is een wissel die niet getrokken had mogen worden.
Ofschoon te langzaam worden de
Westeuropese staten zich gewaar, dat
men niet ongestraft ongewenste stoffen m oppervlakte-wateren kan dumpen. Maar waar leven is, is hoop en
mogelijk beleven we het nog eens dat
bruinvissen buitelen aan de Zandvoortse horizon van de Noordzee".

'Oudt Haerlem' houdt
kunst- en antiekbeurs
ZANDVOORT/HAARLEM
Liefhebbers van kunst en antiek
kunnen komend weekend weer
hun hart ophalen op de zesde
Kunst- en Antiekbeurs 'Oudt
Haerlem', die in het Concertgebouw te Haarlem wordt gehouden. Onder auspiciën van het Nederlands Antiquairs Gilde wordt
hier een enorm gevarieerd assortiment aangeboden, dat gecontroleerd is op kwaliteit.
Het aanbod van de beurs is voor deze
gelegenheid uitgebreid met enkele
mooie collecties, zoals naaigerei, zilver
en poppen, of de meubels, spiegels en
porselein van de 'Pronckamer' uit
Haarlem. Daarnaast zijn er nieuwe
aanwinsten op het gebied van Art
Nouveau en Art Déco, zoals glaswerk
uit Frankrijk en 'Amsterdamse
schoolverlichting', de zogenaamde
'Tuschinski lampjes'.

boeken. Ook de categorie gebruiksvoorwerpen is vertegenwoordigd.
Hiervan vindt men onder andere lampen, barometers, microscopen, weegschalen en gereedschap.
Een van de vele bijzonderheden uit
de collecties is een horloge van de
achtiende-eeuwse horlogemaker William Kipling uit Londen, waarmee de
tijd, behalve te zien, door een bel te
horen. Een voorbeeld van de acoustische tijdsaanduiding die in die tijd
werd gebruikt Het was uit pure noodzaak dat men dit hulpmiddel gebruikte, omdat men 's avonds anders eerst
op een ingewikkelde .manier licht
moest maken om de tijdsaanduiding te
kunnen zien.
Behalve dit horloge en de genoemde
categorieën en voorwerpen valt er nog
veel meer te zien op deze beurs. De
voorwerpen worden gecontroleerd op
kwaliteit, zodat men niet het risico
loopt om met nieuw, namaak, teveel
gerestaureerd of te jong antiek een
'kat m de zak' te kopen.

Het totale assortiment geëxposeerde
kunst en antiek bestaat verder uit
groot- en kleinmeubelen, diverse
De openingstijden van de beurs zijn:
wandversiermgen zoals schilderijen, vrijdag 9 januari 19.00 - 22.00 uur, zaetsen en houtsneden van Nederlandse terdag 14.00 - 22.00 uur en zondag 11.00
kunstenaars vanaf 1875, Japanse - 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt
houtblokdrukken en Chinese prenten. f. 7,50 per persoon, voor houders van
Daarnaast zvjn er talloze kleme voor- een CJP of 65+ paspoort f. 5,-. Kindewerpen van diverse edelmetalen, kns- ren tot en met 14 jaar hebben, onder
tal en aardewerk, horloges, klokken en geleide, gratis toegang.

Wedstrijd voor
nieuwe bandjes

BRIEVENBUS
Dank zij de doortastendheid van het
?vdA raadslid Folkert Bloeme is aan
iet licht gekomen, dat EMM een aanal bewoners een uitkering van in to•aal ca. ƒ 150.000,- heef t onthouden en
iit geld eigenhandig een andere be'temming heeft gegeven. Weer een
errassing naast de andere narigheid.
s met dit onderzoek de draad van het
'egm bereikt of moet er nog dieper
\orden teruggespit? Hopelijk zal men
iet fatsoen opbrengen de bewoners
irngaand in het bezit te stellen van het
»un toekomende restant geldbedrag
'n tevens de ten onrechte z.g. „gestraf*n" volledige genoegdoening geven,
nmiddels is wel duidelijk, dat de leden
neer grip moeten krijgen op het financiële beleid.
Overigens doen zich meer vreemdeJ
aken voor b.v. t.a.v. het groot onderloud in de dichtersbuurt met de nodi5e problemen. De voorzitter spreekt op
alg. ledenvergadering van 23-6-86
voorden in de geest van „deze aannefter nemen wij nooit meer." Uiteraard
ia het aanhoren van de nodige klach«n.
Niettemin verklaart de directeur op
n door EMM belegde persconferen'e, afgedrukt in het Zandv. Nieuwsï'ad
van 4-12-86, dat de aannemer het
v
erk wel degelijk heeft uitgevoerd en
'e klachten der bewoners reeds legio
'aren, voordat de aannemer in de geegenheid was gesteld om het contracUele onderhoud te verrichten (aldus
voorden van deze strekking). Het op'Oinmen van de gehele klachtenrol
aat ik achterwege, maar stel wel vast,
men zelfs na 400 dagen geen kans
l
eeft gezien een aantal woningen wa«rdicht en tochtvrij te krijgen. Een
'lamage van de eerste orde.

N HET laatste kwartaal van 1986
I zijn
er door de Zandvoortse gemeen-

Gemeente Belangen Zandvoort:

De Volkstelling van 1889

'MM Wat nu?

dal komen'

Tenslotte zullen vele factoren, zoals
bijvoorbeeld goed weer, verdraagzaamheid, ambitie en het bouwen van
In de loop van 1987 zal een profiel- nieuwe woningen er toe bij kunnen
schets dienen te worden gemaakt voor dragen dat 1987 voor Zandvoort een
Verantwoorde aanzetten tot verwe- de in begin 1988 nieuw te benoemen goed jaar zal worden", aldus Jaap Metzenlrjking van het centrumplan staan Burgemeester der gemeente Zand- horst.

ADVERTENTIE

SCHOOUNFORMAT/E

kan uit

Dat de eerste man van de staf zijn
eigen superieuren (het bestuur) volledig m het hemd zet en zijn houding
tegenover de bewoners als a-sociaal en
leugenachtig is te bestempelen,
schijnt merkwaardig genoeg niemand
van de top iets te deren. Bovendien is
het beslist niet de eerste keer, dat zoiets passeert. De voorzitter, die er zelf
ook wel iets van kan - gezien een door
hem eerder gedane weinig gelukkige
uitlating in het Haarlems Dagblad,
veegt een opmerking hierover uit de
vergadering van 18-12-86 van de tafel
met een gemak door t.o.v. de pers een
negatieve houding aan te riemen,
waaruit de indruk ontstaat, dat wij
nog in de jaren 1940-1945 leven. Onvoorstelbaar.

haald, hetgeen in heel veel gevallen
Steeds leef ik nog in de veronderstelheeft geleid tot het moeten accepteren ling, dat alle leden van EMM recht
door de bewoners van een belangrijk hebben op gelijke behandeling. Bovenlangere duur van minder woongerief dien wsa het project Celsiusstraat één
dan was voorzien.
van de ingrijpendste met totale vernieuwing van voor- en achtergevels,
Het is deze onderkenning, die het waarna de huizen zelfs een geheel anbestuur heeft doen beslissen aan de der aanzien kregen. Heeft EMM al
huurders van de woningen van de on- stappen ondernomen om na te gaan
even-genummerde blokken l t/m 59 hoeveel bewoners in de dichtersbuurt
voor de door hen in belangrijke mate voor deze 30-dagenregeling in aanondervonden langere duur van min- merking komen en als kleine pleister
der woongerief een bedrag uit te keren op de wonde nog een extra vergoeding
van ƒ 250,-, als restitutie op de betaal- te wachten staat? M.i. zou het op de
de huur. Mochten zich tijdens de weg van de directeur hebben gelegen
voortzetting van de verbouwings- het bestuur aan het bestaan van deze
werkzaamheden aan de overige wo- brief te herinneren in plaats van onzin
ningen eveneens gevallen voordoen de lucht in te zenden. Ondanks de
waarbij de werkzaamheden aan de eventueel uit te betalen extra bedravoor- en achtergevel, tussen het mo- gen blijft onverminderd de plicht beVerder wil ik nog verwijzen naar een ment van slopen van de gevel tot het staan alle klachten op korte termijn
passage uit een brief van het bestuur moment waarop het aftimmeren en koste wat kost volledig op te lossen.
van EMM d.d. 16-3-81, gericht aan de het binnenschilderwerk in grote lijEen lakse opstelling is niet alleen
huurders van de 84 woningen aan de nen zijn voltooid, langer hebben ge- onfatsoenlijk tegenover de bewoners,
Celsiusstraat eo, eveneens i.v.m. het duurd dan één maand, dan zal aan de maar kan bovendien tot gevolg hebgroot onderhoud. Deze luidt:
huurder eveneens wegens extra ge- ben, dat de opzet om tot opwaardering
„Wel heeft het bestuur onderkend derfd woongerief een bedrag van van het kapitale woningbezit te kodat in de uitvoering van de werkzaam- ƒ 250,- worden uitbetaald. Voor hetbe- men gedeeltelijk kan mislukken door
heden verband houdende met de ge- palen van de tijdsduur van een maand vroegtijdige devaluatie van een deel
velwijziging grote vertragingen zijn = 30 dagen) zal het dagboek van de van het woningbestand. Dit zou in
opgetreden, waardoor de oorspronke- opzichter als leidraad worden gehan- strijd zijn met het verenigingsbelang
lijke planning niet kon worden ge- teerd."
en uiteraard met de idealen die de nijvere stichters van deze vereniging
voor ogen hadden. Overigens zal het
ADVERTENTIE
mij benieuwen wanneer het bestuur
een buitengewone alg. ledenvergadering belegt om het financiële en het
groot onderhoudsbeleid te verantwoorden, terwijl tevens wel vaststaat,
dat de verenigingsstatuten hoog nodig
wijziging behoeven. Op deze wijze kan
L>c*.c Luidsshow wordt gehouden in hel MARRIOTT HOTtl.
men geen miljoenenbedrijf meer beKAARTEN * f 10,00 P P <inki. koffie) ZIJN TE RESERVEREN BIJ: ,
sturen. Of moeten de leden het initatief nemen?
BRUIDSBOUTIQUE 'ANGEI.A', -TELEFOON O 20 - 76 27 30.
S. Hofstra

GRANDIOZE BRUIDSSHOW
op zondag 25 januari 1987

ZANDVOORT/DRIEHUIS - De
Stichting Beeckestijn Pop wil bands
die pas begonnen zijn, de mogelijkheid
bieden zich voor het popminnend publiek te presenteren.
In de maanden maart en april zal er
een wedstrijd gehouden worden, waarbij een deskundige jury zal bekijken en
beluisteren wie de beste band is. De
enige voorwaarde die gesteld zal worden, is, dat de band tenminste één eigen nummer moet kunnen brengen.
De hoofdprijs bestaat uit een optreden
op het Beeckestijn Popfestival in juni • Deze zilveren voorwerpen zijn enkele van de vele bijzonderheden die op de
1987.
zesde Kunst- en Antiekbeurs 'Oudt Haerlem' te zien zijn.
Voor deelname kan men zich meiden bij R. Mellies, telefoon 02510-11889
of bij H. Kruisselbrink, 02550-32562
(beide na 18.00 uur), of via postbus 181,
1970 AD IJmuiden.

Jeugdafdeling
Rode Kruis
ZANDVOORT - Maandag 19 januari vindt de oprichting plaats van een
jeugdafdeling van het Rode Kruis, afdeling Zandvoort. Deze is bedoeld voor
jongeren van elf tot zestien jaar.
De activiteiten van de jeugdafdeling
zullen voorlopig gericht zijn op éérstehulpverlening. Hierdoor verwacht
men ook de angst van de kinderen, die
voorkomt bij kleine ongelukken, weg
te nemen. Naast de EHBO-cursus
wordt aandacht besteed aan de wijze
waarop ongelukjes in huis kunnen
worden voorkomen. Ook komen zaken
als bijvoorbeeld gezonde voeding aan
de orde.

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat ko.st minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

DONDERDAG 8 JANUARI 1987
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Ik vond wat Ik zocht op te Grote Krocht
Prachtig mooi

De zéér sterke groei door duizenden tevreden klanten willen wij dit jaar versterkt doorzetten.
Daarom starten wij de gehele maand januari met te gekke aanbiedingen. Profiteer! l i
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Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

AART VEER groente en fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

PRIMEUR!!!

«-

Hef is er.
Het eerste kunststofglas
met zelfkleurende eigenschappen i
De zelfkleurende kunststof uitvoering geeft een
veranderlijke licht-absorptie met een speelruimte tussen de
20% en 60%. Het glas, dat zich automatisch aanpast aan
het licht in de omgeving, kan dan ook als ideale zonnebril,
maar ook als een komfortabel filterglas binnenshuis dienst
doen. Wie boven de veertig is, zal zeker deze voordelen op
prijs stellen.

&lPK

fii£L

è&\ 9®
^•^W/xyrtS/fcS-

Laat u de voordelen van dit glas door de vakman
demonstreren.

• AII.EF-M W06WSDA&-

Ongehinderd goed zien van nabij tot veraf
Grote Krocht 7

In dit nieuwe jaar

Erica

staat Erica weer met
verse bloemen en
planten
voor u klaar

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,33 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
s Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De tJieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.61 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verknigbaar.
•» Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2,50 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Rodenstoch

PROGRESSIVI

het optimale multifocaalglas van meekleurend kunststot
Wij informeren en adviseren u graag.

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond.

Grote Krocht 24 -Zandvoort
BONTMANTEL-INRUIL
Met
(kleine)
bijbetaling
Meest exclusieve lichtgewicht nappa lammy-coats en
bontmantels. Bontgevoerde
regenmantels Bel voor afspraak of uitgebreide documentatie 020-233488
Dames, de naaicursus op de
Tolweg start 12 |anuan Tel
aanmelden 15551
Dames, Mensendieck op de
Tolweg start 13 januari
Tel aanmelden 15551
* De tafel van verdienste
1987 is voor Fred Paap Wij
zijn trots op onze penningmeester
Zandvoortse
Schaakclub

Denk eraan!!!
Uitverkoop bij
Lida Bromet Mode
HALTESTRAAT 18
ZANDVOORT
-*• Een jaar
gezelligheid voor
maar ƒ 307 Dat kan bi) de Vet
Vrouwen van Nu Wordt ook
lid of bel mei tel 16085 of
14462
Garage te huur of te koop,
omg J v Heemskerkstraat
Tel 15412
* Gevr flinke hulp in de huishouding voor zo nu en dan,
goed loon Tel 19020
* Gevr
schoonmaakster
Tel 17084
* Gevr voor leerlingen kappersschool modellen voor watergolven of föhnen Tel
16878. na 18 uur
* Gevraagd
vri)willig(st)er
voor peuterspeelzaal Hannie
Schaft voor enkele ochtenden per week Inl tel 19028
of 13708
Gezocht woonr v 1 febr '87
t m okt '87 v gezin m 1 k
Gestoft ol gemeub Tel
02968-3564
* Help de Polen Stuur eens
een 7voedselpakket' Geen
adres Dat hebben wij voor u'
Inl tel 02907-5235

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
in alle stijlen, ook Mechels1 en
Henry II Laagste prijzen
Leidsestraat 122 Dag tel
j 02520-20993 Koopavond

* Te koop Kettler hometrai- * Zandvoorts Nieuwjaarsner, f50 Mr. Troelstrastraat concert. Haast u. Er zijn nog
8, tel 14511
een beperkt aantal kaarten
* Te koop Moulinex grill/bak- beschikbaar voor vrijdag- en
oven met tijdklok, ƒ 125; cas- zaterdagavond.
settedeck Bose, ƒ 175. Tel.
12601, na 18 uur 18450.
* Te koop Philips radio +
platenspeler, m prima staat,
ƒ250 Tel 16019
-*• Te koop spelcomp. Vec- Videotheek 'Dombo'
trex met 6 banden, ƒ250.
Corn.Slegersstraat 2B
Passage 42
Pasteurstr 21, Nw. Noord.
Tel. 02507-12070
Zonnestudio
Tel 17880
1 film ƒ5//7,50 p.d.
Te Zandvoort flinke huish.
Kapsalon
5 films ƒ 25 p.week
ZONNEBANK 20 mm ƒ 9 hulp gevr v 1 ochtend p.w.
Verhuur movie-boxen
Br o nr 798-74962 bur. blad.
(snelbruinbuizen)
abonnement !0x ƒ 80
Timmerbedrijf
GEZICHTSKANON
R. F. Lammers
20 min ƒ 10
abonnement 4x / 35 voor al uw timmer- en onderLICH KANON 40 mm ƒ 40 houdswerk. Tel. 023-364168, VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
abonnement 3x ƒ 100 bg.g 023-381378.
ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
* T k Dachstem skischoe- v.a.
WIJ WERKEN OP
per week. Corn. Slegersstr.
nen,
mt
39,
ƒ47,50;
ijshockey
AFSPRAAK
schaatsen, mt 39, ƒ 21,50. Tel. 2B, tel. 02507-12070.
ZONNESTUDIO OOK
* Vrijdag- en zaterdagavond
02507-17503.
'S AVONDS GEOPEND
Zandvoorts Nieuwjaarscon* T.k. gevraagd plaatjesal- cert. Er zijn nog enkele kaarPassage 42
bums van Verkade, Van Nel- ten verkrijgbaar.
Ie, Tiktak, Hille, Honig, sport,
Tel. 12500
molens, sprookjes enz Tel. Vrijgezel 41 jr zoekt woonr. in
Vriendelijke groeten
Zandvoort, +ƒ400 p.m.
02503-14727.
Ben, Edith en Ellie
* T.k in Zandvoort centr. R. Mensink, Stationsplein 65,
• Reflectanten op adverten- gel pand gesch. v. dubb. 2041 AC Zandvoort.
ties onder nummer gelieven bew m ruime opslag v.v. c.v. •*• Welke dierenvriend wil teg.
ervoor te zorgen dat het num- ƒ 135000 k.k. Tel. 14939
verg tijdens beursbezoeken
mer in de Imker-bovenhoek
en vakantie onze grote hond
T
k
super
8
camera
+
filmop de envelop staat vermeld
verzorgen? Niet bij katten.
doek
+
projector
-ttafel
en dat de brief geadresseerd
Tel 17878.
wordt aan- Centrale Order- ƒ 400; Sony toren + draaitafel
tuner
+
cass
+
boxen
ƒ
500;
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit Schneider toren, moet gere- • Reflectanten op advertenvoorkomt vertraging m de be- pareerd worden + boxen ties onder nummer gelieven
ƒ500 Tel. 02507-12601 of ervoor te zorgen dat het numhandeling
18450, na 18.00 uur.
mer m de Imker-bovenhoek
* Te koop 6-armige olie*
T.k a Dual platenspeler op de envelop staat vermeld
lamp, prijs n o t k Pasteurstr
met mgeb versterker, incl. 2 en dat de brief geadresseerd
21, Nw Noord Tel 17880
boxen, vr.pr. ƒ 100 Tel wordt aan: Centrale Order* Te koop Carmen-set, ƒ40; 15519
afd. Weekmedia, Postbus
2 stuks Phihp Rolles, / 10, 30
122,1000 AC Amsterdam. Dit
*
T.k
a
tafeltje/stoeltje,
tepockets ƒ 10 Tel 12141
voorkomt vertraging in de bevens te gebruiken als kinder- handeling.
* Te koop Commodore 16 stoel, met chroom onderstel,
compl, ƒ 300 Pasteurstraat ƒ50. Tel 19113
• Rubrieksadvertentie? Bel
21, Nw Noord Tel 17880.
Weekmedia: 020-562.6371.
* Toonkunstkoor Zandvoort.
* Te koop elektr oliegev ra- Repetities elke maandagdiator, ƒ 50, herenregenjas, avond om 8 uur in De Krocht.
nieuw, mt 52, ƒ 65 Tel. 17146. Nieuwe leden welkom! Enkele
Te koop gevr in Zandvoort tenoren zeer welkom.
moderne of goed gereno- * Vanavond weer gezellig
veerde woning met mm 3 schaken m het Gemeenslaapk , cv en ruime zonnige schapshuis bij de Zandvoorton/
achtertuin
Vraagpr
tot se Schaakclub
ƒ 195000. Tel 12817
Wie wil MTS-er teg. verg. eni* T k a vouwfiets ƒ 60 Tel ge tijd bijles geven m werktuigb.kunde. Tel. 19409.
14056
* Jos, een heel goed 1987'
Sint zit op
* Margreet Ates Hartstikke
bedankt voor alles Veel succes in Spanje.
Zandvoortse Schaakclub.
* 4 lessen reanimatie-cursus
v d Ned Hartstichting Eerste hulp bij plotselinge hartstilstand. Inl hr de Leeuw,
tel 16085

COLORMAT1C

5 REGELS

G R AT l S

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander
huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.
Ook voor huishoudelijk personeel.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN / 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN
BRIEVEN ONOER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

Ffflj
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Naam
of afgeven bij:

Adres
Telefoon .
Postcode

Piaats

Kantooi Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,
2041 JM Zandvoort

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
Donderdag 15 januari 1987

Los nummer ƒ 1 ,-

Zandvoor
IMieuw
47e jaargang nummer 2

Nieuwe projectontwikkelaar dient zich aan

Bunkers moeten wijken in plan
olfterreinKostverlorenpark
ZANDVOORT - Ontwerp- ter wordt opgevangen. Een en ander
om onttrekken van grondwater
in adviesbureau Harberts uit dient
aan het gebied te voorkomen. Voor de
Zoetermeer heeft een plan ont- ontsluiting
van het golfpark en bijbevikkeld om op het duinter- horende voorzieningen voorziet het
ein, dat bekend staat als het plan in een parallelweg, naast het befietspad langs de spoorbaan.
Kostverlorenpark, een golf- staande
is een openbare verbinding
baan aan te leggen. Daarnaast Daarnaast
gepland tussen de Van Uffordlaan en
vil men een klein bungalow- dit fietspad, achter het park langs,
iark van dertig vakantiewo- over het hoge, oostelijk gelegen duinüngen creëren. Voor de be- gedeelte.
eikbaarheid is in de plannen
ekening gehouden met par- Vakantiebunkers
keerruimte voor ongeveer vrjf- J.L. Harberts, van het gelijknamige
ig auto's in een 'grondli- bureau van tuin- en landschapsarchihaam'. De aanwezige bun- tecten, is van mening, dat óók de als
vakantieverblijf gebruikte bunkers
cers, waarvan een deel dienst storend
voor landschap en milieu
ioet als vakantieverblijf, zul- en wil, zijn
na verwijdering hiervan, ter
en moeten verdwijnen. Het compensatie een dertigtal vakantiecort geleden ingediende plan huisjes bouwen. Dit zou moeten gein de zuid/oosthoek van het
s evenwel in strijd met het beuren
De ontsluiting hiervan vindt
oor dit duingebied geldende terrein.
plaats via het bestaande pad vanaf de
aestemmingsplan.
Quarles van Uffordlaan.
Om het Kostverlorenpark te kunaen inrichten voor het beoefenen van
je golfsport, moeten op het terrein de
nodige voorzieningen worden getrof!en. Aan de noordzijde, vanwege uitsicht, 'bezonning' en bereikbaarheid,
s een grondlichaam gesitueerd. Deze
bestaat uit een grondophoping waarin
de bouwkundige voorzieningen zijn
opgenomen, zoals clubhuis, horeca en
)arkeergelegenheid.
Uitzondering
lierop vormt de beheerderswoning.
Aan de noordzijde zal het grondlichaam het uiterlijk hebben van een
duin, aan de zuidzijde zijn de erin pndergebrachte voorzieningen te zien.
Dit kunstmatige duin zal tevens f unctioneren als geluidswal, in verband
net de nabij gelegen spoorweg. Daarnaast zijn er een drivingrange oftewel
oefenveldje en tennisvelden gepland.
De bunkers worden met zand bedekt
of gesloopt, terwijl een deel van het
terrein met gras wordt bedekt. Dit ten
behoeve van de golf velden. Daarnaast
zal, volgens het bureau, door toevoeging van beregening een grotere variatie in de begroeiing ontstaan. Om
de beregening te kunnen realiseren,
denkt men aan de aanleg van een waterleiding of bassins waarin regenwa-

Bewoners maken
bezwaar tegen
plan golfterrein
ZANDVOORT - Een aantal bewoners van de Quarles van TJffordlaan heeft ernstige bezwaren
tegen de eventuele aanleg van een
golfterrein in het Kostverlorenpark. Daarom dringen zij er bij
het college van B & W op aan, de
bouwvergunning voor dit plan te
weigeren.
De bewoners voorzien, dat door de
aanleg van golfbanen en de bijbehorende recreatieve voorzieningen 'het
mooiste stukje Zandvoort' volledig
verloren zal gaan. Daarnaast stelt
men, dat met een behoorlijke toename
van de verkeersdrukte en het aantal
parkerende auto's in de Q. van Uffordlaan rekening moet worden gehouden.
Volgens de bewoners kan een en ander voor hen ernstige financiële consequenties hebben, omdat de prijs van
de woningen met minstens vijfentwintig procent zal dalen. Bij enkelen
wordt deze daardoor lager dan het hypotheekbedrag.

Vervolg op pagina 3

• Voor het Kostverlorenpark zijn in het verleden al meerdere plannen ontwikArchieffoto

Bereikbaarheid
Zandvoort-Noord
sterk verbeterd
ZANDVOORT - Bus 80
van de NZH Vervoersmaatschappij zal vanaf mei 1987
's avonds ook door NieuwNoord rijden. Deze uursdienst door Noord, die tot
23.00 uur wordt aangehouden, met daarna nog een extra rit om 24.20 uur, betekent een flinke verbetering
van de bereikbaarheid van
deze wijk.

het circuit van Zandvoort be-

op dit punt te willen amenderen. Wel-

;•' houden. Dat bleek afgelopen hcht kan hij dan in ieder geval op de
'• maandag bij de eerste sessie steun rekenen van de PvdA, omdat die
; die provinciale staten heeft be- partij zich in het concept-programma,

legd om het Streekplan Am-

< sterdam-

Noordzeekanaalgebied vast te
stellen. In het Streekplan
spreken gedeputeerde staten
zich uit voor op termijn sluiten van het circuit, omdat het
op de huidige plek „planologisch niet gewenst" is.

Gedeputeerde Geert de Boer van
economische zaken, onderstreepte
maandag nog eens, dat er met bijvoorbeeld een vakantie-bungalowpark een
beter financieel gewin te behalen is.
Een combinatie van beide kan gezien
de geluidshinder die het circuit veroorzaakt als er geraced wordt, niet
worden gerealiseerd. „Uw rigide
standpunten die wij aantroffen over
de situatie van de autosport in Zandvoort genieten weinig waardering in
onze kring," zei de VVD-er Rob Groothoff maandag in de provinciale staten in een reactie op het plan.

dat voor de komende verkiezingen is
samengesteld, ook uitspreekt voor behoud van het circuit. Nog kort geleden
sprak de PvdA zich uit tegen het circuit. De partij boet echter aan geloofwaardighcid in, als het maandag tegen stemt, terwijl in het verkiezingsprogram vóór wordt gepleit. Van het
CDA mag het circuit blijven, mits het
wordt aangepast. De kleinere fracties
zijn over het algemeen tegen.

Halve kaas
verdwenen uit
Haltestraat
ZANDVOORT - Bij een kaasboetiek
in de Haltestraat verdween dinsdag
een halve kaas, die buiten geëtaleerd
lag. Het gestolen voedsel had een
waarde van f. 125,-. De dader is tot nu
toe onbekend gebleven.

Kampeerders Zeereep weigeren
huidige locatie te verlaten
ZANDVOORT/AMSTERDAM - De bewoners van camping
De Zeereep zijn niet van plan de huidige locatie te verlaten, wat
nodig zou zijn in verband met verkoop van de grond aan
Vendorado. Unaniem kwam men tijdens de vorige week woensdag in Amsterdam gehouden bijeenkomst tot deze conclusie.
Daarom besloten de kampeerders af te zien van acties bij de
Provinciale Staten vergaderingen. Men acht acties ter verkrijging van het aan de Noord-Boulevard gelegen alternatief, het
'Roggeveld', niet gepast, (jmdat deze de indruk zouden wekken
dat men wél bereid is te l+.'erhuizen.

Wertheim, werd het vuur na aan de
schenen gelegd. Men had allerminst
vertrouwen in zijn bewering, dat burgemeester en wethouders van de badplaats al het mogelijke hadden gedaan
om het 'Roggeveld' als alternatief voor
de huidige locatie in de wacht te slepen. Tot op de avond van de vergadering stonden Gedeputeerde Staten afwijzend tegenover dit plan. Eerder
reeds kwam het terrein v/el in aanmerking voor de verpla-jkSins van camping De Lakens te E&uemendaal, wat
"Wij gaan niet! Wij gaan niet!" scan- tie verlangd wordt. "U moet niet opko- uiteindelijk niet nodi^j was.
deerden de ruim driehonderd aanwe- men voor iets wat u niet wilt, want u
Hoewel men voorkeur gaf aan De
zigen tijdens de roerige vergadering. wilt niet weg. Als u nu zegt, bereid te Zeereep,
leken de campingbewoners
In de bomvolle zaal van gebouw Pax zijn naar het Roggeveld te verhuizen, zich
aanvankelijk al bij een mogelijke
aan de Amsterdamse Ferdinand Bol- geeft u een argument uit handen". verhuizing
te hebben neergelegd.
straat besloten de kampeerders, bijge- Daarnaast heeft volgens hem dit plan Voorzitter Visser, die na jarenlange
stuurd door de heer Smit, 'voorzitter van de gemeente weinig kans bij Pro- contacten overtuigd is van de goede
van het Nederlands Advies Centrum vinciale Staten, omdat deze het belang wil van de gemeente, was optimistisch
Kampeerders (NACK), de twijfelachti- van het milieu op de eerste plaats zoude vooruitzichten. De 'verhuisge houding over boord te zetten en te den stellen. Hijzelf voelde zich niet ge- over
is volgens hem al besteld, alkiezen voor het terrein van De Zeer- roepen om voor goedkeuring van dit wagen'
leen de datum moet nog bekend woreep. Volgens Smit moet men in dit alternatief te pleiten.
eerste instantie richtte de irristadium van politieke besluitvorming
De vóór de pauze aanwezige direc- den. In
bij de kampeerders zich ook tegen
duidelijk stellen, wat in eerste instan- teur van Publieke Werken Zandvoort, tatie
hem, maar toen hij dreigde te bedanken voor zijn voorzitterschap, veranADVERTENTIE
derde deze houding.

AANBIEDING

Strakke
leren rokken

159,-

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

DE LEERSHOP

De mededeling van Wertheim, dat
de gemeente de negatieve houding van
de Provincie, nu het de belangen van
Zandvoort betreft, 'stijlloos' vindt, veranderde niets aan het oordeel van de
kampeerders. Zij zien de uitplaatsing
met zorg tegemoet en geloven niet in
de mogelijkheid van verhuizing naar
het 'Roggeveld' of de inspanningen
van B & W hiervoor.
• Vervolg op pagina 3

Vijf nieuwe raadsleden benoemd
ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse
carnavalsvereniging 'De Schuitnkoppen' werden zaterdag maar liefst vijf
nieuwe raadsleden geïnstalleerd. In de
residentie van Prins Wibo I (Hotel Esplanade) moesten de aspirant-leden
eerst enkele proeven van bekwaamheid afleggen, alvorens men bij het

gilde der zotten kon worden ingelijfd.
Innemendheid, voorkomendheid en
het vermogen om in alle situaties het
hoofd koel te houden, waren de cnteria waaraan moest worden voldaan.
De heren lan Bekelaar. Peter Bluijs,
Ben de Gooyer, Leo Bluijs en Erwm
Hilbers slaagden cum laude.

Foto Bram Stijnen

Op zaterdag 24 januari organiseert
De Schuimkoppen een bonte avond m
hotel Esplanade, waaraan, naast enkele artiesten, zeven carnavalsverenigingen uit de regio zullen meewerken.
Volgens de heren van De Schuimkoppen belooft het heel gezellig te worden.
Ook niet-lederi zijn dan welkom.

^^

ZANDVOORT - Het ijs op de
meertjes in Zandvoort is betrouwbaar genoeg om er op te schaatsen, met uitzondering van die op
het binnenterrein van het circuit.

ZANDVOORT - Mevrouw Van Tilburg, bewoonster van Het
Huis in de Duinen, heeft er vorige week extra werk bij gekregen.
In het Dierenhofje, waar zij 's morgens vroeg alle dieren verzorgt,
is een lammetje geboren. Het is een beetje vroeg in het jaar, maar
het diertje heeft door zijn dikke bruine vacht geen last van de
kou. De verzorgster is er zeer mee ingenomen.

Datum
HW LW HW LW
15 jan
03.54 11.41 16.0023.58
16 jan
04.28 12.00 16.35 --.-17 jan
05.01 00.23 17.10 12.23
18 jan
05.33 00.58 17.42 13.12
19 jan
06.0601.35181413.52
20 jan
06.38 02.21 18.48 14.33
21 jan
07.1402.46 19.28 15.13
22 jan
07.55 03.24 20.16 15.55
23 jan
08.45 04.08 21.21 16.41
Maanstanden: donderdag 22 jan.
LK 23.45 uur
Doodtij: 23 januari:
NAP + 83 cM. 08.45 uur.

Zijn fractiegenoot Stoop kondigde
HAARLEM/ZANDVOORT
,:
het Streekplan dat maandag
j - De WD-statenfractie wil aan.
aanstaande moet worden vastgesteld,

Geen acties voor alternatief

Us in Zandvoort
is betrouwbaar

Waterstanden

Oplage: 4.400

•
!.

Bus 81 zal overdag dezelfde route ,
blijven volgen, 's Avonds vanaf"
18.30 uur wordt deze dienst echter .
overgenomen door bus 80, waar- •
door een rechtstreekse verbinding >
ontstaat tussen Zandvoort-Noord, ',
Heemstede, Haarlem-Zuid en Am- ;;
sterdam.
'i
Lijn 81 blijft tijdens de zomerdienst in de avonduren wel rijden >
op de bestaande route via Overveen L(
naar Haarlem. Maar het bussta- ~
tion aan de L. Davidsstraat wordt,
nu het begin- en eindpunt in Zand- ;j
voort. Tijdens de winterdienstrege- !l
hng vervalt deze busdienst na 18.30 '
uur.
s
De NZH, afdeling Vervoersont- [:
wikkeling, verwacht dat door deze •>
maatregelen het aantal reizigers C
op lijn 80 zal toenemen. Daardoor £
kan de dertig-minutendienst 's ,;
avonds tussen Zandvoort en Haar- ?
lem gehandhaafd blijven.
i

Dierenverzorgster
heeft er sinds kort
een'kleine'taak bij

De schaatsen kunnen weer aangebonden worden. Volgens de berekeningen heeft het ijs van de meren aan de
Frans Zwaanstraat en bij de Vijverhut
een dikte van ongeveer tien centimeter. Volgens de Gemeentepolitie Zandvoort kan het daarom zeker betreden
worden. Het ijs van de meertjes op het
binnenterrein van het circuit blijft,
altijd, onbetrouwbaar.

Editie:30

"Ik dacht eerst dat andere mensen een bruin kippetje in het hok
achtergelaten hadden", aldus mevrouw Van Tilburg, "het was zo'n
klein bruin balletje, maar toen ik
de oortjes zag, werd het me duidelijk. Het was het lammetje van het
Kameroenschaap. Wij hadden het
eigenlijk pas later verwacht". De
eerste verwarring was ontstaan,
omdat zij tot haar spijt regelmatig
meemaakt dat dieren, waar anderen vanaf willen, stiekem in het
Dierenhofje achtergelaten worden.
Zodra het licht wordt staat de
zeventig-jarige dierenverzorgster
al klaar om de kippen, konijnen,
cavia's en muskus-eenden te voederen. En natuurlijk ook de geiten
en schapen, die daarna nog even
flink geschuierd worden. Haar
werkkleding in dit koude jaargetij
bestaat uit een regenpak met daarover een schort, omdat de geiten de
neiging hebben aan het plastic te
knagen. Het grote Kameroenschaap kreeg het hofje enkele
maanden geleden van de Qruqiushoeve, in ruil voor twee bokjes. Pas
later bleek dat het dier drachtig
• De zeventig-jarige bewoonster van Huis in de Duinen en verzorgster van het was. Het lammetje is een evenbeeld
van zijn moeder, met der .elfde brui'Dierenhofje', mevrouw Van Tilburg, heeft er sinds vorige week een 'kleine' ne buik, pootjes en staf rt en tekebij.
FotoiBerlott
ning van de kop.

Van achter haar venster houdt
mevrouw Van Tilburg een oogje op
de kleine boerderij. Haar liefde
voor dieren heeft zij altijd al gehad.
"Ik ben ertussen opgegroeid en dan
blijf je die genegenheid houden. Ik
heb ondertussen veertig jaar een
kindercrèche gehad, maar daarna
ben ik in het dolfinarium gaan helpen". Het kwam zelfs zover dat zij
in het zelfde pand woonruimte
kreeg, omdat zij erg veel tijd besteedde aan de dolfijnen. Haar
woonkamer is een duidelijke getuige van deze tijd. De bewoonster
heeft een uitgebreide verzameling
van alles wat met dolfijnen te maken heeft, schilderijen, foto's en
beeldjes.
Sinds 1981 woont zij in Huis in de
Duinen, waar twee jaar geleden tot
haar grote vreugde de boerderij
werd geplaatst. "Ik beleef er erg
veel plezier aan. Maar ook de andere bewoners stellen het op prijs.
Ook zij genieten van het beetje leven dat het hofje met zich meebrengt. Daarbij komen er ook veel
kinderen om naar de dieren te kijken en hen te aaien". Kortom, een
dankbare taak voor mevrouw Van
Tilburg.

elke week Biet dagelijks
EEN COMPLETE KRANT MET O A
• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
« GEMEENTEPOLITIEK e VERENIGINGSNIEUWS
• AUTO INFO e GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
« FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENPIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

voor nog geen vier*
weet je hef!
• '••'•*- ^^^^^^^'^^^«^m^m^^

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE-

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL B / 11,50, PER
HALF JAAR B ƒ 21,00, PER JAAR • ƒ 39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

DONDERDAG 15 JANUARI 1987

•WtF.KMLDIA 30

FAMILIEBERICHTEN

ATTENTIE!

Na i'i>n kjrlstondiu /H'kbrd ih tot ons verdriet
\,m on-* htvnyc^iian nn/e lu>\c /uMer, scltoon/ustt'i i n tJiilc

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT

Hclcra Catharina Kessler
weduwe \.m K VAN I)KR MIIK
ui de leelti|d \ .111 VI jaar
Aun van der Mije
resiaiiienlau !•\
/.aniKoort, 12 idiniaii l'IST
..Huis ui hc't KosUerloren".
Buig Nauijnlaan l
('iiiTespdndentie-adres: AUH win der Mi|(\
Marissliaal l .ia. 2012 Al I Zandxoort.
De mrrlrdi'iK' liyt opgebaard in de rouwkamer
v.m hel „Huis in het Kost verloren", alwaar be/oi'k is op donderdag \~> lanuari \an 19.00 tot
'2(1 00 n'ir
De crematie /al plaat-^ \inden op \ri|dag l (j jauiijn a s 0111 l J (in uur in het crematorium WPStem id te VHsen
(ii'lcgciilu'id tot condoleren na de crematie in de
ont\anykanier \ a n hel crematorium.
\ e M i e k van het ..Huis in int KosUerloren" om
1 1 !."> uur

indien de ingevallen vorst doorzet, verzoeken wij uw
medewerking bij het voederen van de watervogels.
U kunt u telefonisch opgeven: bij tel.nr. 17418.
Als u zelf voedert, snijdt dan zowel groente afval als
brood in heel kleine stukjes ± 1/2 cm. Vogels hebben
immers geen tanden!
Gooit vooral geen etensresten of vet in 't water.

DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278
m^mwwMwy.ï :••. ' • '• \•

afenissen
•'.'•;.'•:. t

en crematies!

De Spar,

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia,

GasthU|Sp|ejn

i

f

.

feUitvaartyerzekering

AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

. •

•

.

vrijblijvend alle

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Zandvoort
TE KOOP
goedlopend

Op zaterdag 14 én 21
februari 1987 organiseert
skipiste DE MEERBERG
exclusief voor onze lezers

pension
uitzicht op
zee.
Vraagprijs
125.000,-k.k.

Binnen de afdeling van lier Advertentiebcdrijt, die zich voornamelijk bezighoudt met
de advertentie-verkoop ten behoeve van de Weekmedia-uitgaven" in Amsterdam, is
door interne promotie een vacature ontstaan voor een

Tel.

ADVERTENTIEVERKOPER/STER
BUITENDIENST

„EEN DAGJE WINTERSPORT IN SAUERLAND'1
De bus brengt u in het skigebied rondom de plaatsen Willingen/Winterberg.
Vertrek + 5.30 uur vanaf de Meerberg in Hoofddorp óf vertrek +
5.45 vanaf het Stadionplein in Amsterdam.
Aankomst in Willingen/Wmterburg ± 10.30 uur.
Terug op de plaats van vertrek + 23.30 uur.

02507-12245.

De prijs: (tegen inlevering van
onderstaande voordeelbon)

Gevraagd
voor direct

taxi-chauffeur
m/v

ƒ60,-

Deze prijs is inclusief een DINER en EEN UUR SKILES ter plaatse
gegeven door skileraren van skipiste de Meerberg.

De kosten van lunch en een eventuele skiliftpas komen voor eigen
rekening.
Deze aanbieding is alleen voor snelle beslissers want vol is vol!
Reserveren noodzakelijk
Bel: Skipiste de Meerberg. Tel. 02503-34746
Deze reis gaat alleen door bij voldoende sneeuw.

voor
4 a 5 dagen p w.

TAXI-CENTRALE
ZANDVOORT BV
Inl tel 02507-12600

VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze voordeelbon én betaling van ƒ 60,- heb ik

Gevr.

in bezit van auto;

Naam
Adres
Plaats

adm.
kracht

• goede contactuele eigenschappen en kunnen werken in teamverband;
• leeftijd 23-35 jaar.
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer J. C. van der Willik, verkoopleider, telefoon 020-562.3073 of mevrouw L. Witmer, personeelfunctionaris, telcfoou 020-562.2265.

Postcode

Tel
recht op een dag wintersport in Sauerland op zaterdag 14 of zaterdag 21 februari 1987.

+ 40 jr., 2 dgn p.w.
Schoolvak, vrij.

Deze reis is inclusief vervoer, diner én één uur skiles ter plaatse gegeven door één van de instructeurs van skipiste de Meerberg.

Moet kunnen typen,
Eng. en Duitse taal
spreken en schrijven.
Schrift, soll. o. nr. 74979
bur. v.d. blad.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mevrouw L. Witmer, afdeling personeelzaken. Perscombinatie N.V., Wibautstraat 148-150, 1091 GR Amsterdam,
onder vermelding van LW/87.02.

^

WINTERSPORTERS
OPGELET!

Sig.mag. De Krocht,

et Advertentiebedrijf van Perscombinatie N. V., uitgcefster van Het
Parool, Trouw, Je Volkskrant en Weekmedia (de nieuws-en
huis-aan-huisbladen groep), is belast met alle activiteiten op de
advertentiemarkt.

•

DAG EN NACHT VERZORGING

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

Voor deze afwisselende, representatieve, zelfstandige functie gelden de volgende
functie-eisen:
• praktische verkoopervaring, bij voorkeur in de bedrijfstak;
• klantgericht kunnen denken en handelen;
• kennis van marketing- cn/ot niediaplanning;
• afgeronde MEAO- oY HAVO-oplciding;

^ •<•.'•• - -

tel. 02507 - 1 53 51

Haltestr. 9, Zandvoort

De gemiddelde werkweek bedraagt 36 uur.

m

12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,

Standplaats Amsterdam.

.-.-

uitvaartverzorging
kennemerland

Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort

PERSCOMBINATIE N.V.-

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Zandvoorts Nieuwsblad

N.B. Met deze bon kunnen ook meerdere personen worden
opgegeven.

De sollicitatietcrmijn sluit op 24 januari 1987.

Gratis
Woninggids van Zandvoort

CEfVE

makelaar/ o.g.

Tel. 02507-12614
VIDEOTHEEK DOMBO 1 film
v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ25
pei week Corn Slegersstr
2B tel 02507 12070
* Besturen heeft vaak veel
te verduren

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor. den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zanclvootts Nieuwsblad / O 33 pet millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
+ Zatidvoorts Nieuwsblad Gasthuisplpm 2 2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8. Postbus 264.
1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
Z Badhoevese Slotense Courant Zwanenburgse Halhvegse Courant Hooldilorps Venneper Nieuwsblad. Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant. De Ronde Vener
Aalsmeerder Contant Buitenveldertse Courant Dienier
Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam alIe edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De
Purmer Nieuwsblad Oost-Waterland De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Weesper Muider Post Almere Post en
alle bijhehorende advertentie edities / 5 61 per millimeter
Sluitinqstijo vri|dau 16 00 uur
• Intotmatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s is op aanvraag bij onze kantoron verknidbaar
« Voot b'ioven onder nt wordt 1 tegel e x t r a m tekeninq
qi>biai.ht alsmede / s 00 ,idm kosten
• BIJ plaatsinQ in de Micro s weiden geen bevviisnummers
verstuurd Op verzoek v.oidt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wordt
/ 2 50 in teke'ninc] getracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie con binatie Z teleforusch opgeven tel dl'0-562 6271 (dit nummer is niet voor
ue/orgklachten). of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia.
Postbus 122.
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezeltde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

NVM,

* J vr 44 ir. ?oekt reisgenote voor wintersportvakantie
Oostenrijk. 10 dgn vertrek
+ 6 febr Tel 12225 na 18
uur

Meisje 17 jr zoekt gevarieerd
werk zat zondag en vakan
* RIJ hartstilstand moei bin- tie lel 18167
ncn 5 min hulp komen' Volg
dus ook een 4-lessen cursus •*• Meisje 25 jaar /oekt 2 ka
l erstc Harthulp bij de Kruis- mcrflat in omgeving van Oent rum Tel 02507 15589
vereniging Tel 16085
BONTMANTEL INRUIL
Passage 42
Met
(kleine)
bijbetaling
Zonnestudio
Meest exclusieve lichtgevvicht nappa lammv coats en
Kapsalon
bontmantels
Bontgevoerde
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
rcgenmantels Bel voor af
spraak of uitgebreide docu (snelbruinbui/cn)
abonnement !0x ƒ 80
rnentatie 020 233488
GEZICHTSKANON
* Biommcrholm integraal
20 min ƒ 10
; 25 Tel 18036
abonnement 4\ ƒ 35
COUPEUSE LEIDSTER A
LICH KANON 40 min / 40
geeft privé noailes
abonnement 3x / 100
Tel 17030
WIJ WERKEN OP
Cursus Tarot Kaarten Ie/en
AFSPRAAK
lubiboiirsus astrologie s t a r t 3
ZONNESTUDIO OOK
on 4 lobi Inl lel 02507
S AVONDS GEOPEND
18100
Passage 42
Garage Ie huur ol te koop
in >.i omy J x Hcemskeik
Tel. 12500
bit aal lol 15412
Vriendelijke groeten
* Gou Gtuuveel keuken
Ben Edith en Elhe
lungKastjOs (2) Tel 020
•
Reflectanten
op adverten
I5J444 of 020431628
ties onctot nummci gelieven
* Gou hulp in de huishou ci\oor Ie zotgen da1 hot num
Jiny i ooi 1 dag in do \\eek met in de linker bovenhoek
v.oons-cCig of donderdag Tel op de envelop staat \eimeld
I58JJ na 18 uui
en dat de brief geadiesseerd
Gou PuchUav dofecl geen wordt aan Centrale Order
ald Weekmedia
Postbus
Iv. uaar Tel 023251138
122 1000 AC Amsterdam Dit
•* Ge\MJi]d grote niodeme \ootkomt vertraging in de bc
lin.i' nWi'-t l ol 14628
h.videling

* Help do Polen Sttiui eens
i i. n . oixKoip.ikKrt' Geen
adios ' Dat hebben v\ij \oor u'
Inl tel OJ90" 5235
* HenvKci.li tb "lag bot e
l 01 - Bloktouinoo. van de
. .v i>. o o tbe Schaakclub in
h i, i GemooiibChaoshuis

Diversen

m

Videotheek 'Dombo'
Com Slegetssiraat 2B
Tel 02507 12070
1 film ƒ 5 ƒ 7 50 p d
5 tilrns / 25 p week
Verhuur mcKie boxen

Hillegom-Antiek
1

l1
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* To koop 1 oaat shschoe
nci> on 1 paat noten mt 46
Fel 17937
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* Te koop 2 modelauto s
(Tamiya) compl mol zcndet,
accu s etc Pr n o t k Tel na
17 uur 02507 15359
* Te koop bruine rib paardnj
broek mt 36 tneik Korka
weinig gedragen ƒ90 lel
19325

Woningruil Amsterdam-Zandvoort

Jubileum

* T k Dalsun 120 F2 APKgekeurd ƒ300 Tel 0250716848 of 023-274197

Aangeb.: geheel gerenov. woning m rustige wijk
(A'dam-Slotermeer)

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
T k hangkast -» linnenkast,
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hugevelkachel, douche verwarwelijh,
geboorte of andere familieberichten.
mer. 1-pers bed -•- matras,
opklapbed tot + 9 jr Tel
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daar02507 13916
voor slechts ƒ25,-, prijzen excl. 6% BTW.
* Te koop Corbcau kuip * T k k t v kl defekt ƒ 125
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
stoel zonder onderstel pr Tel 02507-16848 of 023
telefoon 02977-28411.
ƒ300 Tel 02507-15359 na 17 274197
uur
•* T k a weg
overcompl
* Te koop dubbele wastafel mooie licht beige hoekbank
met spiegel Vr pr ƒ 125 Tel met losse kussens
Tel * T k a vouwfiets / 75 Tel
WOONRUIMTE GEZOCHT
02507-12245
16442
v stel v perm m eig sani14056
tair, max / 550, mcl Tel
TE KOOP GARAGE
* Toonkunstkoor Zandvoort
•* Witte kast gedemonteerd 01718-73846
Fcncmaplein 'ƒ7500
o a m studie Messiah van
Gratis af te halen Tel 02319357
Handel Rep elke ma om 8
* Wordt nu lid van de ver
338378
uur
s
avonds
m
De
Krocht
Vrouwen van Nu Wij garan* Te koop gevr kinderlcdi
Kant met matras Tel 17185 Nadere ml 13936 of 13858 Woningruil m Centr, eengez deren een vol jaar gezellig•*• Uitgezongen9'' Dan van 5 kam huurwoning Gevr 3- heid Belt u eens met nr
Te koop gevraagd
kam woning Tel 12721
16085 of 14462
avond
gezellig schaken bij de
GARAGE
Zandvoortse
Schaakclub
m
•
Uw
advertentie
voor
de
rubriek
VERLOREN EN GEVONbij De Schelp Tel 19653
het Gemeenschapshuis
DEN kunt u /owel schriftelijk als telefonisch opgeven Het
* Te koop gevraagd rijbroek
telefoonnummer van Weekmedia is 020-5626271
beige of wit maal 168 176 * Wie heeft banden met het
onderwijs
en
wil
voor
Amnes• Uw advertentie voor de rubriek WEGGELOPEN OF
lel 02507 17271
ty International m Zandvoort GEVONDEN DIEREN kunt u zowel schriftelijk als telefo* Te koop grole ronde tafel bet scholcnwerk gaan doen nisch opgeven Het telefoonnummer van Weekmedia is
w i t blad (uilschuifbaar) oran Info 12572
0205626271
je poten ƒ70 toeilramer ƒ 75
lel 15335
* Te koop kleuren l v gtoot
beeld Philips / 300 Tel
18036 Zandvoort
* Te koop mooie grote pat
Kiel of valkpat kietenkoot 1
mnd gebruikt goudkl ƒ 6 5
Fel 02507 14143 na 18 uur

5 REGELS

Te koop MOTORPOMP
met slang ƒ 350
Tel 02507 17873
* Te koop tode markies mi
220 uitval 110 prijs ƒ 125
\OJt omgeving Tollenssliaat
lel 02507 16590
* Te koop staande schemer
lamp gemaakt van Karrcv.icl
anl-eil-etting met leren kap
PnjS ƒ 8 5 Tel 16125
* Te koop stalen noten
g a n maal 45 pnjs ƒ 50
lel 17320
* To koop wegens plaatsqe
htck een Gtacia grill ƒ 100
Iel 15744
TE K OOP Zandvoort Burg v
Fonunaplein op 7e etage ge
legen 4 KAMERAPP
fraai
uit.'icht op zee • gar Ajnv
spoedig Kooppr ƒ 1 9 7 5 0 0
k l- v d Betk Holding Nijmu
gen Tel 080230731

Ind.: woonk. met openhaard, nw. keuken,
garderobe + toilet. 2 slaapk., luxe badk., c.v. De
hele woning is voorz. van hardhouten ramen en
deuren met thermopane.
Ruime achtertuin met mooi tuinhuis.
Gevr.: soortgelijke woning m Zandvoort. evt.
huur.

Tel. 020-139600 na 19.00 uur.

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

ZONNECENTRUM
Zonnebank en hemel met ingebouwde
gezichtsbrumer ƒ 10,- (25 min.)
Gezichtskanon f 15,- (20 min.)
Lichaamskanon f35,- (30 min.)
Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30
(ook m het weekend).

G R AT l S

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere
sectoi kwijt wilt
Ook voor huishoudelijk personeel
Gebruik bi| het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord punt of komma een vakje vrij Schnjl
per regel hele woorden ol lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft

»
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300 KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMEH ƒ 5 3 0 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

* T k 1 pets bed met lade
Jot-cnMst en boekenplan
* Huishoudelijke hulo ge
ken Tel 15737
T
*
Te
koop
1
paat
kunst
.t.uga el 1J059
schaatsen mot o.ittc schoc •* T k 2 el treinen N SP 9
* Usrltih ~anj.ooit. OoKt Ie non ml 39 ' 65 ld 12920 mm op boatdpl 122'82 cm
der acMict iraag Intoima
met Irato ƒ 9 7 5 0 en ƒ 135 2
* Te koop 2 autopedfietsjes londerlocs/3250 p si Fasto
tic tol 18639
• 0 0 Tel i"8~3
geiser ,- 25 Tel 13: \1
Jonqeman v.erk.'aam N.'.
Unicum . oekt kamei iniot ko * Te kiop 4 deuts linnen * T k 3 pr kunstsi laatsen
kont Tol 61212 toest 11'~ kast ,-.it prijs -300 Tol rul 30 32 36 • 1 p Heuler
02507 12245
Uciyen [iaat Jan
schaatsen lel 170 /

vanat 23 t/m 25 januari.

R.K. Ontmoetings
Centrum 'T Zyltje
K. Zylweg 9/a
Overveen.
Geopend vanaf 11 uur

tot 17 uur.
Goederen uit de Missie
landen Bali - Afrika China - India - Tibet.

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG
Haltestraat 1
Telefoon 16123 -

Uw speciaalzaak

Zandvoorts Nieuwsblad

Timmerbedrijf
R. F. Lammers
v ooi al u v. timmer en onder
houdsv.erl- Tel 023364168
ba g 023381378
* T k 16 kan k t v prima
reek! '300 Tel 02507 16848
ut 023274197

Tentoonstelling
en Verkoop

voor
NATUURLIJKE

vitamines en .
mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland
Zondagmiddag
geopend van
1-5 uur.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam

Naam
of afgeven bij
Adres
Telefoon
Postcode

Plaats

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplen 12.
2041 JM Zandvoort

NAAILES
a.s. maandag de
nieuwe
voorjaarscursus,
ook 's avonds.
Info:
Riat Giesberg
Tel. 15516.

WEEKMEDIA 30
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'n Tweedehandsje voor de agent
ZANDVOORT - In tweedehands uniformen werden vijfentwintig jaar geleden twee reserve-agenten met een minimum
aan voorbereiding het circuit opgestuurd. Het waren afgezwaaide dienstplichtigen die eigenlijk in aanmerking kwamen
voor een taak bij de Bescherming Bevolking. Maar het Zandvoortse reserve-politiekorps was de BB te slim af door deze
mannen snel te monsteren. Het was een gouden vangst, want
de nieuwe reserve-agenten hielden het ruim vijfentwintig jaar
vol. Reserve-adjudant P.M. van Keulen en reserve-hoofdagent
R.H. Bijster ontvingen eind december van burgemeester Machielsen een onderscheiding vanjvege hun trouwe dienst.
door Joan Kurpershoek
Een nieuwe pet kregen beide heren
bij hun in dienst treding, maar de
zwarte uniformen bleken gestoomde
'tweedehandsjes'. Het beroepskorps
had zich namelijk kort daarvoor in
nieuwe, blauwe kleren gestoken. Zo
moesten de heren aan de slag, terwijl
van enige voorbereiding nauwelijks
sprake was. Agent Bijster stond zelfs
een week voor hij officieel in dienst
was al op het circuit. De opleiding
kwam later wel, na het seizoen. Men
kon tijdens de wintermaanden cursussen volgen om zodoende 'Geoefend
man' te worden.
"Aan reserve-agenten was een groot
gebrek in die tijd." aldus Bijster.
"Maar ze waren wel hard nodig, want
zonder de aanwezigheid van dit korps
ging geen autorace door. Ze kwamen
echt vragen of je alsjeblieft lid wilde
worden en dat had effect, want veel
mannen gingen liever bij het korps
dan bij de BB. De meesten bleven ook.

want het was best gezellig. Dat was
ook de belangrijkste reden, want om
het geld hoefde je het niet te doen. In
die tijd kreeg je vijftien gulden en één
cent voor een hele dag posten. Dat
betekende soms wel veertien uur op
een zondag. Ik denk dat het eerder een
stuk idealisme was, wat deze mensen
dreef".
De reserve-agenten moesten op zondagochtend om acht uur present zijn
en werden daarna opgesteld op kruispunten, aan de ingangen van het circuit of langs het racetraject. Het onderkomen tijdens de pauze was een
schaftkeet, die voor de helft in beslag
werd genomen door de post van de
commandant. Aan de andere kant van
het schot zaten de agenten, die het
veld moesten ruimen als bijvoorbeeld
toevallig de waarnemend-korpschef
langs kwam.
De verbindingen waren nog niet 'alles' in die tijd. "De walki-talki's waren
niet te tillen", weet Piet van Keulen

• Reserve-hoofdagent
Bijster: "Voor het geld
hoefde je het niet te
doen".
Foto: Berlott

Golfterrein
• Vervolg van pagina l
Eén van de uitgangspunten voor het
plan is "de bestaande topografie, bestaande boomgroepen en andere hoogwaardige elementen te behouden dan
wel te versterken", aldus J.L. Harberts, van het gelijknamige bureau
van tuin- en landschapsarchitecten.
"Ten einde te kunnen voldoen aan de
doelstelling van de initiatiefnemers,
het ontwikkelen van een 'Duinpark
Kostverloren' van uitzonderlijke kwaliteit met daarin opgenomen diverse
recreatieve en horeca-voorzieningen,
dient zorg gedragen te worden voor
een zodanige herinrichting, dat de
aanwezige of te ontwikkelen land-

Weekend: 17/18 januari
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.0012.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- BRANDWEER: tel. 12000.
arts bellen.
CENTRALE POST AMBULANCEAPOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, VERVOER (CPA) KENNEMERH.B.A. Mulder, tel. 13185
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
WIJKVERPLEGING: Voor informa- TAXI: tel. 12600.
tie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine maandag en donderdag van 1.30 tot
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 3.00 uur door de heer Frits van Veen of
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. na telefonische afspraak. Tel: 0250719393
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Het publiek was gemoedelijker en
liet zich toen nog makkelijk wegsturen. "Nu moet je daarmee uitkijken,
want ze pikken tegenwoordig veel
minder", aldus Bijster. "Dat vereist
een andere benadering". "Eén kwinkslag was voldoende om de toeschouwers achter de hekken te krijgen", vult
Van Keulen aan. "Tegenwoordig moet
je de mensen er eerst van overtuigen
dat het gevaarlijk is wat ze doen".
Maar beiden zijn het erover eens dat • Reserve-adjudant
narigheid met racepubliek nauwelijks Van Keulen: "Niet meer
voorkomt en dat het vele contact er- achter
misdadigers
mee over het algemeen prettig is. De
ervaringen die de agenten op een dag aan rennen".
opdeden, werden 's avonds nog eens
Foto: Berlott
uitgewisseld als zij na de dienst gezarnenlijk. bij Waterdrinker een hapje erachter dat de dader zich in Noordgingen eten.
wijk bevond, dus daar moesten wij
achter aan. Maar ja, het was midden
Liften
in de nacht en wij hadden geen eigen
vervoer bij ons. Dus zat er maar één
Na het drukke zomerseizoen volg- ding op: liften". En zo gebeurde het dat
den de cursussen of werden de heren een onschuldige automobilist en zijn
beziggehouden met wandeltochten en vrouw zomaar twee liftende agenten
nachtelijke oefeningen. Voor zo'n oe- voor hun auto zagen opdoemen. "Ze
fening werd het hele korps in een ver- vonden het wel een beetje vreemd, ja".
huiswagen van Kerkman 'gepropt',
om later elders in het land gedropt te
De laatste jaren is er wel het een en
worden. Dan volgden opdrachten, die
in kleine groepjes moesten worden uit- ander veranderd. Vooral de opleiding
gevoerd. Zo werd de lesstof in praktijk van reserve-agenten, die nu twee wingebracht. "Meestal was er dan zoge- terseizoenen duurt, is volgens Van
naamd iets gebeurd", aldus Bijster, Keulen veel 'pittiger' geworden. In de
"bijvoorbeeld een auto gestolen of zelfs tussenliggende zomer worden de dieniemand vermoord. Het slachtoffer lag sten onder leiding gedraaid. Sinds
er dan ook, inclusief schotwond, want twee jaar bestaat er ook een schietohet was altijd goed geënsceneerd. Dan pleiding. Van Keulen: "De geslaagden
moest je om te beginnen de sporen vei- mogen een wapen dragen, wat vooral
ligstellen en vervolgens er maar ach- een wens was van de beroepspolitie.
ter zien te komen wie en waar de dader Het komt namelijk regelmatig voor
was. Als je hem gevonden had, dan dat een lid van het reserve-korps op
moest je er een beroepsagent bijhalen vrijdag- en zaterdagavond mee gaat op
surveillance. Als er dan ernstige moeiom de man aan te houden.
lijkheden zijn, hebben de beroeps naJe kwam voor de meest onverwachte tuurlijk niets aan een reserve-agent
situaties te staan. Bij één van de oefe- met alleen maar een schone zakdoek!
ningen belandden we in Rijsbergen bij Maar je moet je als reserve-agent namevrouw Venenma, de vrouw van de tuurlijk wel blijven realiseren dat je
oud-burgemeester van Zandvoort, die geen beroeps bent. Het publiek ziet het
toen nog midden in de nacht soep voor verschil niet, maar jij springt alleen
ons ging staan maken.
maar bij, terwijl die andere jongens
hun vak uitoefenen".
Soms waren vermomde manschappen van de Rijkspolitie te water de Inzet
'misdadigers', en die waren behoorlijk
lastig. Als je ook maar iets fout deed,
Reserve-hoofdagent Bijster, die nog
pleegden ze fel verzet. Dat was na- een aantal jaren voorzitter van het
tuurlijk om je op het goede spoor te korps is geweest, heeft in december
brengen, maar het eindigde vaak in zijn dienstverband met de reservepolirollebollen, want méé gingen ze! Met tie officieel beëindigd. Met de actieve
of zonder schade". Van Keulen herin- dienst is hij een paar jaar geleden al
nert zich nog de 'inbraak' op een cam- gestopt vanwege hernia, waarna hij
ping in de omgeving. "Wij kwamen nog een poosje kantinediensten heeft

schappelijke- en bouwkundige elementen het karakter van het gebied in
positieve zin zullen beïnvloeden. De
noordzijde van het terrein zal door
middel van grondophoping, met daarZANDVOORT/SANTPOORT
in opgenomen de recreatieve bouw- Zondag 18 januari wordt er in de zaal
kundige elementen, duidelijker be- van Café Zomerlust, Hoofdstraat 142
grensd worden".
te Santpoort, een ruil-verzamelbeurs
gehouden. Voor munten, postzegels,
De plannen zijn kortgeleden bij de ansichtkaarten en dergelijke kan men
gemeente aangeleverd, zodat beoorde- hier terecht tussen 12.30 en 17.00 uur.
ling ervan door burgemeester en wéthouders, nog niet heeft plaatsgevonden. Bovendien is een en ander in Beginnende verzamelaars kunnen
strijd met het bestaande bestem- hier de nodige adviezen en inlichtinmingsplan, zodat hiervoor een 'Ver- gen krijgen. Voor inlichtingen kan
klaring van geen bezwaar' van Gede- men Henk von Grumbkow bellen: 023382411/384049.
puteerde Staten nodig is.

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
NIEUW Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.

zich te herinneren. "Het waren meer
grote, zware koffers. Maar daarmee
was het politiekorps wel de enige met
een goede verbinding. Alleen moest je
niet te dicht bij het hek komen, want
dan verloor je het contact". Het was
voor de agenten zelfs niet vreemd dat
ze af en toe een heuvel op moesten om
verbinding met de collega's te krijgen.

Ruilbeurs voor
verzamelaars

WEEKENDDIENSTEN

BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet^
tafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.)
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.3018.30 uur.

Gemeente ongerust over
houding ZandvoortseVVV

KERKDIENSTEN
Weekend 17/18 januari
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
zondag: 10.00 uur: oecumenische
dienst, gezamenlijke pastores
Kindernevendienst in het jeugdhuis
Crèche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
zondag: 10.00 uur Interkerkelijke
dienst in Hervormde Kerk
Kindernevendienst en crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
zondag: 10.00 uur Interkerkelijke
dienst in Hervormde Kerk
ROOMSKATHOLIEKE KERK
zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel/samenzang
zondag: 10.00 uur Interkerkelijke
dienst in Hervormde Kerk
Thema: 'Verzoening'
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: morgendienst ds. C. Holleman

Periode: 6 t/m 12 januari
Ondertrouwd:
Boerboom, Johannes Hendrik en Duker, Christa Petra
Geboren:
Benjamin, zoon van: Williams, Paul
Beresford en Christie, Lorraine Janet
Denise, dochter van: Paap, Pieter Johan Cornelis en Nederstigt, Alida Cornelia
Jonathan Adolf, zoon van: Eijsenring,
Baptist Abraham Constant en Boschma, Astrid Elizabeth
Overleden:
Brandjes, Hillegonda Agatha, oud 59
jaar

Indien het Zandvoortse toeristenbureau in deze houding volhardt, loopt
het volgens het college het risico, niet
meer in aanmerking te komen voor
subsidie en zelfs de betiteling VVV
kwijt te raken. Een en ander is het
gevolg van de herstructurering van
gedraaid. Nu, na gedurende vijfen- het VVV-werk, waarbij wordt gesteld
twintig jaar zijn sporen verdiend te dat nauwere samenwerking van de lohebben, vindt hij het wel welletjes. kale VVV's op regionaal niveau een
Vooral, omdat hij ook nog zijn dage- vereiste is. Deze moet verder reiken
lijkse werkzaamheden heeft bij het dan thans het geval is. in de huidige
Gas- en Waterbedrijf, waar hij al streek VVV. Het doel hiervan is, prowerkte vóór hij werd ingedeeld bij het motioneel, informatief en op het gereservekorps.
bied van de bemiddeling een vuist te
maken. De houding van de plaatselijDe achtenvijftig-jarige Piet van ke VVV is bij het college bekend geKeulen, bij het korps beter bekend als worden via haar vertegenwoordiger
Peter, gaat nog anderhalf jaar door. van het Dagelijks Bestuur van de
Hij houdt zich momenteel voorname- Streek VVV.
lijk bezig met het werk pp het circuit
en de administratie. Hij probeert de
De Stichting Nederlands Bureau
mensen die nodig zijn te bereiken en voor Toerisme (NTB) stelt jaarlijks
zorgt dan voor de indeling. Tijdens het vijfendertig miljoen beschikbaar voor
gesprek is duidelijk geworden dat hij bijdragen aan promotionele activiteibest trots is op het korps. "Het werk ten voor derden. Na de herstructurevergt een grote inzet en dat vooral tij- ring kunnen alleen nog de twaalf prodens de vrije uren die de mensen naast vinciale VVV's en de drie grootstedelijhun baan overhouden. Zo hebben we ke (Amsterdam, Rotterdam en Den
samen in 1986 ongeveer vijfenveertig Haag) hier aanspraak op maken. Onhonderd uur gemaakt. Het begint on- der de verantwoordelijkheid van deze
geveer met de carnavalsoptocht en bureau's, waarmee het NTB contraceindigt met het laatste evenement. Af- ten afsluit, kunnen de streek VVV's
gelopen jaar was dat het surfkampi- taken uitvoeren.
oenschap. Tien nachten lang zijn toen
minstens twee reserve-agenten per
De gemeente Haarlem heeft aangenacht, elk ruim twaalf uur op hun kondigd, indien het niet tot een naupost geweest. Daar kwamen dan nog were samenwerking komt, uit de
vijf ochtenden en vijf middagen bij". streek VVV te treden. Volgens het colTijdens het winterseizoen is het wat lege zal deze daardoor uit elkaar valrustiger. "Dan komen we wekelijks op len. Zij vreest dan ook, dat bij een
vrijdagavond bij elkaar in het Post- eventueel alternatief het Zandvoortse
huis op het circuit. Daar worden dan bureau geheel geïsoleerd raakt, zowel
vaak bepaalde specialisten bij uitge- van de streek als promotionele activinodigd, zoals een gerechtelijk laborant teiten in Duitsland. Daarom verzoekt
of iemand van de Moordbrigade van zij het bestuur dringend, het huidige
Amsterdam".
standpunt te overwegen.
Van Keulen ziet het werk als een
hobby. De surveillance in het dorp
houdt hij echter voor gezien. "Ik heb
de leeftijd niet meer om met die jongens achter misdadigers aan te rennen. Dat weten zij ook wel".

Direeteur Gertenbachschool op
de bres voor kwaliteit onderwijs
ZANDVOORT - Directeur Nijboer van de Gertenbachschool
is zeker niet van plan in stilte af te wachten, nu door de
gemeente verhuizing naar het gebouw van de Jaap Kiewiet
MAVO wordt overwogen. In verband hiermee is momenteel een
onderzoek gaande. Aanleiding hiertoe is de veronderstelling,
dat huisvesting in het kleinere pand van de MAVO aan de
Sophiaweg, een stuk economischer zou zijn. Nijboer ontkent dit
niet maar stelt daar tegenover dat de verhuizing zeker nadelige,
onderwijskundige gevolgen zal hebben. B & W van Zandvoort
zijn al uitgenodigd om zich persoonlijk op de hoogte te komen
stellen.
De honderd achtenzeventig leerlingen van de Gertenbachschool zouden
in de Jaap Kiewiet MAVO, die dit jaar
leeg komt, in vijf eigen leslokalen moeten worden ondergebracht. Een gymnastieklokaal en een aula ontbreken.
Buiten de vijf lokalen blijven er drie
over. Twee hiervan moeten gereser-

veerd worden voor het vak 'Technieken', indien de school hiervoor subsidie wil krijgen. Het derde lokaal is volgens Nijboer absoluut nodig, om het
vooruitstrevende karakter van het
Zandvoortse MAVO-onderwijs te garanderen. Met ingang van volgend
jaar namelijk, zal de Gertenbach-

Controle horeca wordt
dit jaar verscherpt
ZANDVOORT - De controle
op de horeca in het algemeen
en de vereiste vergunningen
zal dit jaar worden verscherpt.
Daarnaast zal er meer opgetreden worden tegen de diverse
uitwassen die in het uitgaanscentrum voorkomen. Dit voornemen staat vermeld in het
Beleidsplan 1987 voor de Zandvoortse Gemeentepolitie.

torvoertuigen. oplichting en handel in
drugs.
In eerste instantie is het de bedoeling dat alle andere taken van de Gemeentepolitie normaal verricht zullen
worden. Deze beleidsterreinen worden
daarom gezien als 'speerpunten' van
het politiewerk. Wel kan het gevolg
hiervan zijn dat zaken met een lagere
prioriteit enige tijd ongemoeid blijven.
In verband met het beleidsplan is
vooroverleg gepleegd tussen burgeineester Machielsen, korpschef Menkhorst, officier van Justitie Van de
Veen en arrondissementsofficier Toeter. Om extra uitleg te geven waren de
vier deelnemers aanwezig tijdens de
vergadering van de Commissie voor
Algemene Zaken, die vorige week
woensdag werd gehouden. Indien de
gemeenteraad accoord gaat. zal het
beleidsplan op 27 januari vastgesteld
worden.

uitstralingseffekten hebben. Promotie van Zandvoort is daarbij via een
VVV onontbeerlijk. Samenwerking in
de streek evenzeer. Rijks en Provinciale Overheid stellen eisen aan de samenwerking, alvorens allerlei promotionele aktiviteiten te willen subsidieren. Het lokale draagvlak dient daarvoor aanwezig te zijn, echter het Midden- en Kleinbedrijf is niet gediend
met mogelijke isolering', aldus burgemeester en wethouders.

VERENIGINGSNIEUWS

Bridgeclub opent
het nieuwe jaar
ZANDVOORT - De bridgers zijn
weer vol goede moed in het niauwejaar
van start gegaan. In de A-groep scoorde het, pas uit de B-groep gepromoveerde koppel Paap/Vergeest zeer
hoog. Met 70,09 °ó werden zij eerste.
Tweede werd het echtpaar Heidoorn
inet 58,64 °ó.
In de B-groep werd het echtpaar Hoogendijk eerste met 65,28 °i>, op afstand
gevolgd door de heren Toom en Ver.steege met 57.64 °ó.
De pas naar de C-lijn gedegradeerde
heren Van de Moolen en Oostermeijer
doen blijkbaar hun uiterste best om
hier weer uit te komen. Met een score
van 58.48 °o kwamen zij op de eerste
plaats te staan, een goed uitgangspunt
voor de komende vijf competitiewedstrijden. Tweede werden de dames
Rooijmans en Slegers met 56,70 %.
In de D-groep ging het koppel Van de
Bos/Havinga goed van start met 66,07
"b. Goede tweede werden hier de dames Bos en Klinkhamer met 60,12 %.

Vrouwen Van Nu
ZANDVOORT - De Vrouwen Van
Nu wandelen vrijdagmiddag vanaf
het Witte Huis in Overveen naar het
pompstation van de waterleiding
Zuid-Kennemerland. Daar zal een
rondleiding verzorgd worden. Na afloop staat de koffie en thee klaar in
hotel-restaurant Roozendaal. Vertrek
vrijdagmiddag 13.00 uur met bus 81,
vanaf de Louis Davidsstraat.

Dinsdag 20 januari komt grimeur
Henk van Dreumel voor de Vrouwen
Van Nu naar Hotel Keur om wat meer
te vertellen over zijn loopbaan in theater- en operawereld. Over het grime'Wij dringen er bij u op aan, in uw ren, maar ook over het ontwerpen van
overwegingen te willen betrekken dat decors en kostuums. Tijdens zijn leZandvoort in de nabije toekomst een zing zal hij enkele modellen een 'gebungalowpark krijgt van internatio- daantewisseling' laten ondergaan.
nale allure en wellicht een volkomen Aanvang 14.00 uur.
vernieuwd circuit, welke beide grote

Verhuizing naar Kïewiet MAVO nadelig

19.00 uur: avonddienst ds. C. HolleNaast de horeca-controle zal het poman
binnen het uitgaanscenWoensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden- litiekorps
trum vooral aandacht besteden aan
king/bidstond
vandalisme, baldadigheid en verkeersOok op milieuzaken, zoals onNED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- gedrag.
der andere geluidsoverlast, zal méér
SCHAPSBOND
gelet worden. Hogere prioriteit krijgen
Iedere veertien dagen samenkomst op ook
de 'bovenlokale' en georganiseerde
maandag 15.00 uur, tel: 14878
misdaad. Hieronder vallen inbraken
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- in woningen, diefstal uit en van mowoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. 023244553.

BURGERLIJKE STAND

ZANDVOORT - 'Een VVV in
Zandvoort is onontbeerlijk voor de
promotie van de badplaats', stellen burgemeester en wethouders
in een schrijven aan de plaatselijke VVV. Het college vreest, dat het
toeristenbureau geïsoleerd of zelfs
opgeheven wordt, indien dit nauwere samenwerking met andere
VVV's afwijst. Het bestuur van
het plaatselijke bureau staat volgens b. en w. tot nu toe uiterst
terughoudend, zo niet afwijzend
ten opzichte van het samenwerkingsverband, zoals vermeld in
een nota van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

school informatica-onderwijs bieden,
waarvoor een apart, streng beveiligd
lokaal nodig is. De benodigde computers zijn, in het- kader van het zogenaamde N.I.V.O. project, al aangevraagd en worden in 1988 geleverd.
De vijf lokalen die voor de gebruikelijke lessen overblijven, zijn voor het
huidige aantal leerlingen lang niet afdoende, aldus Nijboer. Bovendien verwacht hij binnen enkele jaren een
sterke stijging van het leerlmgenaantal Uiterlijk in 1994 treedt de nieuwe
'BAVO'-regeling in werking, waardoor de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs voor elke leerling hetzelfde zijn. Veertien vakken moeten
dan gegeven worden, waarbij alleen
een onderverdeling in twee niveau's
overblijft. Hierdoor hoeven ook leerlingen, die hoger onderwijs willen, tijdens de eerste driejaar van hun opleiding niet per se in Haarlem op school.
Dit is volgens de schooldirecteur in
het straatje van het college van B &
W. gezien haar wens, openbaar voortgezet onderwijs zo lang mogelijk voor
Zandvoort te behouden. Alleen is de
Gertenbachschool de enige waar zij
dan nog terecht kunnen, wat wel eisen
stelt aan de capaciteit ervan.
Om een en ander te benadrukken
heeft Nijboer de Zandvoortse wethouders en raadsleden uitgenodigd, zaterdag 24 januari naar zijn argumenten
te komen luisteren en zich persoonlijk
op de hoogte te stellen van de huidige
situatie. Later op de middag wordt een
open dag gehouden, waarop informatie gegeven wordt over de studiemogelijkheden op deze school.

Winnaars 1986 van
Zeevisvereniging
Zandvoort bekend
ZANDVOORT - Tijdens de traditionele erwtensoepmaaltijd eind vorig
jaar, zijn de totaal-winnaars van 1986
bekend gemaakt. De wisselbekers,
door de Crislie-bar en Hengelsport Engelhart ter beschikking gesteld, waren
in de categorie 'Bootvissen' voor: 1. H.
Hogkamer. 2. R. van. de Fange, 3. T.
'Goossens. In de categorie 'Strandvissen' werden de bekers als volgt verdeeld: l. R. van de Fange, 2. R. Dróse, 3.
H. Hogkamer.
Aanstaande zaterdag, 17 januari,
wordt op de Zuidpier te IJmuiden de
eerste wedstrijd van het nieuwe jaar
gevist.
ADVERTENTIES

SCHOOLINFORMATIE 1987
22 JANUARI
/ 9 FEBRUARI
IN WEEKMEDIA/TOP 8 + l
VOOR INFORMATIE EN
ADVERTENTIERESERVERINGEN
BEL DE SPEOALVERKOOP:
PHILIP SMIT 020-562.2762
OF FRANK VAN ROOY
020-562.2345

FILEP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende f&deratie rijschool'*
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Weigering kampeerders
• Vervolg van pagina l
Wertheim, die naar Amsterdam was
gekomen om de mogelijke inbreng van
de kampeerders bij Provinciale Staten
te bespreken, had eerder op de avond
de kampeerders een en ander te denken gegeven. Indien men op het huidige terrein zou blijven, moet volgens
hem het aantal caravans in de toekomst zeker verminderd worden. Dit
is het gevolg van de nieuwe kampeerwet, met nieuwe bepalingen voor
staanplaatsen. Zo moet onder andere
de oppervlakte ervan groter zijn dan
nu het geval is. Volgens Smit, die
meermalen aangaf wantrouwend te
staan tegenover het gemeentebestuur,
vallen de gevolgen van deze wet wel
mee. Er bestaat een overgangsregeling
' van enkele jaren, waardoor een 'natuurlijke afvloeiing' dit probleem zou
oplossen.

Juridisch steekspel
Daarnaast stelde hij dat uitplaatsing niet vanzelfsprekend is. "Op het
moment dat de gemeente u daar weg
wil hebben, treedt zij op als ondernemer, waardoor een bedrijfsplan nodig
is". Hij stelde, dat, vooral gezien het
gewoonterecht, verkoop van de grond
niet per se voldoende reden voor uitplaatsing is. Op aanraden van Smit
sloot men zich bij zijn stichting aan
om verzekerd te zijn van juridische
ondersteuning. Dat dit tot goede resultaten kan leiden toonde de voorzitter van het NACK aan met enkele
voorbeelden. Daarnaast besloot men
een vereniging op te richten om zodoende een 'goed juridisch steekspel' te
kunnen spelen.
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Op weg naar
RIJBEWIJS A

Renesse Assurantiën

en B

VOOR ADVIES EN ZEKERHEID
Verzekeringen financieringen, hypotheken en
pensioenen

met AUTO- en

MOTORRIJSCHOOL
Frans v. Sprang

Patrijzenstraat 36a Telefoon 02507-17071
2042 CN Zandvoort

Voor informatie
tel. 02507-14946

Komt u iets
te kort?

SONNEVELD SPORTING

Spar

tel. 02507-14678
CONDITIE TRAINING

Zandvoort
Noord

45 mm. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
Turks stoombad, badminton, whirlpool.

Prijs per keer ƒ10,-

IS ALTIJD

Maandag. dinsdag, woensdagavond van 19.3021.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
NU OP ONZE NIEUWE v/ERENDE VLOER.

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBRUG

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18
Deskundig advies.
Voor al uw

tel. 02507-14678

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.

ledere dag geopend
van 900 1600 uur
• voor vrij /wemmen,
water 30 gr

Dr. Vogel,
VSM Schwabe

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

SONNEVELD
SPORTING

Lid VNR
Reformhuizen

Entree ƒ 4,-(20x ƒ55,-}
's avonds
van 19.30-21.30.

Haltestraat 1
Tel. 16123

ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

vond ml ik zocht op te Grote Krocht
rfflr&fc}
v VM
\UWliJ \^|>»

/TOERKOOP REISBURO ZANDVOORT
Luxe kamperen
zonder eigen tent
op 65 plaatsen in
Europa

Costa Blanca
3 =2

Reeds
vanaf
fier week

2 weken
betalen

Vertrekdata 1-4, 8-4 15-4.
22-4,

29/4 en 7/10

Algarve
Appartementen

Tropical Albufeira

3 weken vakantie

r non
J OCcL,"

Torremolinos
8-daagse
vliegreis

3 =2

incl. hotel halfpension

Vertrekdata 4/5, 15/6. 7/9.
28/9. 12/10

SSJHSSÏE

GARANT]

Rijnreis naar
Rüdesheim

3=2-4=3
Mallorca

incl. hotel/logies - ontbijt

3 weken vakantie - 2
weken betalen

Appartementen
Pilari

6 dagen
p. persoon

Appartement
Hafria

Vertrekdatum 27 sept.

vanaf

ƒ 555,-

tomerij

(de gehele maand geldig)

^^^ff

.^^V^^^^W

l

^^^r^^^^^f

2040 AL Zandvoort

Lloret de Mar
8-daagse
vliegreis

Israël
13-daagse
rondreis

incl. appartement

Vertrek 5/4, 8/4, 15/4.
26/4, 29/4
3/5, 6/5, 7/10 en 11/10

Almira

!',. ƒ 428,-

vanaf J tluï»,"
per persoon

per persoon

S5H3IÏE
Over de kou niet gezeurd

&3M4I1IW
111

^^^r

Postadres: Postbus 460,

Mallorca
3 = 2

De zéér sterke groei door duizenden tevreden klanten willen wij dit jaar versterkt doorzetten.
Daarom starten wij de gehele maand januari met te gekke aanbiedingen. Profiteer! l l

l

EFONOS

Joegoslavië
17-daagse
busreis
vanaf ƒ 549,'
per persoon

v a ƒ 845,-

^^•^S^^-^

GROTE KROCHT 20

B.V.

met een
bloemetje van
Erica zo weer
opgefleurd!

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

^H^K^^.

24 UUR SERVICE

Erica

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Grote Krocht 24 -Zandvoort
f 0"
• «-'/te.'-';^

' ,t'ï ,

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK

\9SUf8"1*

v

Grote Krocht 28, Zandvoort tel. 15734

'&jgjS\%%jjj%
^Cfc^3jp5 l ^^PwPr9 •
Vnf,„jr

l

^i
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^ËWOSNS!^.

Denk aan de
Vogels!
Vetbollen Pinda's
en
Strooivoer

vii-v--

HOK\KKkOOPJK
KKNGUH.DMKIVU'
OF OU)E IJSKAST

Begijne Boetiek

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

OPRUIMING
5O%
KORTING
op de winterkollektïe

hJ2s)
Grote Krocht 22 Zandvoort

Warme gevoerde laarzen
Suède
met of zonder rits
in leder

Warme
Spaanse
pantoffels

DE KROCHT

WEEKREKLAME VAN AART VEER

vanaf O^l

24 verse litchi's of 1 blik litchi s, 4
bolletjes gember, 1 theelepel cacaopoeder, 3 eetlepels gembersiroop, 'a l slagroom.

1

voor een bijzonder vrolijk
1
prijsje
/é pond

195
••

Heerlijke Hollandse appels
KARMIJN heel kilo

4OJT
IfÜ

Pel de litchi's en verwijder de pitten. Verdeel ze over 4 coupes.
Snipper de gemberboüetjes fijn en
strooi dit over de litchi's. Meng in
een kom de cacao met gembersiroop. Voeg de slagroom toe en sla
hem stijf. Verdeel de chocoladeroom over de litchi's.

Heerlijk zoete hand-

SINAASAPPELS 075

~^lfck»_

10 voor *••
Vers gesneden

AART VEER
SOEPGROENTE
speciaal
iépond iV° GROENTE EN

vanaf

FRUIT

•«H HM B | • ••*

vanaf

1250

mt 35 t/m 46

de rauwkost van de week
ft •

HA WAI SALADE
te pond

AART VEER

igg
mm

RECEPT
LITCHI'S MET GEMBER
EN CHOCOLADEROOM

Een vrolijk ogend vruchtje met
een bijzondere smaak

LITCHI'S

HERMAN HARMS

Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer
• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN •
STRIPBOEKEN • KANTOORARTIKELEN •
ROOKWAREN • STAATSLOTEN •
TOTO/LOTTO
BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

£f*7£

Grote Krocht 7

Mode

OPRUIMING
BOEKEN

Grote Krocht 25,
tel. 14404

groente en fruit

AIMDIJVIESALADE MET
LITHCI
8 litchi's, 50 g gemengde gepelde
noten. 2 eetlepels dragonazijn. 1
theelepel mosterd, 6 eetlepels olie,
1 theelepel gedroogde dragon,
zout peper, 400 g (krul)andi|vie
Pel de litchi's en onyd ze in «wpn
Hak de noten grof. Roer m een
kommetje azijn, mosteid. olie, dragon, zout en peper tot een sausje.
Was de andijvie en snijd hem m
dunne reepjes Schep in een slakom andijvie, litchi s en noten door
elkaar. Schenk het sausje erover.

Grote Krocht 25, tel. 14404
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Zandvoorts Nieuwjaarsconcert
verdient aanmoedigingsprijs
ZANDVOORT - Het allereerste Zandvoortse Nieuwjaarsconcert, waaraan diverse
verenigingen hun medewerking verleenden, is uitgegroeid
tot een evenement, dat zeker
voor herhaling vatbaar is. Het
afwisselende programma, gepresenteerd door Ankie en Pieter Joustra, en de inzet van de
medewerkers zorgden zowel
vrijdag als zaterdag voor een
kostelijke avond.

vóór de pauze voor de invulling zorgde,
had de smaak te pakken. Aan het slot
van het 'Kippenlied' Kikeriki Kakaka
Nei, van J.H. Schein, verschenen de
dames op de achterste rij plots met
kippemaskers ten tonele, wat voor presgntator Pieter Joustra aanleiding
was, zich met masker als haan te vertonen. Het lied 'Nieuwe Haring', waarbij de bassen zich met hun volume zeer
duidelijk lieten gelden, was voor een
van de koorleden aanleiding tot het
aanbieden van haring aan presentator en dirigent. Het zorgde noodgedwongen voor een korte pauze, want
de vis moest direct genuttigd worden.

door Joan Kurpershoek

Huwelijk

Als er een aanmoedingingsprijs voor
Op vermakelijke wijze ook lieten Annieuwjaarsconcerten zou bestaan, kie en Pieter Joustra, beide lid van
dan komt het Zandvoortse er zeker Toneelvereniging
Hildering, het
voor in aanmerking. Het initiatief van Zandvoortse nieuws van het afgelopen
koordirigent en artistiek leider van jaar de revue passeren. De politiek
D.A.Z. Productions. Dico van Putten, werd achterwege gelaten, maar er
op de achtergrond met volle inzet ge- bleef genoeg over. De rode kater Gar.steund door Thea van Putten en Henk field, die wereldkampioen werd, festiJansen, leidde tot een avond met een vals, de vismaaltijd en de O'Neil Pro
echt Zandvoortse sfeer. Deze werd nog World Surfcup. waarvoor duizenden
het meest benadrukt door de in kleder- toeschouwers naar Zandvoort kwadracht gestoken leden van Folklore men, om uiteindelijk het vervangend
Vereniging De Wurf, die de taak op gebeuren te zien. Behalve het laatste
/Ach namen, de gasten te ontvangen. weekend uiteraard. Ook het eerste
De bas Ton Vreeswijk, het Zandvoorts professionele optreden van het VrouVrouwenkoor, het Zandvoorts Man- wenkoor in juni was het vermelden
nenkoor en het Zandvoorts Kamer waard. Daarnaast kon men vermelden
Ensemble, begeleid door Rob van Zoe- dat Mannen- en Vrouwenkoor al een
len aan het orgel en Van Putten aan huwelijk
hadden
voortgebracht,
de piano, verzorgden het gevarieerde, waarvan het Kinderkoor met spanmuzikale aanbod.
ning de eerste resultaten afwacht.
Het optreden was correct maar ongedwongen, zoals al bijna gebruikelijk
is" bij deze Zandvoortse verenigingen.
Het samenspel van humor en kwalitëit is ondertussen een handelskeninerk geworden, vooral van het Mannenkoor. dat in het verleden al diverse
staaltjes heeft laten zien en horen. De
heren kregen dit keer 'spontaan" de
hik. toen Ton Vreeswijk 'De drinker'
van Carl Muchler ten gehore bracht.
Ook het Vrouwenkoor, dat grotendeels

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

1 71 66

Het optreden van de koren sloot verrassend aan op het verhaal van de
presentatoren. De uitreiking van de
prijs voor de langste zonnebloem werd
de inleiding tot het lied 'Hebe deine
Augen auf' van F. Mendelssohn Bartholdy, gezongen door het Vrouwenkoor. Het bericht van de Haarlemse
politie over de extreme drukte op de
doorgaande wegen naar de badplaats,
werd gevolgd door 'We gaan naar
Zandvoort'.
De naam Zandvoort kwam in vele
liedjes voor. Op het programma stonden oude, bestaande teksten, maar ook
eigen creaties, zoals van Thea van
Putten. Daarnaast vertolkten Tori
Vreeswijk en de drie koren een aantal
klassieke liederen, zoals bijvoorbeeld
het 'Dona Nobis Pacem'. Vreeswijk
bracht het 'Caro Mio Ben' van Tomniaso Giordani ten gehore en het Mannenkoor zong onder andere het 'Slavenkoor' van Verdi en het 'In Taberna
Quando Sumus'. een gedeelte van de
'Carmina Burana' van componist Orloff. Een moeilijke opdracht voor de
heren, omdat de Latijnse tekst zeer
snel uitgesproken moet worden. Als
voorbeeld van het klassieke repertoir
van het Vrouwenkoor is het 'Ascanio
in Alba' van Mozart te noemen.

ADVERTENTIE

Chris schildert, maakt poppen, bindt boeken in en zie woensdagavond in de Doka. Karel kookt, leert psychologie en ontspant zich na z'n werk met yoga. boortje behangt, maakt foto's
en knipt de kinderen zelf. Kees weet alles van keramiek en
Wilma heeft haar hart verloren aan computers. Steeds meer
mensen die een leuke, ontspannende en leerzame cursus willen
volgen en niet te veel willen betalen, schrijven zich in bij JHVU.
Waarom u niet?

NOG PLAATSEN VRIJ
De nieuwe cursussen van JHVU beginnen in de week van
19 januari. De belangstelling is weer enorm. Maar er is vast nog
wel een plaats vrij op de cursus van uw keuze. Wacht dan niet
langer maar geef u op. Dat kan nog voor bovenstaande cursussen en voorcalligrafie, textiel, tuinaanleg, sociale zekerheid en nog veel meer.
Kom langs of bel: JHVU,
Kamperstraat 37, Haarlem,

Tel. 023-329453.

STICHTING JHVU

Het pas enkele maanden geleden op- Zandvoorts Nieuwsblad, de badplaats
gerichte Zandvoorts Kamer Ensem- verlaat om zich in het buitenland te
ble, bestaande uit acht dames en een vestigen. Daarnaast heeft deze krant
gelijk aantal heren toonde weinig een bescheiden bijdrage geleverd aan
moeite te hebben met het 'Reach out het concert. Ook het enthousiasme
and touch'. Een lastig 'close harmony' van Henk Jansen en Thea van Putten
nummer, waarbij afgeweken wordt bij de voorbereiding van deze avonden,
werd met een ruiker beloond. Daarvan de conventionele accoorden.
naast was er een bloemenhulde voor
de medewerkers Ton Vreeswijk en Rob
Zandvoorts Volkslied
van Zoelen en voor Ankie en Pieter
Joustra. Hun zeer geslaagde presentaTijdens de concertavonden werd een tie heeft zeker bijgedragen tot de gezelgrammofoonplaat gepresenteerd met lige sfeer waarin het concert plaatshet Zandvoorts Volkslied en een pot- vond. Ook Dico van Putten werd niet
pourri van liedjes die op de badplaats vergeten. Uit handen van Prins Walbetrekking hebben. Behalve de eerder ter I van Carnavalsvereniging De
genoemde koren waren bij de opname Scharrekoppen ontving hij een 'gouhiervan ook het Zandvoorts Kinder- den' exemplaar van de grammofoonkoor en ouderenkoor Ten Anker be- plaat.
trokken. Op de hoes staan foto's van
Helaas moesten de tenor Piet Geusehet oude Zandvoort. uit de verzameling van Anton Bakels. Bij de vereni- broek en bas Kees Versteege vanwege
laten
gmgen zijn nog enkele exemplaren te ziekenhuisopname verstek
gaan. Hopelijk zijn zij er volgend jaar
koop, a f. 5.50 per stuk.
wel bij, want deze eerste versie van het
Diverse personen werden in de bloe- Zandvoorts Nieuwjaarsconcert, die
metjes gezet. De hulde gold onder an- uitgroeide tot een zeer geslaagd cultudere Margreet Ates. die. na haar negen reel gebeuren in Zandvoortse sfeer, is
jaar lange inzet als redactrice van het zeker voor herhaling vatbaar.

ZANDVOORT - Niet minder
dan zeventien Zandvoorters
tonen gedurende de maand januari de resultaten van hun
artistieke gaven. De uitgebreide expositie '17 Zandvoorters
en hun hobby' is te zien in het
Cultureel Centrum Zandvoort.
In een aantal van de kunstwerken is
duidelijk terug te vinden dat de bewoners van deze kustplaats nauw bij de
natuur betrokken zijn. Met name op
de gouaches, aquarellen en olieverfschilderijen zijn duinen, strand en zee
veel voorkomende onderwerpen. Voor
degenen die geïnteresseerd zijn in
Zandvoorts historie zijn vooral de
strandtaferelen, met bijvoorbeeld een

Het allereerste Zandvoortse Nieuwjaarsconcert trok ruim vijfhonderd bezoekers.

Zandvoort telt groot
aantal kunstenaars
schelpenkar, interessant, maar ook
oude dorpsgezichten. Een voorbeeld
hiervan is het schilderij met het Oude
mannen- en vrouwenhuis. Typisch
Zandvoorts zijn ook een schelpencollage en een echte, houten haringkar, zij
het dan in miniatuurformaat. Een
aantal bewoners van de badplaats
heeft model gestaan voor een op de
tentoonstelling aanwezige reeks getekende portretten.

en heide-achtige landschappen, zoals
een vrij impressionistisch tweeluik
met twee hazen, en oud-Hollandse
plaatjes met het menselijk vertier op
de bevroren rivieren. Er zijn knappe
resultaten bereikt met onder andere
het houtsnij- en draaiwerk. Een fraai
voorbeeld hiervan is een boomstam
met uit hout gesneden zwammen.

Op de bovenverdieping is onder andere macramé te zien, weef werk en
Daarnaast zijn er taferelen uit bos- enkele patchwork-dekens. Daarnaast

Gemeente staat met rug tegen de muur

hangt er een uitgebreide collectie
kruissteekborduurwerk met voornamelijk oud-Holland.se onderwerpen,
zoals molens. Zaanse woningen, familiewapens en klederdrachten. Er zijn
enkele poppen met handgemaakte
ZANDVOORT - Een aannemer
kleding :n oude stijl, maar deze hebben
ook wat moderne 'zusjes' of 'broertjes', kwam zondag tot de onaangename
verrassing, dat zijn bouwkeet in de
waaronder enkele clowns>nguren.
Linnaeusstraat door ongenode gasten
Al met al een zeer gevarieerd aanbod was bezocht. De inbrekers hadden het
van kunstwerken, waarmee de hier vooral op jassen voorzien. Een regenvertegenwoordigde kustplaatsbewo- jas. een jack en een parka waren verners zich van hun beste kant laten dwenen. evenals sigaretten.
zien. De medewerkers aan de expositie
zijn: de dames C. Bosman. B. Sijtsma.
J. Schuijten. T. Draijer-Thie, J. Bluijs.
F. Welle. T. Nieland, I. Smit; de gebroeders R. en G. Dalman. J. van de
Bos. L. Determann, J. Hoefnagel. W.
Langeveld en A. van Norde.
ZANDVOORT - Een inwoner van de
2240 tekens
badplaats constateerde afgelopen
weekend dat zijn voordeur-spiegelruit
was ingeslagen. Ook een windhok was
daarbij vernield. De dader is met bekend. Het 'gereedschap' wel. een beton tegel.

Bouwkeet
geplunderd

Vernielingen
met betontegel

in
'Chantage' Stichting Casinospelen Inbreker
Haarlem gepakt
gaat Zandvoort veel geld kosten
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort staat met de rug
tegen de muur, waar het de
Verordening Toeristenbelasting Casino (VTC) betreft. Als
deze gehandhaafd wordt zal de
Nationale Stichting Casinospelen hiertegen een beroepsprocedure inspannen die naar
verwachting nadelig voor de
gemeente zal uitvallen. In dat
geval moet aan het casino
2.273.000 gulden terugbetaald
worden. Als alternatief biedt
de Stichting een overeenkomst
aan, waardoor VTC en eventuele terugbetaling vervallen. In
dat geval echter krijgt de gemeente in 1987 225.000 gulden
en de jaren daarna 400.000 gulden minder aan inkomsten.

men bang. bij het aanhouden van de
VTC de beroepsprocedure te verliezen,
wat voor de gemeente een ernstige
schadepost betekent. Anderzijds aarzelt men om op het voorstel van de
Stichting in te gaan vanwege de grote
inkomstenderving". Het is in ieder geval waarschijnlijk dat Zandvoort, onafhankelijk van de gemaakte keuze,
een fors verlies gaat lijden, in vergelijking met de huidige inkomsten. Het
voorstel van de Nationale Stichting
tot Exploitatie van Casinospelen
(NSC) werd tijdens de maandagavond
gehouden vergadering van de commissie van financiën door diverse
raadsleden als chantage betiteld.

Op grond van de bestaande Verordening Toeristenbelasting Casino ontvangt de gemeente thans een bedrag
van 2,60 gulden per bezoeker, ervan
uitgaande dat deze in het casino 'verblijft'. Volgens een arrest van de Hoge
Raad, waar het om de Watertoeristenbelasting van de gemeente Amsterdam ging, is het begrip 'verblijf' in de
Burgemeester en wethouders van recreatiesector pas van toepassing als
Zandvoort verkeren in ernstige twijfel men ergens minstens l 3/4 uur aanweover de te nemen stappen. Enerzijds is zig is. Deze uitspraak heeft de twijfel
ADVERTENTIE

DANSSCHOOL
ALBERT VAN LINGEN
Studio: Oranjestraat 12

(gebouw naast Dagmarkt) in Zandvoort (C)
NIEUWE CLUBS IN JANUARI (Ballroom en Latin American)
a.
b.
c.
d.

spoedcursus voor beginners
cursus half-gevorderden
cursus gevorderden
cursus Rock en Roll

SPOEDIGE INSCHRIJVING GEWENST.
Inlichtingen tel. 02507-16623 of 17082

doen ontstaan of de toeristenbelasting
die Zandvoort op het casino heft, nog
wel een wettelijke grondslag heeft.
Naar aanleiding daarvan heeft de
NSC bezwaar aangetekend tegen de
aanslagen over 1984 en 1985. terwijl
198ô nog zal volgen.
Indien de NSC een beroepsprocedure aanspant en de gemeente deze verliest, betekent dit terugbetalen van
2.273.000 gulden over de afgelopen drie
jaren. Doordat de toeristenbelasting
in dat geval vervalt, ontstaat voor 1987
en komende jaren een structurele inkomstenderving van 650.000 gulden.
Omdat de NSC van mening is, dat
het casino op indirecte wijze profijt
trekt van door de gemeente getroffen
voorzieningen, neef t het zich bereid
verklaart een overeenkomst aan te
gaan. Hierin wordt voorgesteld in 1987
1,93 gulden per bezoeker te betalen, in
1988 en volgende jaren 1.25gulden. In
vergelijking met de huidige 2,60 gulden betekent dit voor de badplaats een
inkomstenderving van 225.000 gulden
in 1987 en 400.000 gulden in de komende jaren. Als de gemeente deze overeenkomst aangaat, ziet de NSC af van
een beroepsprocedure tegen de toeristenbelasting. Hierdoor zou het risico
van verplichte terugbetaling vervallen.

Strandbcddcn
Het 'aanbod' van de NSC is bij het
gemeentebestuur niet in goede aarde
gevallen, maar men voelt zich met de
rug tegen de muur staan. Tijdens de
commissievergadering zwichtte alleen
Flieringa van Gemeente Belangen
Zandvoort onder de druk. Hij had het
al zien aankomen 'omdat de Toenstenbelasting al vanaf het begin krakkemikkig in elkaar zit'. De fractievoorzitter van de VVD keek wat verder dan de VTC en betrok een en ander
op de strandbedden. "Verblijft men
daar dan of niet?", vroeg hij zich af.

ZANDVOORT - In verband met een
inbraak in de badplaats heeft de Gemeente-politie Zandvoort haar Haarlemse collega's verzocht, uit te zien
een inwoner van deze stad. Het
Over het algemeen waren de com- naar
leidde maandagavond tot aanmissieleden van mening dat handha- verzoek
ving van de VTC een hachelijke zaak houding van de man.
is. maar daartegenover vonden zij de
geboden 1,25 gulden veel te laag. Het
werd duidelijk dat men zich niet zonder slag of stoot wil overgeven, maar
een oplossing is nog niet voorhanden.
De fracties willen zich eerst nog beraZANDVOORT - Inbrekers troffen
den, alvorens hier een uitspraak over
maandag in een woning aan de Profeste doen.
sor Zeemanstraat een waardevolle
buit aan. Omdat de bewoners afwezig
BRIEVENBUS
waren, konden de diverse kostbaarheden meegenomen worden. Vermist
wordt een grote hoeveelheid aan sieraEMM (2)
den. horloges en geld.
Vragen over uitspraak in het Zandvoorts Nieuwsblad van 31-12-1986 door
de heer De Visser neergezet:

Waardevolle buit
in Zeemanstraat

1. Proefwoning. daar zijn we nooit
in geweest, krijgen zij dat geld van
ons dan???
2. Voorlichtingsavonden, waarvan
l gehad en wel op 14 augustus
1986.
3. Over informatieboekjes, moeten
wij die dan zelf betalen??
4. Luxaflex zelf afgehaald, en geen
geld voor gehad, ook dat zelf betalen??
5. Zonwering afhalen en weer ophangen hoort toch bij de werkzaamheden, dus moeten we dat
dan ook zelf betalen??

Garfield wordt
'Supercaf
ZANDVOORT - Zandvoortse
Garfield. de rode Perzische
kampioenskater, is in Frankfurt uitgeroepen tot 'Supercat'. Op deze jubileumtentoonstelling stal hij weer de show en
liet alle concurrenten ver achter zich. De jubileum-bokaal
ging mee naar Zandvoort.
Alleen de jubileum-bokaal was
voor Garfield niet voldoende. Basin
Joke Molenaar kreeg op de thuisreis ook nog een viertal bekers en
erelinten te dragen. Het was een

mooie overwinning van de kat.
want de concurrentie uit onder andere de Verenigde Staten. Hongarije. Zwitserland en Frankrijk was
geducht. Maar de internationale
jury besliste in zijn voordeel.
Door liet winnen van de 'Emperol Bowl' zal Garfield als Europese
Topkat in het American Cat Fanciers Association Book 1987 vermeld worden. Bovendien kregen
kater en basin nog een uitnodiging
van de Amerikaanse jury. \ oor hun
show in Florida in mei 1S88.

ZANDVOORT - Reisburo
Zandvoort is na strenge selectie
toegelaten tot een hechte groep
van ongeveer honderd gespecialiseerde reisbureau's uit Nederland. Daardoor kan zij zich nu
'Toerkoop Reisburo' noemen, wat
zij dan ook met niet geringe trots
doet.

Diefstal uit
onderneming
ZANDVOORT - In een Zandvoortse
onderneming is zondag ingebroken.
Uit het bedrijf verdwenen diverse goederen. waaronder een rijbewijs, paspoort en bedrag van f. 450.-.

Auto geplunderd
ZANDVOORT - Een automobilist
ontdekte dinsdag dat in zijn voertuig
was ingebroken. Hij mist een kostbare
autoradio-cassetterecorder. Het apparaat heeft een waarde van f. 1000.-.

Het voordeel van dit samenwerkingsverband. waarvan alle deelnemers lid zijn van de A.N.V.R. en
Stichting Garantiefonds Reisgelden. is een gezamenlijke inkoop en
reclamevoering. Daardoor kan
men nu bijvoorbeeld tweemaal
per jaar het uitgebreide Toerkoop
Magazine huis aan huis verspreiden. Daarnaast heeft het reisbureau. dat gevestigd is aan de Grote
Krocht, het exclusieve agentschap van enkele gespecialiseerde
touroperators verkregen. Mede
door het A.N.V.R.-lidmaatschap
mag het bureau nu in feite alle
reisorganisaties vertegenwoordigen. wat een duidelijke uitbreiding betekent van de service aan
de klanten.

Hoe wordt een Woningbouwvereniging dus rijk? Ten koste van zijn huurders en gemeenschapsgelden?? Ongelofelijk.
Dus conclusie: Waar blijft ons geld
dan, waar we allen recht op hebben???
J. KRAAIJENOORD

Verwarm u
met bloemen
van

Persoonlijke aandacht en bediening blijft gegarandeerd, want
Reisburo Zandvoort blijft, inclusief alle voordelen van de nieuwverworven rechten, zelfstandig
werken.

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
btoemwerken

ZANDVOORT - Uit een woning in
de Oosterparkstraat zijn dinsdag diverse soorten vitaminetabletten ontvreenid. Daarnaast namen de inbrekers. die zich met grof geweld toegang
verschaft hadden, een kleurentelevisie mee. Om binnen te komen had men
de voordeur uit het slot gedrukt.

word ook
bloeddonor

020123456

De rest van het bedrag (dat hadden
ze toch al ontvangen) lenen op de kapitaalmarkt, dat is toch absurd te noeinen. belachelijk zelfs.

ZAKELIJK BEKEKEN

Reisburo Zandvoort trots
met predicaat Toerkoop'

Inbrekers hebben
vitamine-tekort

J. BLUYS

Amsterdam
CM omstreken.

é

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678
NIEUW VANAF 1 JANUARI 1987

SKI AEROBIC
op zondag van 10 00-11.00 uur (ƒ 10,+ zwemmen en Turkssstoombad).
Vrijdagavond van 19.00-2000 (idem).

Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

veilinggebouw

en
biedt u de unieke kombmatie van.
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Dulcia Vital
sterke satijnzachte permanent
vol volume lange houdbaarheid.
Ook zonder krullen
slechts 85,incl. cremebehandeling en knippen
Maandagochtend en dinsdag de hele dag gesloten.
PASSAGE 20. TEL. 02507-16309

de witte zwaan
Gasthuisplein

INBOEDELVEILING
vastgesteld op woensdag 28
januari 's morgens 9.30 uur.
U kunt nog dagelijks goederen
inzenden of laten afhalen.
Inl.: Fa. Waterdrinker, tel. 12164.
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Autonieirws
Door Rein Leppink
postbus 383 • 8200 AJ Ltlystad

\\eiM u hoc 11 mensen .ilgnnslig k u n t l.iK-n ki|ken ' l lud M<H|X:! L jia.it als et
een p,ik sneeuw ge\.illcn is richting \ e l u w e met een Mitsuhishi 4WD Sp.ice
\\iijlon en /nekt <.hi.ii \\.it lx>sp.i<iü|es
en ol ongch.i.mdc wegen op l let l u k t
geheld. /u.iN ik uu eigen en.inng heb
ondci \orului

Doch hi.il ik bi| het begin beginnen M i j n
heteie heltt en ik hadden besloten om
met ile Keistdagen de l'older te ont\ l u c h t e n en ons te nestelen in een bung.ilowt|e<ip de \ eluwe Mn.ii |.i. om de/e li|d \.in het |a<u k;in het uie/cn en
dooien en uaar een mens helemaal op
hoopt, is dat het tijdens <lie leestdagen

/al sneeuwen Om op alles \oorbereid te
/i|n had ik beslag weten te leggen op een
Mitsubishi 4\VD Spaee Wagon. En wie
schetst on/e sorha/mg dat - toen we nog
nauwelijks waren siearnseeai er een
braal pak sneeuw uit de hemel kwam
dwaireien. Een perlect sleertje dus plus
alle mogelijkheden om die \ier\vieluangedresen Space Wagon eens duchtig aan
de tand te kunnen \oelen

kabel de/e minder fortuinlijke makkers
uit de nood geholpen. Vandaar de algunstige maar ook dankbare blikken.
Het gaat trouwens allemaal erg simpel. Is
de voorwielaandnjving alleen met meer
voldoende meer, dan druk je met je
duim simpel op een knopje op de versnellmgspook van de vijlbak en wc beschikken over vierwielaandnjving. En
dan stuilt h ij ondanks de sneeuw en
gladheid probleemloos zelts tegen knap
loise hellingen op.
Maar cxik op een normale stroeve weg
staat de/e 4WD Space Wagon zijn mannetje, met alleen de voorwielen ingeschakeld komt hij aan een topsnelheid
van 163 km/h. Het gemiddelde verbruik
is ook alleszins redelijk, zeker wanneer u
zich realiseert wat voor fratsen hij allemaal beeft moeten uitbaten. Een verbrmk van l op S.7 is dan helemaal met
gek.

Geen echte terreinauto
N a t u u r l i j k is het niet een echte terreinautomobiel, daanoor is de bodcm\njheid wat te gering. Maat ondanks dat is
het onvoorstelbaar wat |e allemaal met
dit apparaat kunt presteren. Waar achtens ielaandri|\ ers al kw ispelend de stn|d
moeten opgeven en voorwielaandnjvers
veimoeid hun kop in een sneeuw hoop
begraven en muurvast komen te /itten,
daai huppel |e met de/e vierwielaangedreven Space Wagon van Mitsubishi
v r o l i j k voorbi] N a t u u r l i | k hebben wc
met on/e goede handen (mijn veel bctere hellt was er bi|) over on/e harten
gestreken en hebben middels een sleep-

4 W I)

Mn\uhi\hi

GARANTIES OPHOUDEN,
NOG 2 JAAR DOOR!

UB1SHI

JAAR
GARANTIE

Mitsubishi geeft tot 3 jaar
(of 100 000 km) garantie op alle
nieuwe personenauto's en lichte
bedrijfswagens, geleverd vanaf
september 1986 Dat is uniek En het
geeft de Mitsubishi njd(st)er - toch al
een zéér tevreden mens - een hoop
prettige zekerheid extra
Want na het gebruikelijke
eerste garantiejaar gaat Mitsubishi
dus nog twee volle jaren door. Met
een degelijke garantie op de motor,
de aandrijving, de veisnellmgsbak
en de elektronika En dat zijn nu juist
de delen die bij elke auto het meest
te lijden hebben. Wilt u nog een
beter bewijs van gestaalde perfektie?

Boekennieuws
van Kluwer
\ ooi de doe-het-/elvers onder de automobilisten heelt Khmer het boek
"Roest- en carrossenescliade /clt repareren" uitgegeven. In dit boek worden
alle vverk/aaniheden, van het demonteren van carrossenedelen tot uitdenken
en strakmaken van plaatwerk beschreven. Er wordt uitvoerig ingegaan op de
toepassing van materialen en gereedschappen, het werken met polyester en
het gebruik van uitdeukgereedschap en
lasapparatuur. Ook het beschermen van
bodem en holle ruimten wordt niet vergeten. Spuiten van de lak en de versclullende spuittechmeken worden uitvoerig
besproken en alles wordt verduidelijkt
met vele loto's, al dan niet in kleur,
l i e t boek heelt een formaat van 12,? x
I 1 J cm. omvat 160 pagina's en kost
j 24.90.

Indrukwekkende binnenruimte

Het indrukwekkendste blijft toch wel de
binnenruimte en de gcbruikstnogelijkhedcn. Veel mensen te vervoeren? Geen
enkel probleem, 6 volwassenen hebben
nam de ruimte, ook op de achterste twee
banken. Vier mensen te vervoeren en erg
veel bagage? Alweer geen enkel
probleem, simpelweg de achterste bank
neerklappen en klaar is Kees. U hebt de
neiging om te verhuuen? Ook al geen
probleem, even de tweede achterbank
wegklappen en u hebt een complete bestclvvagcn, die middels een torse achterdeur ook nog eens makkelijk te beladen
is.
Het sturen gaat moeiteloos, doordat er
standaard een stuurbekrachtiger is gemonteerd. Kortom, het is een ideale automobiel voor mensen die bijvoorbeeld
veel kinderen hebben en/ot veel bagage
te vervoeren, regelmatig in moeilijk terrem zitten /oals vee-artsen en/of willen
opvallen. In ieder geval is deze alleskunner een bijzonder praktische automobiel, die als enig nadeel heeft dat hij
wanneer hij op snelheid is, nogal wat
windgeruis veroorzaakt en een tors
prijskaartje met zich mee torst. Want de
eenvoudigste uitvoering - wat heet een\oudig als er een pracht van een pluche
bekleding, een compleet dashboard en

stULirbc-krachtigmg aan boord is - kost
/ 47.095,-. Wenst u daarenboven ook
nog elektrische raambedienmg. centrale
deurvergrendeling plus lichtmetalen vclgen, dan staat er / 50.045,-- op het
prijskaartje. Wilt u daar bovenop ook
nog een slipdilterentieel, dan mag u
j 5 1.445,- op de toonbank storten.

Techniek
Overlangs voorin geplaatste 4-cilmder
Iijnmotor. Cilinderinhoud 1997 cm3.
Boring x slag X5 .s SS mm. Compressieverhoudmg 9.5:1. Max. vermogen 75
kW bij 5500 omw/mm. Max. koppel 160
Nm bij 3500 omw/mm. Elektronische
ontsteking. Viervvielaandnjvmg. 5Versnellingsbak met achteruit. Voorwielophangmg
Mc-1'lierson
met
schroelveren. Achterwiel ophanging onafhankelijk met schroelveren. Stabihsatorstang voor en achter. Lastafhankelijke .schokdemperwerking. Geventileerde
schijtremmen voor, zelfstellende trommelremmen achter.
Lengte 4.445 m, breedte l .64 m, hoogte
1.575 m. Wielbasis 1.63 m. Spoorbreedte voor l .405 m. achter l .385 m.
Draaicirkel 10.4 m. Massa 12SO kg.
Max. aanhanggewicht geremd 1500 kg.
Velgen 5 J 13. Banden 175/70 SR 13.
Inhoud brandstottank 55 liter.

De binnenruimte van de
S/IMV Wagon IA enonn.

Prestaties:
Topsnelheid 163 km/h.
Gemiddeld brandstolverbn.uk tijdens de
test l op S.7.

Geld:
Space Wagon 2.0 ÜLX 4WD
j 47.095,-,
2.0 GLX/E 4WD
j 50.045,-, 2.0 GLX/E 4WD met lim.
slipdilterentieel j 51. 445,-. Motornjtuigenbelastmg van j 821,-- tot
j 85 1 ,-- per 'jaar.

114 Landrovers voor
Korps Mariniers
Eind vong jaar heelt de otticiele overdracht plaats gevonden van 114 Landrovers One Ten 2.5 Diesel aan het Korps
Mariniers. Deze landrovers zijn "gewmtensed" en "gewaterprootd" zodat
/e gebruikt kunnen worden m extreem
koude gebieden —K) gr. C - en in tropische streken. Ook kunnen deze Landrovers in diep water rijden, b.v. na het
verlaten van een landingsvaartuig. Ze
zijn namelijk uitgerust met een aangepast elektrisch systeem met een speciale
dynamo, die ook onder water blijit tunctioneren. De luchtinlaat is verhoogd en
de auto's zijn voorzien van een motorvoor\erwarmingssys.teem en thermostatisch geregelde olie- en koelvloeistof
koeling.

Uitbreiding Toyota
Hi-Lux modellen
Het Ui-Lux programma van Toyota is
uitgebreid met de nieuwe Xtra Cab. De
23 cm langere cabine heelt een aantrekkelijk dashboard, goed verstelbare
voorstoelen met stollen bekledingen alle
comtort. De 2 WD uitvoering is leverbaar met de 1.8 liter benzinemotor ot
met de 2.4 liter dieselmotor. De 4 WD
uitvoering kan geleverd worden met de
nieuwe 2 2 liter benzinemotor ol de 2.4
liter dieselmotor.

Importeur. Hart Nibbng & Greeve BV,
Sassenheim Tel 02522-66111

.MITSUBISHI. DE GESTAALDE PERFEKTIE.

Geef me de vijf!

VERHUIZEN?

SQUASH
SPORTCENTER

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

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Wim
Buchel
A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965- 15829

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31.04 04

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

BRUIDSBOUTIQUE
l)eReiiaiill->First.I)aarzegt u onmiddellijk
ja' tegen. Omdat 'ie voor z'n extra vriendelijlce prijs heel veel extra's biedt.
Om te beginnen onovertroffen rijplezier. pittige
prestaties en eigenzinnige eluirme. Maar ook
oen schone 1.1 liter motor die op het milieu net zo
zuinig is als op u\\ budget.
Bovendien is de fraaie First uitgerust met
een vorst el ba re rugleuning van de bestuurders)

„Sjaarplaatwertfarantit.

stoel, hoofdsteunen op beide voorstoelen, rode
bies in bumpers en zij bescherming, achterruitvenvarming, aerodynamische wieldoppen
en stijlvolle First badges.
Extra's die u niets extra kosten. Maak daarom snel kennis met de Renault 5 First. Als u z'n
prijs hoort, zegt u: 'Geef me de Vijf, de Renault 5
First. De Renault 5 First kost f 16.975,-, (incl.
BTW). Afleveringskosten f400,-.

DE RENAULT 5 FIRST

Pnjswiizigmgen voorbehouden.

csiidvoort; Rinko, Subdeoler van Stokman Haarlem,
Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

G49-K

Renault adviseert elf oliën.

GRANDIOZE BRUIDSSHOW
op zondag 25 januari 1987
voor bruid, bruidegom en gasten.
Deze bruidsshow wordt gehouden in het MARRIOTT HOTEL, gelegen bij het Leidseplein
te Amsterdam. Grote bewaakte parkeergelegenheid aanwezig, maar ook zeer goed bereikbaar
met het openbaar vervoer.
KAARTEN a f 10,00 p.p. (inkl. koffie) ZIJN TE RESERVEREN BIJ:
BRUIDSBOUTIQUE 'ANGELA', -TELEFOON 020 - 762730.
Tevens de medewerking van diverse bedrijven die ieder op hun eigen
gespecialiseerd gebied uw trouwdag willen verzorgen, o.a.
Bruidsboutique ANGELA, Maison v.d. HOOGEN, Foto COLSON,
Bloemsierkunst CHRIS, Felicitatiedienst, Courant Nieuws vd Dag
EVENEMENTS-reizen, Bruidsmagazine,
Banketbakkerij N. L1MMEN, JOEL coiffures,
Empereur Party Prints, SUN FASHION schoonheidssalon,
Drukkerij SOL, Juwelier DE WIT & ZN, v DELDEN trouwautobedrijf.
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Ijsclub in oprichting
ZANDVOORT - Na twee fantastische winters voor de schaatsliefhebbers en misschien een derde daaropvolgend kon en mocht
het niet uitblijven of in Zandvoort
moest een ijsclub gevormd worden. Enige enthousiaste schaatssporters hebben het idee opgepakt
en proberen tot uitwerking daarvan te komen.
Een van die liefhebbers i.s de Zandvoorter Engel Lever, die veel avonden
en zaterdagmorgen altijd op de Haarlemse kunstijsbaan te vinden i.s. Lever
heelt tweemaal de elfstedentocht tot
een goed einde weten te brengen en
treedt op als baancoordmator van de
KNSB. Samen met Jocbem Blaauboer
en Nolda Halderman zien zij een fiat in
de sportmarkt en volgens hen moet
een ijsclub m de badplaats levensvattaaar zijn.
..Als je 's avonds m Haarlem op de
Kennemerkunstijsbaan gaat schaat-

sen /.ie je veel Zandvoorters hun baan- verhut gaan organiseren en ook de
tjc trekken", aldus Engel Lever. ..We jeugd willen we via de scholen benadew i l l e n polsen ol er genoeg Zandvoor- ren om lid te worden Is er geen nater.s /ijn die lid \villen worden Uit het tuunjs dan kunnen we natuurlijk
aantal Zand\ oortse deelnemers aan de prachtig gebruik maken van de
elfstedentocht moet het toch kunnen schaatsbaan in Haarlem Er zijn volgens mij genoeg Zand\oorters die lid
We denken bijv oorbeeld aan recreatie- kunnen worden Misschien zijn er wel
schaatsen, marathon schaatsen en die marathons willen rijden, doch zeook v oor de jeugd willen we organisa- ker worden de recieamen met vergetonsch optreden. Al.s het lukt kan je ten Om een vereniging echt van de
.schaatsles gaan geven, bijvoorbeeld grond te krijgen moeten we zeker deroverstappen m de bocht en als de win- i ig leden hebben Daarmee kan je starter toeslaat kunnen \\e gezamenlijk ten en iets gaan opbouwen Hoeveel de
toertochten gaan rijden. We moeten kosten zijn is nog niet vast te stellen
echter eerst kijken ol er genoeg res- maar veel /.al het niet zijn", volgens
pons is liet moeten schaatsers zijn die Le\er die verder over de schaatssport
actief in de vereniging willen zijn", kan blijven vertellen ..Het is een echte
Hollandse sport en je bent altijd m de
stelt Engel Le\er
buitenlucht, lekker f r i s en gezond Ja
BIJ het ter peise gaan van dit artikel een fijne sport", besluit Engel Lever
heelt de vorst f l i n k toegeslagen en als
Informatie over de nieuw op te nchdat door/et zijn er ook mogelijkheden
voor de toekomstige ijsclub om hier in ten ijsclub kunnen natuurlijk worden
Zandv oort iets te organiseren. „Als het verkregen bij Engel Lever. Oosterdoor w i l zetten dan willen u e een s t raat 18. telefoon 18(539
Zandvoortskampioenschap op de Vij-

Badminton Lotus
ZANDVOORT - De ellcle competitiedag leverde voor BC Lotus
een redelijk resultaat op. De badmintonteams bleven in evenwicht
door /.es overwinningen en /.es nederlagen Het topteam van BC Lotu.s kwam tot een fraaie 6-2 oveiwmning op Leyton.
De overige uitslagen waren Lotus 2Lisse 4 .i-5. Lotus 3-Au.sport 3 H-O, Lotu.s 4-Almeie2 0-H. Lotus 5-RTH .', 1-7.
IjOtu.s (i-Aemstel l 2-0. Lotu.s 7-Pluunbal 10 7-1 Lotu.s Hl-Meentmeppeis
Hl 5-.} Louis 112-Duinwrjck Hl 3-5
Lotus H3-Ch:dleii«er Hl 7-1, Lotu.s
A l - D u m w i j c k A2 3-.ï Lotu.s Cl-Haarlem Cl 8-0
Het komende weekeinde spelen alle
tennis ecu u i t w e d s t r i j d Flash 3-Lotus
1. Ba\io I-Lotus 2 Radhoevedorp 2Lotus.j. Klow er Shuttle l-Lotu.s 4. Slotermeer 8-Lotus ó Knergia l-Lotus (i
Van Zllderveld Hl-Lotus Hl. Almeie
Ha\en 112-Lotus H2. Slotermeer HlLotU.s H3 Haailein Al-Lotus Al
Dumwijck Cl-Lotus Cl

Moeizame zege ZVM-dames
ZANDVOORT - DE Zandvoort- Doelpunten ZVM Janneke de Reus
se handbalteams hadden het 2. Yvonne de Jong 2. G reet Molanus 1.
jongstleden zondag weer moeilijk. Marja van Dam 1.
De dames kwamen erg moeizaam Heren
tot winst tegen het onderaanstaande Bato. Na een 4-2 achterDe ZVM-heren hebben er niets van
stand bij de rust kon ZVM alsnog gemaakt in de uitwedstrijd tegen Acde winst opeisen, maar met mini- com KSV. Alleen J os Dekker vocht
male cijfers, 5-6. De ZVM-heren voor wat hij waard was. doch de ovenwaren de klap van vorige week gen heten het de^e keer duidelijk af weduidelijk nog niet teboven en ten Ongeconcentieerd spel deed ZVM
bij de rust al tegen een 12-8 achterspeelden wel erg matig en hadden stand
en in de tweede helft
totaal geen recht op meer dan de zou hetaankijken
niet veel beter worden. ZVM
ruime 20-14 nederlaag tegen Ac- keek telkens tegen een achterstand
com KSV.
aan en k w a m dan wel tot een ol twee
Bato. dat de punten hard nodig had,
speelde tegen ZVM met meer dan honderd procent inzet en daardoor had
ZVM het erg moeilijk. Vooral m de
eerte helft wist ZVM geen raad met de
stevige verdediging van Bato. dat een
4-2 voorsprong nam. ZVM had in deze
fase enige malen pech met schoten op
paal en lat.

doelpunten achterstand terug, maar
het ontbrak aan spint om tot een goede prestatie te komen. Gelaten werd
met de nederlaag genoegen genomen,
waardoor kansen op een kampioenschap verkeken zijn. Accom KSV liep
m de slotla.se eenvoudig over ZVM
heen en won met 20-14.

Doelpunten ZVM: Dirk Berkhout 5. Het ging Wim Koene uitstekend af op het bevroren parcours
Joost Berkhout 3. Djurre Boukes 3.
In het tweede gedeelte vlotte het be- Joop Boukes 2. Jos Dekker 1.
ter bij ZVM en vooral defensief, met
keepster Anja Hendrikse als uitblinkster aan liet hoofd, werden geen kanHAARLEM - Wim Koene gat \an 15 .seconden In de/.e groep
sen meer weggegeven. Aanvallend
duurde het nog wel een kwartier,
zorgde bij het kampioenschap viel Zwirs al door een valpartij op
maar toen liep het even prima Via een
van Haarlem cyclecross voor de harde grond en ook Schalkers
eraf door een valpartij. Ook
paar snelle break-outs stelde ZVM
een goede prestatie door beslag moest
Wim
Koene
kwam in aanraking
orde op zaken en kwam via 4-4 op een
te leggen op de titel bij de lief- niet de bevroren
grond maar her4-6 voorsprong. In de slotfase kon Bato
hebbers.
Op
het
keihard
bevrostelde zich goed Junior Kokkelhet enige doelpunt van de tweede helft
ren
en
daardoor
zeer
moeilijk
korn bleel wel op de fiets en liet zijn
scoren waardoor ZVM met 5-6 zegeen gevaarlijke parcours kwa- medevluchters de hielen zien.
vierde.

Kampioenschap Wim Koene

Bij de Lions-heren zat duidelijk de klad erin.

Foto: Bram Stijnen
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Zwak basketbal van The Lions
ZANDVOORT - Het is tot op
heden droevig gesteld met de prestaties van het heren Lions basketbalteam. Ook de wedstrijd van zaterdag tegen LC Players gaf geen
enkel lichtpuntje te zien en gevreesd moet worden dat de laatste
plaats op de ranglijst hun deel zal
worden. Tegen LC Players werden
de Zandvoorters naar een kansloze 63-41 nederlaag gespeeld.
Vanaf het eerste fluitsignaal zat de
klad er al in bij Lions. LC Players had
het zeer gemakkelijk en had de partij
al snel beslist, na tien minuten 16-2.
Lions had enige periodes waarin het
wel lukte, maar die waren van te korte
duur om LC PLayers te verontrusten.
Door enige goede acties van Adrie
Beekhuizen kwam Lions terug tot 1622 en leek er nog van alles m te zitten.
De opvlieging was echter snel uitge\\erkt en met enige alstandsschoten
stelde LC Players orde op zaken en
werd de ruststand via 18-28 op 18-38
bepaald

slag werd 41-63. een resultaat waar overigens een rommelige partij waann
coach Olaf Vermeulen het erg moeilijk bij ons geen enkele organisatie was.
mee heeft.
..Je blijft door zo'n snelle achterstand
achter de feiten aan lopen en dan valt
..We hadden een erg slechte start en er weinig meer aan te doen," aldus
daarna ging het wel wat beter maar de Vermeulen. „We spelen te onregelmaachterstand was al te groot. Het was tig. De lijn had er al lang in moeten

Cecils matig

Cecils speelde tegen Diemen een van
haar mindere partijen in deze tot op
heden succesvolle zaalvoetbalcompetitie. De Zandvoorters speelden ver onder het normale niveau en mochten
achteraf blij zijn met het gelijkspel.

van Richard Kerkman. Marcel Looyer en Rob van der Berg.
In de tweede helft nam Diemen het
initiatief en drong Cecils terug in de
defensie. Het spel werd er niet beter op
doch de spanning vergoedde veel. Diemen kwam goed terug maar een doelpunt van Rob van der Berg betekende
een 4-3 voorsprong en de winst leek
toch behaald te worden. Doordat Richard Kerkman geblesseerd uitviel
was even de organisatie verdwenen en
Diemen scoorde de verdiende gelijkmaker. 4-4.

TZB

In het degradatieduel tussen Hillegom en TZB was de beginfase een nerveuze bedoening. De Hillegommers
werden gesteund door een in grote geOndanks de matige vertoning van Ce- tale aanwezige supportersschare. die
cils werd m de eerste helft toch een 3-1 fanatiek aanmoedigden. Na zeven mivoorsprong genomen door doelpunten nuten kwam TZB in een man minder

Sporting OSS mist ritme
ZANDVOORT - Na een succesvolle alsluitmg van 1986 volgde
voor de volleybalverenigmg Sporting OSS een matige start van
1987. De meer dan twee weken
rust had de teams geen goed gedaan en sommige presteerden berieden hun niveau. Het eerste dames team leed een 1-3 nederlaag
tegen Delta Lloyd en het heren
drie team verloor eveneens met 13 van Die Raeckse. Het eerste heren team had meer dan een 2-2
gelijkspel tegen Cazus kunnen bemachtigen. terwijl het vierde en
vijfde dames team wel voor een
overwinning zorgden.
Hel eerste dames team van Sporting
OSS beet de spits ui tegen Delta Lloyd.
dat zeer lel van start ging en al snel
een 7-1 voorsprong nam. Sporting, wist
/.ich via twee time-outs wat te herstellen en kwam goed terug. Het was echter niet voldoende daar Delta L'oyd in
de slotfase toesloeg en niet 12-10 won.
In de tweede set nam Sportmg een
voorsprong en heelt die niet meer algestaan en door de 15-13 zege kwamen
cle partijen in evenwicht. Het leek m
de derde set opnieuw goed te gaan voor
Sporting aangezien een 6-1 vóórsprong werd genomen. Delta Lloyd
wist van geen wijken en trok de stand
naar 11-11. Sporting OSS miste toen
een paar kansen en Delta Lloyd maakte de set uit met 12-15 In de vierde set
was Sporting volkomen van slag en
moest de set met 3-15 aan Delta Lloyd
laten en daarmede de partij met 1-3.

BASKETBAL

Amateurs, liefhebbers, veteratien en nieuwelingen gingen gezamenlijk van start en dat gaf een
opeenhoping van renners te zien.
Wim Koene slaagde er als eerste m.
met kunst en vliegwerk, het veld in
te rijden op, de voet gevolgd door
junior Kokkelkorn. amateurkampioen van Noord-Holland Zwirs.
Gieske en Schalkers. Dit groepje
wreed zeer stevig door en sloeg een

het kampioenschap bij de liefhebtaers voor zich opeiste. Amateur
Ron Vroom kwam erg sterk opzetten in de slotfase, maar kon de twee
koplopers niet meer terugpakken
en finishte op een halve minuut.

zitten, maar daat zie je niets van Wat Vrijdag: HOC-Lions heren 1915 uur
er verder moet gebeuren om iets te Kennemersportlial Haarlem.
veranderen, ik weet het niet. maar we Kometen-Lions dames 21 45 uur Kenmoeten wei door. In deze situatie moet iiemersporthal Haarlem.
je wel gaan oppassen dat de lol er met
Een fraai kampioenschap dus
al gaat maar misschien lukt het van- VOLLEYBAL
voor Wim Koene, die gevolgd werd
daag of morgen wel."
o]) ruim een minuut door Godde en
Zaterdagavond staan in de Pelikaanals derde eindigde Gieske met bijna
hal de volgende wedstrijden op het
drie minuten achterstand.
programma. Dames: Sporting OSSOVRA 2 20.00 uur. Sporting OSS 2Tnumpl l 20 30 uur: Sporting OSS 3Oa/ Heemstede 2 19 30 uur: Sporting
OSS 4-OVRA 7 18 30 uur: Sporting
OSS 5-VVH l 2030 uur.
Heren Sportmg OSS-Allides 4 18.30
uur: Sportmg OSS 2-AHides 8 19.30
situatie maar desondanks wist Ab Bol uur Jeugd: Sporting OSS K-Gaz
na een fraaie solo te scoren, 0-1. Lang Heemstede K 18.30 uur.
heeft de voorsprong met op het scorebord gestaan. Hillegom kreeg een vrije ZAALVOETBAL
trap toegewezen en TZB vormde een Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 18 00
muurtje op de plek van de overtreding. uur Zandv oort'75 C jun.-Score AdverDe bal werd echter op een geheel ande- tismg. 18.30 uur Zandvoortmeeuwen
re plaats keihard ingeschoten. De B jun-PC'84. 19.00 uur ZandvoortDaar zit u dan. hen heerlijk huis op l oog,
scheidsrechter die liet toch al moeilijk meeuwen A jun -HBO: 19.45 uur
maar eerst moet u mooi UVA huidige
had durfde het doelpunt met te annu- Zandvoovt Noord-Groene Lantaarn.
20.40 uur Zandvoortmeeuwen 6-Zandleren.
woning k w i j t .
\oort Noord 7: 21.25 uur ZandvoortDe
beste
manier:
een advertentie op
De Zandvoorters moesten nadien in meeuwen 5-Vrouwentroost 2: 22.10
opvallend formaat.
de verdediging en beperkten zich tot uur Zandvoortmeeuw en 3-ZandvoortDal kost minder dan u denkt en verkoopt
snelle en gevaarlijke tegenstoten. Het tneeuwen 2.
was wederom Ab Bol die een aantal Maandagavond m de Pellikaanhal.
sneller, want:
tegenstanders uitspeelde en bekwaam 20 45 uur TZB-Koppers OG: 21.40 uur
scoorde. 1-2. Hillegom forceerde een Nihot-Kalmthout: 22.30 uur ZandJe huis in de krant
aantal onoverzichtelijke situaties voor \oort Centrum 2-Concordia 4
het Zandvoortse doel doch doelman
brengt mensen over de vloer.
Fred van Limbeek bleel overeind. Vlak ZAALHANDBAL
Hn de makelaar weet van w anten en kranten.
voor de rust moest Martin van der Zondag m de Pellikaanhal: 10.00 uur
Mije met een blessure uitvallen en dat ZVM 3 MA-Blmkert 3. 10.45 ZVM 2
brak TZB m de tweede helft op
MA-Odin 3. 11.30 uur ZVM 3 DS-ADO
7. 1235 uur ZVM l DS-Concordia:
Tien minuten lang probeerde Hille- 13.45 uur ZVM l HS-KIC. 1500 uur
gom tevergeefs het verdedigend inge- XVM 2 HS-Blinkert2. 16.05 ZVM l DJstelde TZB te verschalken. Het leek 1IV1I 2
echter voor de Zandvoorters bijzonder
rooskleurig te verlopen toen Marcel
Cabn onverwachts de stand op 1-3
bracht. Hillegom was geheel aangeslagen en had alle geluk van de wereld
dat een verdwaald schot in het doel
verdween. 2-3 De boot was aan en onder enthousiaste aanmoedigingen zetVoordat er in veel bedrijven gebruik werd gemaakt van com- voort Net als gevolg van deze centrale
te Hillegom door. Ab Bol moest om puters, zag je dikwijls dat voor de onderneming belangrijke opslag, moet ervoor gezorgd- worden
onduidelijke redenen v ijl minuten van
dat niet elke gebruiker toegang heeft
het veld en in die heksenketel ging gegevens, zoals bij voorbeeld gegevens van klanten, op diverse tot alle gegevens. Zo kan het best geTZB onderuit. In die periode kon Hil- plaatsen binnen het bedrijf waren opgeslagen.
rechtvaardigd zijn dat de magazrjnlegom op een 4-3 voorsprong komen
chef toegang heeft tot de adresgegemenlijk
gebruiken
van
apparatuur
en
die vijf minuten voor het einde op 5-3 door Peter van Tilburg
programmatuur mogelijk te maken. vens van klanten, maar hrj heeft niets
werd bepaald
te maken met een eventuele betahngsachterstand van diezelfde klant.
Het
werken
met
een
LAN
heeft
een
Het
nadeel
van
de<:e
methode
van
In de slotfase probeerde TZB alsnog
een gelijkspel uit het vuur te slepen werken is dat. wanneer bij voorbeeld aantal belangrijke voordelen. Een eerBij veel LAN's is het mogelijk om
maar kwam niet verder dan een doel- een kl.int een wijziging van zijn adres ste voordeel is dat de diverse personal aan te geven welke gegevens voor wie
computers
gebruik
kunnen
maken
punt van Robert Koning hetgeen 5-4 doorgeeft aan de v ei koopafdeling, deze
toegankelijk zijn en wat zij met deze
betekende. De situatie is er voor TZB er ook voor moet ;:orgen dat andere van dezelfde randapparatuur. In gegevens mogen doen. Een ander prona deze nederlaag niet rooskleurig op afdelingen van deze wijziging op de plaats van dat elke pc znn eigen pnn- bleem dat opgevangen moet worden
geworden, maar gezien het vertoonde hoogte gebracht worden, zodat deze ter heeft, die in dat geval verre van door de netwerk-software is het tegespel blijven de badgasten optimistisch ook daar wordt verwerkt. Gebeurt dit optimaal benut wordt, kunnen er in Inkertijd wijzigen van gegevens. Wanmet. dan zal men binnen de kortste het netwerk een of twee printers opge- neer twee stations op hetzelfde mokeren binnen het bedirjf met verschil- nomen zijn, die door alle stations ge- ment een bepaald gegeven willen wrjlende gegevens werken, met alle gevol- bruikt kunnen worden.
zigen, is de kans groot dat er fouten
gen van dien.
Naast printers kan er ook gebruik optreden. Dit probleem is te oudervandoor „record lockmg". Dit houdt
Hetzelfde nadeel hebben we nog worden gemaakt van een gezamenlijk gen
in dat steeds slechts één gebruiker toesteeds wanneer er op de diverse afde- achtergrondgeheugen, bij voorbeeld gang
heeft tot een bepaald record (een
hngen met personal computers ge- een harde schijf. Op deze wijze liggen groepje
gegevens die betrekking hebwerkt wordt. Ook nu moet er nog voor alle gegevens centraal opgeslagen, ben op een
bepaald persoon of object),
ge/oi«I wolden dat wijzigingen aan waardoor wijzigingen slechts éénmaal terwijl de overige
gebruikers wel andetille afdelingen worden doorgegeven. aangebracht hoeven te worden en ledereen met dezelfde gegevens werkt. re records kunnen raadplegen en/'of
Maar de laatste tijd zien vve steeds Bovendien kunnen daar ook de m het muteren. Een dergelijke beveiliging is
meer dat pc's onderling gekoppeld bedrijf gebruikte programma's opge- met name erg belangrijk bij een luchtworden v i a een zogenaamd local area slagen worden, zodat bij voorbeeld ie- vaartreserveringssystcem, waar voornetwork (LAN) oftewel lokaal net- dere gebruiker het tekstvervverkings- komen moet worden dat die laatste
vverk. Om met een LAN te kunnen programma van schijf kan halen en stoel in een vliegtuig twee keer geboekt wordt.
werken, moeten cle pc's uitgebreid daarmee kan gaan werken.
worden met een netvverkkaart. die ervoor zorgt dat gegevens ontvangen en
Hoewel het centraal opslaan van geverzonden worden. Bovendien is er gevens dus veel voordelen biedt, vloeit
Hrtitoy frmpitF
netwerk-software nodig om het geza- hieruit toch ook een aantal nadelen

TZB raakt in de problemen

ZANDVOORT - In de interregionale
zaalvoetbalcompetitie
moest koploper Cecils een gelijkspel aan Diemen toestaan, 4-4. De
Zandvoorters speelden een matige
partij en moeten nu Goossens
naast zich dulden op de ranglijst.
In de hoofdklasse gaat het niet
goed met TZB, dat door een onverdiende 5-4 nederlaag tegen Hillegom in ernstig degradatie gevaar
Wat coach Olaf Vermeulen ook pro- geraèkt.

beerde. door wissels of tnne-outs, het
mocht niet baten. Veel balverlies en
' slechte passes stelde LC Players m
staat om het verschil in punten te
handhaven. Door een aantal scores
van Peter van Koningsbruggen wist
Lions de schade te beperken tot 35-47
doch daarna ging liet totaal mis. LC
'Plavers beheerste de strijd geheel en
liep in de slotfase totaal overeen chaotisch spelend Lions heen. De emduit-

VOETBAL

Zondag Spaarnestad-TZB 14.30 uur
te Haarlem.

men Koene prima uit de voeDe Zandvoorter Koene kon nog
ten. Beter dan Sjaco en Pieter
Versteege, die het niet zagen het dichtst bij de koploper komen,
maar bleel op vijf tien seconden stezitten en afstapten.
ken. Het betekende wel dat Koene

Het derde heren team startte veelbe- deed zijn best maar was deze klasse
lovend en door goed serveren werd een met gewoon en mede daardoor zakte
snelle setwmst veroverd 15-4. Die ook het spelpeil. Beide ploegen ploeterRaeckse 6 wisselde twee spelers en den naar het einde en wisten ieder
kwam daardoor zeer sterk terug, ter- twee sets in w mst om te zetten. Via de
wijl bij Sporting enkele spelers totaal setstanden 15-11. 16-18. 15-6 en 11-15
uit het ritme waren geraakt. Via 15-6 besloten Cazus en Sporting de strijd
en 15-9 bracht Die Raeckse de stand met 2-2.
op 1-2 en moest de vierde set de beshsDe overige dames teams zorgden wel
'sing brengen. Sporting toonde, ondanks de ritmeverstonng. een goede voor goed volleybal en kwamen eenstrijdlust en hield de spanning er lang voudig tot de overwinning. Het vierde
in. Beide teams nemen om beurten een dames team ondervond heftige tegenvoorsprong waarbij de score langzaam stand van VVH dat een 12-10 vooropliep tot 15-15. Die Raeckse bleek sprong nam. Sporting herstelde zich.
echter over de langste adem te be- hield het hoold koel en niet goed spel
schikken en scoorde de beslissende werd de set alsnog in winst omgezet.
twee punten. 17-15. en bepaalde daar- 13-15. De tweede set was een lormahteit en werd met 4-15 beslist In de
mee de totaal uitslag op 1-3.
derde set gaf Sporting een riante 1-7
Ook de jeugd kwam niet tot winst en voorsprong uit handen en VVH drukspeelde te wisselvallig om tot succes te te door naar een 15-9 winst. In de v lergeraken. Het jeugdteam wist een set de set had Sporting het erg moeilijk en
niet 14-1(5 te winnen maar moest de moest de coach de dames veelvuldig
overige sets laten aan Spaarne'75. oppeppen en dat hielp. Sporting keek
Deze sets gingen voor de Zandvoortse steeds tegen een achterstand aan
jeugd verloren met 15-4. 15-2 en 15-10. maar na 13-9 lukte het weer en VVH
kon het sterke slot met beantwoorden.
Ook hier dus een 3-1 nederlaag.
13-15
Het eerste herenteam speelde uit teHet vijfde dames team speelde uit
gen liet vijf plaatsen hoger op de ranglijst vertoevende Cazus en behaalde tegen FES vier dat geen partij was
een verdienstelijk gelijkspel. Achteraf
had er veel meer ingezeten daar diver- Het goed geoliede team van Sporting
se kansen werden gemist. Toch wel OSS besliste de wedstrijd m een record
een verheugend resultaat m een droe- tijd via de setstanden 5-15.0-15 en 4-15
vige wedstrijd ver beneden het niveau
Aanstaande zaterdag staat een volvan een eerste klasse. De arbitrage
was ook al ver beneden peil. vooral na ledig programma te wachten m de
het wegvallen van de tweede scheids- Sporthal Pellikaan. Voor dat prorechter die zelf een volleybalwedstrijd gramnia wordt verwezen naar de
moest spelen. De eerste scheidsrechter sportagenda.

VERKOCHT
I

Lokale netwerken in opmars
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r Bezorg mij het Zandvoorts
Die \eclbclo\endc \oorstclling ben je misgelopen?
Dus \raag je je af of je die a\ond werkelijk iets gemist
hebt. Was er \eel publiek? Waren er hoogtepunten? Werd
er gelachen? Of was het om te huilen?
Zandxoorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
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Bellen kan ook: 020-5623066.
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De eerste schaatspogingen...

Dg 'oodgieters hadden het behoorlijk I(ruk afgelopen week omdat veel
leidingen bevroren. Volgens één van
hen, de heer Groenestein, kwamen in
verband hiermee méér dan tientallen
telefoontjes binnen. Met behulp van
stroomstoten uit een transformator
werd het ongemak bestreden.

Om materiële schade te voorkomen
moesten enkele bedrijven hun werkzaamheden staken. Zo is de wastunnel
van Geerling Auto Service al ruim een
week buiten bedrijf, om te voorkomen
dat er ijsafzetting op de apparatuur
komt.

Hulpverlening
Duidelijk werd, dat de mens beter
bestand is tegen winterse omstandigheden, dan de materie. Bij het Dienstencentrum was vrijwel niets te merken van noodsituaties en ook Huis in
de Duinen had weinig problemen. Het
bleef bij enkele woningen die op het
noorden liggen, die niet warmer gestookt konden worden dan negentien
graden. Voor de bewoners bestond de
gelegenheid om in het hoofdgebouw de
dag door te brengen, maar daar werd
weinig gebruik van gemaakt.

Op het politiebureau kwamen ongeveer twintig meldingen van wateroverlast binnen, maar het enige wat
men kon doen, was de hoofdkraan
dichtdraaien. Blijkbaar had niet ledereen daaraan gedacht. Voor een enkele bewoner werd nog even de verwarming aangestoken. De brandweer
had het iets rustiger. Bij de kazerne
kwamen tien meldingen van lekkage
binnen, onder andere bij het voormali-

Bij het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening kon men de extra
drukte vrij makkelijk aan. Er waren
meer aanvragen voor hulp dan anders, maar van buitengewone drukte
kan niet gesproken worden. De hulpverlening richtte zich vooral op het
doen van boodschappen.

Langdurige
boetedoening

Houten schuur
uitgebrand

ZANDVOORT - Op het Raadhuisplein werd woensdagmiddag een vijfendertig-jarige man aangehouden, die
nog een aantal boetes niet heeft betaald. Hiervoor moet hij twee honderd
negenentwintig dagen uitzitten.

ZANDVOORT - Op het binnencircuit brandde zaterdag een houten
schuur in zijn geheel uit. Ondanks de
bluswerkzaamheden van de brandweer was er geen redden meer aan,
zodat het bouwwerkje moet worden
gesloopt.

Waterstanden

Foto: Berlott
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Hotel Keur blijft open
ZANDVOORT - In tegenstelling tot de aankondiging in een
onlangs geplaatste advertentie, is
de executieverkoop van de caféen restaurant-inventaris van Hotel Keur niet doorgegaan. De belastingachterstand is enkele dagen tevoren betaald. Ook al is er
voor het bedrijf op dit ogenblik
geen vergunning, de huidige eige-

Roggeveld bevat mogelijk
niet-ontplofte explosieven
ZANDVOORT - De ijspret is weer compleet. Zandvoort loopt uit
om de ijzers onder te binden. De meertjes zijn dichtgevroren en
als vanouds is het Zandvoortmeeuwen-terrein veranderd in een
schaatsbaan. De 'cracks' scheren weer langs de binnenzijde van
het parcours en langs de kant zijn het vooral de allerjongsten die
hun eerste onzekere schaatspogingen doen. Maar ze kunnen gerust zijn. Nog even en dan komt het 'voetje over' wel.

naar Al-Amri ziet geen problemen
voor nu of voor in de toekomst.
Volgens Al-Amri is de belastingachterstand ontstaan doordat hij samen
met zijn vrouw enige tijd in de Verenigde Staten verbleef. Toen bleek, dat
de executieverkoop van de complete
café-, bar- en restaurantinventaris
zou plaatsvinden, is hij vorige week
donderdag teruggekeerd. "Ik wilde de
afrekening aan de belastinginspecteur laten zien, maar omdat deze mij
pas 's middags kon ontvangen, werd
het te laat om de advertentie te annuleren".

Omdat de bedrijfsleider, die in het
bezit was van de vereiste papieren, beDatum
HW LVV HW LW gin december is vertrokken, draait het
22 jan
07.5503.2420.1615.55 bedrijf nu enige tijd zonder vergunning.
23 jan
08.45 04.08 21 21 16.41
"Het hotel is gewoon open", aldus Al24 jan
09.5405.0322.361736
25 jan
11.1206.1023.5218.44 Amri, "want ik heb een uitstel gekregen van zes maanden. Dus ik ben nu
26 jan
12.2307.25 --.-2007 naarstig op zoek naar een nieuwe be27 jan
01.05 08.50 13.25 21.45 drijfsleider met papieren. Bovendien
28 jan
02.07 Oa56 1421 22.37 hebben er al enige mensen gesollicidus ik verwacht dat het heel
29 jan
02.5910.4315.1223.15 teerd,
snel rond is. Hotel Keur, dat na de
30 jan
03.4711.2816.00 ---- sluiting van Hotel Bouwes het grootste hotel in Zandvoort is, zal zijn gasMaanstanden: donderdag 29 jan.
ten kunnen blijven ontvangen. En wie
NM 14.44 uur
of wat er ook in Zandvoort failliet
springtij: 30 januari:
gaat, ik zal het niet zijn", aldus een
NAP + 121 cM. 16.00 uur.
overtuigde Al-Amri.

ZANDVOORT - De fiets-wielreflectoren zijn weer te koop. Sinds
de eerste berichten dat deze verplicht zouden worden, zijn er in
Zandvoort in korte tijd al ruim twee duizend exemplaren van
verkocht. Daardoor raakten de voorraden snel uitgeput, maar deze
zijn nu bijna overal weer aangevuld. Het aantal verkochte reflectoren zal naar verwachting nog sterk groeien, want nog lang niet
elke fietser in de badplaats rijdt met 'lichtweerkaatsende' wielen.
De plaatselijke politie is nu nog tolerant.
Volgens Peter Versteege van de
gelijknamige rijwielhandel liep het

vooral vóór de feestdagen storm.
Toen werden in één week tijd onge-

De spnngputten zijn tijdens en kort

Eigen stadsvernieuwingsbeleid is
door'betutteling'bijna onmogelijk

'Hoewel de beleidsnota Stads- en
Dorpsvernieuwing in Noord-Holland
doet voorkomen dat de gemeenten het
beleid bepalen, moet op grond van de
verordening worden geconcludeerd,
dat de provincie uiteindelijk het beleid

bepaalt', aldus Wertheim in de nota,
die hij in samenwerking met de afdeling VHRO heeft opgesteld. 'Wanneer
beleidsvoornemens niet passen in het
provinciaal beleid, worden aanvragen
om geldelijke steun niet gehonoreerd.
De gemeenten krijgen nauwelijks de
ruimte voor het voeren van een eigen
stadsvernieuwingsbeleid en moeten
zich schikken naar het beleid van de
provincie teneinde geldelijke steun uit
het fonds te verkrijgen'.
Andere punten waarop de provincie
de gemeentelijke plannen beoordeelt,
zijn bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid
op korte termijn, de urgentie en de
samenhang onderling als ook met
reeds eerder verrichte activiteiten.
Voor de projecten die de gemeente in
december 1985 in het kader van de
stads- en dorpsvernieuwing heeft aangemeld, zijn de aanvragen niet gehonoreerd. Binnen het door Gedeputeerde Staten gehanteerde systeem kregen
zij onvoldoende prioriteit. De aanvragen hadden betrekking op het tekort

ADVERTENTIE

AANBIEDING

Strakke
leren rokken
DE LEERSHOP

159,-

Kerkstra?! 23, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,

Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,

Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Stormachtige verkoop van fietsreflectoren

• Fietsers zijn beduidend beter zichtbaar met zijreflectoren.

ZANDVOORT - Het is niet uitgesloten dat er op het 'Roggeveld' nog nietgesprongen explosieven liggen. Deze
munitie zou zich in de nabijheid van
oude spnngputten bevinden. In verband met de eventuele verhuizing van
camping De Zeereep naar dit terrein,
wordt door ambtenaren van de gemeen te overwogen een onderzoek in te
stellen.

Wertheim veegt in nota vloer aan met subsidiebeleid provincie

ZANDVOORT - Directeur
Publieke Werken, Ing. N.
Wertheim, veegt in de Nota
Stads- en Dorpsvernieuwing
Zandvoort de vloer aan met
het beleid van de provincie.
Aanleiding is de onbevredigende ervaring met de subsidieverdeling zoals deze tot nu toe
gehanteerd wordt. Subsidies
worden afgewezen omdat de
provincie de aanvragen hiervoor te weinig onderbouwd
vindt. Door deze handelwijze is
het voor Zandvoort bijna onmogelijk, een zelfstandig vernieuwingsbeleid te voeren.

veer vijfhonderd stuks van de
zwaardere reflectoren verkocht.
Een landelijk beeld, want toen Versteege door zijn voorraad heen was,
werd duidelijk dat er op dat moment nergens meer iets te krijgen
was. Ook de magazijnen van de collega-rijwielhandelaren waren leeg.
De grossiers waren in verband met
de feestdagen gesloten en zo moest
Versteege tegen een aantal klanten
'nee' verkopen. Ook de lichtere
soort en de banden met reflectie
worden redelijk verkocht, maar in
mindere mate dan de zwaardere reflectoren. Ondertussen is de voorraad weer aangevuld, maar de verkoop loopt op dit moment iets rustiger. "Dat komt vooral door de
kou, de mensen staan nu meer op
de schaats dan dat ze op de fiets
zitten. Ik heb het nu drukker met
schaatsen slijpen", aldus Versteege.
Ook bij de Hema loopt het aantal
verkochte reflectoren in de honderden. Van de vaste exemplaren zijn
'er al ongeveer zeshonderd over de
toonbank gegaan. Van de draadreflectoren en de lichtere reflecterende linten is dat aantal kleiner.
In Zandvoort-Noord liggen de verkoopcijfers iets lager, maar ook bij

rijwielhandel Lukon spreekt men
van een 'gekkenhuis' waar het de
stormloop om het reflecterende
materiaal betreft.
Maar nog lang niet elke Zandvoortse fietser heeft de vereiste
maatregel genomen. De vraag is, of
dit voor de politie een reden is om
daar extra op te letten. Volgens een
woordvoerder van het plaatselijke
politiekorps houdt het zich voorlopig aan de landelijke richtlijnen,
gegeven door de Centrale Politie
Verkeerscommissie. Dat houdt in
dat er nu nog soepel wordt opgetreden, omdat de aankoop van reflectoren financieel bezwaarlijk kan
zijn, met name voor grote gezinnen.
De incomplete fietsen worden
dus niet vanaf l januari van de
straat gehaald, maar er wordt wel
op gelet. Een fietser die zijn rijwiel
nog niet heeft aangepast, wordt
eventueel aangesproken, maar nog
niet geverbaliseerd. Op den duur
echter zal de controle strenger worden en het verbaliseren zijn intrede
doen. Los van de richtlijnen bepaalt het gemeente-politiekorps
zelf wanneer het zover zal zijn.

4.400

Sponsor World Surf Cup
reservepolitie zelf betalen
gesproken kan worden van een eerste
aanzet tot het komen van een plaatselijke regeling, acht de fractievoorzitter
het wenselijk, zelfs vereist, dat over
deze materie in de commissies van Algemene Zaken en Financien discussies op gang komen. Nu is het nog
onduidelijk hoever de gemeenteraad
bij deze problematiek kan gaan. 'Het
zal hier uiteindelijk gaan over het
vaststellen van een retributieverordening', aldus Methorst. Door het vaststellen van een dergelijke verordening,
die valt onder de huidige gemeentewet, wordt het mogelijk kostenvergoeding te vragen voor de door de gemeenVolgens Methorst was het beter ge- te geleverde dienst.
weest, indien men eerst het oordeel
Daarbij wijst hij op de woorden van
van de door de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën de minister van Binnenlandse Zaken,
ingestelde ambtelijke werkgroep had die stelt dat de bedrijfsvoering van de
afgewacht. Deze buigt zich momenteel gemeentelijke politiekorpsen aansluiover het vraagstuk van het politiebud- ting moet vinden bij die van de lokale
get om mogelijkheden te vinden voor overheid. Juist op lokaal niveau kan
bezuinigingen en inkrimpingen. De een veel beter en betrouwbaar beeld
werkgroep heeft een ruim mandaat, worden gevormd van de mate waarin
dat ook de problematiek van de 'onei- de bedrijfsvoering van de politie aan
genlijke' politietaken en het doorbere- de gestelde normen voldoet.
kenen van politiekosten omvat.
De VVD is voor doorberekening van
Hoewel hij zich afvraagt of nu reeds politiekosten, maar Methorst vreest de

ge hotel Bouwes. Volgens een woordvoerder bedraagt in Zandvoort de totale waterschade van de afgelopen dagen ongeveer tweehonderd duizend
gulden.

Oplage:

WD-er Methorst vreest 'ongewenste ontwikkeling'

ZANDVOQRT - De kosten voor
het inzetten van de reservepolitie
tijdens de Prof World Surf Cup
zijn doorberekend aan één van de
sponsors van dit evenement. Voor
zover bekend, is dit de eerste keer
dat een dergelijke rekening is gepresenteerd, terwijl de gemeente
hierover nog geen principebesluit
heeft genomen. Hoewel de VVD
doorberekening van politiekosten
voorstaat, vindt fractievoorzitter
Jaap Methorst deze handelwijze
overhaast.

ZANDVOORT - Voor de een veel plezier, voor de ander ongenoegen.
De strenge vorst van de afgelopen week had zo voor elke Zandvoorter
een andere betekenis. De een bond de schaatsen onder en trok onbezorgd zijn baantjes, de ander zat met de handen in het haar omdat
geiser of waterleiding was bevroren. Dit laatste was vooral de laatste
dagen te merken doordat een aantal woningen blank kwam te staan.
De Zandvoorters zelf konden beter tegen de kou, maar de vogels
hadden de nodige aanpassingsmoeilijkheden.
Het meest ernstige geval van waterschade deed zich afgelopen zaterdag in
de Dr. C.A. Gerkestraat voor. In een
verlaten woning ontdooiden diverse
gesprongen leidingen, waardoor overal water stroomde. Zo kwam het hele
huis, van de zolder tot en met de keider, blank te staan. De eigenaar, die in
Spanje op vakantie was, kwam na het
onheilsbericht ijlings terug, maar kon
tot nu toe weinig uitrichten. De woning was min of meer veranderd in
een ijsklomp omdat het water op de
vloer en in de doorweekte plafonds en
muren was bevroren. De geschatte
schade loopt in de tienduizenden guldens. Indien het ijs in de spouw de
muren uit oikaar drukt, zullen de onkosten nog schrikbarend stijgen.

Editie:30

na de oorlog aangelegd om ongebruikte munitie te vernietigen. Het is echter
mogelijk dat een aantal explosieven
indertijd niet zijn ontploft. Aanleiding
tot dit vermoeden is de vondst van
munitie op de nabij het Roggeveld gelegen camping. Daarom lijkt het de
ambtenaren zinvol het Roggeveld aan
een onderzoek te onderwerpen.
Dit onderzoek zal echter in eigen
beheer plaats moeten vinden, omdat
de Explosieven Opruimings Dienst
het voorlopig te druk heeft met actuele vondsten. Deze hebben voorrang boven vermoedde explosieven. Wil de gemeente het onderzoek toch door deze
dienst laten verrichten, dan komt deze
aanvraag op een wachtlijst te staan.
Dat kan inhouden dat Zandvoort nog
enige jaren moet wachten.

Omdat aan een onderzoek door eigen mensen van de gemeente het nodige gevaar is verbonden en het daarengrondexploitatie 'De Schelp', plan Ka- tegen ook niet uitgesloten is dat er
rel Doorman fase 3, de ontsluiting van totaal geen explosieven liggen, zijn er
het Stationsplein en garagebedrijf nog geen verdere stappen ondernomen. Intern overleg over de noodzaak
Versteege.
van een onderzoek en de wijze waarop
men dit kan verrichten, is nog gaande.
Decentralisatie
In tegenstelling tot de handelwijze
van GS, is decentralisatie één van de
belangrijkste streef punten van de Wet
op de Stads- en Dorpsvernieuwing.
Daarom kent de wet, die per l januari
vraagt
1985 van kracht is geworden, bepaalde
bevoegdheden toe aan de gemeenten,
zodat een eigen stadsvernieuwingsbeleid kan worden gevoerd. De provincie
Noord-Holland bepaalt nu echter welke projecten voorrang krijgen bij de
om af en toe in te vallen bij
toekenning van een rijksbijdrage en
ziekte en/of vakantie (op donstelt de hoogte ervan vast. Daardoor is
de verdeelsleutel die de overheid handerdagmiddag). Min. leeftijd
teert in verband met de financiering,
15jr.
voor Zandvoort niet van toepassing. In
een toelichting op de verordening stellen Gedeputeerde, dat toepassen van
de verdeelsleutel de decentralisatie
naar de Provincie zinloos maakt.

Zandvoorts Nieuwsblad
Res.

bezorgers/sters

Tel. 17166.

Volgens Wertheim geeft de wet weinig aanknopingspunten voor het opstellen van een verordening waarmee
Noord-Holland het provinciaal Stadsen Dorpsvernieuwingsfonds moet beheren. Hierdo ir kan de vrijheid van de
provincie de in de wet beoogde beleidsvrijheid van de gemeenten beperken.
Zijn conclusie is, dat de provincie uiteindelijk het beleid bepaalt. Ook al
doet zij anders voorkomen, zij neemt
nu de oude rol van het Rijk over.

Brandweerlieden
nemen afscheid
ZANDVOORT - Op zeven januari is
op informele wijze afscheid genomen
van twee leden van het Zandvoortse
brandweercorps. De heer K. Loos begon drieëntwintig jaar geleden als aspirant en heeft zich vooral door studie
en 'leergierigheid' de rang van onderbrandmeester eigen gemaakt. Na de
langdurige trouwe dienst stopt hij zijn
activiteiten voor het corps, omdat zijn
andere hobby's teveel tijd vragen.
De heer J.J. Borstel verlaat het
corps vanwege zijn verhuizing naar
Haarlem. Het is nu eenmaal verplicht
dat men in dezelfde plaats woont, als
waar men gestationeerd is als brandweerman. Borstel heeft vijf jaar in
Zandvoort gediend en bereikte in deze
tijd de rang van hoofdbrandwacht.

Afhandeling
Streekplan
duurt langer
ZANDVOORT/HAARLEM - De behandeling van het nieuwe Streekplan
voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied duurt langer dan aanvankelijk
was verondersteld. Het was de bedoeling dat maandag het streekplan zou
worden afgerond, maar de verschillende statenleden hadden zoveel tijd nodig om de standpunten naar voren te
brengen dat men niet aan die afronding is toegekomen.
Tot die afronding, die vandaag
plaatsvindt, behoort onder meer het
stemmen over de moties. Via die moties trachten allerlei partijen nog veranderingen in het streekplan te krijgen. In een van die moties keert het tij
zich ten goede voor het circuit. De
VVD wil namelijk dat het circuit toch
in het Streekplan wordt opgenomen,
maar dan wel kleiner, conform de
plannen die in Zandvoort zijn uitgewerkt. Voor het CDA mag het circuit
ook wel blijven. CDA en VVD hebben
een meerderheid in Provinciale Staten.

Woonhuis
doorweekt
ZANDVOORT - Naar aanleiding
van wateroverlast moest zaterdag assistentie worden verleend in een woonhuis in de Dr. C.A. Gerkestraat. Het
hele huis stond blank. De plafondtegels waren losgeweekt en dreven in het
water. Na het afsluiten van gas en
water, bleek dat de waterleiding naar
een wastafel op zolder was gesprongen. Het laten branden van de centrale verwarming had dit niet voorkomen. De schade bedraagt enkele tienduizenden guldens.

Vogels besmeurd
met olie
ZANDVOORT - Vijf met olie besmeurde vogels werden vorige week
woensdag op het strand aangetroffen.
De dieren, een zeemeeuw, kokmeeuw,
eidereend, waterhoentje en een meerkoet, werden door de politie overgebracht naar het Kennemer Dierentehuis.

elke week het dagelijks nieuws
EEN COMPLETE KRANT MET O.A.
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Tijdens de vorige week gehouden
vergadering van de commissie van financien, vroeg Methorst de voorzitter
hoe dit plotselinge besluit tot stand
was gekomen. Wethouder Aukema
moest hem het antwoord schuldig blijven. Naar zijn mening is het een experiment geweest. Hij beloofde in een
later stadium hierover meer duidelijkheid te geven.

Nieuwsblad

Ook uit een vergelijkend onderzoek
van de vastgestelde deelverordeningen
blijkt, dat de provincie de in de wet
beoogde decentralisatie niet in acht
neemt. Sommige andere provincies
sturen het geld gewoon door naar de
gemeenten. De verordening van Provinciale Staten van Noord-Holland
wordt dan ook als betuttelend betiteld.
De uitkering van het Rijk via het
provinciale fonds is gebaseerd op een
formule, waarmee het benodigde bedrag voor Zandvoort is berekend.

ongewenste ontwikkeling, dat sponsors politiezorg kunnen 'kopen'. Daarbij komt, dat dit een onduidelijke situatie zou scheppen ten aanzien van de
minder draagkrachtige organisatoren
van evenementen.
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Engelse
conversatieles

AT.V.

Dankbetuiging,
Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw medeleven ondervonden na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Ervaren lerares heeft
tijd voor enkele
nieuwe groepjes.
Beginners en/of
gevorderden.
Overdag of 's avonds.

zijn de openingstijden gewijzigd.
Wij siuiten om 17.30 uur.
Openingstijden:
Ma. 9.00-12.30 - 13.30-17.30 uur.

Jantje BoI-Hagedoorn
betuigen wij u onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
P. Bol
Zandvoort, januari 1987

Tel.

Dinsdag de gehele dag gesloten
Woensdag t/m vrijdag:
9.00-12.30 - 13.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.

veilinggebouw

Bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen zij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat om erwacht, na een kortstondig ziekbed, maar zacht
en kalm van ons is heengegaan, onze innig geliefde moeder, oma, dochter, zuster, schoonzuster,
tante en nicht
Maria de Boer
(Marie)
weauwe van K. J. Lock
op de leeftijd van 63 jaar.
Zandvoort:
N. Bijl-de Boer
Rob-Ruud
L. Lock
T L van der Pligt
Leva
Amsterdam:
C. de Boer-Johansson
Zandvoort, 15 januari 1987
Thorbeckebtraat 3-2
Correspondentie-adres: N. Bijl-de Boer.
Burg. Engelbertsstraat 17-1, 2042 KM Zandvoort
De begrafenis heeft op dinsdagmiddag 20 januari
plaatsgevonden op de Alg Begraafplaats te
Zand\oort.

Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
kennis van het overlijden van mijn lieve man,
broer, zwager en oom
Cornelis van den Blink
echtgenoot van A. de Pijper
op de leeftijd van 73 jaar.
Zandvoort:
A. van den Blink-de Pijper
Oostvoorne:
A. M. Vanbeveren-van den Blink
A. M. A. Vanbeveren
en verdere familie.
Zandvoort, 18 januari 1987
Zandvoortselaan 80
Correspondentie-adres:
A. M. Vanbeveren-van den Blink,
Obalaan 19, 3233 BL Oostvoorne
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium Westerveld te Velsen.

KEUR

de witte zwaan
Gasthuisplein

Te koop
aangeboden zo goed
als nieuw.

DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
en crematies!

Slaapbank
ribcord
pracht meubel
+ oude eiken
dekenkast.
Tel. 19248.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Daarnaast kunt u bij ons terecht
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst

PARADUSWEG 2, ZANDVOORT

INTERESSANTE
INBOEDELVEILINQ
Woensdag 28 januari 's morgens 9.30 uur
in Veilinggebouw De Witte Zwaan
ingang Gasthuisplem.
t o v. deurwaarder H Terhoeven uit Haarlem.
Geveild wordt een groot assortiment klemgoed,
textiel, veel meubilair
en diverse andere goederen
KIJKDAGEN: zondag 25 en maandag 26 januari
van 10 00 tot 17.00 uur.

L

13329.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Let nu op de prijs
Haal bij

In!.: tel. 02507-12164
Veilingdirectie
Fa. Waterdnnker

Autorijschool v. Engelen
uw rijbewijs.

BRIDGERS OPGELET!!

Eerste 1O lessen ƒ 35,- p. u.

A.s. zondagmiddag gelegenheid om te
bridgen in
REST. DE LA COURSE
gelegen op het Circuit.
Het inschrijfgeld 5,- per paar
wordt als prijzengeld beschikbaar
gesteld.

vervolglessen ƒ 42,5O p. u.

Haltestraat 1
Telefoon 16123
Uw speciaalzaak
voor
NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland
Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

Tel. O2507-19453

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Hondenkapsalon ,,£LSE" Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

VAN MAAS

Aanm. tot 13.30 uur in De La Course.
Tel. 02507-12778 of 023-330754.

LANDELIJK ERKEND

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT

VERZORGING

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBRUG
Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.

HOE VERKOOPJE
EEN PIEPJONG
PALMPJE

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende
HAARLEM
023-25 50 21

adverteer in de krant

prijsopgave:

ZAND VOORT:
(C. Koper)
02507 - 1 82 25

Dr. Vogel,
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen
Haltestraat 1

Tel. 16123

Zaken en privé gaan tegenwoordig uitstekend samen.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

DE WINTERSCHILDER
24 november 1986 - 20 maart 1987
PREMIE ƒ 50,- per dag per man

Binnen schilder- en behangwerk
Plafond- en muurwerk
Vraag vrijblijvend

offerte

WONINGSTOFFERING
uitgebreide collectie tapijt
nu met 5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in U w eigen mteneur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a, Tel. 15186

SQUASH

WINTERSPORTERS
OPGELET!

SPORTCENTER

Wim
Buchel
A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 13965 - 15829

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Tentoonstelling
en Verkoop
vanaf 23 t/m 25 januari.
Ontdek t u i l u ' t pure riiple/.ief \ a u
li 1 i i i e i m e R e n . u i l t J l \c\;ul;i
l ) e i < l e ; i l e ; i u l o u ; i a r \ ; i i i ii/.n\\el/.;ike
lijk nis \\\•\\(' \olop /uit ü,eiueien
ers, dr Kt M U I u i t il l NON ;id,i isde ide.ile
ü,euame. [ laai heeft u hel \nNte ret hl op
De Keiiault '2\ \e\ada is le\erhaai'
niet vcrs( lullende motoieii. \\aaroiuler
een (luisterende diesel en een '2 liter in
jet lie\(Tsie niet een top \;iu hi|iui l!00
kin h.VU'glii^injA. \eili,uheid en remkrai hl
zijl i MUI het/elldehoLU'imi'aiialshet mm
5 laar plaatwerkgarantie

tori. l '( ivitx i Me Renault '1\ \e\ada biedt
plaats aan •"> ol 7 passa.uieis en /.'n enorme
laadruimte xel u dank/.ij de deelbare
,u literbatikiextra) volledig naar u\\ hand
Maar niet alleen \ anmt uu pri\é
belang is de Kei u 11 1 It J l \e\ada een prima
l >e sterke 1 1 nistnit t ie (•~> ja.ii plaat
\\orkiui ra ut ie l de el |]< u MI) e motoren de
neiin.m' onderhoudskosten resulteren m
eene\thviiilas-;ekllomelerpli|.s
Zakelijk gezien kunt u hel zu •! t pn\é
Hiel belerueiiseii

\ \ a i i t in < k ' R e n a u i l -l Xevuda krijgt u
alle r u i m t e \oor uu \\erk. u\\ gezin en
uu hobb\ Kom langs en maak kennis met
de l i i o u u e Renaillt '21 N'evadu.
Kn \erbaas u o\er zovc-el ruimte en
i omlort \oorzo'ii prijs, nenzine-uitvoerinu,
\ a n a f f29.240,- (mei. MT\\ l Dieseluiuoering \ a n a f f34.925,- (incl BT\\ ).
\lle\eriiiMskosteii f400.- ( n u l BT\\).

DE RENAULT 21 NEVADAi

•i

Prijswijzigingen voorbehouden.

Goederen uit de
Missielanden Bali - Afrika China - India -Tibet.

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvooi l
Noord

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem,
Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.
De Renault dealer Informeert u dtsgewèrist over financiering óf leasing.

R.K.Ontmoetings
Centrum 'T Zyltje
K. Zylweg 9/a
Overveen.
Geopend vanaf 11 uur
tot 17 uur.

IS ALTIJD
op
Renault adviseert elf oliën.

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

,EEN

Op zaterdag 14 én 21
februari 1987 organiseert
skipiste DE MEERBERG
exclusief voor onze lezers
DAGJE WINTERSPORT IN SAUERLAND"

De bus brengt u in het skigebied rondom de plaatsen Willingen/Winterberg.
Vertrek ± 5.30 uur vanaf de Meerberg in Hoofddorp of vertrek +
5.45 vanaf het Stadionplein in Amsterdam.
Aankomst in Willingen/Winterburg + 10.30 uur.
Terug op de plaats van vertrek ± 23.30 uur.

De prijs: (tegen inlevering van
onderstaande voordeelbon)

ƒ60,-

Deze prijs is inclusief een DINER én EEN UUR SKILES ter plaatse
gegeven door skileraren van skipiste de Meerberg.
De kosten van lunch en een eventuele skiliftpas komen voor eigen
rekening.
Deze aanbieding is alleen voor snelle beslissers want vol is vol!
Reserveren noodzakelijk
Bel: Skipiste de Meerberg. Tel. 02503-34746
Deze reis gaat alleen door bij voldoende sneeuw.
VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze voordeelbon én betaling van ƒ 60,- heb ik
Naam
Adres
Plaats

Postcode

Tel
recht op een dag wintersport in Sauerland op zaterdag 14 óf zaterdag 21 februari 1987.
Deze reis is inclusief vervoer, diner én één uur skiles ter plaatse gegeven door één van de instructeurs van skipiste de Meerberg.
N.B. Met deze bon kunnen ook meerdere personen worden
opgegeven.
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PvdA over nota Stadsvernieuwing:

Bestuursfunctie EMM kost Ellie Buijing haar hobby's,

'Aan spinnewiel en boek
kom ik nu niet meer toe'

ZANDVOORT - Tijdens de laatste vergadering van
Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht, werd bijna
unaniem de door de leden voorgedragen kandidate Ellie Buijing
gekozen voor een bestuursfunctie. Voor deze full-time werkende
vrouw betekent dit een extra druk op haar privéleven, maar de
belangenbehartiging van de bewoners weegt daarvoor bij haar
zwaar genoeg. "Het is het beste als je de problemen op een rustige
manier kunt bespreken en dat kan als je deel uitmaakt van het
bestuur", aldus het nieuwe bestuurslid.
door Joan Kurpershoek
Ellie Buijing heeft een druk bezet
leven. Haar tijd wordt al voor een
groot deel in beslag genomen door een
full-time baan in Amsterdam. In deze
plaats is zij office-manager bij een
trust-kantoor, een bedrijf dat in Nederland op belasting-technisch gebied
de belangen behartigt van buitenlandse ondernemingen. Haar werk
houdt in, dat zij allerlei zaken regelt,
waardoor het bedrijf in gang kan blijven. Dat kan variëren van het laten
repareren van de apparatuur tot en
met de tijdelijke vervanging van personeel. Een veeleisende baan, die af en
toe ook een deel van de vrije uurtjes
opslokt.
Daarnaast maakt zij deel uit van de
flatcommissie en is zij bestuurslid van
de Nederlandse Vereniging van Huurders (NVH), afdeling Zandvoort en
sinds december ook van Woningbouwvereniging EMM. "Aan hobby's, zoals
het spinnen en verder verwerken van
wol kom ik niet meer toe. Het spinnewiel is sinds kort uit de huiskamer
verdwenen. Zo wil ook het lezen van
een goed boek er nog wel vaak bij inschieten", aldus Ellie Buijing.
De oorzaak hiervan is vooral dat zij
probeert de zaken goed aan te pakken.
Sinds de oprichting van de NVH volgt
zij de Scholingscursus Volkshuisvesting, waarin in grove lijnen het beleid
van de overheid wordt behandeld. Zij
wil hiermee kennis opdoen van de bestaande wetten en regelingen, huuren subsidiebeleid en de wegen waarlangs woningcorporaties aan geld
kunnen komen voor onderhoud.
Daarnaast bestudeert zij 'Recht voor
huurders' en sinds zij bestuurslid van

Ongerief door vorst
• Vervolg van pagina l

Volgens een
van de medewerksters redden een aantal mensen dat bij een forse kou net
niet meer, zodat dan, evenals elke winter, een extra beroep op het centrum
wordt gedaan. Behalve de praktische
hulpverlening, ondersteunde men de
medemens ook op andere wijze, zoals
door het meegaan op bezoek in een
ziekenhuis.

Dieren
Voor de brandweerlieden was behalve het bestrijden van wateroverlast
nog een andere taak weggelegd. De
hulp van de heren werd bijvoorbeeld
ingeroepen om door bevriezing bedreigde vogels te redden. Zo werden
drie eenden uit een meertje op het binnenterrein van het circuit gehaald en
overgebracht naar het Kennemer Dierentehuis. De eenden waren hier niet
de enige gasten. Een nijlgans en een
waterrol, schooleksters, meerkoeten
en onder andere waterhoentjes waren
hier eerder al beland. De dieren waren
bevangen door de kou of verzwakt

EMM is, ook het boekwerk 'Spelregels
voor woningcorporaties'.
"Ik kan niet met dit werk bezig zijn en
denken 'die informatie haal ik wel uit
de vergaderingen'. Ik vind het belangrijk mij van tevoren degelijk te oriënteren. Als je wat doet, moet je het goed
doen, en dat kost veel tijd. Maar ik
moet mij dan wel af en toe tegen mijzelf in bescherming nemen, om te
voorkomen dat ik er te langdurig mee
bezig ben".

Huurdersvereniging

De zevenendertig-jarige, van oorsprong Rotterdamse woont sinds 1972
in Zandvoort en trad enige jaren later
toe tot de flatcommissie van de flat in
de Keesomstraat. Een van de dingen
waar de commissie zich in die tijd mee
bezig hield, was het afsluiten van de
hal, zodat deze alleen met een sleutel
betreden kon worden. Hierdoor zou
vandalisme voorkomen worden. Omdat het voorstel huurverhoging zou
betekenen stemden een aantal huurders tegen. Later kreeg men contact
met een huurder van een andere flat,
die klaagde over problemen met de
verwarming en de rekening ervan. Op
dat moment besloot men samen te
werken en werd advies gevraagd bij
een huurdersvereniging in Haarlem.
Daardoor ontstonden contacten met
de NVH, die adviseurs naar Zandvoort
stuurde.

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn. Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12. Zandvoort, lel 0250717166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u .woensdag 9-11 u .
donderdag 10 12 en 13 17 u . vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres
postbus 264, 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties lel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12 7anrtvr«xt. tel
02507- 12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redacliechel Dick Piet
Abonnementsprijzen: / 11 50 per kwartaal, /
21.00 per half |aar, / 39,95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

ZANDVOORT - 'Het ontbreken van een beleid is weilicht de belangrijkste reden
voor de onbevredigende ervaringen, die de gemeente heeft
met het subsidiebeleid van de
provincie. De onderhandelingsbasis moet het meerjarenbeleid zijn en niet een Zandvoorts financieel theoretische
benaderingswijze'.

ring eind oktober werd Ellie Buijing
tot bestuurslid gekozen.
Daarvóór was zij al door EMM benaderd om zich kandidaat te stellen als
bestuurslid van de woningbouwvereniging. "Ik dacht toen 'If you can't
beat them, join them' en besloot erop
in te gaan. Maar ik maakte wel duidelijk vanuit welke achtergrond ik mij
kandidaat zou stellen, namelijk vanuit de belangenbehartiging van de
huurders. Dat was toen voor het bestuur geen bezwaar, want ik kreeg een
brief waarin stond dat ik aanvaard
werd als kandidate. Maar toen ik eenmaal voor de NVH was gekozen, kwam
men daarop terug. Men vond dat een
bestuursfunctie bij EMM de belangenbehartiging van de NVH niet ten
goede kwam. Ik denk dat de NVH dat
zelf wel kan uitmaken. Daarnaast had
men twijfels over mijn betrouwbaarheid ten opzichte van vertrouwelijke
informatie. Maar ik kan zeker wel een
scheiding maken tussen wat wel en
wat niet vertrouwelijk is. Bijvoorbeeld
huurachterstand van leden, daarover
zal ik heus geen informatie prijsgeven".

Dit stelt Partij van de Arbeid-raadslid Folkert Bloeme m een schrijven
aan het college van burgemeester en
wethouders, naar aanleiding van de
Nota Stads- en Dorpsvernieuwing
Zandvoort. Deze nota is opgesteld door
de dienst Publieke Werken en de afdeling VHRO. Daarin is sprake van onbevredigende ervaringen met de provincie. die onder andere subsidie geweigerd heeft voor enkele m december
aangemelde projecten. Volgens Bloeme is de opmerking, dat de oude subsidieregelmgen vervallen zijn, onjuist.
Dit betreft met name de zogenaamde
80 "o -regeling, die dient als dekking
van het exploitatietekort, de aanvulling hierop, de zogenaamde locatie.subsidie. en de subsidie voor verbetenng van door eigenaren bewoonde woningen. Deze zouden niet allemaal zijn
vervallen, maar op een andere wijze
worden uitgekeerd.

De toenmalige bewonerscommissie
vertegenwoordigde op dat moment alleen nog de Keesomstraat, maar dat
werd allengs uitgebreid. Om de zaken
goed aan te kunnen pakken werd in
het voorjaar de Nederlandse Huurders
Vereniging afdeling Zandvoort opgericht. Tijdens de eerste ledenvergade-

Ellie Buijing is nu benoemd tot
tweede secretaris van EMM en is daar
tevreden mee. Zij ambieert niet meer
omdat zij ook nog haar volledige baan
heeft. Bovendien heeft zij evenveel
stemrecht als de andere bestuursleden. Als haar voornaamste taken ziet
zij het kanaliseren en inventariseren
van klachten en wensen van de bewoners, al moeten deze wel rechtstreeks
bij EMM gedeponeerd worden. De
werksfeer is voor haar erg belangrijk.
"Een eerste vereiste is een goede, werkbare sfeer waarin alle dingen bespreekbaar zijn en ook blijven. Dat
geldt voor mij overal, binnen het bestuur maar bijvoorbeeld ook op mijn
werk. Door met kwade koppen tegenover elkaar te zitten bereik je niets.
Bovendien zit het niet in me, om conflicten te zoeken. Maar er moet wel
duidelijkheid zijn en er moet over de
dingen gesproken kunnen worden.
Wat het EMM-bestuur betreft zijn op
dit punt de vooruitzichten goed, want
de eerste vergadering is zonder rancunes verlopen".

door ondervoeding. De meesten maken het nu al een stuk beter.

Jeugd Rode Kruis gaat van start

Werkbare sfeer

Hoewel afgelopen week per dag tientallen vogels werden gebracht, vindt
de beheerder de drukte meevallen.
Men is wel wat gewend. Een dik pak
sneeuw maakt normaal gesproken
meer slachtoffers, omdat het dan
moeilijker is om voedsel te vinden. Een
andere oorzaak is, dat een aantal vrijwilligers van de Dierenbescherming
continu in de weer is om de vogels op
het binnenterrein van het circuit van
voedsel te voorzien.

Max zamelt
kleding in
ZANDVOORT - De Max Tailleur
Stichting, die zich inzet voor reumaen Bechterew patiënten, houdt woensdag 28 januari een kledinginzameling
in Zandvoort.
Men kan de kleding verpakken in de
bekende gele zakken, die een week tevoren worden verspreid.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 24/25 januari
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

Strak beleid provincie
is niet verwonderlijk

ZANDVOORT - Een lang gekoesterde wens van het Rode
Kruis, afdeling Zandvoort, is in
vervulling gegaan. Vanaf afgelopen maandag heeft Zandvoort ook
een Jeugd Rode Kruis. Het doel
hiervan is, jeugd en jongeren te
laten helpen, daar waar hulp nodig en gewenst is. Daarbij gaat
men uit van de eigen mogelijkheden van de jongeren.
'Kijk eens om je heen en help een
handje' is het motto van de jeugdaf deling. Dit is gericht op hulp bij kleine
ongelukjes, onder andere op school en
tijdens sport en spel in de gymnastiekzaal of bij een vereniging, indien hier
geen volwassen EHBO-er in de buurt
is.
Daarnaast is 'Angst' een slechte
raadgever. Deze weerhoudt veel mensen er van om hulp te bieden. Via kennis en ervaring verdwijnt deze angst.

KERKDIENSTEN
Weekend 24/25 januari

• Ellie Buijing: "Ik was de oudste van de vijf kinderen thuis en moest daardoor
af en toe wel naar problemen luisteren".
Foto: Beriott
Meest opmerkelijk is wellicht, dat zij schudden heeft Ellie een heel goede
zelf nooit problemen met EMM heeft remedie: "Ik ben een waanzinnig lergehad. "Maar ik heb dan ook geen land-hefhebster, dus daar ga ik elk
schimmel op de muur of andere klach- jaar wel een keer naar toe. Ik houd van
ten binnenshuis. Op de een of andere de Ierse muziek en literatuur, maar
manier trek ik wel altijd problemen vooral ook van de mentaliteit. Je kunt
van anderen aan, waarmee ik dan ook daar uren met mensen ergens op een
aan de gang ga. Dat is waarschijnlijk muurtje zitten babbelen. Haast kenzo in mijn jeugd gegroeid. Ik was de nen ze gewoon niet. Het gaat er alleoudste van de vijf kinderen thuis en maal heel ontspannen en rustig aan
moest daardoor af en toe wel naar pro- toe". Blijkbaar doet zij met deze vablemen luisteren".
kanties voldoende energie op om de
Zandvoortse zaken weer eens stevig
Om af en toe alles van zich af te aan te pakken.

Daarom zou volgens het Rode Kruis
iedereen iets van EHBO af moeten weten om zonodig snel en deskundig
hulp te kunnen bieden. Meestal komt
dat neer op eerste hulp. Maar het is
ook van het grootste belang, dat men
kan constateren of een arts of ambulance moet worden gewaarschuwd en
dat men adequaat kan handelen.
Om haar doelstelling te kunnen realiseren, biedt het Jeugd Rode Kruis
een programma, dat verdeeld is over
vier werkgebieden. Dit zijn: sociale
vaardigheden, internationaal begrip,
informatie geven over het Rode Kruis
en als laatste jeugd-EHBO en preventie. Met deze laatste wil de afdeling
Zandvoort starten, wat vooral bedoeld
is voor jongens en meisjes van 11 tot 16
jaar.
Geboden wordt de jeugdleden een
EHBO-cursus op A/B niveau en een
hoop gezelligheid in de vorm van
knutselmiddagen. Daar zal de jongeren door middel van kleine reparaties
geleerd worden, hoe ze veel voorkomende ongelukjes in en om het huis
kunnen voorkomen. De voorbereiding
op het verlenen van hulp zal verder
geschieden door middel van films,
dia's en excursies, zoals bijvoorbeeld
naar de brandweer of de Radioverbindingsdienst van het Rode Kruis.
Eventueel komt daar nog het assisteren van een ervaren EHBO-er bij.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, zondag: 10.00 uur: Ds. J.A. van LeeuThorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. wen, bevestiging ambtsdragers
15847.
Kindernevendienst in het jeugdhuis
De jeugdmiddagen worden gehouPOLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer Crèche aanwezig
den op woensdag van 14.00 tot 15.00
14444.
uur en op vrijdag van 16.30 tot 17.30
GEREFORMEERDE KERK,
Spreekuur wijkfunctionaris Noord zondag:
10.00 uur Dr. M.E. Brinkman uur. De jongeren die hiervoor interes(Guido van Schagen) maandag 11.00- Kindernevendienst
se hebben, kunnen zich aanmelden bij
en crèche
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
een van de volgende adressen: Mevr.
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113. NEDERLANDSE PROTESTANTEN- R. Schaap, Boerlagestraat 8, tel. 15148;
Wijkfunctionaris Centrum (Peter BOND
Mevr. A. Zonneveld, DiaconiehuisKuling) woensdag 10.00-11.00 uur en zondag: 10.00 uur ds. H.J. J. van Wave- straat 21, tel. 12293; Dhr. H. Tromp,
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau ren
Burg. Van Alphenstraat 61, tel. 14571;
Hogeweg.
Dhr. G. Schilpzand, Hofdijkstraat 8,
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper) ROOMSKATHOLIEKE KERK
tel. 15609. Na de aanmelding zal een
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag zaterdag: 19.00 uur
oriëntatiemiddag of -avond gepland
11.00-12.00 uur.
worden.
zondag: 10.00 uur
BRANDWEER: tel. 12000.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
CENTRALE POST AMBULANCE- Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en
VERVOER (CPA) KENNEMER- bijbelgespreksgroepen
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
10.30 uur: morgendienst
TAXI: tel. 12600.
ZANDVOORT - Op dit ogenblik zijn
19.00 uur: avonddienst
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden- in de openbare bibliotheek de aquarelweg 1. Zandvoort. Spreekuur op king/bidstond
len en olieverfschilderijen te zien van
maandag en donderdag van 1.30 tot
negen amateurschilders. Zij werken al
3.00 uur door de heer Prits van Veen of NED. CHRISTELIJKE
GEMEEN- enige tijd samen onder leiding van de
na telefonische afspraak. Tel: 02507- SCHAPSBOND
Hoofddorpse kunstenares Mariska Pi19393
ledere veertien dagen samenkomst op sam.
BELBUS:
maandag 15.00 uur, tel: 14878
Het is nu mogelijk voor inwoners van
Tot de groep behoren: Maureen
55 jaar en ouder gebruik te maken van JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- Bais, Marian Bosma, Ingrid van de
de bus van het vervoersproject.
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- Hoed, Hannie Sandbergen, MargaMen belle hiervoor: 24 uur van tevo- straat 37 te Haarlem.
reth Schrama, Emmy Stobbelaar,
ren:
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- Hannie Uitermark, Tine Veenstra en
Huis in de Duinen: tel: 13141,
tingen: R. van Rongen, Van Raep- Judith Vernede.
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar horststraat 36 te Haarlem, tel. 023De expositie is te bezichtigen tijdens
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- 244553.
de openingsuren van de bibliotheek en
tafel, kaarten etc.)
duurt tot en met 20 februari.
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.) BURGERLIJKE STAND
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: Periode: 13 t/m 19 januari
tel. 17641.
Ondertrouwd:
Drommel, René en Koper, Aleida CorALG.MAATSCHAPPELIJK WERK nelia
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. Koopman. Peter Gerard en Koper, El13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- len
ZANDVOORT - Tijdens de landelyuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
ke wedstrijd Eerste Hulp aan Drenkemaandagavond van 19.00-20.00 uur. Geboren:
Verder volgens afspraak. Voor deze Giovanny Paolo, zoon van : Sabajo, lingen die 10 januari in Vlissingen
hulpverlening, beschikbaar voor iede- Maikel Andro en Geuzebroek, Petro- werd gehouden, behaalde de Zandvoortse Reddingsbrigade een zevende
re inwoner van Zandvoort geldt dat nella Maria
ervonr de vrager geen kosten verbon- Kelly, dochter van : Harder, Willem plaats. Een goed resultaat, er rekening
den zijn.
Pieter en Zonneveld, Johanna Bernar- mee houdende dat de Zandvoortse
ploeg onder de tweeëntwintig deelnedina Maria
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Bartholomeus Lambertus Antonius, inende teams de enige aanwezige kustHULPVERLENING: Voor informatie, zoon van : Bijnen, Lambertus Jacob brigade was.
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- Antonius en Heijboer, Marcelle Marie
Het team uit de badplaats bestond
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifteuit Martine Paap, Peter Koper en Ron
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Overleden:
Joon Lock geb. de Boer, Maria, oud 63 van Soolingen. Martine Paap behaalde bij het onderdeel Kunstmatige
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis jaar
L. Davidsstraat. Eerste en derde van der Mije geb. Kessler, Helena Ca- Ademhaling ook nog een derde plaats.
De drie Zandvoorters werden gecoawoensdag van de maand van 17.30- tharina, oud 89 jaar
Kiekens, Maria Martha, oud 76 jaar ched door Magda van Soolingen.
18.30 uur.

Amateurschilders
in bibliotheek

Goede resultaten
Reddingsbrigade

Bloeme dringt er bij het college op
aan. de aandacht te richten op de argumenten van de provincie. 'Het lijkt
mij heel zinnig om de argumenten, om
geen steun te verlenen aan de Zandvoortse plannen, goed te bekijken en te
zien waarom de aanvragen niet gehonoreerd zijn'. Volgens hem is bijvoorbeeld de subsidie voor de ontsluiting
van het Stationsplein onthouden, omdat er te veel stelposten zijn.

Erkende federatie rijschool"
KEESOMSTRAAT 15
*"*gpBpgff.» ' ""
TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Onze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Stadsvernieuwing
van bijna drieentwintig duizend gulden beschikbaar gesteld. Omdat dit
bedrag in 1986 werd verrekend, moest
in maart van dat jaar opnieuw een
uitkeringsstop worden ingesteld. Wel
was ondertussen duidelijk geworden,
dat deze problematiek ook in andere
fondsgemeenten speelde. Daarom verhoogde de provincie de uitkering,
waardoor Zandvoort in 1986 vierenzestig duizend gulden ontving.

J. de Reus
exposeert in
Cultureel Centrum
ZANDVOORT - Op de expositie '17
Zandvoorters en hun hobby' is onder
andere de heer J. de Reus vertegenwoordigd. Van deze inwoner van de
badplaats zijn onder andere twee olieverfschilderijen te zien, waarop respectievelijk een duinlandschapen een
plasgezicht.

Van de tachtig duizend gulden die
het Rijk gemiddeld toekende voor particuliere woningverbetering, keerde
de provincie in 1985 nog minder dan de
helft uit. Omdat deze subsidie ontoereikend was. moest de gemeente al snel
Daarnaast vervaardigt De Reus ook
een uitkenngsstop instellen. Om toch
aan de resterende, min of meer geho- aquarellen, waarvan er op de expositie
noreerde aanvragen te kunnen vol- vijf aanwezig zijn. De onderwerpen
doen, werd door de Raad een voorschot hiervan zijn stillevens.

Grondig poetsen bij Car Clean
ZANDVOORT - In het centrum
van het dorp, aan het Achterom
nummer 5, is sinds kort een klein
bedrijf gevestigd dat zich heeft gespecialiseerd in het schoonmaken
en poetsen van auto's. "Het is de
bedoeling dat de auto's hier als
nieuw weer weggaan, ook al komen ze zwart van het vuil binnen", aldus de twee eigenaren van
Car Clean, Bram Boon en Henk
Willem Visser.
De voertuigen worden grotendeels
mechanisch gepoetst, wat volgens
Henk Willem een beter resultaat geeft
dan je ooit met de hand kunt bereiken.
Zelfs kleine krasjes verdwijnen daardoor en oude lak, die in de loop der tijd
mat is geworden, komt weer helemaal
op. Daarna wordt het plaatwerk dik in
de was gezet, wat een bescherming
voor zeker zes maanden moet geven.
Van tevoren krijgen roestplekjes een
behandeling met een speciaal middel,
dat een paar minuten in moet trekken. Daarna wordt het corrosielaagje
zo weggepoetst. Een auto die 's morgens gebracht wordt, krijgt men voor
f. 125.- inclusief de BTW 's middags
glimmend als een spiegeltje weer mee
terug.

Daarnaast is Bloeme het niet eensmet de wijze waarop de subsidies aan- ~
gevraagd worden. 'In de nota wordt.gesproken o\er een aantal gebieden en •'.
een aantal projecten. Deze zaken die-^;
nen echter eerst in de commissies en .
de raad besproken te worden voor een •
subsidie-aanvraag wordt ingediend^
Van enig beleid ten aanzien van deze,
gebieden en projecten is nog niets te
vinden'. Daardoor wordt volgens hem"
aan de eerste voorwaarde van de provincie al niet voldaan.

VERENIGINGSNIEUWS

Postzegelclub
houdt snuffelavond

RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT

Particulieren

'Hoe vervelend voor Zandvoort de nieuwe regeling ook mag zijn. gezien J
de talloze negatieve opmerkingen mi
de nota met betrekking tot de provm- \
cie. men zal in Zandvoort een beleid"
moeten gaan voeren. De gemeenten ldienen zich te schikken naar het be-~
leid van de provincie. Het zal van de«*
kreativiteit van het ambtelijk en be-^
stuurhjk apparaat af hangen, op welke,;
wijze men het toekomstige Zandvoort- '.
se beleid binnen het Noord-Hollandse";
denkt te verwezenlijken'.

Dat de provincie de stads- en dorpsvernieuwing op deze wijze aanpakt is
volgens hem niet verwonderlijk, gezien de financiële mogelijkheden en
daar tegenover de aanvragen van de
diverse gemeenten. Volgens de mforZANDVOORT - Vanavond, dondermatie in de brief was, iets meer dan in dag
22 januari, organiseert de Zand1985. in 1986 4,7 miljoen gulden be- voortse
Postzegelclub een 'snuffelaschikbaar voor nieuwe projecten van vond', een
club-avond zonder veiling. ^
Wel is er volop gelegenheid voor alle"
handel en wandel betreffende postze- gels.

FILIP DROS

• Vervolg van pagina l
Van
provinciaal-ambtelijke zijde is vernomen, dat een gemeente tenminste over
een periode van tien jaar haar deel van
de stadsvernieuwingsgelden zou moeten ontvangen. Een en ander kan betekenen dat Provinciale Staten de nog
niet uitgekeerde subsidie spaart. Volgens een berekening kan dit in de periode tot en met 1994 oplopen tot een
gespaard bedrag van ruim 3,5 miljoen
gulden. Het kan echter niet 'hard' gemaakt worden, dat de gemeente recht
heeft op dit geld. Dit gegeven dient
daarom alleen om voldoende pnderhandelingsbasis voor een meerjarenbeleid te krijgen. Als aanzet tot een
dergelijk beleid heeft ondertussen een
onentatiegesprek met Heidemij Adviesbureau B.V. plaatsgehad.

gemeenten die hun subsidie via dé
provincie ontvangen, de zogenaamde
met-fondsgemeenten. In dat jaar werden 179 aanvragen ingediend voor een
totaalbedrag van 56.5 miljoen gulden.
'Terecht', aldus Bloeme. 'zegt het gewest Kennemerland in haar reactie op
de beleidsnota van de provincie, dat
deze er niet aan ontkomt om een af weging te maken en prioriteiten te stellen om het beschikbare geld over de
met-fondsgemeenten te verdelen. Volgens de uiteenzetting van het gewestr
\\orden de hoogst scorende plannen
gehonoreerd. De resterende plannen
worden op de jaarlijkse reservelijst ge-" c
plaatst'. Daarbij stelt Bloeme. dat de l
met-fondsgemeenten geen financiële *
'rechten' hebben.
"

derhoud vooral in de badplaats noodzakelijk. Door het zoutgehalte in de
lucht roesten de auto's in Zandvoort
veel sneller dan elders.
Henk Willem Visser en Bram Boon
zijn erg enthousiast over hun nieuwe
bedrijf. Zij hebben dan ook weinig redenen tot klagen. Volgens Bram behoren de vier grootste autobedrijven in
Zandvoort al tot hun klantenkring.
"We poetsen niet zo maar een beetje,
we leveren echt een goed product. We
leveren een auto 'showroom-klaar' af".
Dit geldt ook voor de auto's van particulieren. De heren zijn zichtbaar trots
op de resultaten die zij kunnen laten
zien. Er gaat veel tijd in zitten, maar
dat is voor hen geen probleem, want 'je
werkt voor jezelf'.

De zaal m het Gemeenschapshuis'
aan de Louis Davidsstraat is vanaf
20.00 uur geopend. Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Vrouwen Van Nu
gaan op excursie

Volgens de eigaren is een goed on-

;

ZANDVOORT - Voor vrijdag 23 ja-'.
nuari is door de Vrouwen Van Nu eenexcursie georganiseerd. Eerst wordt"
een bezoekje gebracht aan de Pandahallen, waarna de reis wordt voortgezet naar kasteel Sypestein. Hier bevinden zich prachtige stijlkamers en beroemd porselein. Na een uurtje vrij in
het nieuwste winkelcentrum van
Utrecht-Nieuwegein gaat het gezelschap door naar Hilversum, waar een
opname van het televisieprogramma
'Een dik uur Dick' wordt bijgewoond.
Dit zal op zondag 25 januari worden
uitgezonden.
De kosten bedragen f. 26,- inclusief
koffie met gebak en de entree van het
kasteel. Men vertrekt om 9.00 uur.
Voor dinsdag 27 januari staat een
bezoek aan het Rijksmuseum op het
programma. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het Amsterdams
zilver en de schatkamers.
Hiertoe verzamelen by de rechteringang van het museum om 14.00 uur.
Kosten f. 4,-, de entree van het museum is voor eigen rekening.
Op donderdag 5 februari wordt m
hotel Keur een contactochtend gehouden. Aanvang 10.00" uur.

Zandvoortse
Bridgeclub
ZANDVOORT - De competitiewedstrijden zijn onderbroken om de derde
voorronde voor de Koningsbeker te
spelen. Van elke voorronde worden de
vier paren met de hoogste percentages
voor de finale geplaatst. Daarom werd
er aardig strijd geleverd.
Het echtpaar Spiers en de heren Heilker en Vulsma deden het uitstekend
met respectievelijk 61.90 % en 59,23 V
maar omdat zij zich in een eerdere'
ronde al hadden geplaatst voor de finale, behielden de overigen een kans.
Uit groep B plaatsten zich de heren
O verzier en Van de Staak met 61,01 %
en uit groep D het koppel Van Mancius/Veltman met 58,21 %. Daarbij voegden zich het koppel Rooymans/Slegers uit groep C met 55,42% en het
gelegenheidspaar
Smink/Versteeg
met 55,06 a,a.
In de distnctswedstrijd voor gemengde paren deden de Zandvoorters
het niet onverdienstelijk. In de eerste
voorronde scoorde het koppel Visser/Emmen 212 punten, het echtpaar
Heidoorn 198 en Loos 192 punten.

Daarbij zijn de verborgen hoekjes
niet vergeten. Ook deurstijlen, de kofferbak en motorkap krijgen een behandeling. De motor wordt met een
hoge-drukspuit gereinigd en daarna
in de tectyl gezet.
Het dashboard en de deurpanelen
worden gereinigd en gaan er weer als
nieuw uitzien. Wil men tevens de rest
van het interieur behandeld hebben,
dan kan dat ook, maar daar betaalt
men dan f. 45,- extra voor. Voor dit
bedrag wordt niet alleen gestofzuigd,
maar tevens alle bekleding gestoomd.

:

De nieuwe, jonge ondernemers maken uitgebreid werk van een poetsbeurt.
Foto: Beriott
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WIE NU GAAT SPAREN BIJ DE NMB
KRIJGT 'N PAS VOOR DE LEUKSTE ENTREE.

VEILIG(er) MET UW
AUTO NAAR DE
WINTERSPORT
Nog vóór de wintersportvakantie een anti-slipcursus volgen.
Bijna iedere automobihst(e) heeft er wel eens aan gedacht om een
anti-slipcursus te volgen, maar... meestal komt het er gewoon niet van.
Nu is er unieke mogelijkheid om toch maar eens de knoop door te hakken.
ANTI-SLIPSCHOOL ROB SLOTEMAKER, de nummer
één op anti-slipgebied, organiseert, exclusief voor
onze lezers op 16, 17, 18, 23, 24 en 25 februari 1987
een aantal anti-slipcursussen.
Deze cursus die opleidt voor het door de ANWB erkende anti-slipcertificaat
(wettelijk verplicht voor onder meer autorijschoolhouders) duurt één volle
dag, van 9.00 uur tot + 17.00 uur.
De dag is opgebouwd uit ongeveer 25% theorie, ondersteund met moderne
audiovisuele hulpmiddelen, en 75% praktijk. De cursus wordt gegeven in
auto's van de antislipschool.
Aan het eind van de dag krijgt iedere cursist de gelegenheid om, onder
leiding van zijn/haar instructeur, met eigen auto het geleerde aan de praktijk
te toetsen.
Elke geslaagde cursist ontvangt het anti-slipcertificaat (pasfoto
meenemen).
ANTI-SLIPSCHOOL ROB SLOTEMAKER
bestaat dit jaar precies 30 JAAR. Zij laat onze lezers dit feest meevieren in
de vorm van een zeer aanzienlijke korting op de cursusprijs.
U betaalt, tegen inlevering van onderstaande bon,
f 1QE
geen / 250,-(normale prijs) maar
J IUÖr~
Een korting derhalve van maar liefst ƒ 55,Voor boekingen en/of verdere informatie kunt u bellen naar:

Het NMB kantoor in Haarlem-Schalkwijk is na een
grondige verbouwing heropend. Dit feit viert de NMB met een
bijzonder aanbod. Want wie nu een spaarrekening opent, krijgt
van de NMB de NMB Entree-pas. Met die pas krijgt u een eenmalige koning of vrij entree bij één van de deelnemende instellingen in Haarlem en omgeving. Variërend van musea, zwembaden
en theaters tot een jazzclub en bowlingbaan. Kortom: met die

NMB Entree-pas heeft u gedurende enkele maanden een aardige
binnenkomer bij het evenement van uw keuze. U krijgt de NMB
Entree-pas bij alle onderstaande NMB kantoren in Haarlem
en omgeving als u nu een nieuwe spaarrekening opent met een
minimale inleg van f 100,-. Of als u automatisch gaat sparen
met een minimale inleg van f 25,- per maand. Welkom bij
de NMB. En alvast veel plezier met uw NMB Entree-pas.

Rob Slotemakers anti-slipschool,
Burgemeester van Alphenweg (circuit) in Zandvoort.
Tel. 02507-14423.

VOORDEELBON

44 4 ^^

Tegen inlevering van deze bon, en betaling van ƒ195,-, heb ik:
naam
adres
plaats
postcode
tel
(Zolang er plaatsingsmogelijkheden zijn) recht op een anti-slipcursus bij
anti-slipschool Rob Slotemaker te Zandvoort (circuit)
U kunt met deze bon maximaal twee personen opgeven. De tweede persoon ontvangt dan ook de korting van ƒ 55,-.

B BANK DE NMB DENKT MET U MEE.
Voor dit aktie-aanbod kunt u terecht bij de NMB in Bloemendaal: Bloemendaalseweg 53; Haarlem: Californiëplein 2, Ged. Oude Gracht 89,
Gen. Cronjéstraat 2a, van Oosten de Bruynstraat 215, Rijksstraatweg 340; Heemstede: Binnenweg 97. Dit aanbodgeldt t/m 27'februari 1987, zolang de

voonaad strekt.

SLAGERIJ
ARBOUW

Gratis

Woninggids van Zandvoort

OP IS OP

Haltestraat 12
Zandvoort
Tel. 02507-12616

GElL/E makelaar/0.9.

WIE HET EERST KOMT,
HET EERST MAALT
ONZE KOOPJESKELDER IS GEWOON WEER GEOPEND
SPORTAFDELING

HUISHOUDAFDELING

De laatste schaatsen gaan er
goedkoop uit
Hockey-schaatsen
AQ nc
vanaf
O3i«fu

De laatste serviezen gaan weg voor spotprijzen.

|NVM

Tel. 02507-12614

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

Maandag

rookworst

Dinsdag

erwtensoep 1 Itr.

SKI AEROBIC
op zondag van 10.00-11.00 uur (ƒ 10,+ zwemmen en Turkssstoombad).
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem).

Voor onze nieuwe

In Z'voort
centr. kamer
te huur voor
heer

Fissler
snelkookpan
inhoud 6 liter,
uitgevoerd in
r.v.edelstaal.

(inzetbakje
los: f 19.50)

m. gebr. van
keuken, douche,
toilet
per 1-2-'87
Tel. 18217

voorjaarskollektie
vragen wij ervaren

handbreisters
Voor info belt u na

19.00 uur

tel. 18681.

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON

Van 275.-

*******
Epileren - massage - maquilage
-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure
-manicure

De laatste winter-sport
jacks zijn zomers
geprijsd.

Emako gourmetstel
Kompleet met 6 pannetjes. De grillplaat is omkeerbaar en heeft een
ronde vorm voor het maken van
crèpes. Vermogen 1100 Watt.

*******
Behandeling volgens afspraak
Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Van 139.-

Grandioos aanbod van Kempen en Begeer, en
Spectra Deze SPECTRA DURFINE CASSETTE voor 9 personen is enorm uitgebreid. De
prijs van deze spect(r)aculaire aanbieding is
nu van 399,- voor

199,-

Voor

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

99.-

(9-persoons - 103-delig)

l Jaar Tefal garantie

tel. 02507-14678
ledere dag geopend
van 900-1600 uur
voor vrij zwemmen,
water 30 gr
Entree ƒ4,-(20x ƒ55,-)
's avonds
van 19.30-21.30.
ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

LANGLAUFEN
IN DE ARDENNEN

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder
La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner

Van 165.-

SONNEVELD
SPORTING

Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel 1 21 07

Ferrari tafelgrill 'Galactic*
Moderne tafelbarbeque voor binnen
of buiten. Door het gebruik van
water (of wijn) in het reservoir voorkomt u rook en walm

Tefal friteuse Universeel
Inhoud l kg. fntes. 1600 Watt.
Met anti-reukfllter en regelbare
thermostaat.
/

9,25
2,65
1,30
1,85
2,65
3,95

pond riblappen
ons achterham
ons gebr. gehakt
ons Americain

NIEUW VANAF 1 JANUARI 1987

Noren vanaf
Dames kunstschaatsen met als
super-stunt-enkel
in de maat 42,
en
_
geheel leren schoen
OU»™"™"

1
1
1
1

Speelgoedafdeling
Stal van My little pony
van 99 95 voor
59.2 poppen van M asters of the Univers
van 39.90 voor
25,Enorme ton met
houten blokken
10,In onze koopjes-kelder staan de laatste kleine
meubelen, deze gaan zeer voordelig weg. De
lampen zijn eveneens zonnig geprijsd.

Speciaal voor onze lezers
organiseert jachthaven
Sloterpias op zondag 8 februari
1987 een dagje langlaufen in de
Belgische Ardennen.
Waar gaan we heen?
Naar de „Hoge Venen" in de Belgische Ardennen
(Botrange/Baraque Michel).
Een prachtig natuurgebied op een hoogte van
500-700 m.
De lengtes van de loipes varieren van 4 tot 22 km.
De prijs: inclusief busreis en langlaufmateriaal
(skièn/stokken/schoenen) bedraagt tegen
inlevering van onderstaande
voordeelbon slechts
**""""f

7.00 uur
± 10.30 uur
± 16.30 uur

Vertrek uit Amsterdam
Aankomst in de Ardennen

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia,

GasthuiSp|ein 12,

Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

Vertrek uit de Ardennen
Aankomst in Amsterdam

± 20.00 uur

Nadere informatie en reserveren:

Jachthaven Sloterpias. Tel. 020-138855.
Vragen naar Jim Dienaar.

VOORDEELBON

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort

Tegen inlevering van deze voordeelbon en betaling van
ƒ34,50 heb ik
Naam:

AKO,

Adres:

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerksiraat 31, Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Plaats:

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

Postcode:

Tel.:
(zolang niet volgeboekt) recht op een dagje langlaufen in de
Belgische Ardennen.
(Deze dag gaat alleen door bij voldoende sneeuw).

WEEKMEDIA 30
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Fraaie schaatssport
tijdens kampioenschap
ZANDVOORT - Voor de tweede
maal in successie werden op de
vijver van de Vijverhut de Zandvoortse schaatskampioenschappen gehouden. Ook nu kan gesteld
worden dat het geheel een zeer geslaagd gebeuren is geworden ondanks dat er in de strijd bij de
senioren een behoorlijke fout
werd gemaakt in de uitslag.

bij Engel Lever aan die dus nog bijna
een ronde achter lag. Zo kan het niet
anders zijn, dan na waarneming van
uw verslaggever en vele toeschouwers
dat Ben Rückert overduidelijk en verdiend winnaar was geworden. Engel
Lever kreeg echter de eerste prijs en
Gerrit Halderman lag beslag op de
derde plaats. Toch een evenement dat,
indien de weerstomstandigheden dat
toelaten, moet blijven op de vijver.

Voor de strijd bij de senioren waren
vijftien mannen aan de start verschenen die vijfentwintig ronden moesten
afleggen. De dames startten gelijk en
hadden vijftien ronden voor de boeg.
Helaas hadden zich slechts twee dames gemeld. Daardoor werd het een
gemakkelijke overwinning voor Nolda
Halderman en voor raadslid Ineke
Wind.

Ook de jeugd kwam in aktie en bij de
meisjes van 10 en 11 jaar was het Marja van der Neut die zegevierde voor
Daniélle Kuhling en Maria van der
Mije. De jongens van 10 en 11 jaar
lieten eveneens een goede schaatssport zien en hier was het Chiel Halderman die de zege opeiste. Tweede
werd Dennis Wind voor Rob Verburg
die dus derde werd.

\ Bij de mannen trok Ben Rückert
ji^rect fel van leer en vanaf de start
oG-uwde
hij een grote voorsprong op.
v
meeste rijders kregen al snel een
ron de achterstand aan de broek, beial\je Engel Lever die het langer vol
lcS- En daar verkeek men zich op na
ifloo;p. Met nog twee ronden te gaan
verd ook Lever op een ronde gezet,
lückest dacht in de volgende ronde er
e zijn», stopte, maar moest nog een
ronde. Hij herstelde zich snel en sloot

In de leeftijdsgroep van 12 en 13 jaar
kwamen eveneens de meisjes en jongens aan de start. De familie Halderman was sterk vertegenwoordigd en
wist wederom tweemaal in de prijzen
te vallen. Bij de meisjes was Selda Halderman iedereen te snel af. Tweede
werd Sacha Schuurman voor Anita de
Boer. Bij de jongens was het Dennis
van der Neut die Peter Halderman
versloeg voor de als derde eindigende
Mario van Norde.

ZANDVOORT - Na de minder
goede start van 1987 heeft de vol-'
leybalvereniging Sporting OSS
zich keurig hersteld. Het eerste
damesteam zorgde voor een 3-2
overwinning op OVRA 2. Het derde, vierde en vijfde wonnen eveneens, slechts het tweede damesteam was kansloos. Het eerste heren team van Sporting, dat de
laatste weken uitstekend voor de
dag komt moest met een 3-1 nederlaag genoegen nemen, maar
het was zeker niet de mindere van
Allides 4. De jeugd kwam ook in
actie en speelde zeer goed volleybal met resultaten die zeer acceptabel waren.
De dames topper tussen Sporting
OSS l en OVRA 2, tweede en derde op
de ranglijst, werd een geweldig spannend gevecht. Beide teams, gebrand
op de overwinning, trokken alle registers open en leverden zeer gevarieerd
volleybal. De teams waren volkomen
aan elkaar gewaagd en alleen de vijfde
set gaf een groot puntenverschil te
zien. De eerste set was voor OVRA met
11-15 en de tweede set leverde winst op
voor Sporting. Vanuit een achterstand werd goed teruggekomen tot een
15-13 winst. Ook de derde set was voor
Sporting dat OVRA geen kans gaf, 1511. In de vierde set werd de stand gelijk
getrokken doordat OVRA knap deze
set pakte met 11-15. OVRA had te veel
gegeven en bleek in de vijfde set de
mindere te zijn van Sporting dat gemakkelijk met 15-7 won en daarmee de
3-2 zege veilig stelde.

Sporting OSS 2 had het erg moeilijk
tegen de dames van Triumph l en kon
ook niet tot een overwinning komen.
De setstanden laten zien dat er weinig
krachtsverschil was en daarom een
eervolle Ie nederlaag. Triumph beslisben. De laatste tien jaar heeft mijn te de strijd met 1-3 via de setstanden,
vrouw de was verzorgd voor de club en 10-15, 14-16, 15-11 en 13-15.
nu je wat ouder wordt, wordt het soms
te veel. Vroeger was het vrijwilligersHet derde dames team had weinig
werk en later kwam ik in dienst bij het moeite met Gazellen Heemstede en
Stichtingsbestuur," aldus Jan van der zorgde via de setstanden 15-12,15-8 en
Mey. „Ik heb het altijd met plezier ge- 15-12 voor een fraaie 3-0 zege. Het vierdaan. Je moest wel vroeg aanwezig zijn de damesteam overspeelde OVRA 7
om lijnen te trekken en de kleedka- volledig en behaalde een eenvoudige
mers in orde te maken, maar voetbal overwinning. Setstanden 15-9, 15-7 en
was het belangrijkste voor mij. Ja, ik 15-10.
heb in de tijd dat ik hier bezig ben heel
wat trainers en voorzitters van TZB
meegemaakt en nu is het dan afgelopen."

Afscheid Jan van der Mey
ZANDV OORT - Komende zaterdag beë'indigt Jan van der Mey
n verband met het bereiken van
ie pensioengerechtigde leeftijd
zijn werkziaamheden als terreinoeheerder ,bij de voetbalvereni*ing TZB. Ë'en feit dat het bestuur
van TZB niet ongemerkt voorbij
aat gaan. Irn de kantine van TZB
aan de Kennemerweg wordt de
scheidende terreinbeheerder dan
sok een welverdiende receptie
aangeboden, a'ie wordt gehouden
van 15.30 uur tot 17.00 uur.
Vooraf aan de receptie wordt een
•oetbalwedstrijd gehouden van oud
rZB-spelers en de' aanvang van dat
jebeuren is op 14.0'0 uur gesteld. Be•cende namen zullen dan in het veld
verschijnen om extra glans aan het
afscheid van Van der Mey te geven. Zo
komen in het veld Theo Laarman, Jos
/an der Mey, Wil Kn'iijff, Flip Waanng, Hans Castien, B>?n Laarman, Ab
Vossen, Fok Seysener en vele anderen.
Het gaat echter de2e zaterdagmid3ag om Jan van der Mey die moeilijk
weg te denken valt bij de TZB'ers. Zelf
weet hij niet precies hoe lang hij de
velden en het clubgebouw onderloudt, maar hij vindt het nu welletjes.
,Ik denk dat ik zo'n twintig a vijf en
;wintig jaar als terreinbeheerder bezig

Tijdens de voetbalwedstrijden verbleef Van der Mey dicht bij het gebeuren en je kon hem altijd in of in de
nabijheid van zijn caravan op het terrein vinden. Altijd weer op weg om een
hoog over getrapte bal op te halen.
Voetbal was alles voor hem zoals al
eerder gesteld en daarom ging het ook
meestal wel door. „Ik was erg fanatiek
toen ik zelf nog voetbalde en wilde altijd spelen. Toen ik als terreinbeheerder ging werken liet ik ze zo veel mogelijk voetballen. Afkeuren gebeurde
slechts zelden, dan moest het wel heel
erg slecht zijn. Maar ja, ik heb het erg
leuk gehad en heb nog genoeg te doen
met mijn brandstoffenhandel. Ik blijf
dus nog wel wat doen maar zomers heb
ik het in ieder geval lekker gemakkelijk," besluit Van der Mey.

Sporting OSS herstelt zich

Theoretisch had het eerste herenteam van Sporting weinig kans tegen
het hoog geklasseerde Allides 4, maar
gezien het vertoonde spel had er meer
m gezeten dan de 1-3 nederlaag. Het
Sporting team toonde in deze wedstnj
veel karakter en in de eerste set ging
de strijd lang gelijk op. Via 7-7 werd
het 12-12 waarna Allides nipt kon winnen met 13-15. In de tweede set een
geweldig Sporting dat zeer dominerend speelde en met maar hefst 15-4
won. In de derde en vierde set ging het
helaas mis en lukte het niet meer.
Sporting deed er alles aan maar moest
met de setstanden 9-15 en 2-15 een 1-3
nederlaag incasseren.
Het tweede herenteam startte goed
en nam een voorsprong, die echter niet
gehandhaafd bleef. Allides 8 kwam
sterk terug en bleek over meer kwaliteit te beschikken en pakte de partij
met 0-3 via de setstanden 11-15,8-15 en
8-15.
De adspiranten toonden zich gelijk-'
waardig aan het één plaats hoger
staande Gazellen Heemstede. Sporting OSS stelde de eerste en de tweede
set met 15-6 en 15-9 veilig en had een
riant uitzicht op volle winst. Gaz.
Heemstede dacht daar echter anders
over en met geweldig volleybal ging de
derde en vierde set naar de gasten met
11-15 en 7-15. Ook de mini's kwamen
tot goede resultaten op het competitietoernooi in Ijmuiden. Het eerste miniteam van Sporting won tweemaal met
2-0 van Allides l en 2 en het tweede
Sporting team behaalde eveneens
tweemaal een 2-0 overwinning en wel
op Allides 2 en 3. Het derde mini team
won met 2-0 van Triumph 4 maar verloor met die cijfers van Triumph 2.
Het vierde team had weinig geluk en
verloor tweemaal van HSVC 2 en 4
Met een gave smash weet Sporting OSS de voorsprong uit te bouwen.
Foto: Bram Stijnen maar toonde een prima inzet. Tijdens
dit toernooi bleek overduidelijk dat
Sporting OSS 5 had voor het eerst sterke partij, terwijl Sporting OSS de een eenvoudig gebeuren te zijn gezien Sporting OSS genoeg talent bezit om
deze competitie veel moeite om tot strijd te licht opvatte en beneden haar de 15-6 winst, maar in de tweede set in de toekomst een vooraanstaande rol
winst te komen. VVH l speelde een niveau speelde. De eerste set bleek nog liep Sporting een achterstand op. in de volleybalcompetitie te spelen.

Zaalvoetballers zorgen voor
veel spektakel in sporthal

ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie kwamen diverse
teams in actie en daarbij werden
door Keur Glas Zandvoort Noord
en Cecils fraaie overwinningen
HAARLEM - Ook na dit week- behaald. TZB heeft het, zoals wel
end moet Lions het nog zonder eerder gesteld, enorm moeilijk en
punten stellen. De Zandvoortse leed opnieuw een nederlaag. Het
basketballers lieten echter tegen hoog geklasseerde Koppers bleek
kampioenskandidaat HOC zo'n te sterk en won met 3-7. Zandgoede indruk achter dat het ge- voortmeeuwen/Auto Versteege
rechtvaardigd is, binnenkort de sloot de eerste helft van de compeeerste winst te verwachten. In de titie af en staat na elTvvedstrijden
thuiswedstrijd werd Lions nog een fraai aan kop.
enorm pak slaag gegeven, doch nu Na het punt verlies van vorige weekmoest HOC er van alles aan doen leek het tegen Griffioens niet veel beom Lions op achterstand te hou- ter te gaan. In de eerste helft hadden
den. Einduitslag 63-45.
de Zandvoorters erg veel moeite om
Griffioens van zich af te houden en de
Lions had in de strijd tegen HOC 2-1 voorsprong bij de rust was meer
voor het eerst, na lange tijd Rudi Becic geluk dan wijsheid. Een hartig woordweer in de ploeg en dat is een enorme je van coach Bert Leijenhorst deed
versterking. De overige spelers van de wonderen en de tweede helft gaf een
Zandvoortse club trokken zich duide- totaal ander Cecils te zien. Met flitLijk aan het spel van Becic op en vooral send zaalvoetbal werden de gasten alle
Peter van Koningsbruggen was in hoeken van de sporthal laten zien en
vorm. Van Koningsbruggen blokte de score liep gestaag op. Cecils scoorde
enige malen een HOC aanval perfect zeer fraaie doelpunten waartegen
af en liet zelfs een gave dunk zien. De Griffioens niets kon inbrengen en de
eerste helft bepaalde HOC op 32-19. einduitslag van 10-2 mocht er zijn.
Doelpunten werden gescoord door
In de tweede helft een prima verde- driemaal Marcel Looyer en Rob van
digend Lions dat niet meer (in de eer- der Berg, tweemaal Hans Schmidt en
ste wedstrijd werd met 65 punten ver- Richard Kerkman en Pim van Dord
schil verloren) met een groot verschil wisten eenmaal het net te vinden.
wilde verliezen. Goed basketbal gepaard gaande met een prima inzet, en
Aanstaande maandag staat de zeer
Lions kwam terug tot tien punten belangrijke topper op het programma
doch meer zat er niet in. In de slotmi- tussen Cecils en mede koploper Goosnuten liep HOC weer weg tot een 63-45 sens. In de Pellikaanhal wordt gereoverwinning. Zo spelende moet er ko- kend op veel toeschouwers, aanvang
mende zaterdag tegen Onze Gezellen 20.35 uur.
een positief resultaat inzitten.

Keur Glas/ZVN

Topscorers Lions: Rudi Becic 11, PeKeur Glas kon in de wedstrijd tegen
ter van Koningsbruggen 10, Geurt Groene Lantaarn weer beschikken
Jan Beekhuizen 9.
over Wim van der Kuijl en Bert van
Staveren, na maanden lang blessureleed, en dat gaf de verdediging de nodige rust. Keur Glas sneed met feilloze
combinaties keer op keer door de verdediging van de Groene Lantaarn
ZANDVOORT - Aanstaande vrij- maar vooralsnog leverde dit niet veel
dagavond organiseert de voetbalver- op. In de 13e minuut werd de ban eineniging Zandvoortmeeuwen de derde delijk gebroken toen een zeer fraaie,
klaverjasavond om het open kampi- van achteruit opgezette één-twee
oenschap van Zandvoort. Plaats van combinatie tussen Riek Keur en Marhandelingen is de kantine van Zand- cel Schoorl door de laatstgenoemde
voortmeeuwen aan de Vondellaan en werd afgerond, 1-0. Keur Glas bleef de
de aanvang is om ongeveer 20.00 uur. sterkere ploeg en kwam in de 18e miDegenen die de eerste twee wedstrij- nuut wat gelukkig aan de tweede trefden hebben gemist zijn toch welkom fer toen een afstandsschot van Jan
en kunnen meestrijden om de avond- Hein Carrée de keeper van Groene
prijzen. Prijzen die de moeite waard Lantaarn volkomen verraste, 2-0.
zijn. De opbrengst van de klaverjasDirect na de rust gaf de goed leidenx>ernooien komt ten goede van het
de Olga Poots een strafschop aan
„Ik heb heel wat voorzitters en trainers meegemaakt," aldus Jan van der Mey, eugdwerk van Zandvoortmeeuwen. Groene Lantaarn, vanwege een verHet inschrijfgeld bedraagt ƒ7,50 per
hier met de lijnentrekker voor zijn caravan.
Cntn, Bram Stjjnen
meede handsbal, die tot grote vreugde
coppel.

Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Doordat de
ZVM heren handballers een ruinie overwinning behaalden en
door de nederlaag van koploper
Schagen zijn er plotseling, weer
goede vooruitzichten. De ZVM dames kwamen eveneens goed uit de
bus door het gevaarlijke Concordia Haarlem met 9-7 huiswaarts
te sturen. De dames bezetten door
deze zege een fraaie derde plaats.

en 9-6. Concordia bepaalde in de slotminuut de eindstand op 9-7. Voor
ZVM had de score veel hoger kunnen
zijn maar het houtwerk voorkwam
menig doelpunt.
Scores ZVM: Janneke de Reus 2,
Diana Penning l, Elly von Stein l,
Yvonne de Jong l, Biny Cappel l, Janna ter Wolbeek l, Sigrid Hus0y l, Marja van Dam 1.

resultaat. In de strijd tegen KIC kwam
ZVM maar moeizaam op gang. KIC
nam een 2-0 en een 4-2 voorsprong en
met veel moeite kon ZVM de ruststand
op 7-7 bepalen.

Na de rust, nadat trainer Hans Loenen orde op zaken had gesteld, een
onherkenbaar ZVM dat liet zien tot
zeer fraai handbal in staat te zijn. De
ene gave aanval na de andere volgde
en KIC werd volkomen weggespeeld.
Stand: Umond 10-17, KIC 10-15, Verdedigend hield ZVM eveneens de
De Zandvoortse dames werkten bij- ZVM 10-13, Concordia Haarlem 10-12, zaak goed onder controle en niets
^nder hard in de strijd tegen Concor- HVH 10-11, TYBB 10-8, ADO 2 10-3, stond de ruime 23-14 zege meer in de
weg.
dia waarvan in Haarlem werd verlo- Bato 10-1.
re
n. De verdediging van ZVM overDoelpunten ZVM: Djurre Boukes 9,
heerste vooral in de eerste helft en HeF6n
Wim Brugman 7, Joop Boukes 4, Hans
door
het gevaarlijkste aanvallende
w
apen van ZVM, de break, werd een
Na de onnodige nederlaag van vori- Moll l, Joost Berkhout l, Dirk BerkPrima voorsprong van 5-2 opgebouwd. ge week herstelden de Zandvoortse he- hout 1.
ren zich zondag goed. Het duurde wel
In de tweede helft heeft Concordia tot de tweede helft alvorens ZVM,
Stand: Schagen 12-20, ZVM 12-18,
'*vergeefs getracht de strijd een wen-' wakker geschud door trainer Hans Umond 12-16, ODIN12-16, Meervogels
Qing te geven. Wel kwamen de Haar- Loenen, tot gaaf handbal kwam. Door- '60 12-13, Tonegido 12-13, Accom KSV
Jemsen terug tot 6-5 doch met snelle dat Schagen onverwachts verloor zijn 12-10, KIC 12-7, Concordia Haarlem
break outs liep ZVM weer uit naar 8-5 er toch weer kansen op een goed eind- 12-7, AOG 12-0.

Twee time-outs konden geen verandermg in de situatie brengen en VVH '
won met 14-16. In de derde en vierde
set bleek de routine van Sporting de
doorslag te geven en zonder verder in
gevaar te geraken werden beide sets
beslist met 15-6 en 15-12.

Heren

Ondanks verlies
knap spel Lions

ZVM-handbalteams op dreef
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ADVERTENTIE

BADMINTON
Intensive - Training
B.c. Lotus in Zandvoort organiseert
in februari speciaal voor
gevorderde rekreatie-spelers en
wedstrijd-spelers (laagste distrikt
klassen) een Intensive Training,
gericht op snel en aanvallend spel.
Begeleiding door gediplomeerde
trainers. Kosten: ƒ 45,- voor 4 keer
1 uur op woensdagavond.
Mogelijkheid tot kompetitie spelen
volgend seizoen. Aanm./inl.:
02507-16464 of 17639.

van de Zandvoorters werd gemist. Ook een zeer fraaie treffer van Robert
Even later mochten de Zandvoorters Koning (3-6) kon Koppers niet veronthet proberen vanaf de strafschopstip rusten en vlak voor het einde werd het
en het was Marcel Schoorl die niet zelfs 3-7.
faalde en 3-0 op het scorebord deed
plaatsen. Keur Glas vond het wel goed
zo en daardoor kon Groene Lantaarn
vlak voor het einde de eindstand bepaNa een halve competitie de balans
len op 3-1.
opmakend voor ZVM/Auto Versteege,
dan kan niets anders gesteld worden
Coach Ab Lammers was tevreden dat het uitstekend gaat met dit jonge
met de inzet, de punten en met de team. Negentien punten uit elf wedduidelijke verbetering in het spel. strijden is geen slecht resultaat en
ZANDVOORT - De voetbalvereni- •
„Het is soms nog wat te speels en dat kansen op een titel zijn duidelijk aan- ging
TZB houdt aanstaande dondert!
wordt door ervaren zaalvoetbalploe- wezig. Het is echter niet vanzelf ge- dag
een oriëntatie-avond in de kanti- ;
gen vaak meteen afgestraft, maar we gaan en coach Eli Paap moest nogal ne aan
de Kennemerweg inzake de opzijn nu op de goede weg."
eens wijzigingen aanbrengen in zijn richting van een softbal afdeling.
team. Spelers m militaire dienst, werk Ruim twintig voetballende leden hebof studie, waren daardoor gehinderd ben te kennen gegeven dat zij in de
maar door goede jeugdspelers achter zomer willen softballen op het TZB
Ook de wedstrijd tegen Koppers OG de hand kon de toppositie geconti- complex. Om 20.30 uur houdt de club
bracht voor TZB niet het gewenste re- nueerd worden. Vooral de blessures daarom een avond waarvoor iedere besultaat en daardoor zijn de zaken op- staken nogal eens de kop op, doch veel langstellende wordt uitgenodigd. Een
nieuw wat verslechterd. TZB speelde dank zijn de Zandvoorters verschul- afgevaardigde van de KNBSB is aantegen het hooggeplaatste Koppers ze- digd aan Arie Loos die geheel gratis wezig en die verstrekt inlichtingen en
ker niet onverdienstelijk maar door voor een prima verzorging zorgde. In adviezen betreffende het softballen.
slechte passes werd veel balverlies ge- de tweede helft van de competitie Inlichtingen kunnen worden verkreleden en dat strafte een doeltreffend hoopt Eli Paap op een zelfde inzet van gen bij H. van Soest, KostverlorenKoppers genadeloos af. Na zeven mi- zijn spelers en dan moet het lukken. straat 34, telefoon 13666.
nuten keek TZB tegen een 0-1 achterstand aan en tien minuten later beteADVERTENTIE
kende balverlies 0-2. De Zandvoorters
raakten zeker niet in paniek en forceerden enige kansen, doch de Koppers doelman maakte een erg sterke
indruk. Vlak voor de rust strafte Koppers opnieuw balverlies direct af en
dat was, 0-3.
Studio: Oranjestraat 12
In de tweede helft een aandringend
(gebouw
naast Dagmarkt) in Zandvoort (C)
TZB en een afwachtend Koppers.
NIEUWE CLUBS IN JANUARI (Ballroom en-Latin American)
Marcel Cabri raakte de paal en Hans
Deelstra knalde net naast of over. Na
a. spoedcursus voor beginners
tien minuten was de strijd echter beb. cursus half-gevorderden
slist toen Koppers er binnen één mic. cursus gevorderden
nuut 0-5 van maakte. TZB bleef strijden voor een beter resultaat en kreeg
d. cursus Rock en Roü
loon naar werken. Hans Deelstra zorgde voor 1-5 en Marcel Cabri bracht
SPOEDIGE INSCHRIJVING GEWENST.
weer wat hoop bij de badgasten, 2-5.
Het was echter van korte duur daar
Inlichtingen tel. 02507-16623 of 17082
Koppers de stand opvoerde naar 2-6.

ZVM/Auto Versteege

Softbal bij TZB

TZB

DANSSCHOOL
ALBERT VAN LINGEN

Badminton Lotus
ZANDVOORT - De twaalfde speeldag voor de badmintonvereniging BC
Lotus liet een zeer wisselend beeld zien
wat betreft de uitslagen. Naast grote
zeges vielen ook onverwacht en groot
uitgevallen nederlagen te noteren.
Verschillende teams zullen het moeilijk krijgen om zich te handhaven in
hun afdeling. De uitslagen: Flash 3Lotus l 2-6; Bavio I-Lotus 2 6-2; Badhoevedorp 2-Lotus 3 6-2; Flower
Shuttle I-Lotus 4 6-2; Slotermeer 8Lotus 5 5-3; Energia I-Lotus 6 8-0; Flower Shuttle 8-Lotus 7 0-8; Van Zijderveiü m -Lotus Hl 6-2; Slotermeer HlZANDVOORT - Met het motto '40
Lotus H3 1-7; Aimere Haven H2-Lotus jaar Circuit Zandvoort' zal deze ZandH2 5-3; Haarlem Al-Lotus Al 4-4; voortse trekpleister op de Auto-Rai
Duinwijck Cl-Lotus Cl 5-3.
1987 vertegenwoordigd zijn. Op de
auto-tentoonstelling, die gehouden
Voor het komende weekeinde staan wordt van 5 tot en met 15 februari,
de volgende uitwedstrijden op het pro- organiseert het circuit een groots opgramma: Van Zijderveld 7-Lotus 1; gezette 'Racing Show', die het vollediAirsport 2-Lotus 2; Haarlem 7-Lotus 3;
vloeroppervlak van de Glazen Zaal
Minerva 2-Lotus 4; Energia 2-Lotus 5; in beslag neemt. Het wordt een overSlotermeer 6-Lotus 6; TYBB Hl-Lo- zicht van zowel de vroegere als de hetus Hl; Van Zijderveld H2-Lotus H2; dendaagse auto- en motorsport.
Velsen H2-Lotus H3; GSV Heemstede
2-Lotus 7; Badhoevedorp Al-Lotus Al. Op de show staat bijvoorbeeld de

Circuit presenteert
zich op Auto-Rai
met 'Racing ShoAv'

Marlboro-McLaren van wereldkampioen Formule I, Alain Prost. opgesteld. Maar ook de zijspan van het succesvolle duo Streuer en Schnieders,
alsmede de Yamaha 500 van wereldkampioen Eddie Lawson. Daarnaast
zullen enkele auto's uit groep A van
het Europees Toerwagenkampioen-

scliap te zien zijn. Pronkstuk wordt
\\ellicht de unieke Formule I Ferrari
Tipo 375 van de Nederlander Diies van
der Lof, een stukje onvervalste historie, met als tegenhangers in de zaal
enkele snelle funcars en dragsters.
Behalve de auto's, motoren en racesimulatoren, kan men ook coureurs op
de stand aantreffen. Bijna elke dag is
er wel een bekende rijder aanwezig, die
handtekeningen uitdeelt. Huub Rothengatter en Jan Lammers zullen
daarbij niet ontbreken.
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;ubaru 1.6 DL Seüan
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Binnenkomertje in de L-serie
lubaru behoort tot het vrij zeldzame ras
an autolabnkanten, die aK krachtbron
log een boxcrmotor m hun voertuigen
oepassen. Voordeel van een dergelijke
notoi is /ijn compacte en lage bouw,
vaardoor hij met alleen betrekkelijk
reinig ruimte inneemt, maar ook een
aag Avaartepunt wordt bereikt. En dit
\ornt uiteraard weer de wegligging ten
?oede.
3e 1595 cm3 motor van de 1.6 DL le• en 5-1 kW 5200 omw/rmn. Het s een
ilijmocdig macluentje, dat ook tijdens
Ie heersende koude van de atgelopen
lagen bij het ochtcndkneken onmiddelijk reageerde op het startsein. Erg ple'icng \vant niets is m ergerlijk als een
luto. die je letterlijk in de kou laat staan,
•••ind ik l let len dat de motor zich in de
logere toerenregionen een beetje laat
'loren, neem ik daarbij graag op de koop
toe. De trekkracht is heel behoorlijk. \an
O tot 100 km/h m 13 sec. en met zijn top
van 160 echte km/h kan hij op de grote
weg heel best meekomen. Daarbij toont
hij zich soepel genoeg om ook in stadsverkeer veel schakelen overbodig te maken. Dat schakelen zelt verloopt \nj\vel
moeiteloos maar zou naar mijn smaak
nog iets exacter kunnen.

bedeelde Subaru Sedan moet worden
neergeteld, lijkt mij dan ook alleszins
goed besteed.

Autonieuws
Door Rein Leppink
postbus 383 - 8200 AJ Lelystad

Techniek
Motor: 4-cil.boxer, watergekoeld; 1595
cc: boring x slag 92 x 60; compr.verh.
9,0: l; max. vermogen 54 kW/74 pk bij
5200 omw/min.; max. koppel 123 Nm
bij 3200 omw/mm.; elektronische ontstekmg; katalysator.
Transmissie: voorwielaandnjvmg; vijt
versnellmgsbak.
Onderstel: wielophanging vóór onafhankelijk met McPherson schroelveren
en stabilisatorstang, achter onafhankelijk met schroetveren; telesc. schokdempers rondom: banden 155 SR 13.
Remmen: geventileerde schijven voor,
trommels achter:
bekrachtigd: remkrachtverdeler; diagonaal gescheiden remsysteem: handrem
op voorwielen.
Maten en gewichten: lengte 437 cm:
breedte 166 cm: hoogte 139 cm: wielbaMS 247 cm: spoorbreedtc voor 142,5 cm,
achter 142.5 cm: draaicirkel 9,6 m.:
njklaar gewicht 917 kg: max. toelaatb.
gevv. 1550 kg: max. aanhanggewicht
1200 kg geremd, 500 kg ongeremd: tankmhoud 60 liter loodvrij normaal.

Had u toch bij naeen
stuk minder riant gezeten
Subaru Sedan de Luxe, net
als alle andere Subaru Sedans
met schone motor. Vanaf

f 22.495,(incl. BTW, ex. afleverings
kosten)

SUBARU
Prestaties:
Top 160 km/uur: acceleratie O-100 km/
uur m 13 sec.: verbruik bij 90 km/uur.
120 k m / u u r en m de stad rcsp. l op 15,8,
l op 12 en I op 11.5: gemidd. verbr.
tijdens test l op 12,6.

De Subaru Sedan n een modern gelijnde voorwieluandrijver, die zijn
berijder niet gauw m de \teek :al laten. De \\ieldoppen :ijn niet
\iandaard.

Prijs:
Goedkoopste in de serie
OLschoon de 1.6 DL zoals gezegd de
goedkoopste van zijn sene is, valt dit
zeker niet at te zien aan het interieur. De
wagen doet m geen enkel opzicht "kaaltjcs" aan. Een Keurig dashboard waarin
eigenlijk alleen een loerenteller onbreekt om het helemaal echt te maken de duurdere uitvoeringen hebben die wel
- een uitstekend werkend ventilatie- en
verwarmingssysteem, comfortabel zittende en in vele standen verstelbare, met
stot beklede stoelen, rolgordels voor en
achter, afsluitbaar dashboardkastje, Het instrumentenkaartenbakken aan de \oorportieren paneel van de 1.6
waann je ook inderdaad alleen maar een DL. Een toe rentelier
paar kaarten kwijt kunt zo smal zijn die ontbreekt,
dingen, en meer van dergelijke "het geUiterlijk
mak dient de mens" zaken. Wat mij een
beetje tegen viel was de ruimte achterin.
Wat het uiterlijk betrctt is er ten opzichte
Die is, zeker met de stoelen in de achter- van het voorgaande, uit 1984 stammenste stand, wat krap bemeten. Langbenige de model, niet zo veel veranderd. De grill
achterpassagiers zullen daar wat moeite werd nog wat smaller, de stootlijsten
mee hebben. Een euvel dat trouwens langs de flanken wat breder en de kopvoor vele wagens in deze klasse geldt. lichtunits werden iets gewijzigd, waarDaar staat tegenover dat de kofferbak door de clignoteurs nu van opzij beter
met zijn inhoud van 420 liter en handige zichtbaar zijn. Voor het overige bleet
aparte opbergvakken voor kleinere vrijwel alles bij het oude. En waarom
spullen spelonkrachtige afmetingen ook niet, de Subaru is weliswaar geen
heeft. Daar het reservewiel een plaatsje echt opzienbare verschijning maar met
onder de motorkap heeft gevonden - zijn moderne wigvormige koets en het
voordeel van zo'n platte boxer - kan de royale glasoppervlak het aanzien zeker
waard.
bagageruimte ten volle worden benut.

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

ZONNECENTRUM
Zonnebank en hemel met ingebouwde
gezichtsbruiner ƒ10,- (25 min.)
Gezichtskanon f 15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ35,- (30 min.)
Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30
(ook in het weekend).

Subaru 1.6 D L / 22.495:.
Motorrijtuigenbelasting van / 440,- tot
/ 452,- per jaar.

maar i oor liet
overige een zeer
compleet dashboard.
Voorspelbaar
Tenslotte het weggedrag. Dat is zoals je
het van een moderne \oorwielaandnjver
mag verwachten. Een tikje onderstuurd,
/eer stabiel in rechte lijn, vnjsvel ongevoelig voor zijwmd en uitstekend manoeuvreerbaar.
Kortom, een wagen met een zeer voorspelbaar weg- en bochtengedrag, die zijn
bestuurder niet gauw voor verrassingen
zal plaatsen en die ook onder moeilijke
omstandigheden, sneeuw en gladheid,
goed in de hand bleek te houden. De
pnjs van 22,5 mille, die voor deze goedkoopste maar beslist niet stiefmoederlijk

^ BETAALBAAR. EN GEBOUWD OM ZO TE BLIJVEN.

Importeur: Subaru Nederland,Lakenblekerstraat 56.Postbus 277,1430 AG Aalsmeer,Tel. 02977 -40906.

De achterbank heejl een hoog doorgetrokken rugleuning. Rolgordels voorde
buitenste zitplaatsen en een lieupgordel
i oor de middelste plaats zt/n standaard.

Autotest 87
Kluwer technische boeken b.v. brengt
al weerde achttiende editie van Autotest uit, Autotest 87. Het boek bevat
70 roadtests en nj-impressies.

Alfa 75 Turbo
Diesel
leverbaar
Met ingang van deze maand is de Alta
75 2.0 Turbo Diesel m Nederland leverbaar. Naast de l .8, de 2.0 en de zeer
sportieve en snelle 1.8 Turbo is dit de
vierde uitvoering m de 75-sene m ons
land.
De viercilmder lijnmotor van 1995
cm3 heelt een vermogen van 95 D I N
pk bij 4300 omw/min en een max.
koppel van 19.6 mkg bij 2300 omw/
min. Dit vermogen wordt bereikt door
toepassing van een turbo. Met die
motor wordt een topsnelheid van 175
km/h gehaald. De prijs van deze Alla
75 Turbo Diesel bedraagt J 45.040,mcl. BTW.

Uiteraard bevat deze i'itgave behalve
de modellen-informatie enkele artikelen die een wat andere benadering
van het gegeven "automobiel" kennen.
C" automobiel staat weliswaar centraal maar er wordt ingegaan op technische achtergronden, de ontwikkelingsarbeid die tot de automobiel van
de jaren negentig moet leiden. Autotest 87 is te koop m de boekhandel,
autoshop en kiosk en kost ƒ 29,75.

Austin Rover
en de KNAF

Deze Land Rover is rnet diverse extra's
uitgerust, zoals ee'i LPG-installatie
van totaal 140 liter. Er zijn o.a. twee
zwaailichten, pohti ssignaalapparatuur
en een toespreekinstallatie in gemonteerd en uiteraard ook een mobilofoon-installatie. .

Austin Rover stelt gedurende 2 jaar
een Land Rover 110 V8 Stationwagon
ter beschikking aan de KNAF.

De Land Rover wordt voor het eerst
ingezet bij de Limburgia Rallysprint,
die gehouden wordt op 22 februari a.s.

Allure in \vit met fï.25O,- voordeel.
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En toch
wordt het
voorjaar!
BLOEMENHUIS
De specialist
in af uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 2060

v-,

Fa, Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18
Deskundig advies.

*r j

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

<*

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

CONDITIE TRAINING
45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
Turks stoombad, badminton, whirlpool.

Prijs per keer ƒ 10,Maandag, dinsdag, woensdagavond van 19.3021.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
NU OP ONZE NIEUWE VERENDE VLOER.

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT
adverteer in de krant

De succesvolle Peugeot 309 is er tijdelijk in
een wel zéér exclusieve uitvoering: de 309 Allure.
Hij onderscheidt zich onmiddellijk van z'n
klasse-genoten cloor z'n modieuze witte uiterlijk.
En bij nadere kennismaking zult u aangenaam worden verrast door z'n complete uitrusting.
Een extra verrassing vormt z'n 1.3 liter'schone'motor. Die nieuwe techniek vermindert niet alleen de schadelijke uitlaatgassen, maar óók de Bijzondere Verbruiksbelasting.
Dat maakt deze 309 Allure een stuk voordeliger.

Tel daarbij z'n complete uitrusting, dan zult u
beamen dat de comfort-reputatie van Peugeot opnieuw bevestigd wordt.
Inclusief o.a.: • witte turbine wielplaten • witte achterspoiler • witte
beschermstrips met zwarte bies langs de zijkanten • witte dakEn dat voor een prijs, die 'm wel héél verleideantenne • witte sierplaat tussen de achterlichten • speciale striping
lijk maakt. Wantu kooptal een nieuwe Peugeot 309
en 'Allure'-signering op de zijkanten,, achterkant en op het
Allure voor slechts f21.395,-.
dashboard • hoofdsteunen op de voorstoclen • 1.3 liter (65 DIN pk)
Inclusief een groot aantal exclusieve extra's. 'schone' motor • S-vcrsnellingsbak.
Waardoor u al met al een voordeel van zo'n f125 0,geniet. Kom snel kennismaken met de exclusieve Óók over de voordelige financieringsmogelijkheden.Er is al
Peugeot 309 Allure.
een Peugeot 309 vanaf f20.455,-. §1 PEUGEOT 3O9
Uw Peugeot Dealer vertelt u het fijne ervan.
Ongehoord goed.

Peugeot 3O9^^W^ f21.395,-

I'RIJ/CN INCL nr*\ Al LLVI RINGSkOSllN l 4bS.- \\lj/!GINGI N VOOKI1! l lÜÜDI N

Zandvoort

Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

willen computers én goede programma's in het basisonderwijs, maar
yf*»»*4*

Krakers zitten
de educatieve uit
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Fo'.o Jos Jongenus

Afkortingen in onderwijs
Het wemelt m de onderwijswereld van de afkortingen. Voor
een niet-mgev;ijde is er in de regel geen touw aan vast te
knopen. Daarom hierbij een overzicht van enkele veelgebruikte benamingen.
HAO - hoger agrarisch onderwijs
HAVO - hoger algemeen voortgezet onderwijs
HBO - hoger beroepsonderwijs
HEAO - hoger economisch en administratief onderwijs
HHNO - hoger huishoud- en nijverheidsonderwijs
HLS - hogere landbouwschool
HMO - hoger middenstandsonderwys
HTS - hogere technische school
KMBO - kort middelbaar beroepsonderwijs
LAO - lager agrarisch onderwijs
LBO - lager beroepsonderwijs
LEAO - lager economisch en administratief onderwijs
LHNO - lager huishoud- en nijverheidsonderwijs
LLS - lagere landbouwschool
LLW - leerlingwezen
LMO - lager middenstandsonderwijs
LTS - lagere technische school
MAO - middelbaar agrarisch onderwijs
MAVO - middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
MBO - middelbaar beroepsonderwijs
MEAO - middelbaar economisch en administratief onderwijs
MHNO - middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs
MLS - middelbare landbouwschool
MTS - middelbare technische school
OU - Open Universiteit
PABO - pedagogische academie basisonderwijs
RU - rijksuniversiteit
SA - sociale academie
SPO - sociaal-pedagogisch onderwijs
TBO - technisch beroepsonderwijs
TU - technische universiteit
VHBO - vooropleiding hoger beroepsonderwijs
VWO - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
WO - wetenschappelijk onderwijs

Vteningen over de
3ito-toets zijn nog
mmer verdeeld

DE WERELD niet zonder comDAT
puters kan, brengt whizzkid avant la
lettre Chriet Titulaer het Nederlandse
publiek al jaren bij via zijn wondere wereld. Toch wist men zich in het verleden
bij het basisonderwijs altijd prima te redden zonder technische hoogstandjes.
Om de jongste jeugd in de toekomst met verloren
rond te laten lopen in een wereld waar woorden als
'megabyte', 'rom' en 'ram' gemeengoed zullen zijn,
maakt het lerarenkorps tegenwoordig steeds vaker
gebruik van de computer in het klaslokaal. De
belangrijkste organisatie, die scholen begeleidt bij
het werken met deze hoogwaardige apparatuur, is
de Amsterdamse stichting Input. Van de 1500 Nederlandse scholen die een computer hebben aangeschaft, maken er 1000 gebruik van dit initiatief van
de gezamenlijke spaarbanken.
E BASISSCHOLEN komen schoorvoetend
over de brug. Al jaren schreeuwt het bedrijfsleven dat computeronderwrjs aan de jeugd noodzakeIrjk is om niet hopeloos achter te raken op de rest
van de wereld, maar de leerkrachten raakten tot nu
toe niet erg onder de indruk van deze noodkreten.
Wellicht met het schrikbeeld in het achterhoofd
van een computer die de leraar uit de klas verdringt, hielden ze de wereld van 'bits' en 'chips' op
afstand. Maar ook de leerkrachten, die wel mogelijkheden zagen in de computer als hulpmiddel bij
onderwijs, konden niet aan de slag met de moderne
techniek. De meeste scholen beschikten niet over
de middelen om het dure speelgoed aan te schaffen.
De belangrijkste reden is echter tot op de dag van
vandaag het ontbreken van goede programma's
geweest.

D

De educatieve uitgeverijen zien weinig brood in
de ontwikkelen van computer-lesmateriaal. Het
ontwikkelen van een gemiddeld reken- of taalprogramma kost ai snel tienduizend gulden, een be-

oor Erwin Blom
UTOET DE Cito-toets op de
^"•*•helling? Met die vraag
mg de werkgroep „Alternaief Cito-toets" in september
986 aan de slag in het raaduis van Haarlemmermeer. In
et regio-overleg Amstelland
n Meerlanden, waarin naast
laarlemmermeer, de gemeenen Amstelveen, Aalsmeer,
Jithoorn, Ouder-Amstel en
kiemen zitting hebben, was de
•fgelopen jaren steeds vaker
*itiek te horen op de test voor
esdeklassers
(tegenwoordig
chtste groep).
Vertegenwoordigers van basis- en
ervolgonderwys staken in de werkfoep de koppen bj elkaar om de me'ngen over de Cito-toets te inventarieren en eventueel met alternatieven
P de proppen te komen.
De nadelen waren in die tijd snel op
•n rijtje gezet. Al jaren wordt er na'ijk van verschillende kanten fel
'tgehaald naar de 180 meerkeuzedie de leerlingen van de hoogklas van de basisschool krijgen
°orgelegd. Aan de hand van opgaven
P het gebied van taal, rekenen en
iformatieverwerking geeft het Cito
" schoolkeuze-advies. Het belangte bezwaar tegen het „examen",
•° 'eerde de werkgroep, is het feit dat
*teen eenmalige toets is. Als een leer' n g een slechte dag heeft, komt er een
ultaat uit de bus dat lager is dan
rtnaal het geval zou zijn. Het kan zo
*beuren dat een leerling volgens het
"ito geschikt is voor de mavo, terwijl
scholier een hogere opleiding met
e
'tiak ar n zou kunnen.
le

A Lli^EN BIJ de aanmelding op een
'*sc'iool
voor havo en/of vwo is het
Vfi
figens verplicht om naast het ad*s van de leraar een toets te raadpler
*'i.
waarbij de Cito-toets in Nederar
>ci de messt gebruikte is. Door deze

regel hoeit een scholengemeenschap
waar naast havo- en vwo- ook mavoonderwijs wordt gegeven, officieel niet
naar een test te vragen.
In liet verleden hechtten sommige
scholen zoveel waarde aan de uitslag
van de Cito-toets dat kinderen die lager dan 70 scoorden op een schaal van
100 niet toegelaten werden op een
havo. Ook niet als de leraar ervan
overtuigd was dat zijn pupil wel mee
zou kunnen op dat niveau.

contact tussen ouders en leraar over
de vorderingen en mogelijkheden van
een kind. Samen met het werk van een
kind worden deze bevindingen in een
dossier verzameld. Uiteindelijk is het
dan aan de ouders om de schoolkeuze
te bepalen. Henk Zigtema, lid van de
werkgroep en brugklascoördinator
van de Burgemeester Van Willigenmavo in zwanenburg: „In theorie is
het mogelijk dat ouders hun kind tegen beter weten in naar een te hoge
school sturen. In de praktijk blijkt dat
overigens niet zo te werken."
Op het eerste gezicht biedt deze continue begeleiding veel voordelen. De
kinderen worden immers meerdere
malen getoetst in tegenstelling tot de
eenmalige Cito-toets, verder is er uitgebreid contact met de ouders wat op
veel scholen ontbreekt.

drag dat moeilijk terug te verdienen is. De markt
ligt vast. ongeveer 8500 scholen, en is op zich groot
genoeg om een project rendabel te maken. Het probleem is echter dat de computerprogramma's te
kopieren zrjn, wat dan ook grif gebeurt in de schoolwereld. Zo valt er weinig te verdienen voor de educatieve uitgeverijen en zitten de scholen zonder
goed lesmateriaal.
A HET GEMOR in de kringen van de informaN tica-deskundigen
over het ontbreken van jonge

computerfanaten, begonnen andere instanties ook
in te zien dat Nederland m de toekomst een nieuwe
generatie van meesters van de joy-stick nodig heeft
om m de pas te kunnen blijven met computernaties als Japan en de Verenigde Staten. De regering nam nog niet zo lang geleden het initiatief tot
een proef op kleine schaal, maar het belangrijkste
project kan op naam geschreven worden van de
gezamenlijke spaarbanken. Toen enkele jaren geleden het schoolsparen een stille dood was gestorven,
zocht men naar een andere methode om iets te doen
voor de klant: de stichting Input werd in de startblokken geholpen. Peter Demelmne. project-coordinator: „In het begin stonden de scholen nogal
sceptisch tegenover ons computerproject. Ze hadden nog het idee dat de computer de plaats van de
onderwijzer zou gaan overnemen. Nadat weïze duidelrjk gemaakt hadden dat dat nooit zal gebeuren
en dat de computer- alleen een aanvulling op een
leraar kan zijn, raakte men geïnteresseerd."
hoeveelheden melden de scholen zich
I NaanGROTE
brj Demelmne en zijn medewerkers. Input

zorgt er niet alleen voor, dat er goede lesprogramma's en leermateriaal over computers voorhanden
zijn, die tegen maakkosten geleverd worden, maar
levert ook de medewerkers die de scholen begeleiden, etcetera. De aanschaf van een computer komt
de school op een behoorlijke investering te staan,
waarbij het bedrijfsleven overigens vaak bijspringt
maar de andere hulpmiddelen zijn dank zij Input

Df
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voor een habbekrats verkrijgbaar. De computer is
zo bereikbaar geworden voor de scholen. Demehnne: „Het doel van het project is om de hoogste
klassen van het basisonderwijs kennis te laten maken met de computer. Wat doet een computer, hoe
werkt het apparaat. Ze raken spelenderwijs vertrouwd met het gebruik van de computer, zodat ze
als ze ergens anders zo'n ding tegenkomen, bijvoorbeeld in een bibliotheek, er zonder vrees mee aan de
slag gaan."
IJ VERTELT dat het überhaupt moeilijk is om
H
op school meer te doen dan de kinderen met de
techniek kennis te laten maken, doordat er slechts

tijd is om de leerlingen één uur per maand achter
het beeldscherm plaats te laten nemen. Toch levert
Input meer dan alleen simpele kenmsmakingsprogramma's. Zo is er computerstof voorhanden op het
gebied van taal, rekenen, aardrijkskunde, etcetera.
Demelinne: „Input wil ook de leraren kennis laten maken met de mogelijkheden van de computer.
We willen laten zien dat zo'n apparaat daadwerkelijk een aanvulling kan zijn op de lesstof. Het heeft
geen zin om precies dezelfde stof zoals die m de
boekjes staat in een computer te gaan invoeren.
Het moest iets toevoegen. Zo is er een programma
dat 'Op reis' heet. De leerling moet zijn reisdoel aan
de computer opgeven en de computer vraagt hem
of haar daarop door welke landen gereisd moet
worden om op de eindbestemming te komen. Als het
kind een fout land aangeeft, zegt de computer dat.
Dat is aardrijkskunde. Maar de computer vraagt
ook welk geld op reis moet worden meegenomen,
waarvoor het kind naar de bank moet. Zo komen
allerlei aspecten van reizen en vakantie aan hod.
Maar ook zijn er goede taal- en rekenprogramma's.
De leraren kunnen bijvoorbeeld kinderen, die
slecht in het ontleden van zinnen zijn, alleen met
de computer laten oefenen."
„Beste jongens en meisjes, ik ben Carmen." begint een van de boekjes van Input. „Ik ga jullie iets

JHet onderdeel 'Rekenen'

lingen binnen te halen. De uiisiag van
de Cito-toets doet er daarbij niet meer
toe, als de leraar maar positief adviseert.
De werkgroep begon zich door deze
ontwikkeling af te vragen, of er nog
wel zoveel kritiek op de eindtoets van
het Cito was. En zo kon het gebeuren
dat een enquête onder 53 scholen uitwees dat het onderwijzend helemaal
niet meer zit te springen om het oorspronkelijke doel van de werkgroep:
het vinden van een alternatieve • Twee pagina's van
schoolkeuze-test. Wim Boskeljon: „De de Cito-toets vorig jaar.
leraren waren enthousiaster dan verwacht. Ruim vijftig procent zegt tevreden te zijn over de toets, nog eens
bijna veertig procent noemt zich matig tevreden. Het is dus goed mogelrk
dat we binnenkort met het advies komen om de Cito-toets te handhaven."

door Erwin Blom
vertellen over de computer. Naast mij zie je mijn
vader. Die denkt natuurlijk weer. dat hy het allemaal beter weet. Hy werkt de hele dag met computers. En 's avonds zit hij er ook vaak mee te spelen.
Trek je van hem maar niets aan." Vader: „Nou,
spelen ...? Werken zul je bedoelen' Als je een computer goed aan het werk wilt zetten gaat daar veel
tijd in zitten. Ik hoop, dat je daar ook wat over
vertelt." De uitleg in het Input-matenaal is allemaal simpel gesteld, maar toch zit de metsvermoedende zesdeklasser voor hij liet weet tot over zijn
nek in woorden als 'synta.x error', 'goto', en 'cload'.
Voor een nietsvermoedende leek uit een andere
generatie is het Engelse jargon al snel onbegrijpeIrjk abacadabra, maar de leerlingen, voor wie de
programma's bestemd zijn, hebben daar weinig
moeite mee. Dat is tenminste de conclusie, die te
lezen is in een enquête over het Input-project. gehouden onder driehonderd van de aangesloten
scholen. Driekwart van de leerlingen zegt daarin
enthousiast te zijn over de kennismaking met de
computer. Bij de leraren zijn de reacties nog positiever. Maar liefst 88 procent ziet het project zitten.
EMELINNE IS blij met de gunstige kritieken,
D maar
neemt deze wel meteen korreltje zout: „Ik

denk toch dat men dan niet kritisch genoeg is. Men
is te snel tevreden." Zelf wil hij dat niet zijn over het
project waar de spaarbanken jaarlijks enkele tonnen in stoppen. In de komende jaren blijft Input
schaven aan oude programma's, nieuwe ontwikkelen en veel tijd besteden aan het begeleiden van de
scholen. Zonder de inspanningen van de educatieve
uitgeverijen komt er dan toch goed en bruikbaar
lesmateriaal. Een nobele activiteit, maar waarom
stoppen die banken eigenlijk zoveel geld in activiteiten waar ze op het eerste ge/icht weinig van
terug zien? Demelmne: „Uiteindelijk u, het natuurlijk toch een vorm van public relations, hetopbouwen van een goede naam. Op de lange termijn kun
je er dan toch klanten aan overhouden."

|Het onderdeel 'Informatieverwerking'

ONDERWIJSINSTITUUT

VAN DE VELDE
Bnandlaan 3 t.m 9 - Haarlem
Tel. 33 68 68

AANVANG NIEUWE
CURSUSSEN

ZIET Anton Siedsma ook
T OCH
minpunten. Volgens hem zorgt

deze vorm van schoolkeuze voor een
A NTON Siedsma, lid van de werk- extra werkbelasting van 75 uur per
Ai. groep en directeur van basisschool jaar voor het onderwijzend personeel.
Aldoende in Zwanenburg: „Naar mijn Verder heeft men m de jaren dat het
mening is er altijd te veel waarde ge- Haarlems initiatief loopt, de toetsen
hecht aan de uitslag van de Cito-toets. nooit geëvalueerd. Dit terwijl lesmeOok bij ouders. Die denken vaak dat thoden en opvattingen wel voortdueen school waarvan de uitslag van een rend worden bijgesteld. Tot slot
Cito-toets hoog uitvalt, kwalitatief spreekt hy met een knipoog over de
goed onderwijs geeft. Dat hoeft beslist papierwinkel die de dossiers opleveniet zo te zijn. Het kan best zijn dat een ren: „Ze moeten met een vrachtauto
school met een lage Cito-score naast bij de vervolgopleidingen worden afgeeen verantwoorde zorg voor de leer- leverd."
prestaties, ook aandacht besteedt aan
Ook ging de werkgroep in Amsterbijvoorbeeld sociale vaardigheden, dam kijken, waar men de Cito-toets
creativiteit en weerbaarheid van de eveneens over boord heeft gezet. Daar
leerling. Door dat te doen is het moge- werkt men niet een zogenoemd schoollijk dat een scholier met een lage score keuze-adviesformulier. Het advies van
meer kans van slagen maakt op een de leraar wordt er uitgebreid omkleed
middelbare school dan een ander met met argumenten en werk van de leereen hogere uitslag die die training niet ling.
heeft gehad."
Zoals gezegd is de werkgroep „AlterOndanks de kritiek, ziet hij ook natief Cito-toets" van start gegaan
voordelen. Naar zijn mening is een met het idee dat de meerderheid van
Cito-toets een goede mogelijkheid voor de scholen van de toets afwilde. Daarde leraar om te bekijken of leerdoelen om ging men op zoek naar eventuele
gehaald zijn. Siedsma: „Het is een ob- alternatieven en zette men voor- en
jectieve manier om dat te meten. Je nadelen tegen elkaar af. Dat alleen
komt daardoor te weten waar extra een Cito-toets een zeer riskante grond
aandacht nodig is."
voor een schoolkeuze is, daar was men
WERKGROEP onder leiding het bijna vanzelfsprekend over eens.
' van onderwijsdeskundige Wim Henk Zigtema: „Het is ook belangrijk
Boskeljon van de gemeente Haarlem- om te weten wat de sociale opstelling
mermeer ging na het inventariseren van een kind is, hoe het in een klas
van de voor- en nadelen kijken in om- functioneert, uit wat voor milieu een
liggende plaatsen naar de omgang met kind komt, etcetera."
de schoolkeuze aldaar. Zo is men in
E WERKGROEP kwam snel na
Haarlem geheel afgestapt van de Citode oprichting tot de bevinding dat
eindtoets. Daar werkt men met het
systeem van zogenoemde continue be- de macht van de Cito-toets al jaren
geleiding. Gedurende de twee laatste tanende is. De vervolgopleidingen vrajaren van de basisschool krijgen de gen steeds minder naar scores. Dit zou
kinderen twaalf toetsen voorgelegd op voornamelijk komen door het dalend
het gebied van taal en rekenen. In die kindertal. De scholen zijn in een vaak
tijd is er verder regelmatig en intensief moordende strijd gewikkeld om leer-

met

De kat zit op de tafel.'
|Hij
- de melk.
* zit met
• zijn snuit •
Hij likt. Hij lust graag melk zijn bakje. Het bakje staat ook - de
tafel.
j
Denk aan de regel toets.

Niet alleen over de vragen
wordt zwaar nagedacht

De jaarlijkse Cito-toets voor het basisonderwijs staat weer
oor de deur. Spannende dagen voor de leerlingen van de
loogste klas van wat vroeger de lagere school heette. De test
ïie altijd een belangrijk hulpmiddel is geweest bij de keuze
een vervolgopleiding, begint echter aan gezag in te
weten. Onder meer door de strijd om scholieren de deuren
binnen te lokken, hechten de middelbare scholen steeds
ninder waarde aan de 180 in het verleden heilig verklaarde
neerkeuzevragen. De voors en tegens van een toets.

aan

Inschrijving geopend
Beroepsopleiding voor

GRAFISCHE SCHOOL
HAARLEM
Terschellingpad 2, Haarlem (Schalkwijk)
buslijnen 71-77-2, tel. 023-337004.
School voor voorbereidend grafisch beroepsonderwijs voor meisjes en jongens vanaf de basisschool. Eveneens voorbereidend
onderwijs voor verdere studie aan
het Middelbaar Technisch Onderwijs.

RECEPTIONISTE - SECRETARESSE STENOTYPISTE
KANTOORASSISTENT - BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER(STER) - INFORMATICA
BAKKERIJ EN HORECA
VAKSCHOOL

Vanaf heden dagelijks

INSCHRIJVING VAN
LEERLINGEN
OPENBARE LES
op woensdag 21 januari en 28 januari van 10.00-12.00 uur en van
13.00-16.00 uur, op donderdag 26
februari van 19.00-21.00 uur.
Opleiding tot REPRO-TEKENAAR voor
leerlingen met goede tekenkwaliteiten en
een "afgeronde vooropleiding
LBO-C,
MAVO e.d. Toelating na tekentest.
Folder en inschrijfformulier op aanvraag.

Balboastraat 20
A'darn, tel. 120585
(vlakt i rvt Mercatorplein)

- Opleiding voor _

* BROOD- EN BANKETBAKKER
* KOK-KELNER
Minimale toelatingseis basisschool
Kopklas voor leerlingen rnet 4 jaar voortgezet onderwijs
Jongens zowel als meisjes
Opleiding A. B. C. D. niveau.

VOORLICHTINGSAVONDEN:
donderdag 29 januari van 19.30 tot 21.00 uur
donderdag 5 februari van 19.30 (of 21.00 uur
Als u verhinderd bent kunt u te allen ti|de telefonisch een afspraak maken

DONDERDAG 22 JANUARI 1987

WEEKMEDIA 30

È vond wat Ik zocht op UB Grote Krocht
HERMAN HARMS
Grote Krocht 22 Zandvoort
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter-'
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis ]
Micro s op de pagina ,,MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
(
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.3 3 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan.
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hootddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter.
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkniqbaar
e Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
• Bi] plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2,50 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven- tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Warme gevoerde laarzen
Suède
met of zonder rits
in leder

Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

fK~lKW?0_
•ffiOUAD&$

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

OPRUIMING
50%
KORTING
op de winter kol lekt ie
WEEKREKLAME VAN AART VEER
Hagelwit

BLOEMKOOL

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie
Perz tapijt te koop, mt
275x160, ƒ2500, salontafel,
ovaal noten op kruisvoet,
ƒ1000 Tel 13557
* Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandelmg
Renault T, type 4L, 1981, kl
wit, motor 100%
Vr pr
ƒ2000 Tel op werkd na 17
uur 02507-18754

BONTMANTEL-INRUIL
Met
(kleine)
bijbetaling
Meest exclusieve lichtgewicht nappa lammy-coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor afspraak of uitgebreide documentatie 020 233488
* De verg Vrouwen van Nu* Welke dierenvriend wil teg
organiseert lessen, clubs le- verg tijdens beursbezoeken
zmgen, excursies enz Word en vakantie onze grote hond
ook lid of bel eens met nr verzorgen9 Niet bij katten
16085 of 14462"
Tel 17878
Gevraagd 1 a 2 KAMERAPP
in Zandvoort of omg tot ƒ 600 Te huur gevraagd GARAGE
p mnd Br o nr 79874987 omg eerste dwarsflat Lobur v d blad
rentzstraat Tel 18969
•*• Gevraagd
vnjwillig(st)er * Te koop 1 p skischoenen
voor peuterspeelzaal Hannie en 1 p noren, mt 46 Tel
Schaft voor enkele ochten 17937
den per week Inl tel 19028
•*• Te koop 2 ledikanten
of l3708
(90x200) + 2 lattenbodems
•*• Goedkoper is beter werk en Dunlop matrassen, samen
op 14 februari Zaterdag vrij- ƒ300 Tel 14643
houden dus
•* Te koop 2 pr bergschoe•*• Help de Polen Stuur eens nen, mt 40 en 45 prijs ƒ 75
1
een voedselpakket
Geen Tel 12565
adres ~> Dat hebben wij voor u1 * Te koop 2 rad best modelInl tel 02907 5235
auto's (Tamiya), ccmpl met
* Help poes vermist 1 (zwart/ zender, ontv , accu s etc Pr
wit) Weggelopen 12 jan Wie n o t k Tel na 17 uur 02507heeft haar gezien7 C Wilten- 15359
burg Dr Kuyperstr 12 Tel
* Te koop 2-pers matras,
13608
140x200 cm, ƒ200 Tel
*• Het Jeugd Rode Kruis is 13845
opgencht ben je geinteres- * Te koop aangeb heren
seerd m EHBO en tussen 11 lammy coat, donkerbruin, mt
en 16 jaar meld je dan als lid 50/52 Tel 16262
en bel 15609 of 14571
* Te koop aangeb 1 steel
Hillegom-Antiek stofzuiger ƒ 75, kleine ijskast
Vijf toonzalen leefbare meub met vnesged , merk Philips,
m alle stijlen ook Mechels en ƒ 125 Tel 14429
Henry II Laagste prijzen'
Te koop eikehouten kloosterLeidsestraat 122 Dag tel tafel, lengte 1 84 m + 4 stoe0252020993 Koopavond
len, biezen zitting Prijs ƒ 600
* Ijsclub Zandvoort zoekt Ie Tel 14628
den, actief graag Informatie Te koop gnll/bakoven met
tol 18639
warmhoudplaat, 2 stereo to* ,,lk vond wat ik zocht bij rens (een Sony, een SchneiJoonkunst in ,De Krocht" der); film camera + projector,
Misschien geldt dat ook voor tafel, groot scherm, oprolu' Kom eens luisteren1 Elke baar, m een koop ƒ 1500, kan
maandagavond om 8 uur
ook apart, pr n o t k Tel
* Leer ook in 4 lessen de 18450 of 12601
levensreddende handgrepen * Te koop hele grote paubij een acute hartstilstand bij wenstoel ƒ 75 Tel 13845
de Kruisver Zandvoort Inl Te koop huis met zomerhuis
Hr de Leeuw, tel 16085
in Zandvoort Centrum
Rustige oudere dame zoekt Vraagprijs ƒ 125000 k k Inl
voor perm vrije won of flat te Eerenstem, Koningstraat 3
huur Br nr 798-74986 bur bl * Te koop klem elektrisch or*• Schaatsen kan je alleen m gel met ntm box, mcl veel
de winter 11 Schaken kan lede Easy-play muziek, ƒ 250 Tel
re donderdagavond in het 15529, Zandvoort
Gemeenschapshuis
* Te koop legkast, hxbxd
175x85x60 cm, prijs ƒ80 Tel.
Timmerbedrijf
02507-12292
R. F. Lammers
* Te koop olie radiatorkavoor al uw timmer- en onder- cheltje, strandscherm; strijkhoudswerk Tel 023-364168, plank, kofferwiel Tel 16136,
na 19 uur
b g g 023-381378

1250

vanaf
mt 35 t/m 46

Mode

Passage 42
Tel. 12500

Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5// 7 50 p d
5 films / 25 p week
Verhuur movie-boxen

vanaf

Warme
Spaanse
pantoffels

Aangeb goede verzorging
Passage 42
van uw hond (teef), ged uw
Zonnestudio
vakantie of weekend Tel
02507-14058
Kapsalon
•*• Aangeb
kl -t v , groot- ZONNEBANK 20 mm / 9
beeld, Philips, ruilen voor een (snelbrutnbuizen)
kl beeld kl - t v Tel 18036
abonnement 10x ƒ 80
* Al in Friesland geweest9 lEZICHTSKANON
20 mm / 10
Wij zitten hier in Zandvoort
abonnement 4x ƒ 35
gezellig te schaken in het Gemeenschapshuis ledere don- LICH KANON 40 mm / 40
derdagavond vanaf 2000 u
abonnement 3x ƒ 100
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
WIJ WERKEN OP
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
AFSPRAAK
per week Corn Slegersstr
ZONNESTUDIO
OOK
28, tel 02507-12070
'S AVONDS GEOPEND

Videotheek 'Dombo'

vanaf 01

per stuk
Heerlijk zoet

CLEMENTINES
heel kilo
Wegens enorm succes

KARMIJN appels O50
2 kilo

Geen
Elfstedentocht

Erica

maar wij staan altijd voor
u klaar op de

Grote Krocht 24 -Zandvoort

Grote Krocht.

£• j

Uit onze keuken

KOMKOMMERSALADE
met knoflooksaus
198
te pond

bij

Lida Bromet Mode
Haltestraat 18
Zandvoort
* Te koop stalen noren, mt
37, witte kunstschaatsen, mt
38 Prijs per paar ƒ30 Tel
19509
* Te koop Taebriz klassiek
vloerkleed, maat 140x200 cm
Prijs ƒ 125 Tel 17032
* Te koop timmer-, metselen tuingereedschap, restanten hout enz Billijke prijzen
Bel 02507-17405
Te koop tractor, 1 cil Porsche
m garn net, compl metbordhjnen enz T e a b Tel 14725

^a

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt
Ook voor huishoudelijk personeel
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft

* T k kofferschrijfmachine
Torpedo-Athena, nieuw, wegens verhuizing, ƒ 125 Tel
18035

«•
k o o P
T e
m 0 d
e n
3 8
k r
r i e t e n

m l
b r u 1 d s J a P o n
s
1
1 e u T p 1
s l o c 1
0 2 - 5 1

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300 • KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ530 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

T k PERSIANER mantel, mt
42, z w , ƒ350, BONTMUTS,
nerts, ƒ50 Tel 17146
+ Tk
ski/winterbroeken,
tuinbroekmodel, ski-overall's,
skipakken, div min en kleuren, leeft 3-5 jr a ƒ 107 15,
div schaatsen Tel 12698
* T k a compl kleurendoka
Durst vergr, Philips analyser,
drum, schaalverwarmer, zw bel, meter etc Tel 17639

Voor al uw overhemden en
fijne was, perfect gewassen
en gestreken
WASSERIJ T KREUKELTJE
Hogeweg 55 - Tel 16262
* Voor een knaak per avona
zit je goed bij de Zandvoortse
Schaakclub m het Gemeenschapshuis, donderdag 20
uur

FRUIT

héél pond gesneden

RODE KOOL

049

Grote Krocht 25,
tel. 14404

SKIGYMNASTIEK
en
ROLLERSKIËN

^•U
tA
Ml S
Gt R
AT
S

-/MICRO

GROENTE EN

MAANDAG EN DINSDAG

* Wie wil zijn complete 21
MC verkopen, dus voeding,
bak en antenne, bij voorkeur
Bigstick, het moet wel 100%
zijn Tel 15052

Winteropruiming!!! D
KE
tG
UE
tLS
Ï5
5 R
Halve prijzen!!!

AART VEER

Naar aanleiding van het enorme
succes van onze serie conditietraining voor wintersporters welke onlangs is beëindigd
starten wij op zondag 25 januari 1987 opnieuw een serie
van 6 lessen.
De prijs: 6 lessen ƒ37,50 tegen inlevering van onze
voordeelbon slechts ƒ25,- (per les ƒ6,50).
De lessen duren ± 2 uur en beginnen om 10.00 uur.

ROLLERSKIËN
Binnen de serie conditietraining voor wintersporters was
ook een les rpllerskiën ingebouwd. Dit bleek zo een
succes dat wij hebben besloten om een speciale
rollerskicursus op te zetten, te beginnen op zaterdag 31
januari 1987. Rollerskiën is leuk op zich, maar ook een
bijzonder goede voorbereiding op het-langlaufen. De
cursus bestaat uit drie lessen van een uur.
Normale prijs ƒ45,-, tegen inlevering van
de voordeelbon uit deze krant
betaalt u slechts

ƒ30,-

Info en aanmelding: JACHTHAVEN SLOTERPLAS
tel. 020-138855 vragen naar Jim Dienaar

VOORDEELBON
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam

Naam
of afgeven bij

Adres
Telefoon
Postcode

Plaats

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 J M Zandvoort

Tegen inlevering van deze voordeelbon heb ik
Naam:

Adres:
Plaats:
Tel.:

Postcode:

(Zolang niet volgeboekt) recht op

D * 6 lessen skigymnastiek
D * 3 lessen rollerskiën
* Aankruisen wat gewenst wordt.

a ƒ25,a ƒ 30,-

•f: •
<•//'<. A', V •i:'

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
Donderdag 29 januari 1987

Los nummer ƒ 1,-

IMieuwsblad
47e jaargang nummer 4

Editie:30

Oplage: 4.400

nKBueu

ZANDVOORT/HAARLEM
- Het circuit mag in Zandvoort blijven. Weliswaar niet.
in de vorm zoals het er nu bijligt, maar in de verkorte versie, waarvoor al plannen zijn
uitgewerkt. Een VVD-motie
om het circuit te behouden
haalde tijdens de behandeling
van het Streekplan voor het
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied vorige week donderdag
een krappe meerderheid van
drie stemmen: 39 voor en 36
tegen.
• Volgens de VVD is het streekplanbeleid steeds gericht geweest op een beperking van de geluidbelasting van
het circuit en niet op opheffing daarvan. De door de gemeente voorgestane
comprimering van het circuit wordt
door haar gezien als een ingrijpende
maatregel tot sanering van de geluidsproduktie. Ook Gedeputeerde Staten
staan, volgens de VVD, blijkbaar positief tegenover een dergelijke comprimering nu zij de helft van de kosten
voor rekening van de provincie hebben genomen van het TNO-onderzoek
naar de accoustische effecten van die
comprimering. De VVD veronderstelt
dat door die positieve instelling bij de
gemeente verwachtingen zijn gewekt,
zeker nu dat onderzoek een gunstig
resultaat voor de ci^cuit-comprimering heeft opgeleverd. Nadat het onderzoek was verricht ontstond de behoef te aan het terrein waarop het recreatieproject van Mabon is geprojecteerd een kleine uitbreiding te geven
ter plaatse van het zuidelijke gedeelte
van de huidige racebaan.
Gedeputeerde Staten zeiden in hun
voordracht dat op termijn moet worden gestreefd naar het sluiten van het
circuit. Maar de VVD is van mening
dat kan worden vastgesteld dat de gemeenteraad van Zandvoort inhoud
heeft gegeven aan de eis om de geluidhinder te keperken door het circuit
kleiner te laten maken. Dat kleiner

Het circuit mag blijven

ZANDVOORT - Zowel bur-f
gemeester Machielsen als Dirk j
Buwalda persvoorlichter van!]
het circuit, zrjn dik tevreden 't
over de plaatsing van het cir- -,
cuit op het streekplan. Dit is '•'
volgens beide heren stellig een ';
ruggesteun bij het zoeken naar:
sponsors of investeerders, in '
verband met de renovatie.
'\
"Het staat nu muurvast dat het i?
j circuit blijft", aldus Machielsen, >'
"mits we natuurlijk de juiste spon- '^
sors vinden". Volgens Buwalda is [j
het "een mooie overwinning, zowel f
van de gemeente als van ons, om- ij
dat wij beiden bezwaarschriften §
hebben ingediend. Het wordt nu fj
allemaal een stuk makkelijker, om- h
dat de politieke belemmeringen j
zijn weggevallen". Voor directeur h
Jim Vermeulen was het bericht t,
een aangename verrassing bij zijn Ej
thuiskomst uit Afrika.
|

Het circuit mag van Provinciale Staten blijven voortbestaan.

maken heeft tot gevolg dat in Zandvoort minder geluidhinder wordt ondervonden van het circuit. Want uit
het TNO-onderzoek is gebleken dat de
comprimering van het circuit tot gevolg heeft dat de geluidsbelasting op
de gevels van de dichtst bij het circuit
gelegen woningen en ook op de gevels

van de - formeel niet onder de werkingssfeer van de Wet Geluidhinder
vallende - recreatie-eenheden in het
geprojecteerde recreatieproject blijft
beneden de norm van 55 decibel welke
volgens de Wet Geluidhinder niet mag
worden overschreden.
De VVD vindt het terecht dat bij het

ZANDVOORT - De gemeenteraad gaat 'met bloedend hart' dat geval echter betaalt het casino
een overeenkomst aan met de Nationale Stichting tot Exploita- niet meer dan f. 1.25 per bezoeker, wat
Zandvoort een inkomstenderving
tie van Casinospelen (NSC). Daarmee heeft men keuze gemaakt voor
van 225.000 gulden in 1987 en
tussen twee financieel nadelige alternatieven die het NSC aan- betekent
400.000 gulden in de jaren daarna.
geboden had. Deze stichting had de gemeente onder druk gezet, Indien de gemeente in de toekomst
nadat twijfel was ontstaan over de rechtmatigheid van de overgaat tot het instellen van enige
vorm van toeristenbelasting, zal dit in
toeristenbelasting die het casino de afgelopen jaren is berekend. mindering
worden gebracht op deze f.
De 'schade' van de keuze loopt op tot ongeveer 400.000 gulden 1,25.
per jaar.

\ ZANDVOORT - Met ingang
\
van dit jaar mogen de Zand!
, voortse terrasjes ook in de
maand juni tot 's avonds één
uur open blijven.
Tot op heden stond het gemeentelijk terrassenbeleid de langere openingstijden alleen toe in de maanden juli en augustus. Dit stuitte
echter regelmatig op bezwaren,
vooral in verband met de mogelijke
warme avonden in juni.
Buiten deze drie maanden blijft de
terrasvergunning tot 24.00 uur gelden.

gen de Verordening Toeristenbelasting (VTC), op grond waarvan het casino f. 2,60 per bezoeker moet betalen.
Deze belasting is alleen gerechtvaardigd, indien men in het casino 'verblijft'. Over dit begrip is enige tijd geleden ernstige verwarring ontstaan.
Volgens een arrest van de Hoge Raad,
naar aanleiding van een geschil over
de Watertoeristenbelasting die de Amsterdamse rondvaartboten moesten
betalen, is er pas sprake van verblijf,
bij een aanwezigheid van minstens l
3/4 uur.
Omdat het daardoor twijfelachtig is
geworden, of de VTC wel gerechtvaardigd is, tekende de NSC bezwaar aan
tegen de aanslagen over de afgelopen
driejaren. Het lag in haar voornemen
hiertegen een beroepsprocedure in te
spannen, die met grote waarschijnlijkheid nadelig voor Zandvoort zou uitvallen. In dat geval moest de gemeente
de belasting van deze jaren, in totaal
2.273.000 gulden, terugbetalen. De toeristenbelasting zou opgeheven worden
en op geen enkele wijze gecompenseerd. Het enige alternatief, belasting
vanwege extra voorzieningen voor het
casino, is in deze gemeente niet van
toepassing.

De NSC stelde het gemeentebestuur
voor een keuze. Meri kan de Verordening Toeristenbelasting Casino handhaven, of een overeenkomst aangaan.
In het eerste geval start de NSC de
beroepsprocedure, waarbij de gemeente het risico van verplichte terugbetaDatum
HW LW HW LW ling loopt. Indien men de overeenkonist tekent, ziet de stichting af van
29 jan
02.59 10.43 15.12 23.15 verdere procedures en voldoet de nog
30 jan
03.4711.2816.00 --.-- verschuldigde toeristenbelasting. In
31 jan
04.3202.03 16.46 12.14
1 feb
05.160248 17.32 13.13
2 feb
05.5903.2618.1713.53
3 feb
06.41 02.15 19.04 14.42
4 feb
072403.05 19.51 15.29
5 feb
080803.5220.4016.13
6 feb
0857043821.3316.55
Maanstanden. donderdag 5 feb
EK 17.21 uur
üoodtij: 5 februari:
NAP + 91 cM 21.00 uur.

Waterstanden

ZANDVOORT - De gemeenteraad is van oordeel dat tot zo spoedig mogelijke ontruiming van
camping 'De Zeereep' moet worden overgegaan, uiterlijk l september 1987. Daarnaast is de gemeente niet verantwoordelijk
voor het vinden of zoeken van een
eventuele nieuwe locatie. Daarom
wordt nu reeds elke vorm van
aansprakelijkheid afgewezen, zoals ook in het verleden altijd is
gebeurd.

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

Res.
bezorgers/sters
om af en toe in te vallen bij
ziekte en/of vakantie (op donderdagmiddag). Min. leeftijd
15 jr.

tel Palace, moet er meer eenheid
komen in het toeristische beleid
van Zandvoort. Dit is volgens hem
noodzakelijk om een toeristische
trend te kunnen bepalen en de
badplaats zo meer onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de VVV Zandvoort is het
bedrijf zelf al geruime tijd bezig
met de presentatie van de toeristengemeente.

"De gemeente Zandvoort moet in
toeristisch opzicht eigenlijk meer
functioneren als een bedrijf, aldus

Tel. 17166.

Spaan, "met een burgemeester die
meer de rol heeft van manager. Er
lopen in Zandvoort genoeg mensen
rond met goede ideeën en initiatieven,
maar deze komen slechts zelden aan
bod omdat er te weinig samenwerking
is. Bovendien richt men zich te sterk
op kort durende evenementen. Natuurlijk zijn deze goed voor het toerisme, maar maar een beleid voor op de
lange duur blijft daardoor achterwege. Zandvoort moet zich niet alleen
maar afstemmen op zomertoeristen of
de dagjesmensen van een winterse
zondag".
Met name het huidige 'gezicht' van
de badplaats valt hem zwaar. Het
'oogt' niet volgens hem. Ter vergelij-

Collecte IJmond
MTS werd succes

De overeenkomst wordt pas van
kracht als deze is goedgekeurd door de
staatssecretarissen van Economische
Zaken en Justitie, terwijl intrekking
van de VTC bij Koninklijk Besluit
moet worden goedgekeurd.

Met de giften hoopt het Jeugd Rode
Kruis, waarvan nu ook in Zandvoort
VVV Zandvoort en Palace Hotel waren vorig jaar ook vertegenwoordigd op
een afdeling is opgericht, de nood in
dit deel van Zuid-Amerika enigszins te de Internationale Toeristen Beurs in Berlijn. Achter de balie oud VVV-medeverlichten door de bouw van een medi- werkster Gerda de Blaauw en Mohiedinne Khachnaoui, één van de hotelsche hulppost.
eigenaren.

ZANDVOORT - Door de bezuinigingen van het rijk kunnen in
1987 in Zandvoort minder gesubsidieerde woningen gebouwd worden, dan in eerste instantie was
toegezegd. Het advies van de Regipnale Volkshuisyestings-Commissie (RVC) Zuid-Kennemerland, gericht op de verdeling van
de subsidies, gaat uit van een aantal dat ongeveer zeventien procent lager ligt. Volgens de heer De
Kluyver, beleidsmedewerker van
de Provinciale Griffie, zal dit advies vrijwel zeker door de provincie worden overgenomen.

Dit jaar minder nieuwe
woningen dan verwacht

Diefstal
tafelkleden
ZANDVOORT - Uit de kelder van
een woongemeenschap voor ïichame'ijk gehandicapten, zijn vorige week
woensdag tafelkleden gestolen. Het
gaat hier om ruim honderd stuks.

Man aangehouden
• Bij de Bomschuiten Bouwclub herleeft weer een oud stukje Zandvoortse
historie. Henk Menks en Jan Weber tonen hier onder andere het oude
postkantoor en hel tramhuisje.
Foto Beriott

premie A- (26) en premie C-woningen
(45). Premiehuurbeleggers- en premie
B-woningen zijn voor dit jaar overgeslagen. Volgens De Kluyver komen
het gewest en daarmee ook Zandvoort
er nog goed vanaf, omdat op andere
regio's en provincies nog sterker gekort is.
Ook de gemeente Haarlem heeft dit
jaar ingestemd met het RVC-advies,
zij het onder protest. Vorig jaar ging
zij niet accoord omdat men het aantal
Voor Zandvoort houdt dit in, dat er woningwetwoningen te gering vond.
in 1987 subsidie is voor zevenentachtig Deze gemeente rekent het tot haar
nieuwbouwwoningen. Deze zijn ver• Vervolg op pagina 3
deeld over de sociale huursector (16),

Onder de handen van de clubleden krijgt het in de zestiger jaren
gesloopte postkantoor weer nieuw
leven, evenals het nabij gelegen
tramhuisje. Om het beeld compleet
te maken, wordt daarbij ook nog de
oude tram nagebouwd. De copieen,
die worden gemaakt aan de hand
van oude bouwtekeningen of foto's,
zijn verrassend echt.
Daarnaast is men bezig met het
op schaal bouwen van het oude
'Circus', dat zich tot in de jaren
twintig tegenover het huidige station bevond. Ook hierbij maakt
men gebruik van een oude bouwtekening, maar het probleem doet
zich voor, dat men zich indertijd

Water komt
de deur uit
ZANDVOORT - De politie heeft vonge week dinsdag een voordeur moeten forceren omdat er water onder de
deur doorliep naar buiten, terwijl de
bewoners niet thuis waren. Het water
was afkomstig van de eerste verdieping en liep langs de trap naar beneden. Een verwarmingsinstallateur
had 's morgens de centrale verwarming afgetapt en blijkbaar vergeten
een hoofdkraan dicht te draaien.

king noemt hij de gemeente Noordwijk, waar wel degelijk in de afgelopen
jaren het uiterlijk is veranderd.
"Waarom vestigt bijvoorbeeld Hotel
Oranje zich in Noordwijk en niet in
Zandvoort? En waarom wordt Scheveningen dé badplaats van Nederland
genoemd en niet Zandvoort? Wat is
het verschil tussen deze plaatsen? Ik
denk dat het zinvol is om daar eens een
onderzoek naar in te stellen en met de
uitkomst daarvan rekening te houden
bij het beleid. Overigens zou het zeer
gunstig als er nog meer goede hotels
bij zouden komen".
Zelf speelt het hotel een actieve rol
in de presentatie van de badplaats.
Regelmatig worden, in samenwerking
met de VVV Zandvoort, stands ingericht op internationale beursen voor
toerisme, zoals onder andere in Berlijn, Parijs, Londen en het MiddenOosten. Ook deze week is een van beide
eigenaren met dit doel onderweg.

Broek moet
betaald worden

waarin de gemeenten van dit gewest
zitting hebben, heef* zich hierbij noodgedwongen - neergelegd. Aan de
hand van dit aantal is men unaniem
tot een advies gekomen, voor de wijze
waarop de gesubsidieerde woningbouwcontingenten kunnen worden.
Dit is inmiddels aan de provincie overhandigd. Vanwege het unanieme karakter van het advies wordt verwacht,
dat zij deze verdeling zal toepassen.

ZANDVOORT - De Bomschuiten Bouwclub is zoals altijd ook nu weer druk bezig met
Zandvoorts historie. In het
clubgebouw aan de Nicolaas
Beetslaan wordt momenteel de
laatste hand gelegd aan enkele
natuurgetrouwe kopieën van
oude Zandvoortse gebouwen.
Het is een deel van het aangezicht, dat het Raadhuisplein
vroeger gaf, wat hier op schaal
wordt nagebouwd.

De motie werd ingediend door de
fractievoorzitter van het CDA, Ingwersen, mede ondertekend door CDA
raadslid Paap en de fractievoorzitter
van Gemeente Belangen Zandvoort,
Jongsma.

Daarnaast werkt Palace Hotel, dat
tweehonderdtwintig bedden telt, ook
hard aan de eigen presentatie. Sinds
de aankoop door de compagnons
Khachnaoui en De Graaf m 1983, zijn
alle zesentachtig appartementen en
kamers gerenoveerd. Het interieur,
• Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - De acties van de
leerlingen van de IJmond M.T.S. van
kort voor de Kerstdagen, zijn voorspoedig verlopen. De collecte van de
eerste en tweede klassers had een opbrengst van bijna achtentwintig duizend gulden. Het geld gaat via het Nederlandse Jeugd Rode Kruis naar
Noord-Colombia, ter realisering van
een medische hulppost. Deze moet komen in het district Choco. Dit gebied
heeft de grootste kindersterfte van
heel Zuid-Amerika.

In de regio Zuid-Kennemerland
kunnen dit jaar 1029 gesubsidieerde
woningen gebouwd worden, ruim 120
minder dan door het rijk was toegezegd. De RVC Zuid-Kennemerland,

kan bieden is dat gedeputeerde staten
geen toestemming verleend aan de
Vendoramaplan. Tijdens een vergadering van de campingbewoners, enkele
weken geleden in Amsterdam, werd
echter duidelijk dat zij de rechtmatigheid van uitzetting zullen aanvechten.

Palace Hotel maakt zich sterk
voor presentatie van badplaats

TNO-onderzoek de Grand Prix niet is
betrokken. Want dat is een "uitzonderlijke bedrijfsomstandigheid". De
motie waarin het behoud van het circuit werd bepleit werd tenslotte aangenomen met de stemmen van de
ZANDVOORT - Volgens Paul
VVD, een groot deel van het CDA en
Spaan, general manager van Hode CPN voor.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag ging de raad accoord
met het laatste voorstel, zij het 'met
bloedend hart'. Over het algemeen'
vindt men de f. 1,25 veel te weinig. Met
name de Partij van de Arbeid, omdat
er geen jaarlijkse stijging aan dit bedrag is verbonden. De wethouder van
financiën, Aukema, kon nog begrip
opbrengen voor de handelwijze van
het NSC, dat volgens hem evenals elk
ander bedrijf zo efficiënt mogelijk wil
werken.

'Raadhuisplein' in aanbouw

ZANDVOORT - Aan het BadhuisPlein werd maandag een twintig-jariBe man aangehouden. Hij had uit een
verlaten pand een portofoon gestolen.
Na aanhouding bleek dat de man al
meerdere diefstallen had gepleegd.

(Archieffoto)

ADVERTENTIE

Raad zwicht onder druk
Stichting Casinospelen

ij Terrasjes mogen
•j in juni langer
jjopen blijven

Toekomst somber voor
bewoners Zeereep

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag werd, na enkele toevoegingen, een motie van deze strekking met algemene stemmen aangenomen. Hiermee neemt de raad een
duidelijk standpunt in ten opzichte
van de campingbewoners. Deze moeten de huidige locatie ontruimen in
verband met de verkoop van de grond
Het moment dat door de Staten- |
aan Vendorado. Nu het 'Roggeveld' als
leden gestemd werd over het cir- £ mogelijke oplossing door de provincie
cuit, was voor Buwalda erg span- C is afgewezen, blijft er voor hen geen
nend, vooral omdat de Partij van de y alternatief over. De Artikel 19 procedure, in gang gezet om het bestemArbeid afwijzend reageerde. Dit |
was tegen de verwachtingen in, b mingsplan voor dit gebied te kunnen
wijzigen, zal niet afgebroken worden.
omdat men zich in het verkiezings- |
programma vóór behoud van het
De enige hoop die de gemeente nog

Flink financieel verlies voor gemeente

Tijdens de laatste vergadering van
de commissie voor financiën waren de
raadsleden al tot de conclusie gekomen, dat Zandvoort met de rug tegen
de muur stond. De NSC had gedreigd
een beroepsprocedure in te stellen te-

Opgetogenheid j
over circuit
\

hier niet geheel aan heeft gehou- .
den. Daarbij tonen de spaarzame ,
foto's die men tot zijn beschikking ;
heeft, alleen het bovenste gedeelte
van net gebouw. De bouwers zijn .
echter geduldig en ontdekken stapje voor stapje het ware uiterlijk.
Wel houdt men zich aanbevolen
voor informatie hierover, vooral '
waar het de binnenkant van het
Circus betreft.
Natuurlijk worden er bij de Bomschuiten Bouwclub ook nog sche- pen gebouwd. Momenteel is men j.
bezig met het schaalmodel van een i
garnalenschuit, de lichte, kleinere :.
opvolger van de bomschuit. Het ,
vaartuig moet ongeveer twee meter '
lang worden en krijgt een 'han- ;,
gend' plaatsje onder de kroonluch- ",
ter in de Hervormde Kerk. In oude ;i
vissersplaatsen was het vroeger jeen gebruik om in de kerk een klein 5
schip onder de kroonluchter te "
hangen. Waarschijnlijk om heil en '[
zegen voor de vissersvaart te ver- '<
krijgen.
',
De club, die is gevestigd in het ?
gebouw van het Rode Kruis, aan de J
Nicolaas Beetslaan, houdt vrijdag (
6 februari vanaf 19.30 uur een open »,
avond, waarop geïnteresseerden. |
welkom zrjn.
S

ZANDVOORT - In een winkel aan
het Raadhuisplein werd dinsdag een
zevenendertig-jarige man aangehouden. Deze wilde met een broek ter
waarde van f.65,- en een slip de winkel
verlaten, zonder te betalen. De man
werd anderhalf uur vastgehouden en
daarna heengezonden.
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In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat de vacature van

50 jaar met elhaar
Samen een jijn ouderpaar
Bedankt voor al do liefde
die jullie ons gaven en nog steeds
geven.
We hopen dat jullie nog héél lang m
o?is midden mogen voortfevcn.

In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat de vacature van:

PLANTSOENMEDEWERKER m/v

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER/STER

voor 23 uur per week

(part-time t BV* uur per week)

Onze ouders en grootouders
bi| de dienst van Publieke Werken, annex het
Gas-, Grond- en Woningbedrijf, afdeling plantsoe-

Harm Harms

Jacomijntje Harms-Paap

Functie-informatie
De medewerker zal grotendeels m teamverband
zorg dragen voor de aanleg en het onderhoud van
groenvoorzieningen, het planten en verzorgen
van bomen, alsmede het planten en steken van
helm.

zijn op 4 februari a.s. 50 jaar getrouwd.
Wij vieren dit feest op woensdag 4 februari.
Gelegenheid tot feliciteren van 18.00 tot
20.00 uur in Restaurant Delicia, Kerkstraat
18, te Zandvoort.
2042 GB Zandvoort. januari 1987
Zuiderstraat 8.

Hanna Hanrath-Vogel
op de leeftijd van 72 jaar.
Zandvoort:
J. H. Hanrath
Nieuw-Vennep:
M. J. E. van Wallenberg
G. van Wallenberg-Oudshoorn
Gideon en Bart
Zandvoort, 26 januari 1987
Correspondentieadres: J. H. Hanrath
Patrijzenstraat 18a, 2042 CN Zandvoort
De overledene ligt thuis opgebaard, alwaar geen
bezoek aan huis.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 30 januari a.s. om 12.00 uur in het Crematorium Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het Crematorium.

DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons terecht
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend 'alle
inlichtingen bij:

Functie-eisen
- bezit van een diploma HAVO of VWO;
- zelfstandigheid;
- leeftijdsindicatie 25 tot 45 jaar;
- goede redactionele en contactuele eigenschappen;
- enige (gemeentelijke) ervaring strekt tot aanbeveling.

Salaris
Aanstelling kan afhankelijk van ervaring plaatsvmden in de aanlooprang: schaal 3 (max. l 2.567,per maand), of de functierang: schaal 4 (max.
/ 2.725,- per maand).

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en grootmoeder

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Funktie-informatie
De te benoemen functionaris zal bij de tekenkamer worden belast met
administratieve werkzaamheden o.m. het notuleren van vergaderingen,
algemene secretariële werkzaamheden en eenvoudig administratief werk
ter ondersteuning van de afdelingen.

Functie-eisen:
- bezit van het diploma Aankomend Hovenier
- bezit van het diploma Vakbekwaam Hovenier
strekt tot aanbeveling.

Kinderen en kleinkinderen

ADVERTENTIES

bij de Dienst van Publieke Werken annex het Gas-, grond- en
woningbedrijf.

Selectie en salariëring
BIJ de selectie van kandidaten wordt een vertegenwoordiging van het
personeel betrokken
Benoeming kan afhankelijk van ervaring plaatsvinden in de aanlooprang:
niveau 4 (maximaal / 2 725,- per maand), of de functierang: niveau 5
(maximaal i 2.960,- per maand).

Inlichtingen
Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden
ingewonnen tui de chel van de buitendienst, de
heer mg. P. Honderdos, telefoon 02507-14841,
toestel 150.
Inlichtingen omtrent de wervings- en selectieprocedure kunnen worden ingewonnen bil bureau
Personeelszaken, telefoon 02507-12014.
Sollicitaties
Sollicitaties, gericht aan de Directeur van de
dienst van Publieke Werken, per adres bureau
Personeelszaken, postbus 2, 2040 AA Zandvoort, binnen 10 dagen na het verschijnen van
deze uitgave verzenden ter attentie van bureau
Personeelszaken, onder vermelding van 'vertrouwelijk' links-boven op de enveloppe.

Osterreichische
Staatsburgerin, bereits
10 Jahre in Zandvoort.
m einem Hotelbetrietf
tatig gewesen, mochte
aus familiaren Grunden wieder in den Niederlanden
arbeiten.
Allroundkraft mit internationaler Erfahrung im
Hotelwesen,
spncht
enghsch, franzosisch,
deutsch, italiemsch und
hollandisch.
Inez
Gottscheber-Schwarz,
A 6631 Lermoos/Tirol.
Hotel Drei Mohren.

Hoebespaah
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Inlichtingen
Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de directeur
de neer mg N. Wenheim, tel. 02507 - 14841.
Inlichtingen omtrent de sollicitatieprocedure kunnen worden ingewonnen
bii bureau Personeelszaken, tel. 02507 - 12014.

l
•
l
•

Sollicitaties
Sollicitaties gericht aan de Directeur van de dienst Publieke Werken,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, binnen 10 dagen na verschijnen van
dit blad versturen ter attentie van bureau Personeelszaken onder
vermelding van 'Vertrouwelijk' linksboven op de enveloppe.

l
Verhuizen is vakwerk!

Hu ook electr.
orgel v.
beginners

Neem daarom geen risico, maar iaat het
over aan de vakman.
Vraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

Aangevraagde bouwvergunningen
1B87
2B87
3B87
4BB7
5B87
6B87
7B87

uitbreiden woning
Potgieterstraat 48
Thorbeckestraat 23
verbouw hotel
Wilhelminaweg 54
bouw berging
uitbreiding woning
Brederodestraat 92A
Van Leeuwenhoekstraat 12 vergroten woning
Kerkstraat 31
verbouw woning
Julianaweg 3a
uitbreiding woning

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 1230 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend.
(wetteli)ke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Verleende bouwvergunningen
132B86 Brederodestraat 144
wijzigen garagedeur
119B86 Teumsbloemlaan 18a
oprichten pergola
102B86 Hogeweg 9
vergroten keuKen en plaatsen trap
145B86 Haltestraat 25
aanbrengen stalen balk
141B86 Louis Davidsstraat 18
verbouw postkantoor
129B86 Zandvoortselaan 129
uitbreiding woning
146B86 Spoorbuurtstraat 8
plaatsen dakkapel
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2. 2040 AA Zandvoort

Bramenlaan 7
5 dennen
Zij. die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Zandvoort, 29 januari 1987

VERHUIZEN?

l

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Tel. 18486

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBRUG

DE WIT VERHUIZINGEN

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.
Dr. Vogel,
VSM Schwabe

Haltestraat 1
Tel. 16123

De bouwplannen liggen met ingang van 2 februari 1987 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretaris, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor een
ieder ter inzage (geopend van 0830 - 12.30 uur)
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk
bezwaar tegen deze bouwplannen indienen

Verleende kapvergunningen

PIANOEN
BLOKFLUITLESSEN

Lid VNR
Reformhuizen

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunningen
te verlenen voor:
a manege met bijbehorende bouwwerken op het terrein gelegen nabij de Heimansstraat ten westen van de Prof Zeemanstraat,
b. clubgebouw ten behoeve van een padvmdersgroep gelegen op het terreingedeelte ten westen van de Prof. Zeemanstraat - Lorentzstraat.

VERHUIZERS

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

DAG EN NACHT VERZORGING

ECHT HOLLANDS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER
ledere week een andere specialiteit
VRIJDAG EN ZATERDAG

P. J. d'HONT

APPELJONGENS

UITVAARTVERZORGER

ARDEENS BROOD

voor
Vanaf dinsdag

Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

1
Ij

Laag geprijsde, lekkere warmte

ECHTE BAKKER BALK
HOGEWEG 28

SKIGYMNASTIEK

en
ROLLERSKIËN
Naar aanleiding van het enorme
succes van onze serie conditietraining voor wintersporters welke onlangs is beëindigd
starten wij op zondag 25 januari 1987 opnieuw een serie
van 6 iessen.
De prijs: 6 lessen ƒ37,50 tegen inlevering van onze
voordeelbon slechts ƒ25,- (per les ƒ6,50).
De lessen duren + 2 uur en beginnen om 10.00 uur.

l Gefeliciteerd
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen m
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- exel. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

ƒ30,-

Info en aanmelding: JACHTHAVEN SLOTERPLAS
tel. 020-138855 vragen naar Jim Dienaar

VOORDEELBON
Tegen inlevering van deze voordeelbon heb ik

Naam:
Adres:
Plaats: ................................. Postcode:
Tel.: ......................................
(Zolang niet volgeboekt) recht op

D * 6 lessen skigymnastiek
D * 3 lessen rollerskien
' Aankruisen wat gewenst wordt.

•>tttt/

BLANCHK

En toch
wordt het
voorjaar!

ROLLERSKIËN
Binnen de serie conditietraining voor wintersporters was
ook een les rollerskien ingebouwd. Dit bleek zo een
succes dat wij hebben besloten om een speciale
rollerskicursus op te zetten, te beginnen op zaterdag 31
januari 1987. Rollerskien is leuk op zich, maar ook een
bijzonder goede voorbereiding op het langlaufen. De
cursus bestaat uit drie lessen van een uur.
Normale prijs ƒ 45,-, tegen inlevering van
de voordeelbon uit deze krant
betaalt u slechts

,., v s. o

BLOEMENHUIS
De specialist

in al uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

fitieOld

COGNAC
Blanchet V.S.O.P.
Cognac

Zandv. Softba! Ver.

100 ei «.> 20% va

WHITE MijHSfr DiSl i^LERb 1*3

Hoppe
Vieux
VIGUA
• ^^ ••
rf\
Coebergh Bessenjenever _ . , T O J

°NU 1909
5
Nü272 NU--14?
RNu18.
5

AiMAr

Jagermeister
Maandag 2 febr. a.s. start de
wintertraining van de

Scotch Whisky

BESSEN

951 Relsky
Vodka

White Horse

50 l Croft Sherry
l Medium dry'Pale dry

951 Passoa

U vindt bij de Gildeslijter óók'n interessant wijnassortiment

in de Prinsessehal
(Hanny Schaftschool).
Dames van 18.30-19.30 uur
Heren van 19.30-20.30 uur
Belangstellenden in elke
leeftijdscategorie kunnen info. inwinnen
bij het secr. van ZHC, Hr. A. Korper,
tel. 02507-13483.

verzorgd en bezorgd
•

Kerkstraat 12a. 2042JE Zandvoort

bu Te»..02507/12532
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Het was 10 februari 1937
We souden er weer eens uit voor
een oefentocht. Mijnheer De Booy,
de secretaris, was er ook. Hij zou
mee. Wat denk je ervan schipper?
vroeg hij Jan van Huig. 't Is wild, sei
hij, maar we sullen het proberen.
Nou was het buiig met harde wind
uit het noordwesten en op het hoogst
van de vloed. Sommigen op het
strand vonden het geen weer voor
een oefening. Jan van Huig trok zich
niks van hen aan. Wij ook niet.
Want zou het alleen al aan mijn wijf
hebben gelegen, dan was die reddingboot nooit uitgevaren.
Die tocht van de tiende februari
was ik slagroeier aan bakboordzij.
M'n broer Rokus zat inmiddels ook
in de boot en op deze tocht achter
me. Bij deze hoge zee hadden we
weinig last op die eerste bank. Met
knap wat vaart liepen we de tweede
aan. Maar we waren er nog niet eens
op of een breker stortte zich op ons.
'Meteen stond de boot vol. Nog hadden we vaart en we hielden de kop
op zee. Godsamme, meteen kwam er
een grondzee achteraan. Dat was te
veel. Achter me kregen een paar
roeiers een enorme opdonder. Ze
vielen over elkaar heen en verspeelden hun riemen. We lagen lam. Op
dat moment moet ik achterom hebTwee bemanningsleden van de No. 8,
K. Visser (rechts) en de later omgekomen schipper Molenaar.

ben gekeken. In een schim zag ik Jan
van Huig voorover in de boot vallen.
En voordat ik wist wat er gebeurde,
kregen we nog een zware zee over.
Die smeet de boeg om, nam de boot
mee en met een enorme vaart schoten we achteruit. Even maar. Toen
wist ik, dat er geen houden meer aan
was.

Slagzij
Waar we verzeilden, wisten we
niet. Opeens begon de boot te snijden, maakte slagzij over bakboord
en sloeg om. Ik had mazzel. Toen ik
weer boven kwam, was ik op een
paar meters van de omgeslagen
boot. Secretaris De Booy was net bezig op de stootrand te klauteren. Ik
schreeuwde. Hij keek even om. Gelukkig heb ik altijd goed kunnen
zwemmen. Door de gevolgen heen
ploegde ik naar de boot. Met een
riem, die ik onderweg nog te pakken
had gekregen. Die stak ik mijnheer
De Booy toe en zo trok hij me aan
boord.
Overal om ons heen doken roeiers
op. De Booy stak hun meteen de
riem toe en zo trokken wij ze op de
boot. Tot ik me opeens rot schrok.
Op zeker zo'n 5 meter zag ik m'n
broer Rokus worstelen. Hij kon niet
bij de boot komen en was te ver om
de riem te kunnen pakken. Meteen
ben ik in zee gesprongen en naar
hem toe gegaan. Want ik wist wel
dat hij kon zwemmen, maar niet
hoe goed. Al gauw had ik hem te

pakken. En terwijl ik hem voor me
uitduwde, kwamen we weer bij de
boot. Die was inmiddels al een mooi
eind verlijerd.
Vanaf het strand hadden ze gelukkig meteen een lijn uitlopen. Die lui
vingen ons op en brachten ons naar
het strand. Hier en daar viel een
roeier doodop neer. Maar het is, alsof je het voelt. Er misten een paar
roeiers. En zelfs op een moment, dat
je meer dood dan levend bent, gaat
het door je heen: als ze maar niet...
Maar ze waren onder de boot verzeild geraakt. Vier man, onder wie
schipper Jan Molenaar en Engel
Schuiten. Die andere twee maakten
het nog vrij goed, al hebben ze het
later nog zwaar te pakken gehad.
Jan van Huig was er het ergste aan
toe. Bij zijn val in de boot had hij
een viese hoofdwond opgelopen.
Toen al moet hij bewusteloos zijn
geraakt. Engel Schuiten was hélemaal van de sokken. De Zandvoortse reddingsbrigade slaagde erin hem
weer bij kennis te brengen. Tevergeefs. Die avond overleed hij in het
ziekenhuis. Maar het rouwkleed was
toen al gevallen. Die tiende februari
maakte Jan Molenaar sijn laatste
reis. Hij stierf op het strand.
Dit artikel werd geschreven door
wijlen Floor Koper, indertijd roeier, later schipper van de reddingboot.

Bij beslissing verhuizing van Mavo staat
handhaving kwaliteit voorop
- ZAND VOORT - Wethouder van financiën Aukema en enkele
raadsleden brachten zaterdag een bezoekje aan de Wim Gertenbach Mavo. Aanleiding hiertoe was het onderzoek naar de
voor- en nadelen van verhuizing van deze school naar het
kleinere gebouw van de Jaap Kiewiet Mavo. De directeur van
de Gertenbach, Nijboer, is hier tegen, omdat het de kwaliteit
van het onderwijs aantast. Bovendien zal volgens hem het
aantal leerlingen binnen een aantal jaren aanzienlijk groeien.
Aukema gaf te kennen, dat bij de uiteindelijke beslissing handhaving van de kwaliteit van het onderwijs doorslaggevend zal
zijn.
Nijboer verwacht, dat in 1994 het lingen van het middelbaar onderwijs
aantal leerlingen van zijn school sterk gedurende de eerste drie jaren in
zal toenemen. Volgens plannen van de Zandvoort terecht kunnen en dus niet
regering moet in dat jaar op alle middelbare scholen de Basisvorming
Voortgezet Onderwijs (BAVO) ingevoerd zijn. Dit houdt in dat de eerste
drie leerjaren op al deze scholen gelijk
zullen zijn, zij het op twee niveau's.
Hierdoor wordt het mogelijk dat leer-

vraagd. Deze zullen in 1988 aan de
school geleverd worden. Volgens hem
is het aparte lokaal hiervoor noodzakelijk omdat de aanwezigheid van
computers andere lessen in dezelfde
De basisvorming omvat veertien ruimte onmogelijk maakt. Bovendien
verplichte vakken, waartussen vooral moet het lokaal extra beveiligd kun'informatie' en 'techniek' opvallen. nen worden tegen inbraak.
Voor dit laatste vak moet op de schoEen en ander is volgens Nijboer op
len een ruimte komen die het oppervlak van twee lokalen heeft, aldus Nij- de Gertenbachschool goed te realiseboer. Daarnaast is er ook voor het ver- ren, maar in het gebouw van de Jaap
plichte vak 'muziek' een apart lokaal Kiewiet Mavo zal dit een tekort aan
lokalen geven. Daarnaast ontbreken
nodig.
in het laatste pand een gymnastiekDe directeur wil een lokaal reserve- lokaal en een aula. Ook voor de admiren voor inf ormatica-onderwijs, waar- nistratie, de adjunct-directeur en de
voor de computers reeds zijn aange- dekaan is op deze school geen eigen

naar scholen in Haarlem hoeven. On£fhankelijk van de verdere opleiding
die zij na de basisvorming willen volgen.

VOOR INFORMATIE EN
ADVERTENTIERESERVERINGEN
BEL DE SPEOALVERKOOP:
PHILIP SMIT 020-562.2762
OF FRANK VAN ROOY
020-562.2345

Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland
geeft uitvoering
ZANDVOORT/HAARLEM - De
jaarlijkse presentatie van orkesten,
ensembles, combo's en andere samenspelgroepen van het Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland vindt zondag l
februari plaats in het Concertgebouw
te Haarlem. Er zal zonder onderbreking in drie zalen gelijktijdig worden
gemusiceerd van 14.00 uur tot 17.30
uur.
Doordat nu ook de combo's en overige groepen van de sectie lichte muziek
mee kunnen doen, is de verscheidenheid aan orkesten en ensembles en de
veelheid aan vormen en stijlen nog
• Het huidige onderdak van de Gertenbach Mavo biedt volgens directeur Nijboer voldoende ruimte, om de kwaliteit van groter dan in voorgaande jaren.
het onderwijs op peil te houden.
FoioBeriott
De toegang is gratis.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 31 januari/1 februari
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.

artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
Verdere inlichtingen omtrent de H.B.A. Mulder, tel. 13185
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis- WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.

Zandvoorts
Nieuwsblad

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharing

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoorl, tel 0250717166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u ,
dinsdag 10-13 en 14-16
u . woensdag 911 u ,
donderdag 10-12 en 13 17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8
Aalsmeer tel 02977-28411 Postadres
postbus 264 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 12066 Postadres postbus 26. 2040
"A Zand^oor'
Joan Kurpershoek Redactiechel Dick Piet
Abonnementsprijzen: / 11 50 per kwartaal, /
21 00 psr halfjaar ƒ 39.95 per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

Volgens Aukema, die zaterdag als
vertegenwoordiger van het College
van Burgemeester en Wethouders
aanwezig was, is de verwachting dat
het de hoeveelheid aanmeldingen zal
dalen. De prognose is, dat het aantal
leerlingen, dat de komende zes jaren
van de basisschool komt, per jaar met
vijftig afneemt. Geschat wordt, dat
het totaal aantal in 1990 honderd vierendertig is.
Voor de gemeente spelen meerdere
belangen mee in de overwegingen.
Naar verwachting zijn de kosten van
verwarming en onderhoud van de
Jaap Kiewiet Mavo lager. Daarnaast
blijft het grotere oppervlak van de
Gertenbach aantrekkelijk voor woningbouw. Daarentegen hebben zowel
de gemeenteraad als de commissie die
onderwijs behandelt, gesteld, dat het
onderwijskundig belang voorop staat.
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•werkplek te creëren. Nijboer is daarom
van mening dat verhuizing de kwaliteit van het onderwijs op zijn school
zal aantasten, mits er bij de Kiewiet
veel wordt aangebouwd. Hij pleit er
dan ook voor de huidige locatie minstens tot 1994 in gebruik te houden.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.0012.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
•Wijkfunctionaris Centrum (Peter
Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Prits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 0250719393

BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.)
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voorinformatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.3018.30 uur.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en
samenzang
zondag: 10.30 uur Hoogmis m.m.v.
jeugdkoor St. Agatha
Cel.: H.J. Kaandorp.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09 30 uur: zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: morgendienst

Woningbouw
• Vervolg van pagina l
taak, zoveel mogelijk betaalbare huurwoningen te bouwen, bijvoorbeeld in
stadsvernieuwingsgebieder.. Achteraf
heeft zij van de provincie elf woningwetwoningen extra toebedeeld gekregen, uit een restant van 1986.

• Direct na het ongeluk werd door leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade een levende ketting gevormd.

K.N.Z.H.R.M. herdenkt op
10 februari bemanning
ZANDVOORT - De Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche
Redding-Maatschappij herdenkt dinsdag 10 februari hetoverlijden van schipper Jan Molenaar en roeier Engel Schuiten. Beide
kwamen vijftig jaar geleden om het leven, toen reddingboot No. 8
tijdens een oefentocht bij de tweede bank omsloeg. Floor Koper,
helaas enige jaren geleden overleden, was als roeier aanwezig bij
de tragische gebeurtenis, die hij later in bijgaand artikel beschreef.
Twaalf Zandvoorters bemanden de No. 8 in die tijd: schipper Jan
Molenaar (Jan van Huig), Rokus Koper (Rook van Job), Leen Koper,
Klaas Visser, Engel Schuiten, Simon Klinkenberg, Dirk Molenaar (Dirk
van Huig), Eep Koper (Eep van Ab), Klaas Koper (Klaas de Bult), Gerrit
Kerkman (Gerrit Botje), Floor Koper en Rokus van Duyn. Op de dag van
het ongeval was ook de secretaris van de reddingmaatschappij, De Booy,
uit Amsterdam, aan boord.
Toeschouwers op het strand, allen lid van de Zandvoortse Reddingsbrigade, vormden direct een levende ketting in de branding, waardoor het
merendeel van de bemanning gered kon worden. Jan Molenaar en Engel
Schuiten, die onder de boot waren terechtgekomen, overleefden het
ongeluk echter niet.
De redders werden later door burgemeester Van Alphen onderscheiden
met het 'Kruis van Verdienste', dat speciaal voor deze gelegenheid was
ingesteld.
Op deze herdenkingsdag, die om 9.45 uur begint, zal mevrouw Jans
Termes-Dorsman, zelf een van de redders, in het boothuis een plaquette
onthullen. Daarna wordt de Algemene Begraafplaats aangedaan. In de
aula zal de heer Van der Zweep een toespraak houden, waarna een
kranslegging op beide graven plaatsvindt.
De dochter van Engel Schuiten, Jobje, alsmede de schoonzoon van Jan
Molenaar, Sommeling, zullen bij de plechtigheid aanwezig zijn.

Zandvoortse Reddings Brigade
wordt Vijfenzestig-plusser'
ZANDVOORT - In maart bestaat de Zandvoortse Reddings
Brigade vijfenzestig jaar, wat met
diverse feestelijkheden zal worden
gevierd. Daarnaast organiseert de
ZRB tijdens de komende zomermaanden tal van evenementen.
Tientallen mensen hebben hun leven te danken aan het bestaan van de
ZRB. Vroeger waren dit vooral zwemmers, tegenwoordig zijn het overwegend surfers en zeilers die uit penibele
situaties gered moeten worden. Daardoor houdt het werk van de Reddingsbrigade niet op aan het eind van het
zomerseizoen. Zolang er surfers op het
water zijn, soms tot ver in het najaar,
moet men attent blijven. Aan dit reddingswerk hebben reeds vele honderden leden een bijdrage geleverd.

gebeuren zullen dan op het strand enkele onderlinge wedstrijden gehouden
worden.
Tijdens het jubileumjaar zal de
Zandvoortse Reddings Brigade ook
nog bij andere evenementen aanwezig
zijn. Wellicht een onderwerp voor de
dit jaar te houden fotowedstrijd.

Inbraak in
Horeca-bedrijf
ZANDVOORT - Bij een inbraak in
een hpreca-bedrijf aan de Celsiusstraat is woensdagnacht diverse apparatuur ontvreemd. Vermist worden
een computerkassa, geluidsapparatuur, een snijmachine en een koffiezetapparaat. Daarbij werd ook een
deel van de voorraad meegenomen. De
inbraak werd ontdekt doordat het onderste raam van de toegangsdeur was
vermeld.

In het kader van de jubileum viering
wordt op de avond van 27 maart, vanaf
acht uur in het Gemeenschapshuis,
een buitengewone ledenvergadering
gehouden, waar de oudere leden worden gehuldigd. Eén van hen voegde
zich al drieenzestig jaar geleden bij de
ZRB. Op 28 maart wordt er tussen
15.00 en 17.00 uur een receptie gehouden, 's avonds gevolgd door een feest. • Vervolg van pagina l
Beide vinden plaats in het Gemeen- dat onder de vorige eigenaar sterk was
schapshuis.
verouderd, is zijn geheel vernieuwd, in
Op 10 mei zal 'Koning Neptunus' moderne stijl. De drieenveertig apparvergezeld van zijn harem uit zee arri- tementen zijn verder ingericht met
veren en in het centrum van de bad- een moderne eethoek en een leren
plaats het seizoen voor geopend ver- bankstel en ook de keukens zijn geheel
klaren. Van 17 tot en met 20 juni wordt gemoderniseerd. Waar nodig werden
evenals vijf jaar geleden het 'Rondje' tegelwanden van de badkamers verVy verhut' georganiseerd, waaraan nieuwd.
negenenzestig ploegen kunnen deelOok de bar is gerenoveerd en dit jaar
nemen. Voor negen hiervan wil men komt
aan de beurt.
mensen van vijfenzestig jaar en ouder Daarbijhetwilrestaurant
men zich meer présenteaantrekken. Men kan zich hier nu al ren als kwaliteitshotel/restaurantdan
voor opgeven bij M. van Duyn, tel. als het adres waar de zondagse toeris16283 of P. Joustra, tel. 15155. De deelvoor hun pannekoeken komen.
name kost f. 15,-. Door de Jubileum- ten
schuiven wij dat niet hecommissie wordt aangeraden, zich zo "Natuurlijk
van ons af. maar in principe
snel mogelijk op te geven. Het vorige lemaal
richten wij ons op een ander publiek,
'Rondje Vijverhut' was binnen één waardoor
stijl en kwaliteit van het resweek volgeboekt, zo meldt men.
Op 12 september wordt Neptunus taurant voorop komen te staan".
weer 'te water gelaten'. Rondom dit

Palace Hotel

19.00 uur: avonddienst
Woensdag: 20.00 uur: BijbeloverdenHet beleid van de staatssecretaris is
king/bidstond
er op gericht, zoveel te bezuinigen, dat
de komende driejaren in Nederland
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- in
11.000 gesubsidieerde woningen minSCHAPSBOND
gebouwd worden, dan normaal het
ledere veertien dagen samenkomst op der
geval zou zijn. Vanwege de voortdumaandag 15.00 uur, tel: 14878
rende kortingen en schommelingen in
aantallen, heeft de Provinciale
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- de
Noordwoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- Volkshuisvestings-Commissie
Holland geadviseerd, voor de jaren
straat 37 te Haarlem.
1988, 1989 en 1990 geen nadere verdeDinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- ling
in subsidie-categorieën.
tingen: R. van Rongen, Van Raep- Menteismaken
van mening, dat door de conhorststraat 36 te Haarlem, tel. 023- stante bijstelling
van de cijfers een
Bel voor vrijdag
244553.
realistische meerjarenplanning onmogelijk wordt. Gedeputeerde Staten
12.00 uur
hebben het advies inmiddels opgeBURGERLIJKE STAND volgd en ook de RVC Zuid-Kennemerons kantoor, telefoon
land is accoord gegaan. Met deze stellingname wil men trachten, de staatsOndertrouwd:
secretaris overhalen tot 'hardere' uitSchuurman, Michiel Renger Ewe en spraken over het aantal nieuwbouwKERKDIENSTEN
Bakkenhoven, Belinda Brigitta
woningen. Uitspraken, die langer
geldig zijn dan nu het geval is.
Gehuwd:
Weekend 31 januari/1 februari
Stengs, Ronald en Gaus, Lilian Lucienne Jacqueline
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
zondag: 10.00 uur: Ds. A. Th. Rothfusz, Geboren:
Hillegom
Gijs Willem, zoon van: Vlasman,
Crèche aanwezig
Franciscus Cornelis Johannes AntoRU1TERSPORT CENTRUM
nius en Donkers, Petronella Gerdina
GEREFORMEERDE KERK,
ZANDVOORT
Maria
zondag: 10.00 uur Dr. M.E. Brinkman,
Erkende federatie rijschool* *
thema: 'Onze leefwijze'
Overleden;
KEESOMSTRAAT 15
Kindernevendienst en crèche
Takens, Gerard Frederik, oud 87 jaar.
— TEL. 02507-15894
Bakema, Renne, oud 73 jaar.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN- Wiener geb. Klugt, Pieternella CorneGrote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
BOND
lia, oud 77 jaar.
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.
zondag: 10.00 uur ds. R. Gaaikema, Jans geb. Zwaneveld, Maria CathariHaarlem
na, oud 86 jaar.

Uw krant
niet ontvangen?

1 71 66
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Waardering

Aan net uiterlijk van het hotel mankeert nog wel het een en ander, geeft
hij toe, maar daar wordt aan gewerkt.
De zuidwand van het negentien etages
hoge hotel bijvoorbeeld, wordt in het
voorjaar opgeknapt.
De renovatie van Palace Hotel is
niet ongemerkt gebleven. In november
kreeg het hotel de vier-sterren waardering. Daarnaast is het momenteel
erg m trek bij opleidingsinstituten en
zakenmensen. De twee vergader-zalen
zijn bijna permanent in gebruik, hetgeen aanleiding is tot de verdubbeling
van deze accomodatie. die dit jaar zal
plaatsvinden.
Behalve dan het ontbreken van een
plaatselijk beleid is de jonge general
manager overigens wel van mening,
dat de Zandvoorter best trots kan zijn
op zijn woonplaats. Dit met name vanwege het woonklimaat en de relatief
lage criminaliteit. Daarnaast vindt hij
ook de aanwezigheid van het circuit,
het dolfirama en het casino heel gunstig, en bijvoorbeeld de gelegenheid om
squash of golf te spelen of te wandelen
door de 'schitterende' duinen. "Allemaal fantastisch, maar de bekendheid
van Zandvoort mag niet alléén van
deze elementen afhangen", aldus de
enthousiaste, ambitieuze Spaan.

Mercedes-Benz 200 D,

Autonieuws

ruim, comfortabel en veilig

Met liet uitkomen \an de nieuwe Mercedes /i|n enkele nieuwe motoren m het
pjkket gekomen en \erd\\enen andere
Doelstelhng v. AS steeds een heter rendemenl uit de brandstol Door de betere
carrossenevorm heelt dat vrijwel autoniatiseh een hogere topsnelheid tot gevolg, hoewel dat helemaal geen streven is
geweest Vvel een betere aceeleratietijd,
speciaal voor de met als hardrijder bekend staande 'kleine' Mercedes-diesels
De motoren verionen ook wel overeenkomsten. hel lijklvvel ot /o\eel mogelijk
coniponenicn over en weer gebruikt
k u n n e n worden
Onderhoiidsvnendeli|k /ijn de motoren
ix>k. hvdr.uihsehe klepstoters wij/en
da,ir op. maar ook een elektronische bevvaking van de olie in het carter, die nu
Anvel b 11 de • ben/ine- als de dieselkrachibriinnen elke I O O U U kilometer
meet worden verwisseld Ol. /oals de
instructie meldt, eenmaal per |aar. maar
ik kan mi| in alle gemoede niet voorstellen dal ei een enkele 200 D op de hele
wereld rondri|dt v a n een jong bouw|aar
dn. niet een groot veelvoud van die tiendui/end kilometer!|es draait
In de 200 D /i|n wat motorische keniiieikeii van de l W) gekomen, een v i j l \eistielhngsl\ik is ei voorde 200 D niet
standaard, /ou toch eigenlijk wel mogen
l)il een beetje snelheid moet de viercilinder toch deksels rap draaien en dat
laat hij dan horen Gaat het echt hard.
dan is liet heel opvallend dat het een stuk
rustiger wordt in het interieur Aan de
andere kant, het schakelen met die vierbak is een waai genoegen, /o exact en /o
gemakkeli|k ken ik niet veelgangvvissels.
hela.Ls
De koppeling is eveneens een hydrauI'sch juweeltje Op wens (uiteraard tegen
meerprijs) kan ook de automatische
vierbak achter de 53 Kvv sterke motor
worden gehangen. Laten we nog even
compleet /ijn en alle motorvunanten de
revue laten passeren. Naast de 2 liter
diesel heelt Daimler-Ben/voorueen 2,5
liter vijtcilmder en een 3 liter /escihnder
van het /eltontbrandende type. In ben/ine staat een viercilmder 2.0 liter krachtbron met carburateur ter beschikking ol
de ingespoten 230 E een. precies u raadt
het. 2.3 liter viercilmder met daarnaast
de /escilmders 260. een volkomen nieuw
blok en een 300 als dneliter 140 Kvv
krachtig en goed voor een top van 230
km/h' /M vlot is de 200 D /.eker niet, al
komt die na enig aandringen ook wel aan
de 160. Belangrijker vind ik de acceleratie. Veel 200 diesels komen terecht m het
taxiwerk met stadswerk en stop-und-go
verkeer. Vlot op snelheid komen telt dan
m de uurtjes. De nieuwe doet het tot
honderd m ieder geval bijna 9 seconden
vlotter dan de 'oude', dat betekent dat in

Door Rein Ueppink

oude 200 D'? Heel mooi. Met een liter
dieselolie kom je 11,6 snel gereden kilometers ver. Wensen? Ja/eker, een iets
lagere prijs en wat minder brom van de
motor in het interieur

Stuunnnchting kogelknngloop, servo
bekrachtigd. Eigen gewicht 1242 kg.
Maximaal aanhangwagengewicht 1500
kilogram. Bandenmaat 185/65 R 15. Inhoud brandstoltank 70 liter diesel.

Techniek:
Prestaties:

postbus 383 • 8200 AJ Lelystad

Viercilmder lijnmotor OM 601, dieselmotor met voorkamer en Bosch brandstolpomp. Inhoud 1997 cm3, boring x
slag 87 x K4 mm, comprcssieverhouding
2 2 ' l . Maximaal vermogen 53 K w (72
pk) bij 4600 omw/mm. Maximaal koppel 123 Nm bij 2NOO omw/mm.
Elektrische installatie 12 V, accu 72 Ah,
dynamo 55 A.
Vierversnellmgsbak, aandrijving op de
achterwielen.
Wielophanging rondom onafhankelijk.
Voor met McPherson veerpotcn en stabilisator, achter, analoog aan de 190 een
ruimtelijk geleide achtera.s met schroelveren en stabilisator en telescopische
schokdemping
gasgevuld
rondom.
Schijtremmcn v oor en achter, asbestvrije
remvoenngen. I'arkeerrem op de ach-
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Topsnelheid (tabneksopgave) 160 km/
h. Acceleratie van O tot 100 km/h m 18,5
secondes. Brandstofverbruik over de
hele testnt l liter diesel op 11,6 kilometer.
Geld:
terwielen, bediend met pedaal links, loskoppelen met greep op dashboard
ABS
anti-blokkeer-systeem
tegen
meerprijs leverbaar
Lengte 474 cm, breedte 174 cm en
hoogte 144 cm, wielbasis 2SO cm, spoorhreedte 149.5 voor en 149 cm achter
Inhoud kotterruimte 520 liter Draaicirkel l 1.2 meter

Aanschatpnjs 200 D mcl. BTW 57.458
gulden. Accessoires op testauto,
elektr. schuitdak 3011, buitentemp.
meter 391, elektr. verstelbare spiegel
rechts 403. aut. antenne bij radio-mbouw 759. opklapbare armleuning voor
425 gulden.
Motorrijtuigenbelasting van 1211 tot
1237 gulden per jaar

voor/lening, alsmede de garantie-atwikkeling van de verkochte auto's v er/orgen

tot 1-SO een nieuwe importeur heelt gevonden

Importeurschap

kent iedere Mercedes-njder ook al Hi|
/al misschien in het begin even moeten
wennen aan de enkele vvisserdie opveert
alvorens te gaan vegen, daardoor een
immens groot oppervlak schoon krijgt,
maar ook wel nerveus aandoet

Ruim en comtortahel, ik /ei het al. Maar
ook veilig is die nieuweling. De wegligging is voorbeeldig, windgeruis ombreekt volkomen, de verwarming is eenvoudig te bedienen en leidt daardoor niet
at. Jammer alleen vanuit veiligheidsoogpunt vind ik bet dut de buitenspiegels
niet van het/eltde tormaat /.ijn en de
rechter wat klem is uitgevallen. Die
rechterspiegel was bij het testexemplaar
elektrisch bedienbaar, heel prettig. De
Imker moest worden versteld met een
klem handeltje, dus met de hand. De
stuurbekruchtigmg is voor een dik 1200
kilogram /ware auto in de stad en bij
parkeren een weldaad Op hoge snelheid
/ou er iets meer gevoel m mogen /itten.
En dan de hamvraag. Hoe ligt het verbruik van de motor, die /omaar vijttig
kilogrammen lichter is dan de diesel m de

IS,5 secondes de wettelijk m ons land wat al te stevig aanvoelende stoelen /ijn
het op den duur ware /etels. waarvan |e
rijdbare gang wordt gehaald.
het /itgemak pas begint te waarderen als
de koltiestop verder weg blijkt dan je
Vertrouwd
denkt. Het instrumentarium en de beDat een Mercedes-Ben/ een gul en ruim dienmgsknopjes en handeltjes /ijn tyinkomen heelt is te venvachten. Instap- pisch Mercedes Prima te over/ien, met
pen is een genot, /itten ook. Uiterst overdadig en net daar waar/e horen. De
comfortabel. Ondanks de m het begin ruitewisserschakelaar links aan het stuur

Nieuwe en Inruil FORDS?
Autobedrijf

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: wenkpl./mag.
showr.
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OFF. FORD Service en Verkoop

CONDITIE TRAINING
45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
Turks stoombad, badminton, whirlpool.

Prijs per keer ƒ 10,Maandag, dinsdag, woensdagavond van 19.3021.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
NU OP ONZE NIEUWE \/ERENDE VLOER.

VEILIG(er)
MET UW
AUTO NAAR DE
WINTERSPORT
Nog voor de wintersportvakantie een anti-slipcursus volgen.
Bijna iedere automobihst(e) heeft er wel eens aan gedacht om een antislipcursus te volgen, maar
. meestal komt het er gewoon niet van. Nu is er
unieke mogehjkheid om toch maar eens de knoop door te hakken.

Op weg naar
RIJBEWIJS A

en B
met AUTO- en

MOTORRIJSCHOOL
Frans v. Sprang
Voor informatie
tel. 02507-14946

ANTI-SLIPSCHOOL ROB SLOTEMAKER, de nummer
één op anti-slipgebied, organiseert, exclusief voor
onze lezers op 16, 17, 18, 23, 24 en 25 februari 1987
een aantal anti-slipcursussen.

ZANDVOORT
Te koop
goed lopend

Deze cursus die opleidt voor het door de ANWB erkende anti-slipcertificaat
(wettelijk verplicht voor onder meer autorijschoolhouders) duurt pen volle
dag, van 9.00 uur tot ± 17.00 uur
De dag is opgebouwd uit ongeveer 25°° theorie, ondersteund met moderne
audiovisuele hulpmiddelen, en 75% praktijk De cursus wordt gegeven m

uitzicht op zee
Vraagprijs
ƒ250.000,- k.k.

auto's van de antislipschool.

Aan het eind van de dag krijgt iedere cursist de gelegenheid om, onder
leiding van zijn/haar instructeur, met eigen auto het geleerde aan de praktijk
te toetsen.
Elke geslaagde cursist ontvangt het anti-slipcertificaat (pasfoto
meenemen)

ANTI-SLIPSCHOOL ROB SLOTEMAKER
bestaat dit jaar precies 30 JAAR. Zij laat onze lezers dit feest meevieren in
de vorm van een zeer aanzienlijke korting op de cursusprijs
U betaalt, tegen inlevering van onderstaande bon,
f -f QC
geen ƒ 250,- (normale prijs) maar
J I9ur"
Een korting derhalve van maar liefst ƒ 55,Voor boekingen en/of verdere informatie kunt u bellen naar:

pension

De Bmckhorst Auto ik .Vlotor Import
b.v te Voorschoten heelt het importeurschap\an het Poolse automerk hSO
fier l januari opge/egd De reden is dat
het merk m de organisatie van de imponeur. uelke vrijwel \olledig OJT Skoda
geconcentreerd is. niet tot /ijn recht
komt.
De Bmckhorst Auto cV Motor Import
b.v. bhjtt wel de service en onderdelen-

Del90-serie
krijgt eindelijkconcuirentie.
s**

Ik'l heel! e\en geduurd, ina;ir nu is lift /.over.
Concurrentie \ oor de 190, de 190K en de 1901-: 2. ï-ltt. O
\\ant Mercedes introduceert l\u-e nien\\e 190tvpes. De I90K 2.5 heelt een vermogen \ a n I(X) k\\
(I5(> pk), waarmee de auto moeiteloos een topsnelheid \iin 200 kin per uur bereikt.
De 2.6 lieell een vermogen \ au 122 k\\ (168 pk)
en een top \an215 km per u u r e n is bovendien standaard
uitgerust met het ABS-remsysteem.
MEKCEDES t90-SEKIE.19Q/190E/190E2.5-lti KN DE MEI'

K 1!M)K 2.5/I90E

Mogen we u
uitnodigen voor h
krachtmeting??
Doe het. Tbst ze legen elkaar. Of test ze tegen
> een concurrent. Ervaar zelf dat de Renault 9 en 11
onbetwiste winnaars in hun klasse zijn.
Van de economische dieselversie tot de razendsnelle
GTE. Ongelooflijk zuinig. Breedgebouwcl voor een comIbrtabole binnenruimte.
Verpakt in een nieuwe styling, even solide als
elegant. Uitgerust voor zwaar werk, met hun vier-torsiestangen-achterbnig (vanaf GTX), onvenvoestbaar merhaniek en 5 jaar plaatwerkgarantie.
Meer kwaliteit, meer ruimte, meer comfort, meer
zekerheid. Dat is de winst van geavanceerde techniek
zoals Renavilt die op de weg brengt.

Klaar voor de krachtmeting? Maak een proefrit in
de Renault 9 en 11. Laat u vooral ook informeren over
het maatwcrk-principe in uitvoeringen en opties, van
automaat lot schuifdak, van centrale portiervergrendeling tot lichtmetalcn wielen.
Kom langs en ontdek dat i neer plezier in autorijden
geen cent meer hoeft te kosten.
De sportieve Renault 11 is er al voor f. 20.360,(inciusief BTW). De Renault 9, de stijlvolle sedan met
de riante kofferruimte, vanaf f 19.720,- (inclusief BTW).
Afleveringskoslen f. 420.-.

Tel. 02507-12245

ZOMERHUIS
v. perm. te huur
aangeboden,

ƒ 550,- excl.
Tel. 18735.

Rob Slotemakers anti-slipschool,
Burgemeester van Alphenweg (circuit) in Zandvoort
Tel 02507-14423

VOORDEELBON

^~STVW

Tegen inlevering van deze bon, en betaling van ƒ 195,- heb ik:
naam
adres
postcode
plaats
tel .. .
(Zolang er plaatsingsmogelijkheden zijn) recht op een anti-slipcursus bij
anti-slipschool Rob Slotemaker te Zandvoort (circuit)
U kunt met deze bon maximaal twee personen opgeven.
De tweede persoon ontvangt dan ook de korting
van ƒ 55,-.

SONNEVELD
SPORTING
tel. 02507-14678
ledere dag geopend
van 900-1600 uur
voor vrij zwemmen,
water 30 gr
Entree ƒ4,-(20x ƒ55,-]
's avonds
van 19.30-21.30.

ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

DE NIEUWE RENAULT 9 EN 11

Prijswijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem,
Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

C49-K

Renault adviseert elf oliën.

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 29 JANUARI 1987

ERTIG JAAR geleden Onze lezers krijgen korting bij jubilerende Rob Slotemakers Anti Slipschool
Dstartte
autocoureur Rob

Slotemaker in Zandvoort een
anti-slipschool, waar automoDilisten geschoold konden worden in het rijden op gladde wegen. Gladheid is namelijk een
van de grootste bedreigingen
die zich op de weg voordoen.
Zolang men met matige snelid rijdt en er geen onverwachte dingen gebeuren, is er
weinig aan de hand.
Eén onverwachte bocht echter of
een plotseling opdoemend obstakel
«jn voldoende om de situatie volledig
uit de hand te laten lopen. In bijna
londerd procent van de gevallen zal de
bestuurder in paniek op de rem trapjen, met het gevolg dat het voertuig
;aat schuiven. De auto is onbestuurbaar geworden en het gevaar lijkt onafwendbaar.

door Joan Kurpershoek
Het dreigende gevaar bij gladheid is
al lang geleden onderkend door de specialisten in de autosport. Coureurs
ladden regelmatig met een nat wégdek te maken en kwamen onder deze
omstandigheden dan ook vaak op 'on'.achte' wijze in aanraking met de
berm. Rally-rijders hadden niet minder te klagen over de onwilligheid van
:iun wagens, die op ijzel of m de
sneeuw eerder als een tol rond draaiden dan dat zij een scherpe bocht
maakten.
Natuurlijk zag de commercie een
at in de markt en er volgden allerlei
experimenten om het materiaal te veraeteren. De wielophanging veranderde in de loop der jaren steeds meer en
ook de banden werden aangepast, een
ontwikkeling die nog steeds gaande is.
Ondertussen heeft men een groot assortiment banden ontwikkeld, waardoor er voor elke type weer wel een
ipeciaal soort te krijgen is. Uitstekend
natuurlijk voor de gesponsorde coureur en de rally-rijder. Het meestal
beperkte budget van de gemiddelde
automobilist echter, dwingt hem ertoe, slechts één stel banden aan te
.schaffen. Daar moet hij het dan mee
doen.

Levensbelang
Het enige, dat de 'gemiddelde' betuurder bij gladheid overblijft, is
voorzichtigheid. Langzaam rijden en
proberen vooruit te zien, ook wel anticiperen genoemd. Toch blijft het risico
bestaan van een plotseling opdoemend
obstakel, dat ontweken moet worden.
Nu is elke automobilist tijdens zijn allereerste rijlessen al aangeleerd dat hij
voor obstakels moet remmen, maar op
een glad wegdek kan dit fatale gevolen hebben. Bij stevig remmen komen
de banden tot stilstand en verliezen
;ille grip op de weg. De auto gaat
-.chuiven en is onbestuurbaar gewor-

Een beheerste pirouette bij 120 km per uur
mers even te laten wennen geeft de
instructeur eerst even een staaltje van
eigen kunnen, al blijft het bij een enkele omwenteling van drie honderd
zestig graden. Het rondje 7,0.1 waarschijnlijk bij menigeen de herinnering
aan een kermisattractie oproepen,
maar de prestaties van vier of vijf omwentelmgen in één slip blijven - voor
sommigen - gelukkig achterwege. Het
gemak waarmee de bestuurder de beweging van de auto in de hand houdt
is echter verrassend. Het voertuig
blijft keurig op het midden van het
smalle wegdek, waarvan de breedte gehjk is aan die van een twee-baansweg.

den. Uitwijken is hierdoor onmogelijk
en de remweg wordt nog langer.
De onbeholpenheid van bestuurders
op een glad wegdek bestaat uiteraard
al sinds de tijd dat de eerste automobielen op de weg verschenen. Pas m de
vijftiger jaren kwam hiervoor in Nederland een oplossing. Ken aantal Nederlandse coureurs en rally-rijders
had in de gaten, dat het een pure noodzaak was, met een slippende auto om
te kunnen gaan. Het was voor deze
groep van levensbelang. Maar ook op
de voller wordende wegen met steeds
snellere auto's leek het gevaar bij gladheid onafwendbaar. De ervaren coureur en rally-rijder Rob Slotemaker
startte daarom in 1957 een anti-slipschool, waar automobilisten op veilige
wijze konden leren wat zij onder deze
omstandigheden wel en niet moesten
doen.
In het dertigjarig bestaan hebben
reeds tienduizenden zich hier bekwaamd in het slippen. De mitiatiefnemer zelf is helaas in 1979 bij een
ongeval op het circuit omgekomen,
maar zijn werk werd voortgezet door
een jonge leerling, Jan Lammers, en
een aantal vrienden, dat Slotemaker
vanaf het begin heeft bijgestaan. Cees
van Dongen, Frans Voros, Tonny
Zwaanenburg en Ton Lijnkamp vormen nog steeds het team van instructeurs.
De instructeurs zijn ook zelf ervaren
autocoureurs, al doen de meesten het
tegenwoordig wat rustiger aan. Het
slippen is al sinds jaar en dag een hobby van de heren. De ervaring die zij
hiermee hebben opgedaan, komt hen
nu bij hun werk goed van pas. Zij geven les in zowel personenauto's, met of
zonder caravan, als in vrachtwagens.

Kinderspel
Om aan te tonen dat een kind 'de
was kan doen', krijgen de kersverse
cursisten die de cursus komen volgen,
een demonstratie van een twaalfjarig
hulpje. De kleine Zandvoorter, die in
het weekend niet bij de slipschool is
weg te slaan, tolt naar hartelust met
een van de Opeis over het gladde wégdek en parkeert 'het speelgoed' even
later keurig netjes tussen de andere
lesauto's. "U ziet dus dat het helemaal
niet moeilijk is", aldus Ton Lijnkamp.
"Iedereen kan het leren".
Rond negen uur vorige week zaterdagmorgen zijn alle cursisten aanwezig en na een korte kennismaking
krijgt men een inleiding met de nodige
basisbegrippen. Eén ervan is 'Wheelspin', de term voor de meest onschadehjke vorm van slippen. Bij het wegrijden krijgen de wielen geen vat op het

Eenmaal zelf achter het stuur gekropen, blijkt dat het allemaal niet zo
eenvoudig. Op het gladde stuk aangekomen gaat de voet op de koppeling en
het stuur even naar links. De auto
wijkt uit. Veel sneller dan verwacht
moet er tegengestuurd worden om
hem weer in de juiste richting te krijgen. Dat eerdere cursisten hier ook
moeite mee hadden, is duidelijk zichtbaar op het dashboard. De nagels
staan erin.

• Er moet flink gewerkt worden om de auto weer in een recht spoor te krijgen

wegdek en slippen door. De meeste automobilisten zullen in dit geval opnieuw de koppeling intrappen om deze
even later weer heel langzaam op te
laten komen. Dit werkt echter nauwelijks. De oplossing blijkt eenvoudig:
gas terugnemen of het pedaal eventueel helemaal loslaten.

meestal een paar auto's om deze onder
de knie te krijgen."

Gevaarlijker is de voorwielshp. Deze
ontstaat volgens Lijnkamp vooral
door te hard rijden. Als men bijvoorbeeld voor een bocht flink aan het
stuur moet draaien of afremmen,
komt het gewicht op de voorwielen.
Deze gaan glijden en verhezen hun Achterwielslip
grip op de weg. Behalve op de motor is
remmen hier dus uit den boze. Dat is
Voor een complete verrassing kan de
alleen te proberen als men rechtdoor achterwielslip zorgen. Dit wegdraaien
kan rijden. Daarnaast heeft terugschakelen geen zin, want dat neemt
veel te veel tijd m beslag. "Sturen en
remmen zijn menselijke reacties,
maar je moet wel bedenken dat autorijden geen natuurlijke menselijke beIn verband met het dertig-jarig bestaan van Rob Slotemakers Anti
zigheid is. Daarom blijft het natuurSüpschool geldt voor de lezers van deze krant een speciale aanbieding.
lijk het beste om niet te hard te rijden
Op 16, 17, 18, 23, 24 en 12 februari 1987 is het mogelijk tegen het
en vóór de bocht gas terug te nemen.
gereduceerde tarief van f. 195,- (in plaats van f. 250,-) een complete
Er bestaat wel een bepaalde rallycursus te volgen. Méér informatie hierover vindt men op de bon, elders
techniek om bochten te nemen, maar
in deze krant.
het kost enorm veel training plus

Korting op anti-slipcursus

Evenals de dames hadden ook de heren van The Lions lange tijd uitzicht
op een overwinning. Met redelijk goed
basketbal wist Lions in de eerste helft
een 24-16 voorsprong op te bouwen.
Ook bij dit team en te wisselend beeld.
Momenten van goed basketbal en vele
socres doch ook periodes dat er totaal
niet gescoord wordt en dat nekte het
Zandvoortse team. Na die voorsprong
\an acht punten slaagde Lions er vier
minuten niet in om te scoren en Onze
Gezellen kon terug komen tot een 3130 ruststand.
De tweede helft werd een zeer spannend gevecht en lange tijd hielden de
teams elkaar in evenwicht. Na elf minuten 47-46. Het is ééntonig, doch opnieuw een fase van schotloosheid en
Onze Gezellen pakt een 47-49 voorsprong. Evert Bol vond het toen genoeg en met,emge fraaie scores zette
hij Lions drie minuten voor het einde
naast de Haarlemmers, 5b-55.
Lions was gebrand op de eerste overwinning maar helaas de laatste drie
minuten bleven scores achterwege.
Onze Gezellen had daar minder moeite mee en besliste de strijd met 55-58.
Voor Lions waren Evert Bol en René
de Jong met veertien punten de topscorers gevolgd op afstand door Rudy
Becic met acht.
Fnt/i Rrjim SHinpn

Eigen auto
In bepaalde situaties, bijvoorbeeld
op de snelweg als een botsing onvermijdelijk is. is het beter de auto te
draaien en de klap achteruit rijdend
op te vangen. Zo hier tijd voor is na-

Gedurende de hele dag blijft de aanloop onder de vijlenveertig kilometer
per uur. Volgens de instructeur echter
gaat de slipbe\\egmg even snel als bij
een snelheid die drie keer zo hoog ligt.
Het is dus in feite te vergelijken met
ruim honderd twintig. Een hele geruststelling voor de cursisten, die na
een dag ijverig ploeteren merken, dat
zij de bewegingen van de auto beginnen te beheersen.
De kunst om te remmen wordt niet
vergeten. Eerst op de motor, maar wel
ontkoppelen voor deze stationair
draait Dan met de voetrem. maar
"met een fluwelen voet", aldus Cees
van Dongen, "zodat de wielen net niet
geblokkeerd worden"
Daarnaast
wordt geprobeerd pompend te remmen. Dit heelt echter alleen zin als de
wielen tussendoor even kunnen rollen.
Meestal nemen de automobilisten
door de paniek hiervoor te weinig tijd
Volgens de instructeurs betekenen
de 'anti-blokkeer-systemen, die langzamerhand op steeds meer auto's gemonteerd worden, een hele verbetenng. Zij betreuren het, dat deze wettehjk nog met verplicht zijn. Doordat
met een ABS-systeem de wielen doorrollen, blijft de remweg zo kort mogehjk en de auto bestuurbaar. Dit is ook
duidelijk te zien op een instructiefilm,
die de verschillende manieren van
remmen behandelt
Maar ook met een ABS-systeem op
de auto blijft anti-sliptechmek raadzaam. Ook met dit systeem is slippen
niet uitgesloten. Daarbij verrassen de
bewegingen van een rondtollende auto
de bestuurder en kunnen zij hem danig 111 de war brengen. Veel nj-ervarmg speelt daarbij geen rol. Dit ervoer
ook een automobilist die minstens zestig duizend kilometer per jaar rijdt.
"Dit doe ik wel even", was zijn vóórspelling. Deze kwam uit. maar wel pas
aan het eind van de dag.
's Middags, rond vijf uur is de cursus
ten einde. De cursisten hebben in de
loop van de dag heel wat vaardigheid
opgedaan, wat leidt tot de uitreiking
van een door KNAC en ANWB.erkend
certificaat. Ton Lijnkamp waarschuwt echter voor overmoed, omdat
oefenen op de openbare weg natuurhjk niet bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid. Voorzichtigheid blijft
gebpden: "Onlangs kwam een oudcursist terug tTjet_de mededeling dat de
lessen niets hadden gejiolpen, want hij
was uit een bocht gevlogen. Achteraf
bleek dat de man veel te hard had
gereden".

Cecils neemt afstand

ZANDVOORT - In de interregionale zaalvoetbalklasse zijn er
nog wel zeven wedstrijden te gaan,
maar de positie van Cecils begint
er zeer rooskleurig uit te zien.
Vrijdagavond werd de uitwedstrijd tegen het lastige Mimi's met
5-3 gewonnen en maandagavond
werd concurrent Goossens afgeschud met 4-3. Daardoor gaan de
Zandvoorters met drie punten
verschil aan de leiding.

ZANDVOORT - Zowel de dames
als de heren van The Lions kwamen in het veld tegen Onze Gezellen en beiden waren zeer dicht bij
een overwinning. Maar uiteindelijk moesten de teams genoegen
nemen met een kleine nederlaag.
In de wedstrijden veel spanning,
waarbij opgemerkt moet worden
dat meer te behalen was dan nu.
De dames verloren met 55-59 en de
heren gingen met 55-58 ten onder.

lieren

Het hulpje van de school heeft het er
aanvankelijk druk mee, want om de
haverklap moet hy de plastic wegafbakenmg op de plaats terugzetten.
Maar daar komt al spoedig verandering in. Zodra men zich ervan bewust
wordt, dat er echt zo snel mogelijk aan
het stuur gedraaid moet worden, verbeteren de lesultaten. Al is de perfectie natuurlijk nog ver te zoeken.
De praktijkoefeningen, die ongeveer
vijfenzeventig procent van de dag m
beslag nemen en voor het overige worden afgewisseld door theorielessen,
zijn afgestemd op mogelijke situaties
m de straat of op de snelweg. Hoe verAl heel wat wijzer geworden neemt der de dag vordert, hoe beter het gaat.
het gezelschap plaats in de auto's, vier Maar overmoed wordt snel gestraft. Is
man per Opel Kadett. Orn de deelne- het niet door het gebrek aan concentratie, dan wel door de instructeur die
de auto af en toe alle kanten op laat
schuiven door 'stiekem' de handrem
aan te trekken.

van de achterkant gebeurt vaak zonder enige aanleiding, wat vooral op de
snelweg tot paniek bij de achterliggers
Indien de snelheid te hoog is om de leidt. Volgens de instructeur moet er
bocht te kunnen nemen en 'eruit vlie- 'gewoon' tegengestuurd worden, maar
gen' onvermijdelijk, kan men blijk- dan wel heel vlug. De voorwielen moebaar maar het beste rechtdoor z-ijden ten zo snel mogelijk weer vooruit koen "dat ene boompje meepikken, want men te staan, want anders draait het
jonge aanplant en èen-steensmuurtjes voertuig achterstevoren. Maar dan
remmen zalig af". Rechtdoor de bocht nog is het gevaar niet voorbij. Bij het
uit komt bovendien minder hard aan rechtkomen heeft de auto de neiging
dan zijdelings. Daarnaast loopt men door te draaien naar de andere kant,
in het laatste geval het risico, over de wat opnieuw een snelle reactie vereist.
kop te slaan.
Bij deze manoeuvres is het wel nodig te
ontkoppelen.

Lions geeft
zege uit handen

The Lions-basketbalsters speelden
bij vlagen een leuke partij, doch er
waren momenten dat het scoren werd
vergeten waardoor onze Gezellen in de
strijd bleef. De eerste helft gaf een vrijwel gelrjkopgaand beeld te zien en tot
vlak voor de rust een 23-23 stand. Via
een aantal vrije worpen kwam Lions
op een 26-23 voorsprong en Onze Gezellen moest de nodige persoonlijke
fouten maken om niet op grote achterstand te worden gezet. Op dat moment
leek Lions door te kunnen drukken
doch enige malen balverlies en Onze
Gezellen profiteerde door toch met
voorsprong te gaan rusten, 26-31.
In de tweede helft herstelde Lions
zich goed en door enige prachtige afstandsschoten van Anette Prins en
Joke Duivenvoorden keerde het tij en
kwam Lions op een 35-31 voorsprong.
Onze Gezellen was het te kloppen
team maar na opnieuw een inzinking
keek Lions tegen een 37-40 achter.stand aan. Dat Lions meer mogelijklieden had bleek in de volgende vijf
minuten. Onder het bord heerste
Lions en met de routine van Wil
Brinxma werd de achterstand omgezet in een comfortabel lijkende voor•sprong van 48-40. Met enige goed opge•iette aanvallen bleef de voorsprong op
het scorebord 652-45) doch in het zicht
van de haven struikelde Lions toch.
Wederom onnodig balverlies en Onze
Gezellen won alsnog het felle gevecht
om de zege. De Haarlemsen zette Lions
op een 55-59 achterstand en ondanks
sterk aandringen bleef het hier bij.

Tijdens deze eerste oefening gebeurt
wat te verwachten viel. De auto slingert voor het gevoel alle kanten op en
komt ruw, achterstevoren aan de kant
tot stilstand. Een desillusie voor de beginnende cursist, want het leek allemaal zo makkelijk. Maar het gestuntel
van de beginner wordt al snel een vertrouwd beeld, want elke leerling heeft
er duidelijk moeite mee.

tuurlijk. Daarom wordt in de middag
geoefend met de honderd-tachtig-graden-.shp. Eerst enigszins naar links
uitwijken, terugsturen en de handrem
aantrekken, mits deze op de achterwielen werkt. In het begin is enige
hulp onontbeerlijk, maar ook hierbij
blijkt weer dat oefening kunst baart.
En als blijkt dat de oefening beheerst
kan worden uitgevoerd, volgt één van
de meest genoeglijke momenten van
de dag. De eigen auto kan van stal
worden gehaald om het halve rondje
nog een.s te proberen.

nen gelegd. Lange tijd heeft Goossens
goede vooruitzichten gehad op de
eindoverwinning maar het vergat de
zaak af te maken. In de eerst helft
overheersten de Heemstedenaren en
liepen naar een 1-3 voorsprong. Marcel Looyer zorgde voor het Zandvoortse doelpunt.
In de tweede helft drong Cecils sterk
aan en daarbij werd Goossens de gelegenheid gegeven op de counter te spelen. Cecils kroop toen menigmaal door
het oog van de naald en bleef in de

strijd. De Zandvoorters maakten wel
goed gebruik van de kansen en kropen
langszij. Hans Schmidt en Pim van
Dord schoten Cecils op gelijke hoogte
en er volgde een boeiend slot. Beide.
teams gingen fel op jacht naar de o verwinning maar vlak voor het einde trok'.
Cecils de partij naar zich toe door een
doelpunt van de trefzekere Marcel
Looyer, 4-3. Cecils heeft nu afstand
genomen van de concurrentie, doch
heeft nog enige moeilijke wedstrijden
op het programma staan.

Cecils moet het vaak hebben van de
tweede helft en dat bleek ook in de
wedstrijden tegen Mimi's en Goossens.
Het toont echter wel de goede mentaliteit der Zandvoorters, die niet wensen
ZANDVOORT - Een aantal trok door met 15-10 de set naar zich toe
op te geven voor dat het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Tegen Mi- teams kwam in het volleybalveld te trekken.
mi's kon Cecils moeizaam in het spel en het was enigszins teleurstel- Het derde dames team prolongeerde
komen en het lukte niet om door de lend dat het eerste damesteam de koppositie door vrij eenvoudig
stug verdedigende Amsterdamse de- van Sporting OSS met 3-0 verloor HSVC l een 3-0 nederlaag te bezorgen.
f ensie te komen. Met snelle en gevaar- van Roda'231. Het derde en vierde Sporting bleek de betere te zijn en met
fraai volleybal werden de sets in winst
Irjk counters wist Mimi's een 2-0 voorsprong te nemen. Vlak voor de rust dames team deden het beter en omgezet, 15-9. 15-2 en 15-9. Ook het
werd het aanvallende spel van Cecils wonnen met 3-0 terwijl het tweede vierde dames team toonde zich superieur en deklasseerde Heemstede 7 met
beloond met een doelpunt van Rob team met 2-2 gelijkspeelde.
speels gemak. Heemstede probeerde de
van der Berg. Toen direct na de doelwisseling Marcel Looyer de stand m
Sporting OSS dames l kwam in de Zandvoortse trein tegen te houden
evenwicht bracht kwamen de Zand- uitwedstrijd tegen Roda moeilijk in doch die denderde gestaag door en bevoorters op volle toeren. Met vloeiende het ritme. Ook time-outs en wissels shste de strijd m recordtijd met 15-0,
combinaties werden de Amsterdam- konden de Zandvoortsen niet op het 15-5 en 15-3.
Het derde heren team moest ook sjjemers zoek gespeeld en Marcel Looyer, normale niveau brengen. Het vijf
Ed Vastenhouw en Hans Schmidt ga- plaatsen lager geklasseerde Roda len maar kon onverrichter zake huisven Cecils een verdiende 5-2 voor- kreeg daardoor kans om Sporting waarts keren. Door het uitlopen va^n
sprong. Dat Mimi's vlak voor het einde steeds op achterstand te houden. Zoals andere wedstrijden zou het nachtwerk
nog op 5-3 kwam was alleen belangrijk gesteld probeerde Sporting wel van al- worden en is de strijd tegen De Blinvoor de statistieken.
les maar het lukte niet en Roda sleepte kert uitgesteld. Aanstaande zaterdag
In een goede en zeer spannende par- de winst binnen met de setstanden 13- komen weer veel teams van Sporting
OSS in het veld in de Pelhkaanhal. Op
tij zaalvoetbal hebben Cecils en Goos- 15, 12-15 en 8-15.
papier zijn daarbij vooral voor de dasens elkaar het vuur na aan de scheHet tweede dames team speelde te- mes goede winstkansen. Het eerste hegen Allides 3 en dreigde op een neder- ren .team zal het moeilijker krijgen telaag af te gaan door een zeer snel set- gen PSVH en ook het derde team
verlies van 15-5. De Sporting dames krijgt een topper op bezoek. Voor het
herstelden zich echter voortreffelijk programma overzicht wordt verwezen
en de tweede en derde set werden met naar de sportagenda.
goed volleybal in winst omgezet, 15-10
en 15-12. De vierde set moest de beslissmg brengen en beide teams streden
voor de zege. Sporting kon niet verhinhet laaggeplaatste Concordia had deren dat Allides de stand naar 2-2
ZVM eigenlijk totaal geen moeite moeten hebben. Het ging echter totaal
niet en ZVM haalde lang niet het normale niveau. In de eerste helft bleef de
schade beperkt tot een 6-7 achterstand
maar in het tweede gedeelte stortte het
Zandvoortse team ineen.
ZANDVOORT - De voorlaatste
wedstrijddag van de badmintonclub
Verdedigend liet ZVM nogal eens Lotus
liet een positiever beeld zien dan
VOLLEYBAL
een gat vallen en aanvallend lukte het verleden
week. Zes Lotusteams wisten
Zaterdagavond m de Zandvoortse
ook al niet. Wel kreeg ZVM een aantal de overwinning
mee
naar
huis
te
nezeer doelrijpe kansen en zelfs twee men, één team speelde gelijk en vier Pelhkaanhal. dames: 18.30 uur Sporting OSS-VCY: 20.30 uur Sporting
strafworpen werden gemist. Via 12-14 teams verloren.
OSS 2-SBY l, 19.30 uur Sporting OSS
konden de Haarlemmers de strijd ge3-JBS 2: 19.30 uur Sporting OSS 4makkelijk in handen houden en door
De uitslagen: Van Zijderveld 7 - Lo- Allides
11: 18.30 uur Sporting OSS 5middel van snelle tegenstoten de eind- tus 15-3; Airsport 2 - Lotus 2 5-3; Haarstand bepalen op 12-18. Voor trainer lem 7 - Lotus 3*3-5; Minerva 2 - Lotus 4 Heemstede 7. Heren: 20.00 uur SporHans Loenen een enorme teleurstel- 3-5; Eiiergia 2 - Lotus 5 4-4: Slotermeer tmg OSS 1-PSVH 1: 20.30 uur Sporling. „We hadden al afstand van Scha- 6 - Lotqe 6 8-0; GSV 2 - Lotus 7 1-7: tmg OSS 3-VVH 2. Adspiranten: 18.30
gen kunnen nemen, maar dan mag je TYBB Hl - Lotus Hl 6-2; Van Zijder- uur Sporting OSS K-VCY A.
zulke wedstrijden niet verliezen. We veld H2 - Lotus H2 3-5: Velsen H2ZAALVOETBAL
hebben zeer slecht gespeeld en ver- Lotus H3 3-5: Badhoevedorp Al - Lodienden niet te winnen. Het is erg zon- tus Al 0-8.
Vrijdagavond in de Pelhkaanhal:
de maar het kan nog altijd," aldus Loe18.00 uurZaiidvoortmeeuwen C jun. 2Aanstaande zondag is de laatste H. Hillegom; 18.30 uur Zandvoortcompetitiedag, die wordt afgewerkt in meeuwen B jun.-Meervogels; 19.00 uur
Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 3, de Pellikaanhaal. De volgende wed- Zandvoort Noord A jun.-RCH: 19.45
Wim Brugman 3. Gerard Boukes 2, strrjden vangen aan om 13.00 uur: Lo- uur Zandvoortmeeuwen 2-Zandvoort
Joop Boukes 2, Ronald Vos l, Dirk tus l - Pijnacker 1; Lotus 2 - Ommoord Noord 2; 20.30 uur TZB 3-Koppes OG
3; Lotus 3 - Slotenneer 4: Lotus 4 - 2; 21.15 uur Zandvoort Noord 3-BSM 3:
Berkhout 1.
Kennemerland 3; Lotus 5 - Keizer 22.00 uur TZB 4-Zandvoort Noord 5.
De stand is: Schagen 13-20. ZVM 13- Otto 2: Lotus 6 - US 5. Aanvang 9.30
Maandagavond in de Pellikaanhal:
18. IJmond 13-18, Odin 13-18. Tonegido uur: Lotus 7 - HBC 6; Lotus Hl 13-13, Meervogels 13-13, Accom KSV Mixers Hl; Lotus H2 - De Bun Hl: 20.30 uur Cecils vet.-Tweede Jeugd;
13-12, Concordia Haarlem 13-9. KIC Lotus H3 - Duinwvjck H2; Lotus Al - 21.25 uur Zandvoort Centrum-Beurszicht; 22.20 uur TZB 2-De Meer 2.
Velsen Al; Lotus Cl - Velsen Cl.
13-9, AOG 13-0.

Sporting OSS mist vorm

De dames van ZVM waren goed op dreef en hadden totaal geen moeite met de reserves van ADO.
Bram Stijnen

Heren laten steek vatten

ZVM-dames pakken op nieuw uit
ZANDVOORT - Opnieuw heb- kwaliteit en dat kwa vooral omdat
ben de ZVM handballers een ADO geen talent had om enig tegenprachtige kans laten liggen om spel te bieden. ZVM deed het rustiger
zich naast Schagen aan kop van aan en bij een op volle toeren draaiend
team was de score veel hoger opgelode ranglijst te plaatsen. In de pen.
enige snelle breaks bepaalde
thuiswedstrijd tegen het laagge- Z.VMVia
de eindstand op een fraaie 13-5
plaatste Concordia
Haarlem overwinning. Een eindstand waar
maakte ZVM er niet veel van en trainster Janna Pennings erg te vreverloor met 12-18. Schagen ver- den mee was. „Ik ben erg blij met de
loor eveneens waardoor het ver- punten. Alleen het laatste kwartier
schil van twee punten gehand- was rommelig maar daarvoor hebben
haafd blijft. De dames waren be- we erg goed gespeeld," zegt de coach.
ter op dreef en hadden totaal geen
teams zijn altijd erg
moeite met de reserves van ADO, Onderaanstaande
lastig, maar we hadden er weinig
13-5. ZVM steeg naar de tweede moeite mee. De sfeer is goed en dat is
plaats op de ranglijst en moet zon- zeker in het belang van het vertoonde
dag op bezoek bij koploper IJ- spel. Kunnen we zondag IJmond vermond. Bij winst keren de kansen
voor ZVM op een positief eindresultaat.

In het begin kon ADO aardig bijblrjven maar toen ZVM eenmaal het ritme had gevonden was er geen houden
meer aan. De Zandvoortse dames sneden door de ADO defensie heen en
bouwden een ruime voorsprong op, 52. ADO speelde zich soms vrij voor het
Meeuwendoel, doch daarin keepte
Anja Hendrikse een voortreffelijke
wedstrijd. In aanvallend opzicht was
het vooral Elly von Stein die het ADO
erg lastig maakte en viermaal wist te
scoren. Ruststand 7-2.
De tweede helft was van mindere

slaan dan zijn er kansen, maar het
wordt erg zwaar."
Voor ZVM scoorde: Elly von Stein 4,
Janneke de Reus 3, Janna ter Wolbeek
2, Astrid Molenaar 2, Yvonne de Jong
2.
De stand is: IJmond 11-19, ZVM 1115, KIC 11-15, Concordia Haarlem 1113. HVH 11-12. TYBB 10-8, ADO 2 113. Bato 10-1.

lieren
De positie had er voor ZVM zeer
rooskleurig kunnen uitzien. Enige weken geleden eenzelfde situatie als zondag. Doch beide keren verloor ZVM en
ook Schagen liet steken vallen. Tegen

Zilveren speld voor Jan v. d. Meij
ZANDVOORT - Zaterdag nam TZB
afscheid van de met pensioen gaande
Jan van der Metj en dat werd een bijzonder drukke en aangename aangelegenheid. Tijdens de receptie in het
clubgebouw aan de Kennemerweg
kreeg de scheidende terreinbeheerder
voor zijn trouwe en vele diensten de
zilveren speld van de NKS.

de receptie tijdens een wedstrijd tussen spelers van TZB en oud-spelers.

Zoon Jos van der Meij liet bij de oudspelers van zich spreken door tweemaal te scoren en had daarmee een
belangrijk aandeel in de 3-2 zege van
de oudgedienden. Na dit voetbalgebeuren. een drukke en zeer gezellige
bijeenkomst in het clubgebouw waar
Behoudens de eervolle onderschei- velen van de gelegenheid gebruik
ding mocht Jan van der Meij de speel- maakten om Jan van der Meij de hand
bal houden, welke werd gebruikt voor te schudden.

Badminton Lotus

DONDERDAG 29 JANUARI 1987

WEEKMEDIA 30
* Het Jeugd Rode Kruis is
opgericht, ben je geinteresseerd in EHBO en tussen 11
en 16 jaar, meld je dan als lic
en bel 15609 of 14571

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678
NIEUW VANAF 1 JANUARI

Hillegom-Antiek
Vijf
toonzalen
gezellige
meub in alle stijlen Veel
klemantiek Laagste pnjzeni
Leidsestraat 122 Dag tel
0252020993 Koopavond

1987

SKI AEROBIC
op zondag van 10.00-11.00 uur (ƒ 10,+ zwemmen en Turkssstoombad).
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem).

* Ijsclub Zandvoort zoekt leden, actief graag Informatie
tel 18639
* Te koop smalle keukenJonge vrouw, 23 jaar, b z a gaskachel, / 40 Tel 19283
voor OPPAS en LICHT HUISTimmerbedrijf
HOUD WERK, 2 jaar erv m
Kind Tel 18452 of 17056
R. F. Lammers

* T k a nieuwe zeer mooie
papegaaienkooi, 3 wkn ge
bruikt, 0 60 cm, h 160 cm
SUCCESVOLLE KLEINE
met onderstel en div toebeh
* 1 p kinderskfs, lengte 150 voor al uw timmer- en onder- Prijs ƒ300 Tel 18438
ADVERTENTIES VOOR DE
cm met markerbinding, ƒ 150 houdswerk Tel 023-364168, * T k a trekhaak Renault
Tel 16089
ZAKENMAN EN PARTICULIER
bgg 023-381378
TL, ƒ 60, moet wel zeil gede
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- * Ook m februari een vol en * T k 1 paar noren, merk monteerd worden Tel 17225
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- gezellig programma bij de Ballangrud, mt 45, nieuwpnjs VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
verg VROUWEN VAN NU ƒ200, nu ƒ50 Tel 12158
grootten
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
Word ook lid of bel eens met
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
* T k 2 Sony luidsprekers 10 per week Corn Slegersstr
nr 16085 of 14462
Micro's op de pagina „MICRO'S '.
watt, 2-weg, ƒ25, 2 Philips 28, tel 02507-12070
boxen 30 watt, 3-weg, ƒ40 Vitale heer ± 80 jr zoekt ge
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Passage 42
Tel 12314
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,33 per millimeter
veiligheid en vriendschap om
Zonnestudio
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur.
* Tk
aangeb • gereed- samen nog wat van het leven
Kapsalon
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
schappen en restanten tim- te genie4en Br o nr 798
02977-28411 of afgeven of zenden aan
ZONNEBANK 20 mm ƒ 9 merhout enz Billijk Tel 75000 bur v d blad
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- (snelbruinbuizen)
17405
We zijn er weer1
voort
abonnement 10x ƒ 80 T k aangeboden
SKODA
broodje
Burger
* Weekmedia Aalsmeer. Dorpsstraat 8, Postbus 264,
GEZICHTSKANON
120 GLS, bouwjaar 1983 Tel is voor de rest van het jaa
1430 AG Aalsmeer
20 mm ƒ 10 02507-14528
weer geopend tot 1 uui
* Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
abonnement 4x ƒ 35
s nachts en in het weekenc
Z Badhoevese/Slotense Courant Zwanenburgse/Halfweg- LICH KANON 40 min ƒ 40 T k Fiat 127 '78, apk gek , kl tot 3 uur 's nachts
blauw, vr pr ƒ 1500, rijdt pnse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelabonnement 3x ƒ 100 ma Tel 18366
* Weggelopen poes, % jaa
veens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
WIJ WERKEN OP
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
* T k gevraagd
plaatjes- oud, kleur zwart, naam Cathy
AFSPRAAK
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alalbums van Verkade, Tiktak, tegen beloning terug te be
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
ZONNESTUDIO OOK
Hille, Honig, Molens, Sport, zorgen Tel 02507-19571
Purmer Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezmsS AVONDS GEOPEND
Sprookjes enz Tel 02503- •*• Wie kan mij helpen aan de
bode De Nieuwe Weesper. Muider Post, Almere Post en
14727
Burda Culinair wild en gevo
Passage 42
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 6 1 per millimeter
* T k kl koelkast, teak front, gelte 11 Tel 12141, na 18
Sluitingstijd vrijdag 16.00 uur.
Tel. 12500
ƒ 75, bromfiets, Yamaha FS, uur
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieVriendelijke groeten
m onderd ged nog te mon- WONINGRUIL Aang een
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoBen, Edith en Ellie
teren, ƒ 150, lichtorgel, 6 lam- gez huis, Oud Nrd, lage huur
ren verkrijgbaar
pen ƒ50 Tel 18987
Sslpk, badk, kl tuin zd Gevr
» Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening • Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven * T k nieuwe noren, merk woning m Centr, 2 slaapk
gebracht, alsmede / 5,00 adm kosten
Tel 17425, na 20 uur
* BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers ervoor te zorgen dat het num- Pinqum, mt 45, ƒ65, kinderverstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het mer m de Imker-bovenhoek hockeyschaatsen ƒ45 Tel * Zaterdagavond 14 februar
„goedkoper werk' in
Je
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt op de envelop staat vermeld 19305
en dat de brief geadresseerd * T k Puch Maxi incl blok, 1 hoort het wel m het dorp
ƒ 2 50 m rekening gebracht
waar en hoe laat
J kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- wordt aan Centrale Order- jr oud, ƒ300 Tel 17055
iisch opgeven, tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor afd Weekmedia, Postbus * Tka fototst
* Zegt het voort11 Schaken m
Practica
122,1000 AC Amsterdam Dit
aezorgklachten), of zenden aanZandvoort,
vanavond in het
Nova
IB,
comp
flits
Pnnz,
tlevoorkomt vertraging m de beCentrale orderafdeling Weekmedia,
lens Pentor, 135 mm, i z g st Gemeenschapshuis 20 uur
handeling
Postbus 122,
Samen voor ƒ 165 Tel 17225
* Splinternieuwe el naaima1000 AC Amsterdam.
chme, zig-zag, bordure^i,
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- knoopsgaten, vrije arm, met
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- gebr aanw,
stekenproef
rokaart.
Merk Hofmann, ƒ 295 18035
Te huur 2-kamerapp , vrij febr
* BIJ een hartstilstand moet * Een dame wezen wij de en m r t , ƒ 550 p mnd excl
binnen 5 min hulp komen' weg naar Prattenburg Verlo- Tel 18987
Leer ook eerste harthulp bij ren wij de sleutels m uw auto9
TE HUUR GARAGE,
de Kruisver Zandvoort Inl nr Tel 023361138
Burg v Fenemaplein
de Leeuw, tel 16085
Tel 19357
* Foto s van dorpsgezich
BONTMANTEL INRUIL
ten trams, molens enz t k Te huur tot juni 87 gem zoMet
(kleine)
bijbetaling gevr, 9x14 cm Ook ansicht- merhuis ind kamer, slaapk ,
Meest exclusieve lichtge- kaarten van Ned , los of in keuken, d + t., ijskast en t v
wicht nappa lammy-coats en albums Tel 023-377405
Tel 15668/14058
bontmantels
Bonlgevoerde
7
regenmantels Bel voor af- * Geen zin1 in schaken Kom * Te koop 1 p skischoenen
spraak of uitgebreide docu- dan zingen BIJ toonkunstkoor en 1 p noren, mt 46 Tel
Zandvoorl (T O 2 ) Repeti- 17937
mentatie 020-233488
ties op maandag, 's avonds 8 * Te koop 2 ledikanten
Cursus Tarot kaarten lezen uur m ,,de Krocht"
90x200) -i- lattenbodems en
Basis cursus Astrologie, start
3 en 4 februari Inl tel 02507- Gevr 1 a 2 kam app of zo- matrassen, wit, samen met
merhuisje in Zandvoort of bijpassende nachtk ƒ 300
18100
omg tot ƒ 600 p m Tel 073 Tel 14643
* De kettingbrief tegen de 143512
Te koop Betamax video, 1 '/a
Bio-industne, omdat het gesol
met dieren afgelopen moet Gevr COMF WOONRUIMTE aar gebruikt, incl 10 banden,
zijn Meer informatie en brie- voor 2 pers (werkend), geen f550 Tel 15663
inwoning Tel 13318
ven bij tel 15134
* Te koop buggy met 3 stan•*• 30 verschillende pockets * Gevr vriendelijke hulp voor den + vering, z g a n , nieuwdond of event maandagmor- prijs ƒ 300, nu ƒ 145, compleet
ƒ 10 Tel 12141 na 18 u
gen Tel 16127
net regenpak en boodschap* De schaatsen
kunnen
vnjwillig(st)er pennet Tel 17343
weer in het vet en de schaak- •* Gevraagd
stukken op het bord Dit altijd voor peuterspeelzaal Hannie Te koop caravan Astral 76,
donderdagavond in het Ge- Schaft voor enkele ochten- ƒ 2200, Datsun Sunny '79,
den per week Inl tel 19028 apk, ƒ2550, Talbot Horizon
meenschapshuis
of 13708
79, APK, ƒ 2500. verschillen* Donderdagavond niets te
eens de maten schaatsen, ƒ 22,50
doen79 Speel met onze stuk- * Help de Polen Stuur
1
Geen pp Tel 17593
ken in het Gemeenschaps- een 7voedselpakket
1
Te koop cassettedeck,
huis, vanaf 20 uur zijn ze er adres Dat hebben wij voor u
Inl tel 02907-5235
merkTechnics, type RSD200,
allemaal Info 17217/14441
z g s t Prijs/100 Tel 18257
e koop garage-roldeur, alu ,
220x220, gemont te zien
J r p r ƒ600 Tel 14119

word ook
bloeddonor

CEO/E

makelaar/

Tel. 02507-12614

5 REGELS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter punt. komma ol cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord punt of komma een vakje vrij Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN / 300 KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Ervaren lerares heeft
tijd voor enkele
nieuwe groepjes.
Beginners en/of
gevorderden.
Overdag of 's avonds.
Tel. 13329.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor.
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Zandvoorts Nieuwsblad
DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG
Haltestraat 1
Telefoon 16123

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als 'brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor.
Centrale Örderafdelmg Weekmedia
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam

Naam
o1 atgeven bi)

Adres
Telefoon
Postcode

Plaats

Samen

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

voor J 125,

een nieuw adres voor bijzondere
boeketten en bloemstukken, gemaakt
van verse/droogbloemen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

Uw speciaalzaak
voor
NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland
Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

1 pond BIEFLAPPEN
11,75
1 ons CERVELAATWORST
1,30
1 ons PEKELVLEES
1,95
1 ons LEVER
1,60
1 ons KALFSPEKELVLEES
2,95
1 ons ROSBIEF
2,95
1V2 ons HAM
2,25

Let nu op de prijs
Haal bij

Autorijschool v. Engelen
uw rijbewijs.

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Miele Wassalon

Eerste 1O lessen ƒ 35,- p. u.

WASUNIEK

vervolglessen ƒ 42,50 p. u.

Haltestraat 63b,

tel.

14417

SKIKLEDING
reinigen

gegarandeerd
waterafstotend

Tel. O25O7-19453
Margriet
Libelle
Story
Panorama
Bobo
Donald Duck
Kijk
Steek
Knip
VT-Wonen
Grasduinen
Nieuwe Revu
Boeken
Strips
series etc.

Uw bladenman heeft het zo druk, dat er behoefte is aan assistentie voor de bezorging van tijdschriften te
ZANDVOORT

SCHOLIEREN
in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar kunnen daarmee
leuk verdienen op ZATERDAGOCHTEND
tussen 8.00 en 14.00 uur, éénmaal per week.
Sollicitaties te richten aan:

MEDIANET BV,
Wenckebachweg 127,
1096 AM AMSTERDAM.
Telefoon 020-92 69 10 en vragen naar
Atie Bijland.

ZATERDAG EN
ZONDAG
* *********************** *
*
*
*
*
*
*
1957 - 1987
30 JAAR RECREATIEVE SPORTIVITEIT *
*
*
*
*
*
*
Jeugdjudo
- meisjes en jongens 6 en 7 jr
Donderdagmiddag 15.30 uur
*
Sauna
- dames en heren v.a. 18 jr
*
Vrijdagavond v.a. 19.00 uur
*
Squash
SPORTCENTER
*
- Zondagmorgen v.a. 8.30 uur
*
*
Badminton
*
- Zondagmorgen v.a. 8.30 uur
*
*
A. J. v.d. Moolenstraat 47
*
********************** *
Tel. 13965 - 15829

SPORT CENTER
|
WIM BUCHEL

14738

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 2518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

BRIDGERS OPGELET!!
Engelse
conversatieles

G R AT l S

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel ot ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt
Ook voor huishoudelijk personeel

Manicure • Pedicure
Complete schoonheidsbehandeling
Lichaamsmassage
1/2 bruinen onder zonnecirkel of gezichtsbruiner
Wassen/watergolven of föhnen
^«»i-

om mee te nemen
HALTESTRAAT 13, TEL.

Amsterdam
en omstreken.

Haltestraat 12
Zandvoort
Tel. 02507-12616

Laat u eens uitgebreid verwennen!

APPELGEBAK MET
SLAGBOOM

•* Te koop gevraagd homerainer Tel 0205822201 of
s avonds 020-427474
e koop huis met zomerhuis
n Zandvoort Centrum
Vraagprijs ƒ 125000 k k Inl
Eerenstein, Koningstraat 3

0.9.

biedt u de unieke kombmatie van.
gezichts-, lichaams-, haarverzorgmg

020-123456

Gratis

Wonmggids van Zandvoort

SLAGERIJ
ARBOUW

A.s. zondagmiddag gelegenheid om te
bridgen in
REST. DE LA COURSE
gelegen op het Circuit.
Het inschrijfgeld 5,- per paar
wordt als prijzengeld beschikbaar
gesteld.
Aanm. tot 13.30 uur in De La Course.
Tel. 02507-12778 of 023-330754.

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

ZONNECENTRUM
Zonnebank en hemel met ingebouwde
gezichtsbruiner ƒ10,- (25 min.)
Gezichtskanon f 15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ 35,- (30 min.)
Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30
(ook in het weekend).

Zandvoorts Nieuwsblad

TIJDENS DE FEBRUARIMAAND
GRATIS AANBIEDING

SQUASH
Wim
Buchel

LANGLAUFEN
IN DE ARDENNEN
Speciaal voor onze lezers
organiseert jachthaven
Sloterpias op zondag 8 februari
1987 een dagje langlaufen in de
Belgische Ardennen.
Waar gaan we heen?
Naar de „Hoge Venen" in de Belgische Ardennen
(Botrange/Baraque Michel).
Een prachtig natuurgebied op een hoogte van
500-700 m.
De lengtes van de loipes variëren van 4 tot 22 km.
De prijs: inclusief busreis en langlaufmateriaal
(skien/stokken/schoenen) bedraagt tegen
inlevering van onderstaande
*ïfl
voordeelbon slechts
Vertrek uit Amsterdam
Aankomst in de Ardennen

7.00 uur
± 10.30 uur

Vertrek uit de Ardennen
Aankomst in Amsterdam

± 16.30 uur
± 20.00 uur

Nadere informatie en reserveren:
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoot
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerksiraat 31, Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Jachthaven Sloterpias. Tel. 020-138855.
Vragen naar Jim Dienaar.

VOORDEELBON

* * * * *

Tegen inlevering van deze voordeelbon en betaling van
ƒ34,50 heb ik
Naam:
Adres:
Plaats:

Postcode:

Tel.:
(zolang niet volgeboekt) recht op een dagje langlaufen
in de Belgische Ardennen.
(Deze dag gaat alleen door bij voldoende sneeuw).
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Echtpaar Harms viert gouden bruiloft

VEHENIGINGSNIEUWS

Twee keer per week op de
fiets om verloofde te zien
• ZANDVOOBT - Het echtpaar Trouwen was er echter nog niet bij,
H. Harms uit de Zuiderstraat is want eerst wilde hij een eigen zaak
volgende week woensdag, 4 febru- opbouwen om zo verzekerd te zijn van
ari, vijftig jaar getrouwd. De jonge een goed inkomen. Hij huurde een
huisje in de Zuiderstraat en ging op de
schoenmaker en de dochter van" eerste
verdieping aan de slag met het
strandpachter Paap hadden el- repareren
van schoenen en andere lekaar al enkele jaren voor 1937 le- ren artikelen. Het ging goed. "Het verren kennen, maar alvorens te wonderlijke is dat bijna niemand werk
trouwen, wilde Harms eerst een had in die tijd, terwijl ik het juist
eigen schoenmakerij hebben. Om enorm druk had. Maar ik was nog jong
te kunnen trouwen, moest je ver- en zat er geweldig achteraan. Vooral
zekerd zijn van een goed inkomen. op maandag, op de fiets. In die tijd
werd er 'gehoord en bezorgd'. Je ging
horen of de mensen nog iets te repareHarm Harms, geboren in Zweeloo in ren hadden en later, als het werk af
Drente, kwam in 1928 naar Zandvoort. was, ging je bezorgen. En niet alleen
Na aanvankelijk in Haarlem werk- ik, ook de slagers, de kruideniers en de
zaam geweest te zijn, kreeg hij een bakkers gingen er op de fiets op uit om
baantje bij schoenmakerij Van Duijn te horen of men nog iets nodig had. Je
m de Zeestraat. In die tijd leerde hij kwam elkaar overal tegen. Zo stond je
een zoon van strandpachter Paap ken- af en toe ook tegelijk met anderen met
nen, met wie hij wel eens mee naar de rekening voor de deur".
huis ging. Daar, m huize Paap, ontNa hun trouwen werd deze taak
moette hij Mijntje. Het jonge stel kreeg
verkering en na verloop van tijd volg- voor een deel overgenomen door Mijnde de verloving. Harms kreeg echter tje, omdat Harm Harms het erg druk
een betrekking in IJmuiden en vestig- had met de schoenmakerij. Het echtde zich daar ook. "Maar ik ging toen paar had zich in het huis in de Zuiderwel twee keer per week op de fiets naar straat gevestigd en Harms verhuisde
Zandvoort om mijn verloofde te zien", zijn werkplaats naar de Paradijsweg.
aldus Harms. Later, toen hij plannen
kreeg om voor zichzelf te beginnen, Dankzij hard werken, vaak tot midden
vestigde hij zich weer in Zandvoort. in de nacht, en dankzij de hulp van de

Stichting Pax-Christi
zoekt gastgezinnen
ZANDVOORT - De Stichting gastgezinnen om kinderen uit
Pax-Christi zoekt voor dit jaar West-Berlijn een fijne zomervakantie te geven. Deze kinderen
hebben dikwijls te lijden van de
'Insel-Koller', het zogenaamde
Eiland-syndroom. Dit is een mentale toestand, die ontstaat door de
geografische isolatie van deze stad
ZANDVOORT - Het Documen- en de politieke spanningen die
tatiecentrum Werkprojecten te hier spelen.
Haarlem geeft adviezen bij het
opzetten van een eigen bedrijfje
Stichting Pax-Christi Kinderhulp
en zorgt eventueel voor begelei- zoekt dit jaar voor ongeveer tachtig
ding of ondersteuning.
kinderen een plaatsje in de provincie
Noord-Holland. Al jaren volgt deze
Dit is bijvoorbeeld voor mensen met stichting de situatie in Berlijn en met
een uitkering, die niet willen afwach- name die van de jeugd. Kort na het
t'en of zij wel een baan krijgen, de kans oprichten van de 'Muur' startte in de
om iets goed op poten te zetten. Daar- Achterhoek een groep met de verzornaast wordt ook hulp geboden bij het ging van vakanties voor kinderen uit
van de grond krijgen van bijvoorbeeld vluchtelingenkampen, die toen nog in
een buurtproject of -voorziening.
Berlijn bestonden. Het aantal gastkinderen groeide tot een jaarlijks aanDe problemen die bij een dergelijke tal van bijna twee duizend.
start rijzen, zijn onder andere het ontbreken van het benodigde kapitaal, de
Veel gezinnen nodigen jaarlijks hetvraag of er een vergunning nodig is of zelfde
uit, waardoor een speciale
een ondernemersdiploma. Ook is vaak band iskind
ontstaan. Daarnaast.zijn..veel
onduidelijk waar men zich kan vesti- nieuwe gastgezinnen
nodig, die menen
gen. De vrijwilligers bij het Documen- dat zij kunnen bieden
wat een jonge
tatiecentrum zijn bereid over al deze Berlijner nodig heeft. Zij
moeten bezaken informatie te verschaffen. Vol- reid zijn zonder vergoeding
kind
gens hen loopt het meestal op een fias- gastvrij in huis op te nemen. een
Voor een
co uit, als men zomaar iets onder- ongevallen-, ziekte- en WA-verzekeneemt.
ring is gezorgd. De kinderen komen dit
Het Documentatiecentrum is geves- jaar in de periode van 12 juli tot 13
tigd in de Zijlstraat nr. 10 en is geo- augustus.
pend op dinsdag en donderdag van
Geïnteresseerden kunnen contaqt
13.00 tot 16.00 uur, en op woensdag van
10.00 tot 13.00 uur. Voor informatie opnemen met Jos en Ans Kortekaas";
kan men het centrum ook bellen, tel. Geelvinckstraat 46, Velsen-Noord. Telefoon 02510-24898.
023 - 314862.

Hulp bij opzetten
van eigen bedrijf

Kadervormingsweken
ZANDVOORT - De Stichting
Spel en Sport is bezig de „Kadervormingsweken" nieuw leven in
te blazen. Ooit een begrip voor velen, maar deze weken hebben enige jaren weinig of geen aandacht
meer gekregen. Kadervormingsweken betekent dat deelnemers
gedurende drie weken worden opgeleid voor het diploma Spelleider(ster). Deze weken zijn verspreid over een drietal seizoenen.
In dit geval voorjaar 1987, najaar
1987 en voorjaar 1988. Na afloop
van deze reeks, wordt de opleiding
afgesloten met een examen. Indien dit met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de deelnemer het,

Onenigheid
tussen sponsors
World Surf Cup
ZANDVOORT - Vertegenwoordigers van Samenwerkingsverband Zandvoort zullen binnenkort proberen, de hoofdsponsors
van de Pro World Surf Cup weer
tot elkaar te brengen. Tussen Pall
Mail en O'Neill was onenigheid
ontstaan over de sponsorverhoudingen binnen de World Board
Association. Men wil beide sponsors overhalen, mee te werken aan
een nieuw surfkampioenschap in
de herfstvakantie van dit jaar.
De firma O'Neill heeft onlangs besloten in mei onder de naam O'Neill
Pro World Cup semi-wereldkampi°enschappen te organiseren. Er is niet
vbekend gemaakt, waar dit gaat plaatsmden. Omdat samenwerking tussen
öeze
firma's ten gunste kan komen
v
an de Surf Cup in Zandvoort, zal een
delegatie van het Samenwerkingsver°and in contact treden met hun verteïenwoordigers. Dit zal gebeuren op de
Boot-Show' in Düsseldorf.
Het Samenwerkingsverband, dat
uit vertegenwoordigers van
trandpachters, ondernemersvereniSing, horeca en VVV, wil nu trachten,
tok in Zandvoort met alle betrokkelen op één lijn te komen. Het overleg
•Het de plaatselijke sponsors en be3'anghebbenden start donderdag 5 feruari in Hotel Faber, aan de Kostver'°renstraat. Aanvang 20.30 uur.

door het Ministerie van WVC erkende, diploma.
Hoewel de invulling van de opleidmg zoveel mogelijk zal worden aangepast aan de leerbehoeften van de
deelnemers, zullen de volgende aspecten in ieder geval aan de orde komen.
Het ontwikkelen van een eigen spelhouding en visie op spel; het verwerven van spelrepertoire, gericht op kleine en grote groepen, gericht op regelmatig terugkerende en eenmalige activiteiten, zoals sportdagen en evenementen;
het
vergroten
van
leiderschapsvaardigheden en de meest
elementaire onderdelen van de sportgezondheidsleer.
Voor de kadervormingsweken komt
in principe iedereen boven de 16 jaar,
die zich bezighoudt met spel- en sportactiviteiten ten behoeve van groepen,
in aanmerking. Het gaat wel voornamelijk om personen die beroepsmatig
bezig zijn, zoals inrichtingswerkers,
spelleiders in buurthuizen, sport overdagfunctionarissen. De opleiding
wordt verzorgd door medewerkers van
de Stichting Spel en Sport met ruime
ervaring op het betreffende gebied en
vindt plaats op een zo centraal mogelijk gelegen accommodatie, voorzien
van geschikte binnen- en buitenfaciliteiten. Na inschrijving volgen hierover andere mededelingen.

Zeevisvereniging
hield wedstrijd
op de Zuidpier
ZANDVOORT - Zeevisvereniging
Zandvoort toog afgelopen zondag naar
de Zuidpier van Umuicfen voor de
tweede vi.swedstrijd van het jaar Het
had de derde moeten zijn. maar de eerste wedstrijd was vanwege de strenge
vorst algela.st.

echtgenote, die af en toe, naast de zorg
voor de kinderen, haar steentje bijdroeg, floreerde het bedrijfje en kon er
zelfs personeel in dienst genomen worden.

De vangst \vas zondag niet be.st
maar na drie uur vis.sen konden toch
de volgende winnaars bekend gemaakt worden: 1. M Drose, '2 H Hogkamer: 3 C. Blom

Na de oorlog ontdekte het echtpaar,
dat een ander huis in de Zuiderstraat,
waar Harms als zestien-jarige had gewoond, niet meer bewoond werd. Het
was groter dan de eerste woning en
omdat de familie ondertussen uitgebreid was tot zes personen, leek dit
ideaal. Uiteindelijk kon het echtpaar
de woning huren, al moest er enorm
veel aan gedaan worden. Bijna al het
hout, zoals bijvoorbeeld van de vloer,
was eruit gesloopt, de ramen waren
stuk en zelfs het toilet was verdwenen.
De restauratie duurde wel enkele jaren want er was in die tijd bijna geen
materiaal te krijgen. Later werd de
woning gekocht.

Postzegel Club
houdt clubavond

' Het echtpaar Harms heeft veel goede herinneringen aan de afgelopen vijftig jaar.

Nieuwe start
Naast de woning, in het zomerhuis,
werd opnieuw een werkplaats ingencht. "Toen ben ik eigenlijk pas goed
begonnen", aldus Harms, "dat was een
mooie werkplaats, geschikt voor een
nieuwe start". In deze werkplaats
heeft Harms bijna veertig jaar zijn

schoenmakerij gehad. Tijdens deze periode heeft hij waarschijnlijk alle
Zandvoorters wel eens als klant binnen gehad, omdat hij op een bepaald
moment in het dorp de enige schoenmaker was. Hij was daarom eigenlijk
wel blij met de vestiging van schoenmaker Portegies, omdat dit de werkdruk wat verlichtte.

Op aanraden van een van de zoons
werd de schoenmakerij in 1974 aan de
kant gedaan, waarna het echtpaar
nog gedurende vijfjaar een schoenenwinkel in de diaconiehuisstraat had.
Deze is toen overgenomen door hun
zoon, die, waarschijnlijk even ambitieus als zijn vader, de winkel al snel
verhuisde naar de Grote Krocht.

stichting _.
Centrum
wacht
op
beroepskracht
__
._
J1

ZANDVOORT - De
Centrum Vrijwillige HulpverleLulnverlening heeft dringend behoefte aan
een beroepskracht. In de tien jaar
dat de stichting bestaat is de
vraag om hulpverlening zo gigantisch gegroeid, dat de functie van
coördinator niet meer door een
vrijwilliger opgevuld kan worden.
Hiervoor is het werk te complex
en de verantwoordelijkheid te
zwaar. Hoewel het centrum binnen enkele maanden zonder coör=dinator komt te zitten, heeft de
provincie tot nu toe geen beslissing genomen over het al dan niet
aanstellen van een beroepskracht.
De voormalige, vrijwillige coordinator, Ine van Duijn, heeft eigenlijk al in
september haar taak neergelegd, maar
bleef tot l januari actief met het waarnemen van de lopende zaken. Zij trok

Ouderen kampen vaak met dezelfde
zorgen of problemen, zowel van practische aard als emotioneel. Dit is in
reeds bestaande gespreksgroepen duidelrjk geworden. Omdat men vaak
denkt, de enige te zijn, durft men een
gesprek hierover niet aan. Niet met
buren of kennissen, soms óók niet met
de familie. Vaak ook vallen bij het ouder worden de contacten weg, men
krijgt minder vrienden en kennissen
en daardoor ook minder de gelegenheid om over zichzelf te praten. Zo
blijken sommige kleine of grote problemen al jaren te spelen in het dagelijks leven.
Het zijn zaken die te maken hebben
met de isolatie van de ouderen, doordat zij bijvoorbeeld niet meer de straat
op durven of slecht ter been zijn. of
met de sterke veranderingen in de
maatschappij. Een voorbeeld hiervan
is de andere levenshouding van de
jeugd. Vragen daarbij kunnen znn:
wat wil je van de kinderen en hoe blijf
je jezelf, heb je afgedaan als je oud of
gepensioneerd bent? Wat doe je als je
alleen komt te staan, en hoe maak je
nieuwe vrienden? Wordt er genoeg rekenmg gehouden met de belangen van
ouderen?

Maar ook kunnen oude of nieuwe
ervaringen uitgewisseld en eventueel
verwerkt worden. Binnen de sfeer van
een gespreksgroep kan men hiermee
zonder schroom terecht. Veelal herkennen de deelnemers hetgeen waar
de ander mee zit, zodat gezamenlijk
gezocht kan worden naar een oplossing of een wijze van verwerken. En
ook al wordt er geen oplossing gevonden, alleen al het praten over een en
De eerste week van de opleiding is ander doet velen blijkbaar goed.
gepland van maandag 6 april tot en
met vrijdag 10 april 1987 terwijl de Enthousiasme
twee daarop volgende weken in overDe gespreksgroep, die vooral bedoeld
leg met de deelnemers worden vastgesteld. Natuurlijk zijn er kosten aan de is voor zelfstandig wonende ouderen,
opleiding verbonden. Deze bedragen, wordt georganiseerd vanuit de Stichinclusief huisvesting en maaltijden ting Dienstencentra Zuid-Kennemerƒ 350,- per persoon per week. Niet inbe- land in Haarlem. Maatschappelijk
grepen zijn de reiskosten en eventuele werkster en begeleidster Mia Laarholeermiddelen, zoals boeken. De in- ven heeft al veel ervaring opgedaan
schrijving sluit op 6 maarten inschrij- met de individuele begeleiding van ouvingsformulieren of nadere inlichtin- deren. Daarnaast geeft zij ook les op de
gen kunnen worden verkregen bij Pe- sociale academie. Omdat zij graag met
ter Nieuwenhuis van de Stichting ouderen werkt, is zij vol enthousiasme
Spel en Sport. Zowel overdag als 's over deze gespreksgroep: "In het verleavonds is het telefoonnummer 058- den is heel vaak duidelijk geworden
dat mensen het zichzelf heel moeilijk
674600.

saestaat

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

Zandvoortse
Bridge Club

Voortbestaan hulpverlening
hangt af van de provincie
zich terug omdat haar taak teveel tijd
vergde, al blijft zij beperkt werkzaam
voor het centrum als bestuurslid externe contacten. Haar oude taak
wordt nu waargenomen door een stagiaire, die al anderhalfjaar meedraait.
Maar omdat deze haar studie in mei
beëindigt, zal ook haar functioneren
nog maar van korte duur zijn. Na haar
vertrek zal een onwerkbare situatie
ontstaan, als niet snel de beslissing

Zandvoortse ouderen door
gesprekken uit isolement
ZANDVOORT - In februari
start een gespreksgroep voor ouderen vanaf 55 jaar, waarin men
-van gedachten kan wisselen.
Daarbij kunnen tal van zaken
aan bod komen. Initiatiefneemster Mia Laarhoven zal de begeleiding tijdens de gesprekken op zich
nemen, maar laat de keuze van de
onderwerpen over aan de deelnemers. Met deze groep wil zij bereiken, de ouderen uit hun isolement
te halen en eventueel hun zelfstandigheid te vergroten.

"•

ZANDVOORT - Aanstaande \ njdag
houdt de Zandvoortse Post/egel Club
weer baar maandelijk.se clubavond
Op de veiling komen diverse mtere.s.sante kavels aan bod Deze zijn van
tevoren te bekijken. Daarnaast i.s er
voldoende tijd voor alle 'handel en
wandel' betreffende post/egels 13elangstellenden zijn ,iü januari van
harte welkom. De avond wordt gehouden m het Gemeenschapshuis aan de
Foto Berlott Louis Davidsstraat Dezaalisom 1900
uur open. de veiling \angt aan om
Voor Harm en Mijntje Harms zijn 21.30
uur
rustiger tijden aangebroken, waar zij
duidelijk van genieten, al hebben zij
vele goede herinneringen aan hun gezamenlijke verleden. Hoe hun gouden
bruiloft er precies uit gaat zien, weten
zij nog niet. Dat wordt een verrassing
van de kinderen en blyft dus tot
ZANDVOORT - De tweede \v ed.strijd
woensdag geheim.
in de derde competitie van de Zandvoortse Bridgeclub werd een succes
voor mevrouw Groen en de heer VeldII
A
huiden. Het pas naar de A-groep gepromoveerde koppel werd eerste met
56.67 "o, op de voet gevolgd door het
koppel Emmen.

kunnen maken. Zij cijferen zichzelf
helemaal weg, soms vooral door de
sterke taboes op sommige zaken rusten. Dat moeten we eigenlijk zien op te
lossen. Maar op de eerste plaats staat
de mogelijkheid om te praten over dingen die de deelnemers zelf belangrijk
vinden.

wordt genomen om een beroepskracht
aan te stellen.
Volgens Ine van Duijn, zelf maatschappelijk werkster, en de overige
bestuursleden is een beroepskracht
onontbeerlijk. De taak van coordmator vereist veel vaardigheid in begeleiding en organisatie, kennis van allerlei ontwikkelingsmogelijkheden en
van bestaande hulpverlenende mstanties. Bovendien wordt de hulpvraag steeds complexer en breidt deze
zich steeds meer uit. Een beroepskracht kan makkelijker de benodigde
tijd vrij maken dan een vrijwilliger.
Een voordeel is ook dat deze aanspreekbaar is op zijn verantwoordeIrj kneden.
De coördinator moet zich onder andere bezighouden met de begeleiding
van de vrijwillig medewerkers. Behalve een speciale traming hebben deze
mensen voor dit werk meestal geen
beroepsopleiding genoten. Daardoor is
na de inwerkpenode een goede individuele begeleiding nodig. Hiervoor worden regelmatig evaluatiegesprekken
gehouden, wat ook nodig is voor de
motivatie van de medewerkers. Daarnaast organiseert de coördinator medewerkersavonden, vergaderingen en
thema-avonden. Hij verzorgt vakhteratuur, artikelen die op het werk betrekkmg hebben en brochures. In extreme situaties zal ook hij zich samen
met de vrijwilligers met de hulpverlenmg bezighouden en bij uitvallen van
medewerkers hun taken overnemen.
Vooral in de zomer kan dit nog wel
eens voorkomen, omdat een aantal
van de vrijwilligers het dan druk heeft
in verband met het toenstenseizoen,
of omdat zrj met vakantie zijn.

De vijftien gespreksbijeenkomsten
worden gehouden in de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg, op
donderdagochtend van 9.30 uur tot
11.30 uur. De deelname bedraagt f. l ,25
per keer. De eerste, op 12 februari, is
tevens een voorlichtingsbijeenkomst,
waar men terecht kan voor wat meer
informatie en om de sfeer te proeven.
De groep bestaat uit tien tot vijftien
deelnemers. Informatie kan men ook
krijgen bij het Dienstencentrum aan
de Koninginneweg l, telefoon 19393,
byvoorkeur tijdens de spreekuren op
maandag en donderdag van 13.30 uur
Daarnaast moet hij als vertrouwtot 15.00 uur.
enspersoon minstens elke ochtend

In de B-groep ging de overwinning
naar de dames Van Ackooy en Dienth.
met 59,64 °o. Goede tweede werd hier
de heer Groen, die met verschillende
invallers speelde. Hij behaalde 58.57
°o. Het echtpaar Hoogendijk bezet nu
aanwezig zijn op een spreekuur voor de eerste plaats m deze groep. ge\ olgd
medewerkers en stagiaires. Tot eer door het koppel Van Ackooy/Drenth.
van de medewerkers is de stichting als
De heren Van de Moolen en Oosterstageplaats erg gewild, zelfs bij stu- ineijer
blijven m de C-groep riant aan
denten die een hogere beroepsoplei- kop, want
ook deze keer haalden met
ding volgen.
59,82 "o de meeste punten binnen. Op
de gedeelde t%veede en derde plaatsen
Irritatie
volgden het koppel Van Ommermgen/Van Leeuwen en het echtpaar KoVoorts is het spreekuur van belang ning. beide met 53,13 "u.
voor de externe contacten. Het onderhouden hiervan is een van de overige
Ook de heer Ocenasek speelde met
taken van de coördinator. Zo wordt verschillende invallers en behaalde in
bijvoorbeeld regelmatig overleg ge- de D-groep de overwinning niet 63,10
pleegd met de Wijkverpleging, Gezms- "ó. Het koppel Van de Bos/Havmga
zorg. Dienstencentrum en Riagg. Het werd tweede met 61.31 "o. In de compedoel hiervan is, tot een betere samen- titie staan zij nu aan kop.
werking te komen, adviezen in te wmnen maar ook een duidelijke scheiding
te houden tussen vrijwillige en beroepsinstelhngen en hun medewerkers. Zo wordt ook vermeden dat bij de
ZANDVOORT - De Vereniging
beroepsmatige hulpverleners irritatie Vrouwen
Van Nu houdt donderdag 5
ontstaat, omdat vrijwilligers - onge- iebruan een
contact-ochtend m Hotel
wild - hun taken overnemen.
Keur. aan de Zeestraat Aanvang 10.00
Ten behoeve van het bestuur wordt uur.
van de coördinator verwacht, dat hij
de ontwikkelingen in het landelijk en
provinciaal beleid volgt en deze mformatie doorspeelt. Zo ook met betrekking tot veranderingen in de wetgevmg en andere signalen zoals vanuit
de belangenverenigingen.
ZANDVOORT - De Openbare
Het Platform Coördinerend Oude- Bibliotheek is sinds afgelopen
renbeleid heeft zich zeer positief uitge- vrijdag weer open.
sproken over de aanvraag van de
stichting. De gemeente heeft dit ad- De lekkage, die vorige week woensdag
vies doorgespeeld naar de provincie, optrad is donderdag verholpen In het
die, in het kader van het Flankerend begin van deze week ontstond opOuderenbeleid, over de aanstelling be- nieuw lekkage, maar deze was niet zo
slist. Dit zal echter volgens de be- ernstig dat de deuren van de bibliostuursleden op zeer korte termijn theek gesloten moesten worden Het
moeten gebeuren, wil het centrum ziet er naar uit, dat het dak. waarvan
haar hulpverlening kunnen voortzet- elf jaar geleden een deel al instortte,
ten.
binnenkort vernieuwd moet worden.

Vrouwen Van Nu

Bibliotheek
weer geopend

Papier is geduldig
door Bertus Voets .
De tijd, dat Zandvoort een kapelaan voor zichzelf had, heeft
maar een tachtig jaar geduurd.
Het bestuur van het Utrechtse
vicariaat, dat de verantwoordelijkheid had voor de Nederlandse katholieken, wist heel goed
dat de post Zandvoort op hun
begroting een verliesgevende
was en toen in het begin van de
achttiende eeuw de inkomsten
vanuit de kerken beduidend
minder werden, meest er ten
aamien van verschillende posten worden gesnoeid. En een
van de eerste zaken die men
ging schrappen, was de subsidie
aan Zandvoort.
Een nieuwe combinatie
Omdat het hier om geestelijke
zaken ging, mocht het bestuur
van het vicariaat, ook al kon het
niets meer missen voor Zandvoort, onder geen beding de kleine, voortvarende groep in de
steek laten. Er moest ergens wat
op gevonden luorden dat de katholieken zoveel mogelijk aan
hun trekken kwamen maar wie
sprak hier het verlossende
woord?
De heren van het Haarlemse
kapittel, die in opdracht van het
vicariaat so goed mogelijk voor
de Hollandse missie zorgden,
meenden dat een soort van conibinatie mogelijk was. Op het
einde van de zeventiende eeuw,
toen vele bleekers uit Vlaanderen zich hadden gevestigd in
Overveen en Bloemendaal, was
daar een statie of wijkkerk gesticht. Het ivas vooral ook door
de royaliteit van de Vlaamse katholieken een gemeenschap die
zichzelf kon bedruipen. Men
kon met gemak van de inkomsten twee priesters onderhouden

en nu meende men dat men een
goede oplossing voor Zandvoort
liad gevonden. Men wilde aan
de pastoor van Overveen een kapelaan geven, die in zijn portefeuille de zielzorg van Zandvoort zou moeten hebben. De
zaak werd met bisschop Codde
doorgesproken die er zijn fiat
aan gaf en in 1697 een kapelaan
benoemde met deze aantekening in de benoemingsbrief
„Deze kapelaan moet vrij gemaakt worden voor de zielzorgelijke taak te Zandvoort" (Diarium htterarum OBC Rijksarchief Utrecht).
In dienst van de pastoor
Nu is liet papier erg geduldig:
als er geen stok achter de deur
staat, doet men niet veel en dat
was nu precies het geval met de
kapelaan voor Zandvoort. De
eerste pastoor van Overveen Nikolaas v. Swenngen ging uit van
het idee dat er op de eerste
plaats een kapelaan werd gegeven om de pastoor te verlichten
en dat het niet zo was dat deze
een taak moest vervullen voor
het vicariaat. Van de opdracht
om met zon en feestdagen in
Zandvoort voor te gaan en vooral liet godsdienstonderncht
voor de kinderen te verzorgen,
kwam niet zoveel terecht. De
pastoor had hem nodig voor
Overveen. Nu kon men in Haarlem en Utrecht wel begrijpen
dat van Sweringen zijn handen
vol had om de statie Overveen
op te zetten. Men kon hem moeilijk wijzen op de benoemingsbrief. Die luas buiten de pastoor
om door het bestuur opgesteld.
De Zandvoorters klagen
Maar de Zandvoorters voel-

den dat ze met een kapelaan
met een speciale opdracht van
de wal in de sloot waren geraakt
en enkelen trokken de stoute
schoenen aan om eens met lemand van het bestuur te praten.
Nu woonde er in Leiden een pastoor H. v. Heussen die na liet
ontslag van bisschop Codde de
zaken van de Hollandse zending
waarnam. Met deze priester gingen zij praten. Zij werden uitermate vriendelijk ontvangen. De
Zandvoorters vertelden liem dat
de katholieken /vel tegen een
stootje konden maar dat het niet
zo kon doorgaan. Van Heussen
gaf hen volkomen gelijk en beloofde dat hij alle mogelijke instanties er bi] zou gaan betrekken maar dat ze hem even tijd
moesten geven. Hi] kon geen i]zer met handen breken (Diarium htterarum OBC Rijksarcliief Utrecht. Van Heussen aan
het Haarlemse kapittel).
De oplossing
Het kapittel meende dat het
het beste zou zijn een nieuwe
pastoor voor Overveen te benoeinen en hem met betrekking tot
de positie van de kapelaan een
contract op te stellen dat de rcrschillende betrokken partijen
zouden ondertekenen.
Nu kwam er in 1706 een plaats
vrij m Pur merend en het kapittel vroeg of r Sweenngen daar
wat voor voelde. Dat was het geval: v. Sweenngen vertrok naar
Purmerend en de heren van het
kapittel konden een nieuwe pastoor zoeken en aan deze precies
opgeven wat de kapelaan moest
doen. Het werd een heel ge.detailleerd contract, opgesteld
door de jurist van de Hollandse
zending van Espen en zo te zeggen kon men er geen speld tussen krijgen. Voor de funktie van

pastoor hadden de Haarlemse
heren A. Hodenpijl gevraagd
Hij wilde wel graag naar Overveen komen en icas bereid om
alle stukken die men hem met
betrekking tot de kapelaan had
voorgelegd, on dcrtekenen
Het r/een /.s :icak
Maar ondanks dat men het nu
op papier goed voor elkaar had.
bleek het ook Iner dat liet vlees
swak ivas Een halt laar ging
alles goed. de kapelaan kon optreden als waarnemend pastoor
in Zandvoort maar toen n-eid
liet minder. De pastoor moest
z i j n kapelaan gaan inzetten in
Overveen en als men dan
schuchtei opmerkte dat dit met
volgens dei egels was, werd men
ajqeblait met de opmerking
,, H'ie di aagt Iner de veranticoordelukheid'' Is dat niet de pa,stoor''" en ;o kwam het weer dat
deZandvootters vaak voor niets
naar de kerk kiramcn
Maar irat men tegen v. Hcussen had gezegd, kicam nu uit De
Zandvoorters waren taai en a/5
ze eenmaal voor de katholieke
kerk gekozen hadden, konden
moeihiklieden hun standpunten niet beïnvloeden. In een oud
notitieboekje van een van de kapelaans, aanwezig ui het archief
van liet bisdom, staat vermeld
dat men. als de kapelaan niet
kwam, samen ging bidden e« er
waren er die met devotie de bubel voorlazen. Deze wat nnserabele toestand heeft roortcicduurd tot 1800. Toen kregen de
kapelaans irat meer armslag en
leerden ze echt pastoors van het
vissersdorp. Het was maar een
noodoplossing en pas met de bcnoeming van een eigen pastoor.
waar men steeds ireer op aandrong, kwam er een einde aan
de gebrekkige zielzorg.
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Ikvonti wat Ik zocht op ie Grote Krocht

tomeri

Hoe bestaat het, héél kistje

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

CLEMENTINE , , - . 7,95

24 UUR SERVICE

WEEKENDREKLAME VAN AART VEER
Prachtig mooi
WITLOF

heelkilo

1,95

grote

GRAPEFRUITS 10 voor 2,98

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

LICHEES
heerlijk exotisch vrachtje

kilo

n QQ

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

• A m- ticcn

o,ao

AAn l Vttn
GROENTE EN

Uit onze keuken

HAWAI zuurkool
héél pond

FRUIT

1,45

Grote Krocht 25,
tel. 14404

Dierenspeciaalzaak

HERMAM HARMS

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zartdvoort, tel. 15734

Grote Krocht 22 Zandvoort

OPRUIMING

Alles voor uw kat
KATTEBROKJES

Vele damesschoenen nu 1/z prijs

7 smaken

KATTESNOEPJES
KATTESTEENTJES

99,99
109,95

(puik fris)

KATTESPEELTJES

o.a. alle dames hush puppies
DOE NU UW VOORDEEL

„Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

Bij ERICA op de Krocht
heb ik al mijn
nieuwe planten gekocht
want heus
daar hebben zij een enorme keus

Totale UITVERKOOP

Cartier

van 20% tot 60%
KORTING

Mode
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

op alle wol, katoen, borduurpakketten,
breimachines en kant en klare truien

OPRUIMING

GELDIG DONDERDAG 29, VRIJDAG 30
EN ZATERDAG 31 JANUARI

KORTING
op de winterkollektie

3 SUISSES

5O%

SLSNGER OPTIEK
Grote Krocht 20

Corn. Slegersstraat 2, Zandvoort

PALACE HOTEL

* * **

organiseert in haar

PANORAMA RESTAURANT
van 2-28 februari een

VISFESTIVAL
zijn de openingstijden gewijzigd
Wij sluiten om 17.30 uur.
Openingstijden:
Dinsdag de gehele
Woensdag t/m vrijdag

gesloten

o.a. ONBEPERKT LEKKERBEKJES ETEN
f 15,00
LICHTGEBONDEN SOEP VAN GEROOKTE PALING f 5,5O
GESMOORDE WIJTING „in 't groen"
f 15.5O
GEBRAISEERDE SCHOLFILET
f 16,50
gevuld met mosselragout

TOT DAN!

Zaterdag

fojo

EN ZOON
PARADIJSWEG 2, ZANDVOORT

Blouses
Pullovers + vesten
Pantalons nb)
Pantalons (flanel)
Rokken 100% wo
div. pakjes poly-^J
Kom snel, OP-OP

haltestraat 18

Burg:, van Fenemaplein 2 - 2O42 TA Zandvoort Tel. (08507) l 29 11 -Telex 41812

70,-

mo«Je

A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
Los nummer ƒ 1,-

Donderdag 5. februari 1987

Zandvoort

Mie

47e jaargang nummer 5

Editie:30

Sluiting Marinehospitaal
mogelijk op korte termijn
ZANDVOORT/OVERVEEN Het Marinehospitaal in Overveen
wordt met sluiting bedreigd. Hiervoor in de plaats moet een militair
hospitaal komen op het terrein
van het Academisch Ziekenhuis
te Utrecht. In een geheim rapport
staat, dat een en ander binnen
drie jaar rond moet zijn. Voor een
aantal Zandvoorters zou de sluiting een groot verlies betekenen.
De reorganisatie van militaire hospitalen, met als doel meer efficiëntie
en daardoor minder overheidsuitgaven, is het advies van een ambtelijke
werkgroep van de ministeries van Defensie en WVC. In plaats van onder
andere het Marinehospitaal in Overveen moet aan het Academisch Ziekenhuis te Utrecht een nieuw militair
hospitaal met ongeveer honderd bedden worden aangebouwd. Dit zou een
landelijke functie moeten krijgen.
Daarnaast treedt volgens de directeur

van "het Marinehospitaal, de heer ligt. Hierdoor is de kans kleiner, dat
Buur, een integratie op tussen de ci- het in oorlogstijd gebombardeerd
viele en militaire ziekenhuizen.
wordt. Daarbij is de ligging wel centraal ten opzichte van Den Helder,
"Men gaat er kennelijk vanuit dat Rotterdam en Den Haag.
deze een grote overeenkomst hebben",
aldus Buur, "want het ligt in de bedoeBovendien is in het hospitaal een
hng dat militaire specialisten mee uitgebreid archief met foto's en gegegaan draaien in de burgerziekenhui- vens van het Marinepersoneel aanwezen. Zij kunnen zelfs deel uitmaken zig, zodat men hier snel en op accurate
van de staf. Daarnaast kunnen de mi- wijze onderzocht kan worden. Het
litaire patiënten gebruik maken van komt veel voor bij de zeemacht, dat
de overcapaciteit van de civiele zie- personeel doorgestuurd wordt voor
kenhuizen".
onderzoek. Men is namelijk erg voorzichtig omdat de risico's die men bij de
Marine loopt, vrij groot zijn. Dit geldt
__.
.
met name voor vliegers en duikers,
JNiet gelukkig
maar ook voor het overige personeel.
Uit zijn woorden is op te maken, dat
Een ander feit is, dat de militaire
Buur bepaald niet gelukkig is met de scheepsartsen
af en toe een tijdje op de
plannen, omdat het Marinehospitaal wal moeten blijven.
Nu kunnen zij
volgens hem zeker bestaansrecht hier, in een vertrouwde
omgeving teheeft. "Bij de vestiging van het hospi- recht. Als zij op verschillende
ziekentaal is gekozen voor Overveen, omdat huizen moeten werken, zal dat
veel
dit niet in de directe omgeving van onrust geven".
Den Helder of andere oorlogsdoelen
Volgens Buur staat het nog hélemaal niet vast dat het Marinehospitaal zal verdwijnen. Daarom verwacht
hij dat een eventuele sluiting voorlopig nog wel op zich zal laten wachten.
Daarbij komt dat de bouw van het
militaire ziekenhuis in Utrecht moet
samenvallen met de nieuwbouw van
het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Volgens Buur een moeilijk te verwezenlijken zaak, ook bouwkundig. In
een geheim rapport van de werkgroep
staat dat het hospitaal binnen drie
jaar gesloten moet worden. De ministeries moeten echter eerst nog besluiten of zij geld beschikbaar stellen voor
de nieuwbouw.

De Zandvoortse bevolking kan dus
voorlopig nog terecht in het Marinehospitaal. Dit heeft in de loop der
jaren vooral door de sfeer en de kleinschaligheid een goede naam opgebouwd bij de badplaatsbewoners. Het
verdwijnen daarvan zou voor een aan• Hoewel een beperkt aantal Zandvoorters gebruik maakt van het hospitaal,
tal van hen dan ook een groot verlies
betekent sluiting een gevoelig verlies.
betekenen.

Twijfels over functioneren

Opheffing Strandschap
kan voorkomen worden
ZANDVOORT - 'De nieuwe
wettelijke voorschriften hollen de
huidige funktie van het Strandschap dermate uit, dat ófwel tot
opheffing ófwel tot vergaande uitbreiding van taken zou moeten
worden gekomen', zo stelt de gemeente in een notitie, betreffende
de toekomst van het Strandschap.
In de laatste vergadering van het
schap, eind vorig jaar, waren twijfels gerezen over het nut van het
voortbestaan
hiervan.
Het
Strandschap kan blijven bestaan,
maar dan zal zeker de taakstelling
aangepast moeten worden.
' Het Strandschap is een gemeenschappelijke regeling die in 1946 werd
aangegaan tussen de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Zandvoort. Het
oorspronkelijke doel was het behartigen van belangen, 'welke betrekking
hebben op de openbare orde, zedelijkheid en gezondheid, voor zover het betrelt het daartoe maken van verordeningen, door strafbepaling of politiedwang te handhaven'.
Formeel vervult het Strandschap
deze taken nog steeds, maar daaraan
is later toegevoegd het functioneren
als gespreks- en overlegforum voor
alle betrokkenen bij het strandgebeuren. Hiertoe behoren onder andere
strandpachters, politie, reddingsbrigade en watersporters. Deze functie
steunt echter niet op de regeling en
kan dus ook in een andere vorm in
stand blijven, eventueel in een apart
in te stellen commissie.
De noodzaak tot aanpassing van de
taakstelling vloeit voort uit een aantal
punten. De strandschapsleden missen
inhoudelijke discussies en besluitvorming, overeenkomstig de doelstelling.
Oorzaak is vooral, dat de feitelijke, formele agenda hiertoe steeds minder
aanleiding geeft. Daarnaast bepalen
de nieuwe voorschriften van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen onder andere, dat er bijzondere besluiten

genomen moeten worden om Amsterdam nog deel te kunnen laten nemen
aan het Strandschap. Mede door deze
wet zullen er ingrijpende juridische
aanpassingen nodig zijn, wil deze regehng niet per l januari 1990 van rechtswege vervallen.
Een ander punt is het groeiende gevoel binnen het Strandschap, dat de
kosten van dit apparaat niet meer in
verhouding staan tot de functies. Het
jaarlijks budget aan functionele kosten, voor de uitvoering van concrete
taken, zoals het plaatsen van borden,
bedraagt ongeveer 22.000 gulden. De
'apparaatskosten', bestuurlijke en
ambtelijke uitgaven, komen op een
bedrag van ongeveer 8.000 gulden.
Ook het toenemende gevoel van onduidelijkheid bij de burger, voor bevoegdheden op het strand, kan een
reden zijn voor de aanpassing. Bij het
aanvragen en ontplooien van activiteiten moet rekening worden gehouden met een groot aantal instanties.
Naast het Strandschap zijn dit de Gemeente Zandvoort, in verband met de
verhuur van het strand en de Algemene Politie Verordening, het Hoogheemraadschap Rijnland en de Provincie Noord-Holland. Door de Wet
Hygiëne en Veiligheid Openbaar
Zwemwater, die onlangs in werking is
getreden, krijgt nu de provincie de opdracht hiervoor maatregelen te treffen en voorschriften te geven. Daardoor vervalt deze taak voor het
Strandschap. Zo zijn bijvoorbeeld de
waarschuwingsborden in de nieuwe
stijl al door de provincie geplaatst.

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
5 f eb
080803.5220.401613
6 feb
08.5704.3821.3316.55
7 feb
09.5705.27224417.45
8 feb
11180627 --.-1852
9 feb
00.2507.4012.382025
10 feb
01.2909.12135121.45
11 feb
0220 1014 14.31 22.34
12 feb
03.01 10.56 15092312
13 feb
03 56 11.22 15.43 23.40
Maanstanden: vrijdag 13 feb.
VM 21.58 uur

GBZ wil te wapen
tegen AIDS-virus
ZANDVOORT - De bewoners van een toeristenplaats
lopen meer risico dan gemiddeld, ten opzichte van
besmettelijke ziektes als
AIDS, zo stelt raadslid
Landman van Gemeente
Belangen Zandvoort. Daarom moet volgens hem op zo
kort mogelijke termijn voorlichting gegeven worden
over de preventie.
''

• Ook de winst van de Nationale Stichting Casinospelen is fors gedaald.

De verontrusting van Paap geldt
vooral de inwoners die bij sociale zaken staan ingeschreven. Hun gegevens kunnen nu ook op de afdeling
financiën op het scherm komen. "Ik
heb er geen bezwaar tegen dat de afdeling financiën over de financiële gegevens beschikt, maar dat zij daar het
hele dossier kunnen lichten vind ik te
ver gaan", aldus Marijke Paap, tijdens
de commissievergadering van maatschappelijk welzijn, die dinsdag
plaatsvond.

(Archieffoto)

Ineke Wind (PvdA) drong er bij hem
op aan, op korte termijn alle gegevens
op een rij te zetten. Er kan pas een
juiste belangenweging plaatsvinden
als de technische mogelijkheden bekend zijn, aldus het PvdA-raadslid.

H

'.

1

•

ZANDVOORT - Het casino in
Zandvoort heeft vorig jaar ruim
twintig duizend bezoekers minder
gehad dan in 1985. Voor een gedeelte is dit te wijten aan de opening van het casino in Amsterdam. Toch bleef ook het bezoek
aan de overige casino's beneden de
verwachtingen. De winst van de
Nationale Stichting Casinospelen
liep met bijna twee miljoen gulden
terug.
Vooral de maand december, waarin
het casino in Amsterdam werd geopend, geeft een forse terugloop in het
Zandvoortse casino te zien. Kwamen
er in december 1985 nog 22.800 bezoekers, in 1986 waren dit er nog maar
14.600. Over deze jaren in het geheel
liep werd een daling van het bezoekersaantal geconstateerd, van 282.000
naar 262.000. i
In hoeverre dt;z,e terugloop structureel is, moet volgens de voorlichter van
de stichting, de heer Bergmans, nog
afgewacht worden. "Naast de opening
van het casino in Amsterdam spelen

Reddingboot
Louwes vaart uit
ZANDVOORT - De bemanning van
de Dr. Ir. S.L. Louwes houdt aanstaande zaterdag, 7 februari, weer een
oefening. Het vertrek met de reddingboot is om 10.00 uur vanaf het boothuis van de KNZHRM.

Heren lammy 3/4
van 1449,- voor

Dames en herenjacks
gevoerd van 550 nu
398,-

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

verschillende factoren mee. Zo liep ook
tijdens de strenge winter in januari
vorig jaar het bezoekersaantal terug
door de hevige koude. In juni had juist
het warme weer tot gevolg dat er ruim
zeven duizend mensen minder kwamen. Natuurlijk houdt 'Amsterdam'
mensen weg uit Zandvoort, maar omdat dit casino nog maar kort open is,
valt nog niet te voorspellen, hoe het in
de toekomst gaat verlopen".
Ook op landelijk niveau is het bezoek achtergebleven bij de verwachtingen, al steeg dit met achtien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Er was echter op een hogere stijging gerekend, omdat in 1986 het nieu-

we casino in Rotterdam werd geopend.
"Het bezoek aan Valkenburg bleef op
peil, maar dat aan de casino's m Schevenmgen en Zandvoort bleef beneden
de verwachtingen. Voor Scheveningen geldt natuurlijk de concurrentie
van Rotterdam, maar de casino's hebben vooral te lijden van het ruime,
landelijke aanbod van het illegale
kansspel".
Daardoor, maar mede door de grote
investeringen m de nieuwe casino's en
de introductie van de speelautomaten,
daalde de winst van de stichting van
9,9 miljoen gulden in 1985 naar 8 miljoen in 1986.

Nieuw voorstel ligt op tafel

Clusters Groot Bentveld
definitief van de baan
ZANDVOORT - De plannen
van de gemeente om op het terrein
van Groot Bentveld clusterwoningen te bouwen, zijn gewijzigd.
In plaats daarvan ligt er nu een
voorstel om vijftien vrijstaande
woningen te bouwen. Met de wijziging van het plan komt de gemeente voor een groot deel tegemoet aan de bezwaren van de omwonenden.
Met name de gevreesde, grote toename van de verkeersdrukte speelde in
de bezwaarschriften een grote rol.
Men was vooral bang dat de Grenslaan en Zuidlaan overbelast zouden
worden, met daarbij verkeerstoename
in de Spechtlaan en Merellaan. Door
het aantal woningen terug te brengen
van de aanvankelijk geplande veertig
naar vijftien stuks, meent Publieke
Werken dat dit bezwaar voldoende is
weggenomen. Een eventuele afsluiting van wegen is daarbij van de baan.

Naast de verkeerstoename waren
ook het aantal van de clusterwoningen en de wijze van bebouwing, de omwonenden een doorn in het oog. Vooral
omdat de vorm in 'zo flagrante' tegenstelling is tot het karakter van het
landgoed. Eén van de protesten omschreef de bouw als 'de vernietiging
van het oudste Zuidkennemermonument in zijn onverbrekelijke omgeving'.

'
'
i
i

De hogere risicofactor binnen
Zandvoort zou vooral ontstaan
door het grote aantal bezoekers
dat jaarlijks naar de badplaats
komt. Daarom wordt het volgens Landman tijd. de Zandvoortse jeugd voor te lichten
over de preventie van AIDS.
Met name het hygiéne-aspect
moet daarbij op de voorgrond
treden.
Volgens het GBZ-raadslid is
het daarom raadzaam, dat de
gemeente contact opneemt met
het COC, dat momenteel een
landelijke
voorhchtingscampagne voorbereidt. Tijdens de
commissievergadering
van
maatschappelijk welzijn van afgelopen dinsdag, wees wethouder Termes een voorlichtingscampagne niet van de hand,
maar in dat geval wil hij een
professionele aanpak. Termes
wil met met het COC in zee
gaan, om een 'Angelsaksische'
aanpak, met als gevolg een soort
hvsterie. te voorkomen.
ADVERTENTIES

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

Res.
bezorgers/sters
om af en toe in te vallen bij
ziekte en/of vakantie (op donderdagmiddag). Mm. leeftijd
15 jr.

Tel. 17166.

Super Channel
nu in Zandvoort
op de kabel
ZANDVOORT - Sinds eind vorige week wordt ook in Zandvoort
het Engelstalige programma van
Super Channel doorgegeven. De
uitzending is te ontvangen via het
kanaal waarop eerst Európa-TV
werd uitgezonden.

Om aan dit bezwaar tegemoet te koSuper Channel, waaraan onder anmen, is nu voorgesteld, vrijstaande
woningen te bouwen, die door hun dere de Engelse omroep BBC en Music
vorm ook meer overeenkomen met de Box hun medewerking verlenen, verzorgt haar uitzending gedurende vieromliggende villa's.
entwintig uur per dag. De ZandvoortAls de bouw doorgaat, blijft de af- se kabel-abonnee hoeft hiervoor niet
spraak met de huidige eigenaresse, extra te betalen.
bouw- en aannemingsmaatschappij
Dat geldt ook voor de uitzendingen
J.M. Bakker BV uit Nieuw Vennep,
van kracht, dat zij zorg draagt voor de van BBC l en 2, die met ingang van
juli in de badplaats te ontvangen zijn.
restauratie van het landhuis.
Wel hoopt de kabelexploitant Casema
hiermee extra abonnees aan te trek• Vervolg op pagina 3
ken.

Zandvoorts
IMieuweblacf
elke week hef dagelijks nieuws

'Voor wat betreft de uitbreiding van
taken, bestaat nog weinig inzicht in de
bereidheid van de deelnemers om taken over te dragen en de financiële
gevolgen daarvan te accepteren', zo
stelt de gemeente in de notitie. 'Een
uitspraak binnen het bestuur van het
Strandschap lijkt daarvoor nodig. Reden waarom mogelijk vanuit het
Strandschap een dergelijke vraag aan
de deelnemers kan worden gesteld'.

Wethouder Termes gaf toe dat het
systeem nog niet helemaal naar wens
functioneert maar dat dit in de toekomst zou veranderen. Dit kan alleen
nog enige tijd duren. Het 'zwaartepunt' ligt nu nog bij de afdeling financien omdat daar de systeembeheerder
zit.
Tijdens de vergadering werd naar
voren gebracht dat een en ander met
een simpele oplossing kan worden veranderd. Bijvoorbeeld door middel van
toegangscodes, waardoor men niet in
alle 'opslaggebieden' kan komen. Volgens Termes is dit echter niet de gewenste invalshoek.

*
'

Casino trekt minder bezoekers
door concurrentie Amsterdam

EEN COMPLETE KRANT MET O A
NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT « ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
RUBRIEKSADVERTENTIES
DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

Automatisering brengt
privacy in gevaar
ZANDVOORT - CDA-raadslid
Marijke Paap heeft ernstige twrjfels over de privacy van de bewoners, nu de automatisering bij de
gemeente zijn intrede doet. Persoonlyke gegevens kunnen nu op
verschillende afdelingen terechtkomen.

Oplage: 4.400

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE)
Foto: Bram Stijnen

Opbouw strandtenten is weer begonnen
ZANDVOOKT - Per l maart mogen de strandtenten hun deuren alweer openen. Vanaf dat
moment lijkt voor menigeen de winter definitief
voorbij, hoe hard het dan ook nog mag vriezen.
De vorst kan echter wel een probleem vormen bij
de opbouw van de tenten, omdat het bevroren
zand met geen mogelijkheid is te egaliseren. Wat
eventueel wel zou kunnen, is het storten van
zand uit zee. Dit zal door het zoutgehalte niet snel
bevriezen. Volgens een aantal strandpachters

kost dit echter te veel geld, zodat zij liever nog
even wachten.
Enkele pachters hadden het geluk, dat zij nog
vóór het moment dat de laatste vorst intrad, hun
ondergrond konden egaliseren. Zodoende kunnen zij nu onbekommerd voortbouwen. Maar het
weerbericht voorspelt hogere temperaturen, zo'dat ook de anderen waarschijnlijk niet lang op
zich zullen laten wachten. Binnen een paar wekeii is op strand de koffie weer bruin.

NAAM.
ADRES: ..
POSTCODE.

WOONPLAATS.

TELEFOON'
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ 3,95', PER KWARTAAL • / 11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
"een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bi| automatische betaling
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu

de abormementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN
Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en deelneming bij het overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en tante
Helena Catharina Kessler
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Aug. van der Mije
Testamentair Ex.
Zandvoort, januari 1087

DE WINTERSCHILDER

WONINGSTOFFERING

24 november 1986 - 20 maart 1987
PREMIE ƒ 50,- per dag per man

uitgebreide collectie tapijt

Binnen schilder- en behangwerk
Plafond- en muurwerk

10 jaar Hong Kong

nu met 5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

SAM-SIN MENU

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte

Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

r
A
ƒ 28,50

Vrijblijvend prijsopgaaf.

/

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen

Algemene kennisgeving
Op 31 januari j.l. overleed

Mevr. D. G. Volger-Klomp
op de leeftijd van 79 jaar
Namens de familie
N. H Klomp, Zandvoort
De crematie op Weiterveld vond inmiddels
plaats.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTERBV
Makelaar o.g.

EA

1 SIJEO PAAI KWA

12 FOEYONGHAI

(geroosterde varkenskrabbetjes. een
bekend CANTONEES gerecht)

O NVM

(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)

2 BABI PANGANG SPECIAAL

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

13 POLOUKLAI

(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)

(stukjes kip met ananas in heerlijke
kippesaus)

3 BABI PANGANG A LA HONG KONG

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)

Cornelis Gerben van Leeuwen
weduwnaar van Jacoba Johanna Baars
op de leeftijd van 78 jaar.
Zandvoort:
Ada Westers-v. Leeuwen
en kinderen
Haarlem:
Li en Baars
Anneke en Arthur v. Leuffen
en kinderen
Heemskerk:
Annie en Ko Baars
en kinderen
Zandvoort, 3 februari 1987
het „Huis in het Kostverloren"
Corr.adres: A. F. v. Leuffen
Dunklerstraat 86, Haarlem
2033 RV
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van het „Huis in het Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l te Zandvoort, alwaar bezoek is op
donderdagavond 5 februari a.s. van 19.00 tot
20.00 uur.
Na een korte rouwdienst op 6 februari om 8.30
uur in het „Huis in het Kostverloren" zal de crematie plaatsvinden om 10.00 uur in het Crematorium Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de
ontvangzaal van het „Huis in het Kostverloren"
te Zandvoort.

ADVERTENTIES

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk. geboorte of andere farmliebenohten.
U bereikt met deze advertentie 22.500 mensen m Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek (gem. Mijdrecht)
en betaalt daarvoor slechts ƒ28,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411

Hondenkapsalon ,,ELSE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

15 SJITJAPKAI
(kipblok)es met tausiesaus, een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)

tel. 02507-14678

Wij roepen op:

ALLE „OUD" MEDEWERKERS(STERS) VAN
HET AMSTELVEENSCH WEEKBLAD EN
AMSTELLANDPERS, EN HUIDIGE
MEDEWERKERSISTERS) VAN WEEKMEDIA
die bij bovengenoemde bladen gewerkt hebben,
voor een reunie op vrijdag 10 april a.s.
(redactie - administratie - advertentieafdeling -fotografen en alle overige medewerkers).
Als u belangstelling heeft neem dan even contact
op mef. Tine van Vegten, Gr. van Prinstererlaan
62, 1181 TP Amstelveen, tel. 020-457579, of
Henk van Zanten, Stevinstraat 11, 1171 XW
Badhoevedorp, tel. 02968-5809.
U krijgt daarna schriftelijk bericht betreffende
aanvang, plaats etc.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

-
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•

UITVAAfrVERZÓRGËR
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

(gesneden biefstuk in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)

7 TJAPTJOY

18 SAMBAL VLEES

(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)

(rundvlees in scherpe sambalsaus)
Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerechten noemen.

(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure suas, een bekend
CANTONEES gerecht)

EEN FUNE BAAN BU
DIRK VAN DEN DROEK
SUPERMARKTEN
Zoek je een leuke en afwisselende baan bij een gezellige
supermarkt7 Lees dan snel door, want wegens uitbreiding van onze aktwiteiten m Amsterdam en de Haarlemmermeer hebben wij weer volop toekomstmogelijkheden
voor enthousiaste

WINKELASSISTENTEN m/v
leeftijd 16-20 jaar
Direkt in de praktijk en onder deskundige leiding ga je
meewerken om de dagelijkse presentatie van de diverse
afdelingen zo optimaal mogelijk te verzorgen

KASSIERES

FULL-TIME of
PART-TIME

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18
Voor al uw

Na een gedegen vakopleiding en een aansluitende inwerkpenode krijg je een afwisselende taak m onze gezellige
winkels

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

BOMSCHUITEN
BOUWCLUB
houdt vrijdagavond 6 februari

TEAM-LEIDER m/v

OPEN AVOND
vanaf l 9.30 uur
Jos. v.d. Endeschool

HIJ/ZIJ krijgt de leiding over het avond-team en is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden.

Nic. Beetslaan

Wij bieden je 'een goede opleiding 'volop doorgroei-kansen
"een goed vast salaris "interessante kortmgsregelmg.
Interesse7 Ga dan eens praten met de bedrijfsleider van
het dichtstbijzijnde filiaal of stuur de bon op.
(Ukunt ook bellen naar ons kantoor 020-11 08 12, en vraag
naar Mevr Zwetsloot)
Aan Dirk van den Broek Supermarkten
Donauweg 5, 1043 AJ Amsterdam
t a v Mevr M Zwetsloot.

]k ben geïnteresseerd in de funktie:
WINKELASSISTENT
KASSIERE
MEDEWERKER AVONDTEAM
TEAMLEIDER AVONDGROEP

Naam
Adres en code
Plaats
Telefoon
Opleiding

Te koop

Slaapbank
ribcord
pracht meubel
+ oude eiken
dekenkist
Tel. 19248

SAUNA
ZONNEBANKEN
SPORTCENTER

Ervaring

WIM BUCHEL

Referentie

A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

Westerduinweg 14
Duindoomlaan

Chin. Indisch restaurant

HONGKONG

Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 10% KORTING
Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

GEVRAAGD

MEISJE
voor de bediening
in broodjeszaak-

uitvaartverzorging
-kennemerland

restaurant

„HAROCAMO",

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

SONNEVELD SPORTING

VAN MAAS

tel. 02507-14678

LANDELIJK ERKEND

ZONNECENTRUM

ELEKTRO-INSTALLATEUR

Zonnebank en hemel met ingebouwde
gezichtsbruiner ƒ 10,- (25 min.)
Gezichtskanon f 15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ35,- (30 min.)
Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30
(ook in het weekend).

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM
ZAND VOORT:
023-25 50 21

wij onderhouden liever
kontakten dan
ramen en deuren...
Weru kunststof ramen en deuren besparen u tijd en geld voor onderhoud.
Ze verfraaien uw kostbare bezit en vormen 'n betrouwbare bescherming tegen
^
^ inbraak.
Weru kunststof ramen en deuren worden vervaardigd
volgens de hoogste kwaliteitsnormen en zorgen tientallen
jaren lang voor perfekt bedieningskomfort,
géén onderhoud en een hoge geluids- en
warmteisolatie.

JU"

;

Vraag vrijblijvend informatie viadeantwoordcoupon of kom eens naarde showroom.
U weet niet wat u zult zien .

- bouw woonhuis
- bouw woonhuis

In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verteend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een Verklanng van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
Burg. van Alphenstraat 102
Reinwardtstraat 16
Haltestraat 59
Haltestraat 56

~
-

vergroten showroom
dakkapel
voorgevel
indeling

Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Zandvoort, 5 februari 1987

feV

&.\^

Weru levert (alleen via erkende vakbedrijven) een
kompleet en veelzijdig programma met veel
mogelijkheden wat betreft uitvoeringen, maten en
kleuren. Weru systemen worden veelvuldig
toegepast m zowel bestaande- als nieuwbouw
Binnenkort ook bij \f>

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.

9B84
144B86
148B86
150B86

(C. Koper)
02507 - 1 82 25

aangeboden zo goed
als nieuw.

Geb datum

12B87
13B87

's maandags gesloten

Mavo-niveau - handig en vriendelijk!

vanaf 18 jaar
Dames of heren die 's avonds iets extra's willen verdienen
kunnen bij ons gedurende enkele avonden per week van
18 30 - 22 00 uur meewerken om onze supermarkten
weer aan te vullen voor de verkoop van de volgende dag

O
O
O
O

extra

(2 stokjes varkenssatè en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

KERKSTRAAT 14
TEL. 12102

MEDEWERKERS m/v

BON

(geroosterde kip met sambalsaus)

11 YIN YOUNG SATÉ

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
b/oemwerken

SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte rijst".1
l.p.v. witte njst is nasi of bami ook
—''
mogelijk. Service van de zaak!
Gerechten met mtohoen of
Chinese bami
ƒ * en

9 KALEEKAI
(geroosterde kip met kem'esaus)
10 KIPMALAKA

Vakmanschap is
meesterschap
ook bij ons

Deskundig advies.

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij;

P. J. d'HONT

17 SI TJAP NGAU YOEK

8 KOELOUYOEK

Aangevraagde bouwvergunningen

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartoyereenkomst

(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)

Maandag, dinsdag, woensdagavond van 19.3021.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
NU OP ONZE NIEUWE VERENDE VLOER.

taak en.dienstverlening.

•
•

6 CHA SIJEO

Prijs per keer ƒ10,-

L

Daarnaast kunt u bij óhs terecht
voor:

16 SITJAPYOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)

45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
Turks stoombad, badminton, whirlpool.

Begrafenissen
en crematies!
_

5 BABIKETJAP

CONDITIE TRAINING

vanaf 25 jaar

REUNIE
10 april 1987

(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)

SONNEVELD SPORTING

14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)

4 BABI PANGANG (SPEK)
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is geble\en, geven wij U hierbij
kennis van het zeer onverwacht overlijden van
mijn broer, on/.e oom en zwager

ƒ41,-

Restaurantprijs

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Ramen+Deuren
BON

Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem
Naam
.
Adres
•
—
Postkode + plaats
_
.
Deze bon opsturen m een ongelrankeerde envelop naar het Weru vakbednjl

ZJJHkwaliteiten
JAN V.D. VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAAT5-7
IJMUIDEN-TEL: 02550-30624
POSTBUS 67-1970AB UMUIDEN

WEEKMEDIA 30
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Groot Bentveld

Plesjnanschool wacht op
geld voor verbouwingen
ZANDVOORT - Aan de indeling van de Dr. Albert Plesmanschool aan de A.J. van der Molenstraat zal op korte termijn een en
ander moeten veranderen. Het
houten noodgebouw, dat jaren ge-»
leden aan de school is toegevoegd,
is in oktober door een storm ontzet. Bovendien verkeert het in
zo'n slechte staat dat het binnenkort moet worden afgebroken.
Hiermee verdwijnt een ruimte die
voor meerdere doeleinden werd
gebruikt en waarvoor volgens de
leerkrachten
een alternatief
noodzakelijk is. Zij zelf hebben al
het initiatief genomen en bij de
gemeente een oplossing aangedragen. Het wachten is nu op Den
Haag.
De twee noodlokalen zijn afkomstig
van de voormalige Josina van den Endeschool en de Van Heuven Goedhartschool en werden bijna tien jaar geleden door ouders van leerlingen aan
het bestaande gebouw gekoppeld. Tijdens de storm van 20 oktober is het
noodgebouw echter ontzet, waardoor
één van de lokalen totaal onbruikbaar
is geworden. Een gedeelte van de wand
werd enigszins naar binnen gedrukt,
waardoor er gevaar voor instorting
ontstond. Dit gedeelte werd gebruikt
als handwerk- en handvaardigheidlokaal en voor gemeenschappelijke activiteiten, waarvoor het eventueel uitgebreid kon worden met het andere
lokaal. Hiertoe hoefde alleen een harmonicawand opzij geschoven te worden. Zo kon het noodgebouw benut
worden voor activiteiten, zoals het
Sint Nicolaasfeest, de kerstviering,
muziek- en toneeluitvoeringen en ouderbijeenkomsten.
Het andere lokaal is voorlopig gered
door het dichttimmeren van de tussenwand. Daarmee is hier het instortingsgevaar weggenomen. Bovendien
is dit gedeelte, waarin de peuterspeelzaal is ondergebracht, steviger gebouwd. Maar ook dit lokaal is er slecht
aan toe, omdat er geen geld beschikbaar was voor onderhoud. Daardoor
traden in het verleden al lekkages op.
Volgens een onderzoek van Publieke
Werken, dat enkele jaren geleden
plaatsvond, kon het noodgebouw nog
tot ongeveer 1989 in gebruik blijven.

De huidige toestand echter dwingt de
gemeente tot sloop op zeer korte termijn. Vanwege deze onvermijdelijke
afbraak moet aan de bestaande indeling van de Plesmanschool wel een en'
ander veranderd worden, indien men
het onderwijs op het huidige niveau
wil houden. Buiten de leslokalen is er
geen ruimte aanwezig voor gemeenschappelijke activiteiten, film- of diavoorstellingen of andqrszins culturele
vorming. Zo moest onlangs een theatergroep, die voorstellingen geeft op
scholen, een deel van haar programma
laten vervallen omdat de beschikbare
ruimte te klein was. Daarnaast kan
een grotere ruimte nogal eens nodig
zijn voor een vak als muzikale vorming.

Overblijven
Overblijven gebeurt nu in een leslokaal, wat 'verre van ideaal' is, aldus de
directrice. Voor de leerlingen is er te
weinig ruimte en bovendien blijven zij
in dezelfde klassesfeer. Daarnaast
hebben zij sterke behoefte aan beweging, met betrekking tot ruimtelijke
oriëntatie. De kleuters missen tal van
mogelijkheden tot het ontwikkelen
van hun motorische vaardigheden,
omdat daarvoor in het huidige speelleerlokaal geen ruimte is. Een speellokaal zou een afdoende oplossing zijn.
Bovendien kan hier dan ook het klimen klautermateriaal opgesteld worden. Dit is nu onbruikbaar omdat het
staat opgeslagen.
Wat verder ontbreekt, is een handenarbeidlokaal, te gebruiken voor activiteiten die men niet in de klas kan
verrichten, zoals bijvoorbeeld houtbewerking. Daarbij komt, dat de normale leslokalen niet geschikt zijn voor het
stallen van de bijbehorende inventaris, zoals bijvoorbeeld de werkbanken.
Wat wel in een leslokaal is ondergebracht, is het documentatiecentrum,
waarvan de kinderen veelvuldig gebruik moeten maken. Dit centrum bevat woordenboeken en een encyclopedie, die regelmatig nodig zijn bij het
maken van werkstukjes. Maar een eff iciënt gebruik is door de huidige locatie niet mogelijk.

9 Vervolg van pagina l

De
Provinciale
Planologische
Dienst lijkt met het voorstel accoord te
kunnen gaan. Voordeel voor de gemeente hierbij is, dat het nieuwe
Streekplan 'enige bebouwing' toestaat. Het bouwplan voor enkele tientallen clusterwoningen zou in dit geval op ernstige bezwaren stuiten. Volgens een medewerker van Publieke
Werken passen de vijftien woningen
wél in de omschrijving 'enige bebouwmg'. Hiervoor zal dan wel eerst het
bestemmingsplan gewijzigd moeten
worden. Het voorstel wordt vanavond
in de commissie voor publieke werken
besproken.

die de nieuwe Wet op het basisonderwijs stelt, is uitbreiding of verbouwing
volgens directrice Weidema wel noodzakelijk. Goede uitvoering van de wet
is volgens haar in de bestaande situatie, zonder het noodgebouw, nauwelijks mogelijk. Ten gevolge van de bezuinigingen is het normaal gesproken
al moeilijk om aan de nieuwe eisen te
voldoen. "De wet zou een verbetering
betekenen, mits er voldoende geld
was", aldus mevrouw Weidema. "Maar
nu wordt er meer en meer van de leerkrachten geëist, terwijl de nodige financiele middelen achterwege blijven.
Zo is het vakkenpakket uitgebreid, bijvoorbeeld met Engels, terwijl de norm
voor het aantal leerlingen per grfcep
steeds hoger komt te liggen. Daarnaast hebben wij dan ook nog leerlingen die vanwege hun achtergrond extra begeleiding nodig hebben.
Er is nu een veertig-urige werkweek
ingevoerd, waarbij blijkbaar is vergeten dat de echte werktijd vaak veel
langer is. Zo wordt de correctie bijna
uitsluitend in de vrije tijd gedaan,
evenals het voorbereiden en houden
van allerlei avonden. Regelmatig zijn
de mensen daarvoor ook zelfs in het
weekend aanwezig. En vanwege hun
verantwoordelijkheidsgevoel leveren
de leerkrachten ook inderdaad steeds
meer in. Daarmee wordt in Den Haag
bij de bezuinigingen, gewoon rekening
gehouden.

VERENIGINGSNIEUWS

Puzzelen met
Sandevoerde

• Het oude noodgebouw van de Albert Plesmanschool is rijp voor de sloop, maar nieuwbouw is niet mogelijk.
Foto: Berlott

hij is overtuigd van het bestaansrecht,
vooral vanwege de ligging van de
school, centraal ten opzichte van een
groot aantal woningen en het Karel
Doorman-project. En misschien wordt
er in de toekomst nog meer gebouwd in
deze omgeving. Bijvoorbeeld op het
' Wij zullen een groep ook inderdaad Zandvoortmeeuwen-terrein, waarover
niet naar huis sturen als de onderwij- al lang wordt gesproken. Aukema was
zer ziek is. Al moeten wij dan maar het met ons eens, dat er binnen de
zien hoe wij deze leerlingen opvangen, school snel een oplossing moet worden
want vervanging mag er de eerste dag gevonden".
niet komen. Door dat verantwoordelij kheidsge voel zouden we misschien
De bezuiningen worden nu ook al
ook zonder verbouwingen wel een op- letterlijk
Omdat de stookkoslossing kunnen vinden, maar gezien ten zo laaggevoeld.
mogelijk gehouden moeten
de eisen, die momenteel aan het onder- worden, is de
regeling van de
wijs worden gesteld, is dat onverant- verwarming centrale
afgesteld op maximaal
woord".
twintig graden. "Dat is voor een leslokaal voldoende", aldus mevrouw WeiBestaansrecht
dema, "maar de thermostaat moest
bevestigd worden in een lokaal dat op
Een goede aanpak van deze proble- het zuiden ligt. Maar als het vriest
matiek is volgens haar onder andere terwijl tegelijkertijd de zon schijnt,
nodig, omdat de Plesmanschool vol- wordt het in dat lokaal veel sneller
gens de gemeente en de rijksinspec- warm dan in de ruimtes die op het
teur bestaansrecht heeft. "Vier jaar noorden liggen. Daardoor schakelt de
geleden al, werd na veel discussies be- verwarming veel te snel uit. Het geNadelig
sloten dat de school bleef bestaan, volg hebben we de afgelopen dagen
Vanwege de bezuinigingen stelt Den waarna deze is aangepast voor de gemerkt. In sommige lokalen kwam de
Haag geen geld beschikbaar voor kleuters. Aukema, de wethouder van temperatuur nog niet eens op zevennieuwbouw. Maar vanwege de eisen . onderwijs, was hier in november. Ook tien graden".

ZANDVOORT - De Stichting
Gezinszorg Kennemerland Zuid
moet regelmatig aanvragen om
hulp op een wachtlijst plaatsen.
Reden hiervoor is een gebrek aan
verzorgend personeel, zodat een
groot ziekteverzuim niet opgevangen kan worden.

Gezinszorg kan vraag
om hulp niet goed aan

Om de hulpverlening te kunnen uitvoeren heeft de stichting ruim vijfhonderd helpsters en verzorgsters tot
haar beschikking. Eigenlijk zouden
dit er meer moeten zijn, omdat het
tijdens pieken van ziekteverzuim of
door een onverwacht groot aantal
aanvragen gebeurt, dat cliënten het
enige tijd met minder hulp moeten
doen. Op deze momenten kan ook niet
direct aan nieuwe hulpvragen beantwoord worden.

De leidinggevenden proberen voorlopig de hulp in Zandvoort zo goed
mogelijk te verdelen, maar kunnen
niet voorkomen dat er tijdens piekperiodes wachttijden ontstaan. "Niemand blijft van hulp verstoken", aldus
mevrouw van Dorsten, staffunctionaris van de stichting, "maar soms moeten wij mensen vragen, nog even geduld te hebben en voor korte tijd een
eigen oplossing te zoeken. De situaties
kunnen echter heel snel wisselen". Ui-

teraard hoopt zij dat zich op het kantoor in Aerdenhout alsnog een groot
aantal mensen zal melden.
De afdeling personeelszaken van de
stichting doet al het mogelijke om het
aantal helpsters en helpers uit te breiden. Maar ook al kan men kiezen tussen drie tot tweeéndertig werkuren in
de week, nieuwe personeelsleden meiden zich slechts mondjesmaat.

Er vanuit gaande dat verbouwing
noodzakelijk is voor de handhaving
van de kwaliteit van het onderwijs,
hebben directrice Weidema en de overige leerkrachten het initiatief genomen, een oplossing binnen de bestaande schoolmuren te bedenken. Zo ligt er
al een tekening klaar voor twee verbouwmgen, die voldoende ruimte creëren.
Daarvoor doet de directrice afstand
van haar kantoorruimte, zodat deze
bij de hal kan worden getrokken. Hierdoor ontstaat een ruimte, die geschikt
is voor meervoudig gebruik en waar
het podium geplaatst kan worden.
Langs een van de wanden komt dan
het documentatiecentrum, opgeslagen in verrijdbare boekenkasten. Volgens de plannen moet de personeelsruimte gehalveerd worden, waardoor
hier een bescheiden leslokaal overblijft voor een kleine groep.
Een dergelijke groep kon men op
deze school al realiseren, omdat er een
extra leerkracht was toegewezen, vanwege de vereiste intensiviteit van het
onderwijs. In tegenstelling tot het
aantal lokalen, dat berekend wordt

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Feestelijke viering van
twintig jaar Delicia

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 7/8 februari

Spreekuur wijkfunctionaris Noord
(Guido van Schagen) maandag 11.00NOORD: tel. 19507.
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van
Adé Scipio Blüme
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter
HUISARTSENPRAKTIJK G.JJT.Mol Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
/ P.C.F. Paardekoper:
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
Voor
dienstdoende
arts:
tel Hogeweg.
15600/15091.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
Verdere inlichtingen omtrent de 11.00-12.00 uur.
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huis- BRANDWEER: tel. 12000.
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
CENTRALE POST AMBULANCEFlieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. VERVOER (CPA) KENNEMER12499.
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- TAXI: tel. 12600.
arts bellen.
DIENSTENCENTRUM: KoninginneAPOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A. weg l, Zandvoort. Spreekuur op
van Kempen, tel. 13073
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
WIJKVERPLEGING: Voor informa- na telefonische afspraak. Tel: 02507tie over de dienstdoende wrjkverpleeg- 19393
kundige: 023-313233.
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine 55 jaar en ouder gebruik te maken van
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- de bus van het vervoersproject.
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
UIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onalhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharing
Kantoor: Gaslhuisplem
12 Zandvoort tel 02507 •
17166 Postadres
postbus 26.2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u .woensdag 9-11 u .
donderdag 10-12 en 13-17 u , vri|dag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8.
Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres
postbus 264. 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gaothuisplem 12, Zandvoorl. tel
02507 12066 Postadres postbus 26.2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redacliechel Dick Piel
Abonnementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, ƒ
21.00 per half |aar. ƒ 39,95 per jaar Voor
poslabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten:vri]dag912u tel 0250717166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uun belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.)

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.3018.30 uur.

KERKDIENSTEN

NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
zondag: 10.00 uur: Ds. M.E. Brinkman maandag 15.00 uur, tel: 14878 .
en Ds. J.A. van Leeuwen,
gemeensch. Herv./Ger. dienst, Viering BURGERLIJKE STAND
H. Avondmaal, m.m.v. Jongerenkoor.
Collecte Werelddiakonaat
Periode: 27 januari t/m Z februari
Kindernevendienst en crèche
Weekend 7/3 februari

GEREFORMEERDE KERK,
zondag: 10.00 uur: Ds. M.E. Brinkman
en Ds. J.A. van Leeuwen,
gemeensch. dienst in Herv. Kerk, viering H. Avondmaal, m.m.v. Jongerenkoor. Collecte Werelddiakonaat
Kindernevendienst en crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
zondag: 10.00 uur prof. dr. C.W. Mönnich, Amsterdam
ROOMSKATHOLIEKE KERK
zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en
samenzang
zondag: 10.30 uur Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor
Cel.: F. Meijer: 'Licht, dat zijn jullie'.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
- 10.30 uur: morgendienst
- 19.00 uur: avonddienst
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverdenking/bidstond

Ondertrouwd:
Geurs, Daniël Lucas en Van Borkulo,
Nancy Emma
Luijk, Arie Hubrecht en Paap, Monique
Gehuwd:
Koopman, Peter Gerard en Koper, Ellen
Geboren:
Jasper, zoon van: Molenaar, Joseph
Alphons en Wintermans, Yvonne Maria
Kelly, dochter van: Van der Zeijs, Wilhelmus Cornelis en Hortensius, Jacqueline Kay
Sander Mathijs, zoon van: Pieroelie,
Arnold Eduard en Mulder, Mitella

Aanvang 20.00 uur, inschrijven vanaf 19.30 uur in Hotel Delicia, Kerknaar het aantal leerlingen, wordt de straat 16. a f. 12,- per equipe. Voor
behoefte aan onderwijzers bepaald leden geldt f. 2,- korting. Voor mlichtmgen kan men de secretaris, R. ten
door een 'weging' van de leerlingen. Cate, bellen, telefoon (02507) 13180.
Hiervoor geeft het rijk richtlijnen. De
weging wees uit, dat een aantal kinderen zoveel extra aandacht nodig heeft,
dat hiervoor meer personeel nodig is.
Een deel van deze kinderen is afkomDe vereniging Vrouwen Van Nu
stig van het Plantmghuis. Om de an- wijst haar leden op de opening van de
dere leerlingen hierbij niet achter te grimeertentoonstelling van Henk van
laten raken, wisselt de bezetting van Dreumel, in het Cultureel Centrum.
het kleine groepje regelmatig.
Deze wordt zaterdag om 14.00 uur verricht door de acteur Guus Hermus.
Door aan één van de lokalen de gang Voor de leden die in januari de lezing
toe te voegen, ontstaat een grotere van Van Dreumel hebben bijgewoond,
ruimte, die met een mobiele schei- zal een bezoek aan de tentoonstelling
dingswand is te splitsen in een peuter- interessant zijn.
speelzaal en een ruimte voor overbhjven en/of handenarbeid.
Dinsdag 10 februari wordt er een
rondleiding gegeven door het stadhuis
Voor de verbouwing komt echter, te Haarlem. Deze voert langs de kamer
normaal gesproken, voorlopig nog van burgemeester en wethouders, de
geen geld beschikbaar. Voor het groot Gravenzaal en andere ruimtes. Een
onderhoud, dat bij elke school om de uniek doel voor een 'aangeklede' wanveertig jaar verricht mag worden, delmg. Om 9.00 uur verzamelen bij
komt de Albert Plesmanschool pas na ingang Koningstraat.
1990 in aanmerking. Daarom beloofde
Aukema, die wel heil ziet m de voorgeDinsdagmiddag start om 14.00 uur
stelde verbouwing, in Den Haag aan te de poppenkursus van mevrouw Dalkloppen voor een voorschot. Op de man, in de Celsiusstraat 243 te Zandschool wacht men in spanning het voort. De lessen, die tot 16.00 uur duantwoord af.
ren, zullen op vier achtereenvolgende
dinsdagmiddagen worden gegeven.

Vrouwen Van Nu

Liedje van Lienke
Brugman op radio

Woensdag 11 februari houdt mevrouw T.A. Kater in hotel Triton een
lezing over pedotherapie, de behandeling van alle, veel voorkomende voetZANDVOORT - Zondagochtend zal klachten. Ook worden adviezen gegeop de radio voor de derde keer een tekst ven voor de juiste voetverzorging en de
van de Zandvoortse dichteres Lienke aankoop van goede schoenen.
Brugman te horen zijn. Het liedje, getiteld 'Mijn idool', wordt zoals gebruikelrjk gezongen door het AVRO's kinderkoor. De uitzending op Hilversum
2 begint om 10.40 uur.

Zandvoortse
Bridgeclub

gamseerd, behalve in hét zpmerseizoen. Zo is er op 28 februari een miniplaybackshow gepland, die gepresenteerd wordt door een levensechte imitatie van André van Duyn. Deze zal
daarna ook 's avonds optreden tijdens
een groot carnavalsfeest. Behalve een
feestavond staat er in maart ook een
reisje naar de Dommelsche Bierbrouwerij op het programma, maar wie nog
mee wil, moet er snel bij zijn. Naast de
feestelijkheden wordt in oktober, de
maand van de opening, wordt nog een
receptie gegeven.
Om ook de dagelijkse drukte op te
vangen, wordt Wim nog regelmatig
geholpen door zijn zusters, behalve de
oudste, die de zorg voor hun vader op
zich heeft genomen. Maar sinds jaar
en dag wordt hij ook nog bijgestaan
door zijn vrouw Mananne en sinds iets
kortere tijd door zijn dochter Jannie.
Daarnaast zijn er nog vier mensen in
vaste dienst. "Het is echt een gezellig
familiebedrijf en dat blijft het ook",
aldus Wim Schoo.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20,00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.

Autosportvereniging Sandevoerde
houdt aanstaande zaterdag 7 februari
een puzzelrit. De lengte van deze 'winternt' is ongeveer achtentwintig kilometer, te rijden met een snelheid van
dertien km per uur. De rit is uitgezet
door de heren A.H.J. Bluijs en J.P.
Vink en telt mee voor het Clubkampioenschap 1987.

Aanmelden voor
kinderjury
De familie heeft Wim Schoo altijd enthousiast geholpen bij de opbouw van

•
het hotel/restaurant Delicia.

ZANDVOORT - Voor HotelBestaurant Delicia wordt 1987
een feestelijk jaar, omdat het bedrijf in de Kerkstraat twintig jaar
bestaat. Sinds de oprichting in
1967 is het Wim Schoo gelukt,
mede dankzij de hulp van zijn zusters Hennie, Jannie en Tinie, om
van Delicia een succes te maken.
"Maar daar heb ik dan ook wel veel
voor moeten doen", aldus Wim Schoo.
"Vooral in het begin liep het restaurant niet zo goed, tot ik mijn aandacht
meer op de toeristen ging richten.
Vooral op de dagjesmensen. Op de opleiding leer je al dat je moet letten op
de omgeving en daarop je aanbod afstemmen. Op een gegeven moment
ben ik naar Albert Heijn gestapt en
heb daar een pak bloem gekocht. Voor
mijn deur zette ik een groot bord met
'Reuzepannekoeken' en sinds die dag
loopt het als een trein".
Het is bij Delicia natuurlijk niet bij
pannekoeken gebleven. Het restaurant heeft nu een uitgebreide kaart
met ruim twee honderd gerechten,
waarvan alles in voorraad. Dat varieert van een echte Hollandse pot, zoals boerenkool of hutspot, tot een exclusieve Chateau Briand. De restaurateur is zelf nog het meest weg van de
'Varkenshaas en Croütes', omhuld
met bladerdeeg bereid in de oven.
"Doordat veel mensen mijn 'keuken'
hebben leren kennen, is de klantenkring in de loop der jaren enorm gegroeid. De sfeer is natuurlijk anders
dan bijvoorbeeld bij de Bokkedoorns,
maar de kwaliteit van de gerechten is
hier even goed. En er is voor elk wat
wils. Kinderen die niet zoveel eten,
kunnen een bord frites krijgen, terwijl
de ouders uitgebreid tong eten. En de
hond mag ook mee, maar die gaat onder tafel. Het interieur heb ik langzamerhand wel enigszins veranderd.

Overleden:
Van Alphen geb. Van den Berg, Johanna Francina, oud 83 jaar
Hanrath geb. Vogel, Helene Emilie
Ella Johanna, oud 72 jaar
Het leuke is, dat er, naast veel oude
Arens geb. Sterk, Maria Louisa JacoZandvoortse families, ook veel oude
ba, oud 84 jaar

'bekenden' van mijn vader tot mijn
klantenkring behoren. Hij is namelijk
veertig jaar bij de Zandvoortse politie
geweest, dus aardig wat mensen hebben wel met hem te maken gehad.
Maar omdat hy een goede naam had,
doordat hij de zaken soepel kon oplossen, komen deze mensen nu ook graag
hier".

ZANDVOORT - Kinderen uit Zandvoort kunnen zich ook dit jaar weer
opgeven voor de kinderjury NoordHolland. Zullen dan acht boeken te
lezen krijgen, die daarna samen besproken worden. Uiteindelijk moet
deze jury bepalen wat het beste boek
is. Daarna wordt in de Kinderboekenweek een prijs uitgereikt aan de winnende auteur.
Kinderen die van lezen houden en m
groep zeven of acht zitten, kunnen
zich opgeven in de openbare bibliotheek aan de Pnnsesseweg. Maar wel
vóór 14 februari.

Wim Schoo was eigenlijk al in 1962
met een eigen bedrijfje begonnen,
'Americain Lunchroom', dat ook in de
Kerkstraat gevestigd was. Hiervoor
was een ontheffing nodig, omdat
Schoo nog geen drieentwintig jaar oud
was. Naast Americain werd de jonge
ondernemer indertijd ook nog eigenaar van de broodjeszaak Caprice.
Toen hij in 1967 Delicia aankocht,
werd Americain van de hand gedaan,
maar later toch weer teruggekocht.
Momenteel is hij ook eigenaar van de
bar Black Jack, evenals De Boeier,
ZANDVOORT - Het aantal womaar deze heeft hij verpacht aan zijn ningzoekenden is gestaag groeienzwager.
de. In 1986 nam dit in zes maanHet succes van Delicia blijkt ook uit den tijd toe met meer dan honde lange lijst van verenigingen die dit derd. Voor de gemeente Zandvoort
restaurant aandoen. Elke dag, behalve blijft het een probleem, woondinsdag en woensdag is er wel een club ruimte te vinden voor deze menof vereniging te vinden die hier een sen. Daarbij komt, dat lang niet
gezellige bijeenkomst houdt. Daar- alle ingeschrevenen voor een wonaast beschouwen Autosportverem- ning 'urgent' zijn en daardoor
ging Sandevoerde, de Motor- en Automobiel Club (MAC) en De Zwarte Ben- langer moeten wachten.
de, een vroeger door kolenboeren opgeHet grote aantal van woningzoekenrichte kaartclub, het restaurant min den
voor de meeste van
of meer als hun clubhuis. Dat is het hen veroorzaakt
lange wachttijd. Indien men
zeker voor Bowlingclub Delicia en de niet een
urgent is, kan deze zelfs oplopen
eigen klaverjasclub.
tot vele jaren. De urgente gevallen
Wim Schoo, die zelf onder andere bij krijgen door sociale of medische indiZandvoortmeeuwen heeft gevoetbald, caties een hoger punten-aantal, waarsponsort daarnaast met Delicia de door zij de 'normale' gevallen voorbrjZeeschuimers en TZB. Ook die zijn streven.
hier 'kind aan huis', evenals brandVoor de gemeente-ambtenaren
weerlieden en een deel van het politie- vormt dit een groot probleem, omdat
korps. Ook op zondag is het hier druk, de verwachtingen bij veel ingeschrewant dan is er vanaf 17.00 uur matinee venen hoog zijn. De bouw van woninmet orgelmuziek.
gen, de mogelijkheid daartoe en het
Om het twintig-jarig bestaan te vie- verloop van bewoners blijven ver achren wordt er elke maand wel iets geor- ter bij het snel groeiende aantal inge-

De bridgers zijn op de helft van de
competitie aangeland. Met nog drie
wedstrijden voor de boeg begint zich al
langzamerhand af tekenen, wie de
meest kans maken op de eindoverwinmng.
Het koppel De Leeuw/Braun bereikte
een goede score van 58,03%. goed voor
een eerste plaats m de A-groep. Tweede werd hier het echtpaar Heidoorn
met 57,20 %, dat hierdoor in deze groep
aan kop kwam, vóór het koppel Paap/Vergeest.
In de B-groep werd de eerste plaats
behaald door de heren Toom en Versteege, met 69,64%, gevolgd door de
dames Van Ackooy en Drenth met
66,52%. De dames hebben hiermee de
kop in deze groep overgenomen.
Eerste in de C-groep werd het echtpaar Koning, met 58,21%, dat daardoor nu in deze groep bovenaan staat. ;
Tweede werd het gelegenheidskoppel
Van Duyn/Loos, met 57,86%.
In de D-groep behaalden de koppels '
Berkhemer/Trautwein en Koning/Mevjer een gedeelde eerste en tweede
plaats met 60,36 %. De dames Van de '
Bos en Havinga blijven in deze groep
aan kop.
Voor inlichtingen kan men bellen: '
C. Braun. tel. 14060 of E. Visser, 18570.

Postzegels
ruilen
Postzegelvereniging I.V. Philatehca.
afdeling Schalkwijk, houdt vrijdag 6
februari een postzegel-ruilbeurs en
een veiling. De bijeenkomst vindt
plaats m het Wijkcentrum, Oostenrrjklaan 58 te Haarlem. Aanvang 20.00
uur.

Woningzoekenden moeten
nog steeds lang wachten
schrevenen. Alleen grote tlats komen
nog regelmatig vrij, maar de belangstelling hiervoor is volgens de gegevens van de gemeente niet groot.
Het aantal woningzoekenden in de
badplaats bedroeg per l oktober 1986:
2531. waarvan 328 urgent. Bijna de
helft bestaat uit alleenstaanden, 1232
personen, en ook de twee-persoonshuishoudens vormen een grote groep
met bijna 700. Het aantal woningzoekende gezinnen niet één kind komt op
269, met twee kinderen op 266 en dat
met drie of meer kinderen op 83.
Maar de cijfers geven naar alle
waarschijnlijkheid wel een vertekend
beeld, omdat men bij de gemeente vermoedt. dat lang niet alle ingeschrevenen ook werkelijk op een woning zitten te wachten. Door deze onduidelijkheid, maar ook doordat alle gegevens
continu veranderen, bijvoorbeeld
doordat mensen zich laten uitschrrjven, is het onmogelijk te voorspellen
hoelang men op een woning moet
wachten. Wel duidelijk is, dat de gemiddelde wachttijd voorlopig 'lang'
blijft.
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Ik vonti ml ik zocht op de Grote Krocht
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WEEKENDREKLAME VAN AART VEER
Hagelwitte

CHAMPIGNONS

vanaf nu stormloop op alle BOUGHERIE'S i.v.m. extra lage februari-prijzenl
De hele maand geldig.

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

per doosje

Honingzoete
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barstens vol sap

20 PERSSINAASAPPELS 4,50
specialiteit van AART VEER

Stpoganoff 2,50
heerlijk bij vlees, toast of stokbrood

AART VEER
GROENTE EN
FRUIT

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Grote Krocht 25,
tel. 14404

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Dierenspeciaalzaak

HERMAN HARMS
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Grote Krocht 22 Zandvoort
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Alles voor uw kat

Vele damesschoenen nu /2 prijs
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KATTESNOEPJES
KATTESTEENTJES
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Grote Krocht 24 -Zandvoort

Het aanzien van 1986
19,90
De grote wijnen van Bordeaux
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

OPRUIMING
5O%

van Hubrecht Duyker

flil 49?90

De naïeve schilderkunst van 249,,,Schilderkunst uit gehele wereld"

UU 99j'

Willink's schilderkunst

59,50

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN

DE KROCHT

tel. 02507-14678

OP IS OP

ledere dag geopend
van 900-16.00 uur
voor vrij zwemmen,
water 30 gr.

BEHANG

Entree ƒ 4,-(20x ƒ55,-)
's avonds
van 19.30-21.30.

, - per

ZWEMLES
VANAF 5 JAAR
PIANOEN
BLOKFLUITLESSEN

Hu ook electr.
orgel v.
beginners

Tel. 18486

GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

Het is waar
bij ons lijkt het voorjaar
want je geniet
als je die bloemenpracht ziet

SONNEVELD
SPORTING

en nog veel meer
• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN
• STRIPBOEKEN • KANTOORARTIKELEN
• ROOKWAREN • STAATSLOTEN •
TOTO/LOTTO
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

op de winterkollektie

KATTESPEELTJES

) „Erica

AlietN M£^M&.

I Grote
Krocht 7

Mode

(puik fris)

o.a. alle dames hush puppies
DOE NU UW VOORDEEL

^^& •^

KATTEBROKJES
7 smaken

99,99
9

Grote Krocht 28, Zandvoort, tel. 15734

1

^•'•"i^».»

s&qff-i

WEZENBEEK

OPRUIMING

JfiEE.

-&ZZïSZt>

Vanat donderdag
t/m zaterdag

24 UUR SERVICE

VANAF

ECORETTE
STOFFEN
vanaf 3 , - p. mtr.
Ook voor al uw glas en spiegels uit voorraad

KEUR EN ZOON
PARADIJSWEG 2, ZANDVOORT
tel. 15602 - t.o. politiebureau

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd
Speciaal voor onze lezers

LANGLAUFEN
IN DE ARDENNEN
Zondag 8 februari 1987

VOLGEBOEKT
Maar... op zondag 15 en 22 februari
1987 gaan we weer.

PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Regelt 't wel
en snel.
-5622828

BESLIS SNEL W A M T . . . VOL IS VOL!
Naar de „Hoge Venen" in de Belgische Ardennen
(Botrange/Baraque Michel).
Een prachtig natuurgebied op een hoogte van
500-700 m.
De lengtes van de loipes varieren van 4 tot 22 km.
De prijs: inclusief busreis en langlaufmateriaal
(skien/stokken/schoenen) bedraagt tegen
inlevering van onderstaande
voordeelbon slechts

Vertrek uit Amsterdam
Aankomst in de Ardennen
Vertrek uit de Ardennen
Aankomst in Amsterdam

7.00 uur
± 10.30 uur
± 16.30 uur
± 20.00 uur

Nadere informatie en reserveren:

Jachthaven Sloterpias. Tel. 020-138855.
Vragen naar Jim Dienaar.

VOORDEELBON

* * * * *

Tegen inlevering van deze voordeelbon en betaling van
ƒ34,50 heb ik
Naam: .............................................................................
Adres: .............................................................................
Plaats: ........................ Postcode: ................................
Tel.:
...................................................................
(zolang niet volgeboekt) recht op een dagje langlaufen
in de Belgische Ardennen.
(Deze dag gaat alleen door bij voldoende sneeuw).
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Strandpachters kunnen tijdens het
winterseizoen niet lang uitrusten
door Joan Kurpershoek
ZANDVOORT - Op het strand
zijn al weer de eerste activiteiten
van Strandpachters te zien. Met
een bulldozer is men druk bezig
een zandheuvel op te werpen,
waar de strandtent geplaatst kan
worden. De vakantie is voor de
Strandpachters weer voorbij, zal
menigeen denken. En inderdaad,
de drukste tijden breken weer
aan. Maar het winterseizoen betekent voor hen bepaald geen stilzitten. Na eerst ruim een week bezig
te zijn geweest met afbreken van
de tent, begint een nieuwe klus.
Jan Paap, strandpachter van 'De
Wurf, is tijdens het winterseizoen bijna dagelijks in zijn loods te vinden.
Deze bergplaats is tot de nok toe gevuld met de onderdelen van zijn
strandtent. Balken, terrasschotten,
vloerdelen en dakplaten en op een verdieping toiletpotten en de volledige
waterleiding en bedrading. Langs één
wand huizenhoge stapels ligbedden en
daarvóór rijen ligstoelen. Kortom, de
werkplek van Jan Paap, waar hij in de
winter, na een korte vakantie van
twee weken, bijna veertig uur per
week doorbrengt. Ergens in een hoek,
in een kleine open werkplaats, snort
een kachel, maar de grote loods is nauwelijks warm te stoken. Dat vereist
een goede planning van de vele werkzaamheden.

Ligstoelen

Het winterseizoen betekent ook voor strandpachter Jan Paap een veertigurige werkweek.

Papieren Tijger is tegen
afsluiting Vondellaan
ZANDVOORT - Stichting De
Papieren Tijger maakt bezwaar
tegen de voorgenomen gedeeltelijke onttrekking van de Vondellaan, aan het openbaar verkeer.
Met klem dringt zij er dan ook bij
de raadsleden op aan, hierover negatief te beslissen.

rond Vendorama bekijken, krijgen we
steeds meer de indruk dat alle moeite
rond de structuurstudie verspild is geweest. Met dit bezwaarschrift hopen
we, dat er, in tegenstelling tot de Zandvoortse historie van milukte prestigeprojekten, een planologische blunder
minder gemaakt wordt", aldus de
stichting.

Foto Berlott

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Ook Klaas Paap
was roeier op
reddingboot No.8

Gespreksgroep
voor ouderen

Theatergrimeren'
te zien in
Cultureel Centrum

"Tijd genoeg om al het materiaal te
behandelen is er nooit, tijdens de winter. Maar je kunt het zien als een soort
cyclus. Elk jaar doe je een gedeelte en
na vier of vijfjaar heb je alles een keer
gehad, behalve de ligstoelen, die bijna
elk jaar gedaan moeten worden. Als
alleen schilderen voldoende was, zou
het wel meevallen. Maar je moet ook
vaak schuren en gronden en bovendien kom je dan van alles tegen".
Vlak voor het begin van het nieuwe
seizoen moet er een voorraad dennetakken komen om het zand, waarop de
strandtent gebouwd wordt, te behoeden voor de wind. Zo krijgen de pachters jaarlijks een bos toegewezen, waar
zij de takken uit kunnen halen.
Half februari begint de opbouw van
de strandtent alweer. Telefoon-, gasen waterleidingen moeten weer opnieuw aangelegd worden, evenals de

Vakantie moet kort blijven
is, komt hij er niet aan toe alle hgstoelen te behandelen. "Er is ook ander
belangrijke werk wat af moet. De laatste stoelen kan ik in het begin van het
seizoen nog wel doen, maar voor de
opbouw van de tent moeten bijvoorbeeld wel de vloer- en dakbalken klaar
zijn". Deze worden door Paap voorzien
van een nieuwe beschermende laag
kopernaf tenaat. Maar eerst moeten in
de dakbalken alle gaten van de fretbouten, waarmee het dak vastgeschroefd wordt, met hout opgevuld
worden. "Anders komt er teveel ruimte
in en dan heb je wel kans datje dak een
keer de lucht ingaat".
De grote fretbouten zelf, zo'n honderd stuks, en alle andere bouten en
moeren waarmee de strandtent in elkaar wordt gezet, vertonen al na één
zomerseizoen een laagje roest. Voordat
zij opnieuw gebruikt kunnen worden,
moet eerst dit laagje er af, omdat ze
anders, na een tweede seizoen, niet
meer los te krijgen zijn. Het betekent
voor Paap ettelijke dagen schuren op
dit kleine materiaal, wat daarna dan
ook nog ingevet moet worden.
Ook de vlonders voor in de tent waren dit jaar aan een grondige revisie
toe. Door het vele lopen erop waren de
uiteinden ver afgesleten, reden voor
Jan Paap om ze maar eens flink in te
korten. Dit hield echter wel in dat er
een aantal nieuwe bij moest komen.
Daarna zijn de vlonders drie maal geschilderd.

afvoer. Daarvoor moet ook nog de
noolput leeg geschept worden. De balken, planken en schotten van de tent
zijn gemerkt met windrichtingen en
nummers, zodat alles weer op zijn
oude plaats terug te brengen is. Na
drie weken hard doorwerken van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat, kunnen de eerste klanten ontvangen worden. Twee of drie weken verder is de
opbouw compleet.
Is het zand echter bevroren, dan
moet men wachten tot dit ontdooit is.
Bouwen op hard, bevroren zand geeft
later verzakkingen. Een andere oplossing is, het bevroren zand met behulp
van een bulldozer te vervangen door
zand uit zee. Door het zout bevriest dit
niet, maar in de ogen van veel strandpachters is dit een te kostbare oplossing.
Het 'rustige' winterseizoen zit erop
voor de Strandpachters. Behalve de
rust die het geeft, dat men eindelijk
eens een paar weekenden vrij is, blijft
het dus ook tijdens de winter hard
doorwerken. "Al met al is het inderdaad behoorlijk wat werk. Zo heb ik
een strandpachter gekend, die een
tent kocht omdat het hem 'wel leuk'
leek. Maar na één winterseizoen zei hij
alleen nog maar: 'Dat was één keer
maar nooit weer'. Hij had zich. evenals
veel andere mensen, duidelijk op het
werk verkeken. Zo ook de mensen die
een strandtent kopen om even in een
paar jaar hun zakken te vullen en dan

weer te verdwijnen. Als het zo zou
gaan, dan was ik nu al schatrijk. Maar
je doet dit werk omdat je het leuk
vindt, en bovendien, als je het naar je
zin hebt, duren de uren veel korter.
Voor mijn vrouw is het vaak moeilijker omdat zij behalve aan de strandtent ook veel tijd besteedt aan het gezin.

Recreatieparken
Daarbij blijft het met dit werk hollen of stilstaan, afhankelijk van het
weer. Bij mooi weer komt de familie
vaak helpen, maar als het regent heb
je niemand nodig. Het verontrust ons
trouwens wel eens, dat het met slecht
weer steeds stiller wordt. Dat duidt
erop dat het verbhjfstoerisme afneemt. Aan de andere kant hebben we
ook steeds meer concurrentie van allerlei recreatieparken, zoals Spaarnwoude of het Haarlemmermeerse Bos.
Daar schijnt het af en toe ontzettend
druk te zijn".
Het weerbericht wil volgens Paap
nog wel eens een verkeerde indruk geven. "Vaak wordt op de radio melding
gemaakt van slecht weer. terwijl hier
volop zon schijnt. Of uitdrukkingen
als 'aan de kust lagere temperaturen'
of 'matig strandweer'. Dat zegt allemaal zo weinig, want zodra hier de zon
schijnt kan het achter een scherm al
heel behaaglijk zijn. Vorig jaar was er
op een zondag op de radio sprake van,
dat de wegen vol zaten. Maar volgens
ons kon dat niet, want na elf uur kwamen er helemaal geen mensen meer.
Dus dat was ook zeker niet onze drukste zondag.
Ook wat dat laatste betreft verkijken de mensen zich nog wel eens. Een
mooie zomer wil nog niet zeggen dat
wij het druk hebben gehad. Voor ons is
een mooi voorjaar belangrijker omdat
er dan nog maar weinig mensen op
vakantie zijn. Tijdens de zomermaanden is het vaak een stuk rustiger. Vorig jaar hadden we trouwens wel wat
pech. De Duitsers uit het Ruhr-gebied
gingen m augustus op vakantie en
juist toen was het hier slecht weer".
Maar er is voor deze 'doorgewinterde' strandpachter tot nu toe geen aanleiding geweest om met dit werk te
stoppen. Integendeel zelfs. "Het is toch
best wel prettig werk, de mensen op
het strand zijn er even uit en daarom
meestal wel vrolijk. Bovendien heeft
ook dit buitenleven zijn charme", aldus Jan Paap. Nog een paar dagen en
dan begint ook hij weer aan de opbouw
van zijn strandtent.

Herman Brood in Het Patronaat

Grof verlies TZB

HAARLEM - Voor TZB zaalvoetbal wordt de situatie er elke
week niet beter op. De concurrentie, in degradatiestrijd wint. en
TZB verliest. Ook maandagavond
"Het te onttrekken weggedeelte van
de Vondellaan is een belangrijke verwas het voor TZB geen succesvol
bindingsweg voor de wijken Oudgebeuren. DIO wist met maar
Noord en Nieuw-Noord", aldus de
liefst 15-5 te winnen.
stichting. "Zeker in de zomermaanden
In de eerste helft zag het er geensverwachten wij grote problemen met
zins naar uit dat TZB zo'n gevoelig
de aan- en afvoer van het toeristenververlies zou lijden. De eerste tien minukeer en het dorpsverkeer. Wij vinden
ten waren wel niet hoopgevend, - een
het nogal onbegrijpelijk dat de ge3-0 achterstand - maar door twee doelmeente zich aan de ene kant zo druk
punten van Marcel Cabri kwam TZB
maakt, om Nieuw-Noord via een verZANDVOORT - De Nederland- terug in de race. Ook een vierde DIO
lengde Herman Heijermansweg te
bracht TZB niet van de wijs en
ontsluiten, maar aan de andere kant se Vereniging van Huurders treffer
aanvallend zaalvoetbal werd gezonder enige verkeerstechnische moti- (NVH), afdeling Zandvoort, start met
tracht de achterstand weg te werken.
vatie een ontsluitingsweg voor boven- per vandaag een huurdersspreek- Eerst
had Hans Deelstra pech met een
genoemde wijken weghaalt". .
uur. Men kan hier terecht om schot op de paal en een lob over het
hardnekkige problemen met de doel, maar het lukte deze speler toch
De stichting heeft weinig goede
om met twee fraaie treffers TZB naast
woorden over voor het Mabonplan, in huiseigenaar te bespreken.
DIO te zetten, 4-4. Even niet opletten
het kader waarvan de gedeeltelijke
De NVH stelt, dat zij de mogelijkvlak voor de rust kon DIO alsnog
sluiting van de Vondellaan wordt heid heeft om klachten te bundelen en en
voorbereid. Zij verwijt de gemeente, bijvoorbeeld scheef gegroeide situaties een 5-4 voorsprong nemen.
dat verkeerstechnische aspecten niet aan de orde te stellen. Er zijn klachIn de tweede helft een onherkenbaar
eens bekeken worden, nu de Zand- tenformulieren aanwezig, waardoor matig TZB dat door DIO werd overvoortse grond in de 'uitverkoop' is ge- de inventarisatie wordt gestroomlijnd. speeld. Al snel was de score opgelopen
daan. "Als er een speculant tevreden te De formulieren kunnen samen wor- naar 7-4 en was de strijd gestreden. Bij
stellen is, moeten alle andere belangen den ingevuld.
de stand 10-4 kon Robert Koning de
kennelijk wijken in het Zandvoortse".
vijfde Zandvoortse treffer produceren.
Het is echter volgens de NVH niet de DIO ging echter onverstoorbaar door
Daarbij herinnert de Papieren Tij- bedoeling dat klachten hier worden en bepaalde de eindstand op 15-5.
ger aan een gemeentelijke structuur- gedeponeerd, om deze door te sturen
studie in 1980, "waaraan veel tijd, naar de woningbouwvereniging of
Ofschoon er in de zeventiende
energie en geld, een miljoen gulden, is enig andere verhuurder. De eventuele
eeuw een actieve groep katholiebesteed. Als we nu de ontwikkeling klachten moeten in eerste instantie bij
ken in Zandvoort woonde, was
de huiseigenaar gemeld worden. Wanhun aantal te klein maar ook te
neer er zich daarna problemen voorarm om een eigen pastoor te ondoen in de afhandeling, stelt de huurderhouden. De oplossing werd
dersvereniging zich beschikbaar om te
bemiddelen.
gevonden door de kapelaan van
het begijnhof te Haarlem te beHet huurdersspreekuur wordt vanlasten met de zielzorg van
af vandaag, 5 februari, elke eerste en
Zandvoort: hij had een halve
derde donderdag van de maand in 't
taak in Haarlem en een halve in
gehouden, van 20.00 uur tot
ZANDVOORT - Ook Klaas Stekkie
Zandvoort en de pastoor van
21.00
uur.
Paap, (Freut), was op 10 februari
het Haarlemse begijnhof betaal1937 als roeier bij het ongeval met
de sijn hele inkomen. Hoewel
de reddingboot Np.8 betrokken.
men veel plezier had van deze
Dit stond helaas niet vermeld in
regeling, was het niet volmaakt:
de informatiebron voor het artikel
er kwamen wel eens kapelaans
van vorige week.
die weinig op hadden met
Zandvoort. De oorzaak lag niet
Volgens zijn dochter, die als tienbij de katholieke bevolking, intejarige getuige was van het ongeval,
gendeel daar had men groot reskwam de helaas in 1983 overleden
ZANDVOORT - Mia Laarhoven
pect voor, maar bij de lange gePaap, er bij het ongeluk met de boot start op 12 februari een gespreksgroep
vaarlijke tocht die men dwars
goed vanaf.
waarin ouderen van gedachten kundoor de duinen moest maken
nen wisselen. Het doel hiervan is, ouVanwege de.trieste gebeurtenis, vijf- deren de gelegenheid te geven, te praom naar Zandvoort toe te kotig jaar geleden, waarbij schipper Jan ten over de dingen die hen bezighoujnen.
Molenaar en roeier Engel Schuiten den.
om het leven kwamen, wordt door de
Oplossing: een pastoor
KNZHRM dinsdag 10 februari een
De onderwerpen waarover gesproaanstellen die geen loon noherdenkingsdag gehouden.
ken wordt, worden de deelnemers zelf
dig heeft
bepaald. De rol van Mia Laarhoven,
zelf maatschappelijk werkster, is het
Omdat de pastoor van het
begeleiden van de gesprekken.
Haarlemse begijnhof altijd lid
De groep biedt ook ouderen die in
was van het kapittel, dat de vereen isolement geraakt zijn. een gewilantwoordelijkheid had voor het
lig oor. Door de gesprekken kunnen
inzetten van zielzorgers in het
ervaringen waarschijnlijk beter verHaarlemse
bisdom, werd de
werkt worden, waardoor tevens de
kiuestie
binnen
het college meerzelfstandigheid van de mensen verdere malen besproken. Men
groot wordt.
ZANDVOORT - In het Cultukwam tot het volgende oordeel:
reel Centrum Zandvoort is vanaf
De vijftien gesprekken vinden
tnaak de woonruimte in het
zaterdag een expositie te zien met plaats in de openbare bibliotheek aan
huiskerkje bij de kousepaal gede Prinsesseweg. op donderdagochkostuums, pruiken en foto's.
schikt voor een pastoor en laat
tend van 9.30 tot 11.30 uur. De deelnadie daar zoveel mogelijk blijven.
Onderwerp is de vijftig-jarige erva- me bedraagt f. 1,25 per keer.
Zeker hij is kapelaan van Haarring van Henk van Dreumel als thealem maar dat komt pas op de
De eerste ochtend op 12 februari is
tergrimeur. De expositie wordt zatertweede plaats.
dag geopend door de acteur Guus Her- tevens een voorlichtings- en oriëntatiebijeenkomst. Men wordt verzocht,
mus.
De zaak werd besproken met
zich hiervoor van tevoren telefonisch
de apostolische vicaris bisschop
De tentoonstelling is te zien tot en op te geven bij het Dienstencentrum,
P. Codde (1688-1702). Die stond
met 29 maart. De openingstijden zijn tel. 19393, bijvoorkeur tijdens de
van 13.30 tot 16.00 uur. Op maandag spreekuren op maandag en donderdag
er helemaal achter. En toen in
en dinsdag is het Centrum gesloten. van 13.30 tot 15.00 uur.

Vereniging van
huurders start
met spreekuur

"De strandtent heeft zomers zoveel
te lijden van de zoute lucht en het
intensieve gebruik, dat je 's winters
erg veel tijd kwijt bent aan reparaties
en schilderwerk. Ik ben nu alleen al
zes weken bezig geweest met de ligstoelen. Dat is erg arbeidsintensief werk,
vooral omdat eerst alle lopertjes eraf
moeten. Mijn vrouw wast ze dan voor
me. Maar als je de stoelen door je handen laat gaan, kom je allerlei mankementen tegen, zoals bijvoorbeeld gebroken latten. Voordat je dus kunt
gaan schilderen moet er eerst het een
en ander gerepareerd worden". Van de
mankementen aan de ligstoelen staat
Paap, al achtien jaar zelfstandig
strandpachter, al lang niet meer te
kijken. Tijdens het zomerseizoen moet
hij wekelijks minstens een stuk of tien
reparaties uitvoeren. De latten staan
er dan al voor klaar.

Voor het schilderen heeft hij een
speciaal 'bad' staan. Hierin worden de
stoelen eerst ondergedompeld m een
mengsel van water en amoniak om het
vuil los te weken. Na een stevige
schrobbeurt en eventueel bijv/erken
met grondverf, wordt het materiaal in
een bad verf ondergedompeld. Op dat
moment is Paap nog nauwelijks te
herkennen, omdat hij dan gehuld gaat
in een plastic overall met laarzen en
lange handschoenen. "Maar als het
flink vriest is schilderen bijna onmogelijk, of je moet de kwast om de paar
minuten bij de kachel zetten. Daarom
moetje dus wel degelijk rekening houden met de planning van je werk. Je
moet proberen vóór de vorst aan het
schilderwerk toe te komen. Als het dan
daarvoor te koud wordt, kun je andere
dingen gaan doen, bijvoorbeeld de reparaties".
Omdat het werk zo arbeidsintensief
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Gratis vervoer
ZANDVOORT - Een veertig-jarige
Zandvoortse vrouw werd afgelopen
vrijdag in haar woning aangehouden
omdat zij op de rechtbank in Haarlem
werd verwacht. De politie bracht de
HAARLEM - Vrijdag- 6 februari vindt er in Het Patronaat te Haarlem een optreden plaats van Herman Brood &
vrouw, die moest verschijnen als ge- His Wild Romance. Aanvang 21.00 uur. De toegangsprijzen bedragen S. 12,50 en f. 10,- (met CJP). Voorverkoop bij dé
tuige, alsnog naar de Jansstraat.
Toneelschuur, Smedestraat, en Café De Gooth aan de Botermarkt.

Krijs zet zich in voor katholiek Zl voort
1688 kapelaan S. v. d. Werve promoveerde tot pastoor te Noordwijkerhout, kwam bisschop
Codde met een aantrekkelijk
voorstel voor het kapittel. „Mijne heren", zo liet Codde weten,
„er komt over enkele weken een
jonge priester uit Rome, een
zoon van een rijke koopman uit
Amsterdam, de eerwaarde heer
Cornelis Franciscus Krijs naar
de missie en heeft zich bij mij
aangediend voor een post in
Noord Holland. Mij dunkt, dat is
net de man die jullie zoeken. Salaris heeft hij niet nodig. Het
kapittel, dat goede relaties had
met de familie Krijs, was erg
enthousiast en dankte de bisschop voor zijn bemiddeling.

Zakelijke

afspraken

Maar het kapittel zou het kapittel niet zijn, wanneer er bij
deze nieuwe vorm van zielzorg
in Zandvoort geen duidelijke afspraken werden gemaakt. Men
ging om de tafel zitten stelde een
soort lijst van bezittingen op (in
1983 gepubliceerd in de Klink)
en liet deze lijst door alle partijen ondertekenen. Verder was er
een gedragsregel voor de pastoraal, opgesteld door de bisschop
en het belangrijkste artikel in
dat stuk was „hij weidde op eigen kosten en met seer groote
ijver de visschers corporaliter
en spiritualiter" (Diarium litterarum
OBC
Rijksarchief
Utrecht). Toen deze stukken het
terrein van de kapelaan-pastoor
namokeurig hadden
afgebakend, werd C. F. Krijs in Zandvoort benoemd.

Krijs voelt sich thuis
De nieuwe zielzorger, in Bata-

door Bertus Voets
via soera beschreven als „te Amsterdam gebooren, een queckelinge der hooge schole tot Loven
(Leuven) te Roomen doktor in de
godtgeleerdtheijt" voelde zich
op zijn eerste standplaats heel
erg thuis. In de geest van verschillende priesters in die dagen
was hij streng in zijn opvattingen: hij voelde geestelijke verwantschap met de vissers, die
ook niet veel op hadden met
compromissen in de godsdienst.
De stroming die Krijs vertegenwoordigde had als iiaam „de
bisschoppelijke
cleregie" en
zonder een bepaalde keus te maken in de godsdienstige verwikkelingen uit die dagen, werden
de Zandvoorters daarheen gedreven. De preken van pastoor
waren streng maarzo eenvoudig
dat. iedereen die kon volgen. Er
werd niet gerept over de tegenstellingen die toen de katholieke
gemeenschap beheerst en het
ging er alleen om spiritualiter,
geestelijk een goede weg te vol-

gen.

In de richtlijn voor het apostolaat was gevraagd met het
woord corporaliter bijzondere
belangstelling te hebben voor de
sociale situatie. Krijs beantwoordde daar geheel aan. Waar
het mogelijk ivas, kwam hij zijn
mensen bij armoede te hulp.
Ook niet-katholieken die een beroep op hem deden, vonden bij
hem grote steun.

Zwakke gezondheid
Men moest echter in die jaren,
als men zich in Zandvoort ging

vestigen gehard zijn tegen de
elementen van de natuur. En de
jonge Krijs was dat niet: hij
moest veel binnen blijven en hij
zag geen kans om zijn familie in
Amsterdam te gaan bezoeken.
Zijn vader sprak daarover met
bevriende leden van het kapittel
„Hij heeft het erg naar zijn zin"
zo vertelde de vader „maar ik
ben bang dat hij niet gehard is
legen het klimaat. Niet dat hij
een klacht heeft uitgesproken,
verre van daar maar ik merk
het. Het is misschien wel eens
goed hem een andere post te ge-

ven."
Ook aan de pastoor van het
Begijnhof was dat niet ontgaan.
Toen in 1692 de statie Overdieren door de dood van J. Heinsius
vacant kwajn. dacht men er heel
ernstig over om Krijs daar pastoor te maken. Om dit mogelijk
te maken werd bisschop P. Codde waar Krijs een hoge achting
voor had ingeschakeld. De bisschop liet hem bij hem komen
en sprak over het pastoraat Diemen „ik leg U niets op" zo zeidde
de bisschop „maar omdat we allen bezorgd zijn dat uw gezondheid erg te lijden heeft van het
ruwe weer in Zandvoort is dit
bij het voorstel U naar Diemen
te verplaatsen een belangrijke
overweging geiveest."

Met pijn in het hart
„Met pijn in het hart neem ik
op deze eerste Zondag van februari 1692 afscheid van U allen" zo zeidde Krijs in zijn laatste preek „ive hebben met elkander veel lief en leed gedeeld: we
zijn als een grote familie geworden, waarin het een bijzonder

voorrecht is om te leven maar
om het belang van mijn gezondheid moeten sterkere handen
mijn taak gaan overnemen. Ik
moet U danken voor de echte
vriendschap die ik van U heb
ondervonden en wij zullen
daarom elkander niet vergeten." Het moet een ontroerende
toespraak zijn geweest. Zijn
broer de Amsterdamse pastoor
J. Krijs heeft er in zijn brieven
over geschreven en het een offer
genoemd maar hij heeft de pastorale ervaring, die hij in Zandvoort had opgedaan in Diemen
kunnen benutten.
Maar helaas had de gezondheid van Krijs in Zandvoort
veel geleden. Het duurde niet
lamj of hij begon in Diemen ook
te sukkelen en was gedwongen
wat in die tijd haast nooit gebeurde al in 1706 met emeritaat
te gaan.
Zandvoort heeft hij echt niet
vergeten. Of hij nog eens terug
gekomen is, is riergens te vinden: alleen zijn er aanwijzingen
dat hij veel over Zandvoort
sprak. In 1718 stuurt zijn broer
commentaar aan de Leidse pastoor H. v. Heussen over zijn boek
over de kerkgeschiedenis. Hij is
vol lof „alleen heb ik van mijn
broer die wegens ziekte U niet
schrijven kan, deze opmerking:
gij maakt iveinig werk van de
bewonderenswaardige katholieke gemeenschap in Zandvoort:
zij zijn vurige strijders voor het
gelof en dat laat gij helaas onbesproken (Diarium Litterarum
OBC Rijksarchief
Utrecht).
Zandvoort mag dan arm zijn
geiveest in de zeventiende eeuw,
als statie was het een van de
levendigste plaatsen, luaar Krijs
zich met liefde helemaal voor
heeft ingezet.
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Wij bestaan dit jaar 20 jaar en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dit
l f eestprogramma in de maand februari voor al onze dorpsgenoten!
m * VZ

•

FEESTMENU

tf

geldt de gehele maand februari

•*
•*
ft
ft
•ft
•ft
•ft
ft
•ft

ALEXANDER-cocktail

28

* * *
Heldere kippesoep

februari

VOOR DE KINDEREN
Mini play-back show (iedereen mag mee doen) en kindercarnaval
m.m.v. André van Duin (imitator) met leuke prijzen en voor ieder kind
een gratis consumptie en versnapering.
Een deskundige |ury zal het geheel beoordelen.
Cassettebandjes voor de Play-back show uiterlijk l week vantevoren
in ons restaurant inleveren.

25,-

* * *
ijs en koffie

Groot carnavalsfeest, met levende
muziek en m.m.v. André van Duin
(imitator)

•*

EEN KEUS UIT ONZE UITGEBREIDE MENUKAART

*
*
*
*

Scholfilet met frites en groenten
l 2,50
Kotelet met frites en groenten
l 2,50
Goulash met rijst en doperwten
l 2,50
Heerlijke hachée met aardappelen
en verse rode kool
l 5,00
* Oud-hollandse slagroomwafel
met koffie
3,50
*r Koffie met gebak
3,50

*
*
*
*
*
*
*

*

van 20.00 tot 03.00 uur

OUDERWETSE PRIJZEN

*
*

•»
•* .
•«

* * *
Tong filet (gekookt)
met een heerlijke Hollandaise-saus
gekookte aardappelen en verse groenten

VOOR VOLWASSENEN

van 14.00 tot 17.00 uur

•*
ft
•ft
•ft
•ft

Pannekoeken, poffertjes en div. kindermenu's
SOEPEN:
Oxtail clair, kerriesoep, champignon en kreeftesoep
EXCLUSIEVE VOORGERECHTEN:
Cocktail de gamba's, escargots, crabcocktail, rode zalm toast, paling toast,
toast Hollandse garnalen.
RUNDVLEES: Tournedos op div. wijzen, entrecôte chateaubriand, ossehaas in stroganoff
saus.
VARKENSVLEES
KALFSVLEES
LAMSVLEES
KIP
o.a. in 't pannetje,
kip kerrie met rijst
VIS
Tong, tarbot, heerlijke zalmmoot, kabeljauw met mosterdsaus.
NAGERECHTEN
Irish, french of spanish coffee
Dame blanche, ijstaart
Meloen, flensjes, en gevuld mét ijs en slagroom

Bezoek ook eens onze sfeervolle bar „BLACK JACK", iedere dag geopend tot 03.00 uur.
Let op onze oktiviteiten gedurende dit /'aar. KLA/XO / RAA T
>****••*****<
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Garage te huur gevraagd T k mod wit bed met matras, •*• Toonkunstkoor Zandvoort
160x200, nieuw, ƒ650, was ( T O Z ) rep op maandagvoor oldtimer Tel 12103
avond 8 uur in „De Krocht"
Zonnestudio
ƒ 1050, stofzuiger 642883
GARAGE TE HUUR Burg v
Het gaat goed' Nog graag
Kapsalon
-*• T k rode keukenuitrusting enkele tenoren'
Fenemaplem Tel 14534
uit grootmoeders tijd en
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
* Geachte burgemeester en handnaaimachine,
samen •*• Verloren Dunhill aanste- (snelbrumbuizen)
wethouders, geachte Emm ƒ100 Tel 12962
ker, zondag 1 febr bij de Bokabonnement 10x ƒ 80
Ik hoop dat u mij gauw kunt
kedoorns, gaarne ter te bez
Tk.a 2-pers bed, 140x200
helpen met een flat
GEZICHTSKANON
Willemstraat
31,
Zandvoort
cm + ombouw + kaptafel, kl
Afz Jac J Hehl
20 min ƒ 10
Tel 15195
d bruin, ƒ 250 Tel 15626
abonnement 4x./ 35
* Gevr skibox en kinderski's
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film LICH KANON 40 min ƒ 40
voor 4 jaar, schoenen mt 27
Te koop eiken tv-kast; Atav a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
abonnement 3x ƒ 100
Tel 13975
n spelcomp + 7 spellen Tel per week Corn Slegersstr
WIJ
WERKEN OP
Gevr voor de weekenden en 16907
2B, tel 02507-12070.
AFSPRAAK
de zomermaanden JONGEN, Te koop FIAT 128, bouwjr '77,
•*• Voor slechts ƒ30 een jaar
± 17 jr, voor de afwas en ove- APK-gekeurd Tel 13469
ZONNESTUDIO OOK
gezelligheid bij de Verg
rige werkzaamheden Afwas'S AVONDS GEOPEND Te
koop
gevr
grote
woning
VROUWEN
VAN
NU.
Word
machine aanwezig HarocaPassage 42
mo, Kerkstraat 14 Tel 12102 m tuin, goed verhuurpunt Br ook lid of bel eens met nr
SUCCESVOLLE KLEINE
o nr 798-75022 bur v d blad. 16085 of 144621
Tel. 12500 " '
*
Gevraagd
tweeling
wanADVERTENTIES VOOR DE
delwagen Mevr Koper, tel Te koop gevr huis of groot * Weg verh stereo-radioVriendelijke
groeten
16017
Aangeboden ski- app m lift en gar, uitz op cassetterec ƒ 100, halkastje
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Bén, Edrthjlen Ellie
zee
Tel
023-292323
ƒ60,
salontafel
(noten)
ƒ50,
schoenen
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worklem kastje ƒ20 Tel 18035
• Reflectanten op.advertenvnjwillig(st)er * Te koop gevraagd ronde
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- * Gevraagd
ties onder nummer gelieven
witte
tuintafel,
0
80,
4
witte
Wie
is
bereid
cont
op
te
nevoor peuterspeelzaal Hannie
grootten.
klapstoeltjes Tel 16522
men met oudere dame voor ervoor te zorgen dat het num7
mer in de. ImfTer-bovenhoek
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis Schaft voor enkele ochtenden per week Inl tel 19028 Te koop huis met zomerhuis lichte verzorging Tel 12756 op de envelop staat vermeld
Micro's op de pagina „MICRO'S".
in Zandvoort Centrum
of 13708
•*• T k a Grundig wereldont- en dat de brief geadresseerd
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
wordt aan Centrale Order* Help de Polen Stuur eens Vraagprijs ƒ 125000 k k Inl vanger Tel 02507-13469
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
afd Weekmedia, Postbus
een voedselpakket1 Geen' Eerenstein, Koningstraat 3
Sluitingstijd: dinsdag 1700 uur.
7
1
122, 1000 AC Amsterdam Dit
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of adres Dat hebben wij voor u
voorkomt vertraging m de beInl
tel
02907-5235
02977-28411 of afgeven of zenden aan.
handeling
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- * Het Hoogoventournooi zit
Woninggids
van
Zandvoort
er weer op" Nu kunt u uw
voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
krachten weer meten bij de
Zandvoortse Schaakclub m
1430 AG Aalsmeer
makelaar/ 0.9.
het Gemeenschapshuis
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- * Het Jeugd Rode Kruis is
iNVM
Tel. 02507-12614
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- opgericht, ben je geinteresVideotheek 'Dombo'
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, seerd in EHBO en tussen 11
Corn Slegersstraat 2B
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer en 16 jaar, meld je dan als lid Te koop huis m zomerhuis m
BONTMANTEL-INRUIL
fel 02507-12070
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam. al- en bel 15609 of 14571
(kleine)
bijbetaling
Z'voort Centr Vr pr ƒ 125 000 Met
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
1 film ƒ 5/f 7,50 p d
k k Inl Eerenstein, Koning- Meest exclusieve lichtgeHillegom-Antiek straat 3
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinswicht nappa lammy-coats en
5 films ƒ 25 p week
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en Vijf toonzalen leefbare meub
bontmantels
Bontgevoerde
Verhuur movie-boxen
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. in alle stijlen, ook Mechels en •*• Te koop Queen Anne t v - regenmantels Bel voor afkast ƒ85, e e t h t a f , 122/69 + spraak of uitgebreide docuSluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Henry II Laagste prijzen'
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- Leidsestraat 122 Dag tel 2 bankjes, blank gelakt, ƒ 50 mentate 020-233488
Tel 16522
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- 02520-20993 Koopavond
•*• De bio-kip metz'n5-enop
ren verkrijgbaar.
l v m cursus KAMER gezocht Te koop ski's, 170 lang, met de oppervlakte van een halve
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening voor + 4 mnd in Zandvoort of binding, 2 jaar oud, ƒ 350 Tel krant zitten is geen pretje De
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
02507-14658
kettingbrief tegen de bio-momg Tel 01606-1651
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
dustrie
dame,
loper, * Te koop ski-schoenen, mt
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het * Koning,
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt paard, toren en pion staan 38, ƒ35, mt 45, ƒ40, ski's,* De Ned Hartstichting or^P Ainstml.imi'iiiimMri'kt'it ^)
vanavond voor u klaar in het Bhzzard Comp , 170 cm, ƒ 75 ganiseert weer een 4-lessen
ƒ 2,50 m rekening gebracht
cursus eerste hulp bij een
Gemeenschapshuis vanaf 8 Tel 15017
word
ook bloeddonor
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo* Te koop Vaillant geiser, plotselinge hartstilstand Inl
nisch opgeven, tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
* Leden van genootschap mag 135/7T SO 17 voor aard- hr de Leeuw, tel 16085.
bezorgklachten), of zenden aan:
Oud-Zandvoort, kom eens kij- gas, zo goed als nieuw, ƒ 125 Stalling gezocht v kleine
Centrale orderafdeling Weekmedia,
ken hoe wij Oud-Zandvoort Tel 02507-17405
auto, liefst omg Mansstraat
Postbus 122,
weer
opbouwen1 6 febr, Jos, Te koop zwarte MINI, ƒ 1250 Mevr Terol, tel 18391
1000 AC Amsterdam.
v d Endenschool, 8 uur
Gasthuisstraat 6 Tel 12251,
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat* Te koop 1 pr noren ƒ25
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- * Maandagavond zingen bij na 18 uur
Tel 02507-19055
TOZ en donderdagavond
rokaart
Timmerbedrijf
schaken bij de Zandvoortse
R. F. Lammers
Schaakclub
Met spoed zomerhuis of eta- voor al uw timmer- en onderNieuwe en inruil
ge met vrije opgang gevr Tel houdswerk Tel 023-364168,
Wilt u zelfstandig iets ondernemen,
bgg
023-381378
02507-12983
met steun van Walra
•* Nieuwjaarsconcert
van + T k 1 paar stalen noren mt
Een inkomen verdienen dat u zelf
Goedkoperwerk, zaterdag- 42 ƒ 60, noren mt 40 ƒ 60 Tel
bepaalf Wordt dan
avond 14 februari, aanvang na 16 u 12723
WALRA-ADVISEUSE
20 uur, uitverkocht1
(in de avonduren)
Tk
BOUVIERPUPS met
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan
gecoupeerd,
* Oproepi Maandag 26 jan stamboom,
Curiestraat 10.
100 jaar) haar zeer gewilde Imnenj l is mijn grijze kater omg hchtgestroomd Tel 025077
goed Uw verdienste Een gezonde
15444,
na
18
uur
19049.
Nrd verdwenen Wil degene,
Telefoon: werkpl./mag. 12323
provisie Auto noodzakelijk
die hem misschien heeft aan-i -*• T k kinderledikantje wit
showr.
13360
Adressen worden verstrekt Geen
gereden mij bellen Mag ook' met manouhout ƒ200, reisinvesteringen Interesse7 Bel nu
anoniem Dan kan ik mijn zoe- wieg riet met lichtblauwe beWalra (Els Gortemuller) 04904-15858
ken staken BIJ voorb dank kledmg met kap ƒ75 Tel
Tel na 19 u 16417
17708

Passage 42

Gevraagd

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG
Haltestraat 1
Telefoon 16123
Uw speciaalzaak
voor
NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essen t\a\ organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland

jonge zelfst.
werkende kok
+ aank. kok

CÏ3

....PEDICURE...

(tot 23 jr.)

HAROCAMO
Kerkstraat 14
Tel. 12102

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678
NIEUVfr VANAF 1 JANUARI 1987

SKI AEROBIC

*Zondagmiddag
geopend van

JOSÉ LOOMANMOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

op zondag van 10.00-11.00 uur (ƒ 10,+ zwemmen en Turkssstoombad).
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem).

T«5 uur.

5 REGELS

Gratis

CEfVE

*
*
*
*•

G R AT l S

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander
huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.
Ook voor huishoudelijk personeel
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor ledere letter, punt. komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.

»
T e
k o o P
e n
m o d
3 8
r i e 1 t n
k e

h r U i d s J a P o n
m 1
s a 1 o n l a f c 1
1 e u s L 0 r 1
T e 1
0 2 - 5 1

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300.- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

020-123456

RENAULTs?

Autobedrijven RINKO!

OFF. RENAULT Service en Verkoop

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag
Naam .
Adres

.

.
of afgeven bij1

...

Telefoon .
Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Plaats

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
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Kunstzwemsters leveren
zeer knappe prestaties
ZANDVOORT - Tijdens de eer- een persoonlijk record. En ook dat is
ste selectiewedstrijd om een plaats voortreffelijk omdat tijdens dit soort
n de Nationale ploeg was kunst- a wedstrijden zwaar wordt gejureerd en
punten beslist niet opgewaardeerd
zwemster Ingrid Duivenvoorden' de
worden. Ook de drie jaar jongere
van de Zandvoortse Zwem & Polo- Anouk
Noordervliet (73) was door de
club De Zeeschuimers al zeer zware limietgrens gekomen en mocht
dichtbij de selectie. Twaalf meis- tussen het Nederlandse kunstzwemes worden na drie wedstrijden ge- geweld haar technische figuren tonen.
selecteerd en Ingrid Duivenvoorden kwam nu uit op een 15e plaats Zij viel helaas, met 0.66 pnt. verschil,
buiten de selectiegroep maar heeft
en moet nog drie meisjes voorbij net
nog een paar jaar de gelegenheid het
zwemmen. En dat zit er best in, puntentotaal
van 64.10 tot echte selecdaar zij ontzettend hard traint en tiehoogte op te vijzelen. En dat de senog niet aan het einde van haar lectie-procedure zwaar is blijkt wel uit
cunnen is.
het feit dat slechts elf kunstzwemvere-

nigingen, waaronder de Zeeschuimers
Bij de verplichte techniekfiguren - als nieuwkomers, van de meer dan
zes in totaal - scoorde Ingrid Duiven- honderd verenigingen in Nederland
voorden maar liefst 66.37 punten en tot de Nationale selectie konden door-

Gerard Nijkamp
verlaat Z75

Na een groot aantal jaren als eerste-elftalspeler te hebben gespeeld
begon Gerard Nijkamp in 1981 met
de training van de jeugd. De laatste
driejaren heeft hij de hoofdselectie
onder zijn hoede gehad en eindigde
vrijwel steeds m de bovenste regionen. Als goede vrienden gaan Nijkamp en Zandvoort'75 uit elkaar,
maar volgens de Zandvoortse trainer is het voor de spelers misschien
wel goed een ander gezicht te zien.
"„Ik heb het altijd uitstekend
naar mijn zin gehad," zegt Gerard
Nijkamp. „Beter kan je het niet
treffen. Je woont en traint hier en
dat gaat dan veranderen. Men had
graag dat ik bleef, maar ik denk dat
het beter is om te stoppen. Ik wil
graag iets bereiken en dit jaar had
ik meer verwacht. Misschien wil ik
wel te veel. De sfeer is prima in de

Gerard Nijkamp: „Ik heb het altijd
uitstekend naar mijn zin gehad".
vereniging, dat blijkt ook wel als je
tijdens de winterstop zo'n achttien
man gemiddeld op de training
krijgt. Dit jaar maak ik af en ik geef
het nog niet op. Wil scherp blijven
tot aan het eind van het seizoen en
toch vechten voor een kampioenschap."
Wat de volgende vereniging
wordt weet Nijkamp nog niet en
daar maakt hij zich nu nog geen
zorgen over. Eerst moet dit karwei
worden afgemaakt, doch voor de
rust in de vereniging vond hij het
beter dat heleinde van de dienstbetrekking reeds nu bekend werd gemaakt.

Na de inspanningen op de zaterdag
gehouden selectiewedstrijd waren de
Zeeschuimers zondagochtend al weer
actief met diplomazwemmen in De
Duinpan. Een aantal meisjes van de
Zeeschuimers, ZZS uit Zaandam,
WZ&PC uit Purmerend en HPC uit
Heemstede probeerden het hoge B-diploma te bemachtigen. Zeeschuimster
Sylvia Mettes slaagde als enige met
voortreffelijke punten, 49.37. Een prima prestatie want zij was vanwege een
hinderlijke en ook hardnekkige voetblessure meer dan een jaar van het
kunstzwemtoneel verdwenen. Op het
iets lagere C-niveau waren Sandra
Paap en Vivian Croes echter zo goed
op dreef, dat de aanwezige KNZB-jury
beide meisjes het eerste wedstrijddiploma C toekenden. Sandra Paap
scoorde 26.78 pnt. en Vivian Croes
27.32 pnt.

Maar liefst negen kunstzwemsters
van de Zeeschuimers gaan eind
februari drie dagen op pad naar
Drachten om daar mee te doen met de
Jeugdkampioenschappen. In de leeftijdsgroep onder 12 jaar zwemmen
Sandra Dijkzeul, Annerose Abbenes,
Ditte Valk en Sandra Paap eerst verplichte technische figuren en daarna
zwemmen Ditte Valk en Annerose Abbenes een duet. De vier meisjes staan
ook ingeschreven voor een ploeg-uitvoering. Bij de meisjes onder 15 jaar
vertegenwoordigen Petra Holst, Sylvia Metts, Saskia Wester en Anouk
Noordervliet de Zeeschuimers. Anouk
Noordervliet en Saskia Wester hebben
elk een zeer boeiende solo ingestudeerd
en beide zwemmen een duet. Ook
wordt getracht hoge ogen te gooien in
een groepsnummer.
In de leeftijdsgroep onder 17 jaar
komt alleen Ingrid Duivenvoorden
aan de start. Met haar hoge techniekscore op Nationaal niveau moet het
mogelijk zijn de finale te bereiken (de
beste acht). Voor vele meisjes van de
Zeeschuimers is zo'n optreden op een
Nationaal kampioenschap een debuut. De trainsters van de Zeeschuimers proberen echter ook van zo'n debuut een kunstzwemfeest te maken,
want het meedoen alleen al is een
sportieve prestatie. Inlichtingen over
kunstzwemmen, telefoon 02507-16511.

Sp. OSS boekt goede resultaten
ZANDVOORT - Voor de volleybalvereniging Sporting OSS was
het een succesvol weekeind. Van
de negen gespeelde wedstrijden
werden er vijf in winst omgezet,
terwijl de overige vier verloren
gingen. De winst zat vooral bij de
dames en vooral het eerste team
vestigde de aandacht op zich door
mei 3-0 te winnen van Atalanta.
Het eerste herenteam voegde twee
punten aan haar totaal toe, doordat PSVH geen team op de been
kon brengen.

werkelijkheid werd anders. De eerste
set gaf Sporting hoop door een 15-13
winst. Toch speelde Sporting zeer goed
en leek de zege op te eisen. Het tempo
van SBY bleef dermate hoog en Sporting bleef lange tijd in het spoor, maar
het lukte toch niet. Ondanks diverse
keren een voorsprong voor Sporting
en uitzicht op de zege werd het een
nederlaag via de setstand 12-15, 13-15
en 9-15.

Bij de overige damesteams verliep
alles volgens de verwachtingen. Het
derde damesteam speelde een zeer
spannende partij en pakte de eerste set
met 15-13. In de tweede set was JBS de
Het eerste damesteam kwam in het betere en won met 11-15. Voor de derde
veld tegen Atalanta en nadat in de en vierde wet stelde Sporting orde op
begjnfase even naar het ritme werd zaken en met overtuigend volleybal
gezocht, werd het een prima partij. werd JBS opgerold, 15-7 en 15-4. Het
vierde Sporting OSS damesteam
Met goed geconcentreerd volleybal maakte korte metten met Allides 11
werd Atalanta aangepakt en de vlot via een monsterscore van 15-2,15-2 en
opgezette aanvallen werden knap af- 15-7. Een superieur Sporting liet uitgew'erkt. Sporting OSS legde via de stekend volleybal zien. Ook het vijfde
setstanden 15-8, 15-4 en 15-9 zeer ver- damesteam wandelde over haar tegendiend beslag op de 3-0 overwinning. Bij stander. Heemstede 7, heen. Hier was
het tweede damesteam, dat SBY ont- het krachtsversch.il nog groter. Met
vmg, verliep het minder gunstig. Van uiterst gevarieerd volleybal werd
het lager geklasseerde SBY moest op Heemstede weggespeeld en de cijfers
papier gewonnen worden, maar de spreken voor zich, 15-1, 15-4 en 15-0.

Zondag' Zandvoortmeeuwen - Volewijcker.s 14.30 uur terrein aan de Vondellaan
Heemstede-TZB 14.30 uur te Heemstede.
Zaterdag: Swift-Zandvoort '75 14.30
uur te Amsterdam

dringen. Een fraaie achtste plaats in
het totaalklassement zegt ook nog
eens dat De Zeeschuimers kwaliteit
heeft.

Jeugdkampioenschappen

ZANDVOORT - Het zal wel
even wennen zijn, maar na dit
seizoen moet Zandvoort'75 het
met een andere man aan het
roer doen. Trainer Gerard Nijkamp heeft het bestuur en de
selectie te kennen gegeven te
stoppen als trainer bij Zandvoort'75 en gaat ergens anders
proberen aan de slag te komen.

VOETBAL

Het eerste herenteam moest tegen
het op de tweede plaats staande PSVH
aantreden en zou theoretisch gezien
weinig kans hebben. Daar de gasten
geen team op de been konden brengen,
werd tijdig afgebeld, en kreeg Sporting
reglementair de punten toegewezen.
Een wat onbevredigende gang van zaken maar het is niet anders.
Het tweede herenteam kon tegen
Die Raeckse geen afdoende antwoord
vinden op het gevarieerde spel en verloor met de alles zeggende cijfers van
10-15, 3-15 en 0-15. Ook het derde herenteam, dat twee goede spelers miste,
had geen passend antwoord tegen koploper VVH 2 en ging kansloos met 0-3
ten onder. Het missen van die twee
spelers, spelverdeler en aanvaller,
bleek een te grote handicap, waardoor
het spelritme beneden peil bleef.

ZAALHANDBAL
Zondag: HVH-ZVM dames 13.00 uur
F. B Koenhal te Hoofddorp
Odm-ZVM heren 1515 uur Sportcentrum te Heemskerk

BASKETBAL
Zaterdag: 19.15 uur Lions damesAkrides 2. Pellikaanhal
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Zandvoortse Pelhkaanhal- 18.00 uur Zandvoortmeeuwen 2 C jun.-HBC 2: 18.30 uur Zandvoort '75 C jun.-IJmond '73; 19.00 uur Zandvoort Centrum 2-TZB 5: 19.45 ;
uur Cecils 2-Pour Tol 2: 20.30 uur
Foto: Berlott Zandvoort Noord-Zandvoortmeeuwen
vet.; 21.15 uur Zandvoort Noord 4Kalmthout 2. 22.00 uur Zandvoortmeeuwen 3-Hillegom 2.

Topteams BC Lotus handhaven zich
ZANDVOORT - Voor de bad- de partij van en eisten de winst op met
minton club Lotus stonden de 15-9 en 17-16.
laatste competitie wedstrijden op
De spanning duurde tot de laatste
het programma en slechts vier partij daar het eerste mixeddubbel Elteams konden een waardig slot len Gerver en Renee van Roode niet
maken, namelijk een overwining. waren opgewassen tegen het team van
De overige teams moesten met een
nederlaag genoegen nemen. Het
belangrijkste van de afgelopen
competitie was dat het eerste
team zich reeds had veilig gesteld
en het tweede team redde het
eveneens, maar moest dat in de
laatste wedstrijd bewerkstelligen.
Met zeer veel moeite lukte dat
door een zwaar bevochten 5-3
overwinning op Ommoord 3.
Voor het eerste team stond er dus
weinig meer op het spel en dat bleek al
uit de uitslag, Pijnacker zegevierde
met 8-0. Het tweede Lotus team daarentegen had de punten hard nodig en
na een spannend gevecht werden die
dan ook binnengehaald. Frans van
Veghel behaalde het eerste punt voor
Lotus door een nipte zege na zeer enerverend badminton. De eerste set met
15-11 voor de Zandvoorter doch in de
tweede een nederlaag met 9-15. De beslissende derde set ging voortdurend
gelijk op en na verlenging behaalde
Van Veghel de zege met 18-17. Renee
van Roode bood in de eerste set knap
tegenstand maar verloor met 9-15. In
de tweede set was het verweer gebroken en greep Ommoord de zege met 015. De twee Lotus dames brachten de
stand echter op een 3-1 voorsprong
door fraaie overwinningen. Ellen
Crabbendam had zeer weinig moeite
met de tegenstandster en won met 11-2
en 11-0 en Ellen Gerver zegevierde met
12-9 en 11-8. Door verlies, met 8-15,1716 en 3-15 van het duo Van Veghel en
van Roode kwam de spanning weer
terug (3-2), maar het damesdubbel
zorgde opnieuw voor een twee punten
voorsprong. Kaymonde Plevier en Ellen Crabbendam maakten er een goe-

Maandagavond in de Pellikaanhal: \
20.40 uur Cecils-Kampong: 21.35 uur telefoonnrs. 02507-16464 of 17639.
De Zandvoortse topteams konden zich Zandvoort '75-HBC; 2220 uur Zand- '
voort Noord 2-Concordia 2.
handhaven.

Gemiste strafworpen
breken ZVM-dames op

Ommoord en met 8-15 en 1-15 verloren. Raymonde Plevier en Frans van
Veghel moesten m de beslissende partij in de eerste set tot het uiterste gaan
en dat werd beloond met een 17-15
overwinning. De tweede set overheerste het Zandvoortse koppel en door een
15-8 zege werd de winst binnengehaald
ZANDVOORT - De ZVM hand- Astnd Molenaar l. Janna ter Wolbeek
en werd degradatie ontlopen.
balsters hebben tegen IJmond een 1.
Uitslagen:
Stand: IJmond 12-20. ZVM 12-16,
prachtige kans laten liggen dichLotus 1-Pijnacker l 0-8; Lotus 2- terbij te komen. Een 6-6 gelijkspel KIC 11-15, HVH 12-14, Concordia
11-13. TYBB 11-10, ADO 2
Ommoord 3 5-3; Lotus 3-Slotermeer 4 tegen koploper IJmond is natuur- Haarlem
3-5; Lotus 4-Kennemerland 3 5-3; Lo- lijk een zeer goed resultaat maar 12-3, Bato 11-1.
tus 5-Keizer Otto 2 3-5; Lotus 6-US 5 3- ZVM had meer verdiend en daar5; Lotus 7-HBC 6 6-2; Lotus Hl-Mixers bij werden nog vier strafworpen Heren
Hl 3-5; Lotus H2-De Ban Hl 8-0; Lotus gemist. De ZVM heren blijven nog
ZVM blijft nog kans houden op een
H3-Duinwijck H2 2-6; Lotus Al-Vel- kans hebben op de titel door een
goed eindresultaat door een nipte zege
sen Al 1-7; Lotus Cl-Velsen Cl 1-7.
nipte 12-11 zege op Meervogels.
op Meervogels. Schagen won echter
ook en daardoor blijft, het verschil
Training
In de eerste helft hielden ZVM en twee punten. ZVM speelde vooral in de
IJmond elkaar vooral verdedigend m eerste helft een goede partij zaalhandNu de competitie erop zit wil de BC bedwang. Weinig kansen en dus een bal. Meervogels had totaal geen vat op
Lotus, via een aantal trainingen spe- lage 2-2 ruststand. Na de pauze een het gevarieerde en snelle Zandvoortse
lers en speelsters activeren om volgend duidelijk beter en sterker ZVM dat spel en werd op een grote achterstand
jaar deel te nemen aan de competitie. uitliep naar 4-6. Keepster Anja Hen- gespeeld. Ruststand 8-2. De ZandvoorDit geldt vooral voor de lagere teams driks was ook nu uitstekend op dreef ters hadden het toen niet moeilijk en
die de nodige aanvulling kunnen ge- maar kon toch niet verhinderen dat een grote zege leek m het verschiet te
bruiken. De bedoeling is om gevorder- IJmond langszij kwam. Van de zes IJ- liggen. Door blessures van Wim Brugde spelers een Intensive Training te mondse doelpunten kwamen er twee man en Djurre Boukes verdween de
geven, die vooral gericht is op snel en uit strafworpen tot stand. ZVM had er eenheid in het ZVM team en kwam
aanvallend spel. De trainingen wor- al drie gemist en kreeg enige seconden Meervogels sterk op zetten. Doelman
den gegeven door zeer bekwame trai- voor het einde de vierde strafworp. Pieter Trommel was echter uitstekend
ners. BC Lotus hoopt met deze actie Ook deze werd helaas gemist waardoor in vorm en voorkwam dat de winst
spelers die twijfelen, de stap te wagen de verdiende zege achterwege bleef. alsnog teloor zou gaan. ZVM bleef
naar het competitie gebeuren. Reeds Tramster/coach Janna Pennings: „Ik Meervogels net voor met 12-11.
nu zijn er een aantal aanmeldingen baal vreselijk dat we niet gewonnen
binnen doch er is nog plaats voor een hebben. We hebben erg goed gespeeld.
Doelpunten ZVM: Joost Berkhout 4,
paar enthousiastelingen. De kennis- De spanning werd echter te groot voor Gerard Boukes 3, Djurre Boukes 2,
makmg met BC Lotus bestaat uit vier de speelsters tijdens de strafworpen. Dirk Berkhout 2. Wim Brugman 1.
keer een training van één uur m de Tijdens de training lukt dat altijd. Erg
Pellikaanhal op de woensdagavond jammer maar toch een goed resulStand: Schagen 14-22, ZVM 14-20,
voor een bedrag van ƒ 45 met de moge- taat."
ODIN 14-20, IJmond 14-18, Tonegido
lijkheid om volgend jaar in competitie
14-15. Meervogels 14-13, Accom KSV
verband uit te komen. Aanmeldingen
Doelpunten ZVM: Greet Molanus 2. 14-12. Concordia Haarlem 14-9, KIC
en inlichtingen zijn te verkrijgen via Yvonne de jong 1. Rmy Cappel l. 14-9, AOG 14-0.

ECHT BELGISCH... JE PROEFT 'T!

De jeugd heeft er van alles aan gedaan om Allides K te verslaan, doch
dat mislukte. Goede spelmomenten
vielen er te bewonderen, maar soms
ontbrak de eenheid om Allides te overwinnen. Talent genoeg in dit team dat
zeker tot grote hoogte kan komen.

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

HET ZAL U \

VRIJDAG EN ZATERDAG

ARDEENS BROOD
VANAF DINSDAG

TAART A LA MAISON

van Aquarium tot Zangvogel

ZANDVOORT

Echte bakker Balk

Diaconiehuisstraat 36
Tel. 19345

Hogeweg 28

DIBEVO-LID
Dierengezondheidsconsulent

U kunt dagelijks bij ons terecht,
maandag van 1300-18.00
dinsdag t/m vrijdag van 9 00-18 00
zaterdag van 9 00-1700
Tegen geringe vergoeding bezorgen
1x per week thuis

veilinggebouw

WIE NU GAAT SPAREN BIJ DE NMB
KRIJGT 'N PAS VOOR DE LEUKSTE ENTREE.

de witte zwaan
Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel 1 21 07

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON
Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder
La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clanns
Lancôme
Biotherm - E. Aigner
*******
Epileren - massage - maquilage
-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure
-manicure
*******
Behandeling volgens afspraak

Het NMB kantoor in Haarlem-Schalkwijk is na een
grondige verbouwing heropend. Dit feit viert de NMB met een
bijzonder aanbod. Want wie nu een spaarrekening opent, krijgt
van de NMB de NMB Entree-pas. Met die pas krijgt u een eenmahge korting of vnj entree bij één van de deelnemende instellingen in Haarlem en omgeving. Variërend van nutsea, zwembaden
en theaters tot een jazzclub en bowlingbaan. Kortom: met die

NMB Entree-pasheeft u gediireiuieemïHe maanden een aardige
binnenkomerbij het evenement van uwkeu/e. U krijgt de NMB
Entree-pas bij alle onderstaande NMB kantoren in Haarlem
en omgeving als u nu een niemve spaarrekening opent met een
minimale inleg van f 100,-. Of als u automatisch gaat sparen
met een minimale inleg van f 25,- per maand. Welkom bij
de NMB. En alvast veel plezier met uw NM B Entree-pas.

BANK DE NMB DENKT MET U MEE.
Voor dit aktie-aanbod kunt u terecht bij de NMB in Zandvoort: Passage 33. Dit aanbod geldt t/m 27 februari 1987, zolang de
vooiraad strekt.

Gasthuisplein
onze meubelhal is dagelijks
geopend tot 18.00 uur
voor inbreng en in- en verkoop
leuk assortiment meubilair,
kleingoed enz. enz. Ook verhuur
van: tafels, stoeien, bestek,
glaswerk, porcelein enz.
Inl. fa. Waterdrinker
Tel. 12164

Miele Wassalon

WASUNIEK
Haltestraat 63b, tel. 14417

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

l
HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN
adverteer in de krant

reinigen

gegarandeerd
waterafstotend

DONDERDAG 5 FEBRUARI 1987

'EEKMEDIA 30

IJMOND-M.T.S.

EJTUT1
WONINGBOUWVERENIGING
VOOR DE LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
FEBRUARI 1987
1. De eengezinswoning
VONDELLAAN 5
Huur ƒ300,10 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, schuur en
tuin.

Middelbare Technische School voor de
Umond en het Haarlemse gebied
Roos en Beeklaan 4, 2071 TD Santpoort-Noord
Tel.: 023-383134

Op de RAI tentoonstelling zijn onze
verkoopadviseurs op de OPEL-stand
nr. 417 aanwezig om U te adviseren en
voor taxatie

2. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 377
Huur ƒ653,60 per maand.
3. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 149
Huur ƒ694,60 per maand.
Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift en c.v.
Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor bovengenoemde woning slechts woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen.
Belangstellenden dienen uiterlijk dinsdag 10 februari a.s. vóór 7
uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere woningen kan men dat kenbaar maken in één
brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven.
U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het
adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op
vrijdag 13 februari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.

C. F. van der Vorm

R. Pakes

Speciale aanbiedingen zoals:

Kadett Club en Ascona
Traveller modellen, ook in
onze showroom

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het
onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RU1LRUBRIEK FEBRUARI 1987
1. Aangeboden:

Kleine eengezinswoning
HOBBEMASTRAAT
Huur ƒ 340,45 per maand

Gevraagd:

2. Aangeboden:

Gevraagd:

3. Aangeboden:

Gevraagd:

4. Aangeboden:

Gevraagd:

5. Aangeboden:

Gevraagd:
6. Aangeboden:

Gevraagd:

7. Aangeboden:

Gevraagd:

8. Aangeboden:

Gevraagd:

9. Aangeboden:

Gevraagd:

Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, schuur, tuin en dakkapel
Andere eengezinswoning
Boven duplex-woning
VONDELLAAN
Huur ƒ 174,05 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, zolder en schuur.
Benedenwoning, 2 kamers met douche.

3-kamerwoning
VAN LENNEPWEG 42
Huur ƒ 270,45 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche en berging.
Benedenwoning, liefst in centrum.
ROZENOBELSTRAAT 32
Huur ƒ 358,70 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, schuur en c.v.
Grotere woning.
Eengezinswoning
KRUISSTRAAT
Huur ƒ 636,55 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, c.v., schuur en tuin.
Kleinere woning in centrum.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst
uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Dagopleidingen:

•
•
•
•
•

Bouwkunde/Restauratietechniek
Weg- en Waterbouwkunde
Proces- en Milieutechniek
Werktuigbouwkunde
Elektrotechniek/Electrpnica
Energietechniek
Computertechniek
Commercieel technisch
Avondopleidingen:
• Procestechniek
• Technicus Sterkstroom Installaties
• Middelbare Lastechniek
• Milieukunde
• Computertechniek
• C.N.C. (Computer Numeric Control)
• CAD (Computer Aided Design)

Haltestraat 12
Zandvoort
Tel. 02507-12616

natu"1

Vz pond BIEFSTUK
7,25
1 ons ACHTERHAM
2,65
1 ons BOTERHAMMENWORST 1,10
1 ons ROSBIEF
2,95
Aannemersbedrijf

O% rente voor iets
waar we
1OO% achterstaan,
Renault 5 vanaf f 16.575,-.
Afl.kostenf'4()(),-.

Een nieuwe Renault is uiteraard iets
waar wij voor 100% achter staan. En
u hebt alle reden om dat ook te doen.
Neem bijvoorbeeld de Renault
Super 5 met z'n nieuwe, elegante lijn.
z'n super-prestaties en z'n vorstelijke
binnenruimte.
Of de nieuwe Renault 9, de stijlvolle reiswagen met riante koffer, beproefde techniek en breeduit comfort.
Kiest u de nieuwe Renault 11.
dan krijgt u de extra toegankelijkheid
van 'n grote achterklep om alles voor
zaken en vrije tijd de ruimte te geven.
De Renault 21 weet het nuttige
met het aangename helemaal subliem

Wij hebben nu een financieringsvoorstel
> voor u waar geen bank tegenop kan.
Namelijk met nul komma nul procent rente.
Dat geldt natuurlijk alleen als u 'n Renault 5,9,11
of 21 Sedan koopt. Zo'n superkrediet loopt één
heel jaar tot een maximumbedrag van f 10.000,(voor de Renault 21 zelfs f 15.000,-). Twaalf
maanden lang betaalt u alleen de maandelijkse
aflossing zonder l cent rente.
En vindt u een jaar te kort, dan hebben wij
nog steeds een uiterst voordelige oplossing,
namelijk slechts 6% rente over een termijn van
twee of drie jaar!
Het aanbod is op basis van een huurkoopovereenkomst waarbij de wettelijke aanbetaling verplicht is, maar die kunt u misschien al ruimschoots voldoen met de auto die u inruilt.

F. M. SCHILDER
verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij o.a.
kozijnen en ramen monteren met speciale tochtprofielen?

zowei in Merbau,

Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!
Telefoon 023-360929

T.K. PRINTER SEIKOSHA 1300
zeer snel, 300 c.p.s.

l.B.M. PC compatible nieuw 1999,nog geen half uur gebruikt 1475,-

tel. 17076 na 19.00 uur

SPORT CENTER
WIM BUCHEL

*
*
1957 - 1987
30 JAAR RECREATIEVE SPORTIVITEIT *
*
*
TIJDENS DE FEBRUARIMAAND *
*
GRATIS AANBIEDING
*
*
Jeugdjudo
*
- meisjes en jongens 6 en 7 jr
*
*
Donderdagmiddag 15.30 uur
*
Sauna
*
- dames en heren v.a. 18 jr
*
Jf
Vrijdagavond v.a 19.00 uur
*

Squash
- Zondagmorgen v.a 8.30 uur

Badminton
- Zondagmorgen v.a. 8.30 uur
**********************

Renault 11 vanaf f 20.360,Afl.kostenf420,

te verenigen. Het comfort
van een grote limousine met
de meeste kracht in z'n
klasse en ook een toonbeeld
van economisch denken.
Overigens zijn alle
Renault modellen voorzien
van 5 jaar plaatwerkgarantie.
En zo heeft u alle motieven bij elkaar om tot prima
zaken te komen met ons.
Sterker nog: om daar geen
dag langer mee te wachten.

4-kamerwoning
VAN LENNEPWEG 14
Huur ƒ 306,70 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, dubbele beglazing.
Eengezinswoning, niet in nieuw Noord.
4-kamerwoning
VAN LENNEPWEG 16
Huur ƒ 290,70 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging.
Woning in centrum of eventueel een flatwoning met lift.

's middags van
15.00 uur tot 17.00 uur,
's avonds van
19.00 uur tot 21.30 uur.
Alle belangstellenden zijn welkom.

VERBOUWEN??

4-kamerwoning (1e etage)
FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ 628,60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.
Eengezinswoning
4-kamerwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ651,60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging en lift.
Eengezinswoning
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SLAGERIJ
ARBOUW

VAN LENT OPEL ZANDVOORT
KAM. ONNESSTR. 15
Tel. 02507-15346

OPEN HUIS

Renault 21 Sedan \un;
Afl. kosten f 450,-.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

een nieuw adres voor bijzondere
boeketten en bloemstukken, gemaakt
van verse/droogbloemen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort

>R£NAULT<

De Spar,
Wijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko,
Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, GasthUjSplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort
C49-K

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Renault adviseert elf oliën.

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Jf
*
Jf
3f

A/EEKMbülA 11.1-11212.1 12.2

1-2-3-4-5-6-7-8-91-92-10-13-14-17-25-27-30
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Auto RAI 87

van 5 tot en met 15 februari
MAZDA brengt een nieuwe uitvoering
van de 929 naast de imponerende M;i/d;i
RX-7 Turbo II, een verdere opvvaardering van de toch al niet kinderachtige
RX-7 GLS.
TOYOTA introduceert de in een veel
modernere jas gestoken nieuwe Cnmry,
die zowel als sedan en als stationvvagen
leverbaar is. Eveneens nieuw is de Starlet

Autonieuws
Door Rein Leppink
postbus 383 - 8200 AJ Lelystad

schone 1500 cm 3 motor van 53 kW 71
pk
Ook I>I-.U(;l-.(n heelt de/e RAI geko/cn \ooi het onthullen \.m een vvercldprimeur. de 3(19 dne-dcurs. die direct
leverbaar is in 9 uitvoeringen, waaronder
tv\ee diesels en een CïTi.
Als Nederlandse primeur toont Peugeot
de 205 GTi 1.9 met een vermogen van
% kW'130 pk

>yuta Ce/icu Labriitliit 2 O G /
l-.,,,!» -s z.-my-ai'sai'Bif-*

M t i '<8

Hyundai l\iny XI' 3-tleurs

De economie heeft zich hersteld en dat
vindt zijn weerslag in de autoverkopen.
Vorig jaar werden er in ons land ruim
560.000 auto's verkocht en dat was een
goede 60.000 meer dan in 1985. Voor
dit jaar zijn de verwachtingen iets matiger, zo tussen de 540.000 en 560.000.

17 uur en op werkdagen ook van 19 tot
22 uur. De toegangsprijs bedraagt voor
volwassenen j 13,-. Houders van een
Pas-65 en kinderen tot 12 jaar (onder
geleide) betalen J 10.-. Bij uitsluitend
avondbezock bedraagt de toegangsprijs
respectievelijk j l O,- en / 7.50.

Dit is niet zo verwonderlijk want aan de
inhaalvraag is vorig jaar voor een deel
voldaan.
Daarnaast zijn de grootste kneuzen niet
door de APK gekomen en hebben hun
einde op een sloperij gevonden. De heer
de Grcfte, voorzitter van de RAI, afdeling automobielen, maakte deze cijfers
bekend tijdens de persconferentie ter
gelegenheid van de komende Auto RAI.

Hieronder volgt een greep uit het nieuws
wat op de RAI te zien zal zijn.
FORD AMERIKA laat o.a. de nieuwe
Mustang GT Convertible zien, een fraaie
open uitvoering van de Mustang.

Tot het jaar 2000 zal het autopark in ons
land toenemen van vijf miljoen nu tot
ruim zes miljoen. Een groei van ongeveer 20% in vijftien jaar, zo zei de heer
de Grefte.
D£ Auto RAI wordt gehouden van donderdag 5 tot en met zondag 15 februari.
De tentoonstelling is dagelijks van l O tot

Bij OPEL staat de auto van het jaar, de
Omega in het zonnetje en als primeur is
er de xcscilinder 3-liter Omega 3000.
SAAB komt met een toplcss model in de
vorm van de SAAB 900 Convertible, die
is voomen van een hydraulisch bediende
geïsoleerde vouwkap. die de auto in gesloten toestand volkomen winterhard
maakt.

Diesel met een 1.5 liter dieselmotor die
40 kW levert bij 5200 omw/min.
Bij MITSUBISHI staat natuurli|k de
nieuwe L 300 pendelbus met vierwielaandrijving naast de vicrvvielaangcdreven versies van de Lancer Wagon en de
Space Wagon en NISSAN toont vol trots
de super sportieve uitvoering van de
Sunny-serie, de Sunny l .6 DOHC. Deze
is leverbaar als driedcurs en als coupe.
Ander nieuws is de vijfdeurs Micra en de
3.0 liter Laurel SGX.
HYUNDAI heeft een echte wereldprimeur in de vorm van de Pony XP driedeurs, een aantrekkelijk gelijnd en goed
afgewerkt wagentje, voor/ien van een

Honda Legend
Opd Omega CLS

bovenliggende nokken.issen De snortieve noot bi| l aricu is de Delhi 111
4WD en dis eeiste m serie gepiodui.ceide personenauto met l .h liter motor
heeft Lancia de Prisma 1.6 i e met een
volledig motorman.igement gekiegen

BMW i cabriolft

Een echte Europese primeur laat
HONDA zien met de nieuwe Legend, de
Japanse tegenhanger van de Britse
Rover 800. De absolute top van het
BMW-programma is de nieuwe 7-serie.
Deze met gebruik van vooruitstrevende
computertechnieken volledig nieuw
ontwikkelde en geproduceerde auto's
zijn voorzien van vele technische vernieuwingen, die op tal van belangrijke
terreinen een voortrekkersrol vervullen.
-Trekpleisters zullen zeker zijn de nieuwe
325 -ix Cabrio en de M 3.

Lancia Thema station wayo
S

LANCIA brengt als Nederlandse primeur de Thema Station Wagon, die is
ontwikkeld door Pinmtarina. Hij wordt
• bij ons op de markt gebracht met naar
keuze de tweeliter turbomotor of de 2.5
liter turbodiesel. Als topmodel toont
Lancia de Thema 8.32. die is voorzien
van een Ferrari V8 motoi met een mhoud van drie liter. 32 kleppen en vier

Citroen Nederland

Alfa Romeo 33-serie
Te gekke automobielen
voor niet te gekke prijzen

Stand H 123

Veel belangstelling van publieks/ijde /dl
er /eker bestaan voor de nieuwe kleine
van Citroen, de AX. Dit compact gebouwde dricdeurs wagentje, dat toch rcdelijk plaats biedt aan vier inzittenden,
moet gezien worden als opvolger van de
LNA maar heett heel wat mcci te bieden Citroen heeft dan ook hoge verv\achtingen van /i|n nieuwe benjamin

Stand H 114
Ford toont op /i]ti stand de kakclverse
Sierra in vieideuis-uitvoenng. die vooita.in naast de bestaande drie- en \ i | t deurs versies /al worden geleverd. De
nieuwkomer komt tegemoet aan de

steeds volgens ECE-normen, is 8,5 liter
per 100 km.
Wat is het toch jammer dat Alfa Romeo
nog steeds achtervolgd wordt door het
roest-imago, terwijl dit probleem al jaren
«ichter ons ligt. Het is zelfs zo dat Alfa
Romeo koetsen tegenwoordig volgens
de strengste Duitse normen in elkaar
borden gezet en behandeld. Vandaar
ook dat ze daar bij Alfa Romeo al dne
jaar lang met een gerust geweten zes jaar
garantie durven te geven op het doorroesten van binnenuit. En als dan de
'uatste drie jaar is gebleken dat er inderdaad niets meer aan de knikker is wat dat
roesten betreft, dan is het toch wel erg
'«neu dat de Alfa Romeo's nog steeds met
n scheef oog worden aangekeken.

sec. Het gemiddelde verbruik is eveneens 7.9 liter per 100 km.
Mocht u'deze prestaties nog iets te iel
vinden, dan is er ook nog de Alla 33 l .5
Ti. Hiervoor moet / 26.490.-- op de
toonbank gelegd worden maar dan hebt

km. Wie helemaal het onderste uit de
kan wil halen en het risico lopen door
wild galopperende politie-Porsche's
achtervolgd te worden, is uitermate gediend met de j 29 525.- kostende Alfa
33 l.7 Quadriloglio Vcrde. Deze spor-

Schappelijke prijs

En Alfa Romeo zou Alta Romeo niet
zijn als ze ook geen viervuelaandrrjver in
de 33-collectie had. Onder normale omstandigheden is deze 5-deurs Combi, de
33 1.5 Giardinetta. een normale voorwielaandrijvcr. Worden de omstandigheden wat moeizamer, dan kan de achterwielaandrijving bijgeschakcld vvorden.
De topsnelheid van de/e alleskunner is
180 km/h en de acceleratie vn O tot 100
km/h kost 10.5 sec. Het gemiddeld verbruik is 8.5 liter per 100 km en de prijs
/ 42.815.--.

massa. Laten we het er maar smijiel op
houden ddt Alla Romeo's een .ip.iite
klasse hebben en dat de/e klasse tegenwoordig vooi hij/ondei sche r pe pri|/en
te koop is. is dan mooi meegenomen.

EN DAT VOOR NOG GEEN 20 MILLE.

Weergaloos bochtengedrag

Het zijn gewoon geweldige rij- en reisautomobielen, die dan ook nog eens voor
<-'cn meer dan schappelijke prijs worden
aangeboden. Neem bijvoorbeeld de 33ie maar eens. Die serie begint bij de
1.3 Junior en die kost helemaal
ƒ 21.250,--. Daar heb je dan een automobiel voor met een weergaloze wegligging, behoorlijk de ruimte en knappe
prestaties. Want die 1.3 litei molor zorgt
'och maar even voor een topsnelheid van
'67 km/H en een acceleratie van O tot
100 km/h in 11,5 sec. Het gemiddelde
^erbruik volgens ECE-normen is 7,9 liter per 100 km.
De 1.3 S kost ƒ 22.950,- en heeft wat
forsere prestaties, dankzij onder andere
*.ee dubbele carburateurs. Deze mak<er heeft een topsnelheid van 172 km/h
en accelereert van O tot 100 km/h in 10.3

Vierwielaandrijver

M.uig naai auto s met een conventionele
k o l l e r b a k \olgens I-oid is de belangstelling m dit maiktseument v oor dit t\pe
auto sinds di komst van de Siena beL m g i i j k toegenomen, vandaar Alle
Siena s kregen een nieuw trontaan/icht.
t e r w i j l het interieur opeen dantal punten
is gew ij/igd en aangepast aan het nieuwe
M e i d e u r s model

u ook een Alfa die een topsnelheid heeft
van 185 km/h en dit apparaat blaast van
O naar 100 km/h in nog geen 10 seconden, om precies te zijn 9.8 sec. Het gemiddelde verbruik is 8,4 liter per 100

lieveling heeft zonder dat er een turbo
aan te pas hoeft te komen een topsnelheid van 196 km/h en het sprintje van O
naar 100 km/h volbrengt hij in maar 9
seconden. Het gemiddelde verbruik, nog

Ik had u geloof ik al verteld dat die 33-eis
zo'n weergaloos weg- en boehtengedrag
hadden. Dat is niet /o verwondeilijk
want de voorwielen worden aangedreven dooreen boxermotor, waardoor het
zwaartepunt erg laag ligt. Voeg daarbij
een bij/onder listige en doordachte vvielophanging en het resultaat is weer een
echte Alta. Die vlakke boxer motor heelt
trouwens ook nog een voordeel want
door die vlakke bouw kan de motorklep
laag gehouden worden, wat weer ten
goede komt aan een lage luchtvv eerstand. Vuoi mij blijlt nog altijd de vraag
wat nu eigenlijk een Alta tot een Alla
maakt. Want het is niet alleen het tenomenale weggedrag en de vinnige motoren en ook niet de immer bijzondere
koetsen. Ik weet het gewoon niet maar ze
onderscheiden 7jch altijd van de grijze

DE NIEUWE ALFA 33. «j

•/.Vil Hl l' NAl \V1 H | K S G 1 L O M N ,
.AR VANAI- H. 19.990.- I N C l . BT\Y
RIJDT U AL EEN ECHTE ALFA l.X Rl'DI N l.ENOK, OM SM I l I N l'ROl l K i l
TE MAKEN. KlJK VOOR HET ADRES VAN Dl DI( H l'M hlj/lJM)! Ol AL1.R

IN DE GOUDEN GIDS. LEASEPRIJZEN VANAI i L. d!6.- i x< i BT\Y.
PRIJZEN AF IMPORTEUR. ALFA ROMEO NEDERLAND 13.V., K A H I I \ \ U . 100,
1014 BC AMSTERDAM, TELEFOON 020-821551.
attf de wea
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AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V
PfUGfOT'

WERELDKAMPIOEN
RALLY S T96S

op <^«~E

PAKVELDSTRAAT 21, TEL. 02507-12345

Let nu op de prijs

Micro komt uonder de mensen.

Haal bij

Autorijschool v. Engelen
uw rijbewijs

swagen
vert nu
ndaard
elk
leen
sator.

Eerste 10 lessen ƒ 35,- p.u.
vervolglessen ƒ 42,50 p.u.

Tel. 02507-19453
900,- voordeel t.o.v. een Polo zonder katalysator.

Weekmedia is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie. Redacties van Weekmedia zijn
gevestigd in Amsterdam, Amstelveen, Weesp,
Purmerend en Zandvoort.
x

PART-TIME OPMAAKREDACTEUR (m/v)

900-,1324- of 1800- voordeel t.o.v. een Golf zonder
katalysator.

Sinds kort zijn al onze benzine-modellen* leverbaar met een
bij de prijs inbegrepen katalysator En dat is niet alleen een
goede zaak voor het milieu, maar zeker ook voor u.
Omde verkoop van "schone" auto's te stimuleren, geeft
de minister van Financiën namelijk, op deze auto's aan autoimporteurs 'n verlaging van de Bijzondere Verbruiks Belasting,
Een belastingvoordeel, dat Volkswagen grotendeels
rechtstreeks doorgeeft aan u.
Met andere woorden: een Volkswagen mét katalysator is daardoor tot 1800 gulden goedkoper dan een Volkswagen zonder.

Deze redactie werkt afwisselend in dag- en
avonddienst
(week 1: maandag
van 11.00-18.00 uur
dinsdag
van 07.30-14.30 uur
woensdag
van 08.30-15.30 uur
week 2: maandag
van 15.00-22.00 uur
dinsdag
van 15.00-22.00 uur
woensdag
van 12.00-19.00 uur).
Van de juiste kandidaat verwachten wij naast een
gedegen grafische achtergrond en ervaring, de nodige
dosis journalistiek inzicht.
Honorering geschiedt conform de CAO voor
huis-aan-huis-bladjournalisten.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer J.
Boskeljon (tel. 020-562.2520 of 020-562.2874).
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afdeling
Personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 148-150,
1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevrouw E. Thijssing, onder
vermelding van ET/07.
De sollicitatietermijn sluit op 18 februari 1987.

900-, 1324.- of 1800- voordeel t.o.v. een Jetta zonder
katalysator.

Komt « iets
te kort?

Spar
Zandvoort
Noord
IS ALTIJD

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBRUG

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.
Dr. Vogel,
VSM Schwabe

Lid VNR
Reformhuizen

OOK NAAR MAAT

lSQO,z voordeel t.o.v. een Passat zonder katalysator.

daar heeft
Heen het milieu
ordeel bij.)

In verband met uitbreiding zoekt de opmaakredactie in
Amsterdam zo spoedig mogelijk een

Haltestraat 1
Tel. 16123

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

WEGENS ENORM
SUCCES TWEE
EXTRA AIW-SLIPDAGEN!
„„ in samenwerking met uw krant door anti-slipschool Rob
Slotemaker, de nummer één op anti-slipgebied, georganiseerde zes
„anti-slipdagen" zijn:

VOLGEBOEKT!!
1800,-voordeel t.o.v. een Scirocco zonder katalysator**.

Om nu niet al te veel lezers te moeten teleurstellen is besloten twee
extra dagen in te lassen en wel op 16 en 23 maart 1987.

De exacte hoogte van het bedrag hangt af van het
type Volkswagen dat u kiest.
Wilt u toch liever een auto zonder katalysator, ook
dan adviseren wij u om voor een Volkswagen te kiezen,
Want ook "gewone Volkswagens" behoren, relatief gezien, tot
de schonere auto's. U laat dan alleen wél het financiële voordeel aan uw neus voorbij gaan...
Als u wilt weten waar de dichtstbijzijnde Volkswagen dealer
zit, bel dan 020-867351.

Deze cursus die opleidt voor het door de ANWB erkende anti-slipcertificaat
(wettelijk verplicht voor onder meer autorijschoolhouders) duurt één volle
dag, van 9.00 uur tot ± 17.00 uur.
De dag is opgebouwd uit ongeveer 25% theorie, ondersteund met moderne
audiovisuele hulpmiddelen, en 75% praktijk. De cursus wordt gegeven in
auto's van de antislipschool.
Aan het eind van de dag krijgt iedere cursist de gelegenheid om, onder
leiding van zijn/haar instructeur, met eigen auto het geleerde aan de praktijk
te toetsen.
Elke geslaagde cursist ontvangt het anti-slipcertificaat (pasfoto
meenemen).

Volkswagen.Wie anders?

ANTI-SLIPSCHOOL ROB SLOTEMAKER
bestaat dit jaar precies 30 JAAR. Zij laat onze lezers dit feest meevieren in
de vorm van een zeer-aanzienlijke korting op de cursusprijs.
U betaalt, tegen inlevering van onderstaande bon,
geen ƒ 250,- (normale prijs) maar

ƒ 195,-

Een korting derhalve van maar liefst ƒ 55,Voor boekingen en/of verdere informatie kunt u bellen naar:

"Geldt •. oor alle V olkswager pe->o- enauto's Voorbeeld. Polo 3-deurs met katalysator f 16 390,-, zonder f 17.290,-. Golf 1.3 met katalysator f21.995,-, zonder f 22.895,-. Passat 1.6 met katalysator f 28.195,-,
zonder f29.995,- Excl. aflevenngskosten "Geldt voor Scirocco 16V. Wi|zigmgen voorbehouden.

to Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

Rob Slotemakes's anti-slipschool,
Burgemeester van Alphenweg (circuit) in Zandvoort.
Tel. 02507-14423.

VOORDEELBON

^ * * > *

Tegen inlevering van deze bon, en betaling van ƒ 195,- heb ik:
naam
adres
plaats
postcode

tel
(Zolang er plaatsingsmogelijkheden zijn) recht op een anti-slipcursus bij
anti-slipschool Rob Slotemaker te Zandvoort (circuit).
U kunt met deze bon maximaal twee personen opgeven.
De tweede persoon ontvangt dan ook de korting
van ƒ 55,-.

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICULIER
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EMM bezig met
Ihet verhelpen
van gebreken

Bestuurder rijdt
lantaarnpaal krom
ZANDVOORT - Vermoedelijk ten
gevolge van de gladheid heeft vorige
dinsdag een bestuurder een lantaarnpaal op de Grote Krocht krom gereden. De bestuurder, naar men veronderstelt van een vracht- of bestelwagen, is echter doorgereden zonder zijn
identiteit kenbaar te maken. Bij de
lantaarnpaal werd een sluiting van
een laadbak van een vracht- of bestelauto gevonden. Deze is door de politie
veiliggesteld.

Motorsportbond ziet weini]
heil in voortbestaan circuit
ZANDVOORT/ARNHEM
Volgens de secretaris van de Nederlandse
Motorsportbond
KNMV, J.P. Vaessen, zal deze
bond geen gebruik meer maken
van het Zandvoortse circuit. Deze
uitspraak deed hij tijdens het officialscongres van de KNMV te Papendal, begin deze maand. De motorcoureurs zijn volgens hem niet
bereid hun motoren aan te passen
aan de strenge geluidseisen die
hier gelden. Volgens de persvoorlichter van het circuit, Dirk Buwalda, is het merendeel van hen
echter wel bereid met geluidsdempers te rijden. Hij betreurt de uitspraak van Vaessen dan ook,
vooral omdat deze belemmerend
kan werken bij het zoeken naar
investeerders.
De onthulling van de herdenkings-plaquette werd verricht door mevrouw Jans Termes-Dorsman. Foto: Berlott

Molenaar en Schuiten herdacht

ZANDVOORT - Dinsdagochtend om
kwart voor tien vond de onthulling plaats
van de plaquette die herinnert aan het ongeval met de reddingboot, op 10 februari 1937.
Bij dit ongeval kwamen Jan Molenaar en
Engel Schuiten om het leven.
De onthulling werd verricht door één van de toen
toegesnelde redders, mevrouw Jans Termes-Dorsman.
Zij en vele anderen vormden samen een levende keten in
zee, waardoor de meeste bemanningsleden konden worden gered. Korte tijd na het ongeval werden de redders
onderscheiden voor hun inzet en moed.
De plaquette, vervaardigd door de heer Lavertu, heeft
een plaats gekregen in het boothuis van de Koninklijke

Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij.
Na de onthulling herdacht burgemeester Machielsen
middels een korte toespraak de trieste gebeurtenis.

Vervolgens begaf men zich naar de Algemene Begraaf plaats waar de heer Van der Zweep een lezing hield
van het gebeurde. We moeten niet alleen de overleden
bemanningsleden herdenken, maar ook stilstaan bij het
verdriet van de nabestaanden", aldus Van der Zweep.
"Jan Molenaar en Engel Schuiten kwamen om bij een
taak die zij vrijwillig op zich hadden genomen. En zo
blijft er een kleine groep mensen die altijd bereid zijn te
helpen, ook al loopt men het risico het leven daarbij te
verliezen.
Nadat het Zandvoorts Volkslied ten gehore was gebracht, volgde een kranslegging op beide graven.

Tro World Cup' is hoopvol over
opnieuw houden surf spektakel
ZANDVOORT - Binnen de
Stichting Pro World Cup
Zandvoort ziet men zeker een
mogelijkheid om dit jaar opnieuw in Zandvoort een surfkampioenschap te houden.
Daarvoor is het wel nodig dat
de plaatselijke ondernemers
honderd vijftig duizend gulden bijeenbrengen, maar wat
dit betreft is men optimistisch
gestemd.

digde bedrag wel binnen te krijgen.
"Wij moeten natuurlijk wel een beroep
doen op de Zandvoortse ondernemers,
maar dat lijkt mij voor een dergelijke
promotie zeker gerechtvaardigd", aldus Schuurman. Het Zandvoortse
surfgebeuren is volgens hem een promotie bij uitstek voor de badplaats,
voor zowel op korte als langere termijn. Volgens zijn verwachting is ongeveer tachtig procent van het bedrag
zonder al te veel problemen bijeen te
krijgen. Ook wat betreft het resterende bedrag blijft hij optimistisch. Daarnaast rekent de stichting ook dit jaar
weer op gemeentegarantie. Deze is
Jan Schuurman, penningmeester noodzakelijk, ook al is er vorig jaar
van de stichting, verwacht het beno- geen gebruik van gemaakt. Vorig jaar
was er een tekort van 35.000 gulden,
maar de garantie is hiervoor nog niet

"Wij kunnen geen races meer organiseren in Zandvoort", aldus Vaessen
in een later commentaar, "omdat de
geluidsnormen dusdanig zijn, dat ze

Auto glijdt door
Prinsenhofstraat

op geen enkele wijze aansluiten bij de
internationale voorschriften. De rijders zouden hun motoren hiervoor
speciaal moeten aanpassen, wat een te
grote ingreep is voor een enkele race.
Omdat de snelheid door veranderingen zeer makkelijk vermindert, zijn
vooral de internationale-Grand Prix
rijders hiertoe niet bereid. Zij durven
dat gewoon niet aan en dus blijven zij
weg bij races in Zandvoort. Daardoor
wordt het voor ons onmogelijk om hier
competitiewedstrijden te houden".

Vorig jaar zijn er speciaal dempers
ontwikkeld en getest, wat een bevredigend resultaat gaf. Wij kunnen deze
voor een redelijk bedrag leveren. De
montage is slechts een kleine ingreep,
die voor de motoren geen nadelige gevolgen heeft. Voor de races in het buitenland kunnen zij ook weer makkelijk verwijderd worden. In de autosport is het al heel gebruikelijk dat er
met dempers gereden wordt. De Formule Ford rijders laten deze gewoon
zitten, want voor het vermogen van
hun motoren maakt het geen verDe Stichting Motorpromotie Zand- schil".
voort, waarvan Vaessen voorzitter is
en circuitdirecteur Jim Vermeulen
Volgens Vaessen zijn een aantal bepenningmeester, heeft enige tijd gele- rijders van een standaard 'straatfiets'
den een enquête gehouden onder de wellicht bereid met een demper te rijNederlandse
startbewijshouders. den. Maar deze rijden nauwelijks op
Honderdachtenveertig van hen zeiden het circuit, zodat dit in feite weinig
bereid te zijn met dempers te rijden, uitmaakt voor de racerij m Zandvoort.
drieëntachtig waren tegen. Omdat de Hij vraagt zich daarbij af of Zandantwoorden binnen enkele dagen bin- voort, gezien de strenge geluidseisen
nen moesten zijn, heeft slechts onge- ten gevolge van de nabije bebouwing,
veer de helft van de aangeschreven nog wel de juiste plaats is voor een
rijders gereageerd. Dirk Buwalda: nationaal circuit. Volgens Vaessen
"Volgens Vaessen zijn ook de rijders kan in dit stadium, waarin grote indie niet gereageerd hebben, bereid met vesteringen nodig zijn, wellicht beter
dempers te rijden. Uit de enquête gekozen worden voor een locatie, elblijkt dus, dat deze bereidheid voor de ders in Nederland. Zijn visie heeft hij
overgrote meerderheid geldt. Er kan ook kenbaar gemaakt aan het Minisdus nauwelijks nog een reden zijn om terie van WVC.
niet in Zandvoort te rijden, zelfs financieel niet.
• Vervolg op pagina 7

ZANDVOORT - Ten gevolge van de
gladheid was vorige week dinsdag een
vijf entwintig-jarige man met zijn auto
de Prinsenhofstraat afgegleden. Dit
overkwam hem toen hij in de Engelberstraat reed. Het voertuig kwam tot
stilstand tegen een lantaarnpaal en
was op dat moment niet meer te verplaatsen.
Om meer schade te voorkomen, besloot men de auto tijdelijk te laten
staan. De Engelbertstraat, waar de
man vandaan was komen glijden,
werd voor het verkeer afgesloten.
ADVERTENTIES

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

Res.
bezorgers/sters

Als het aan de KNMV ligt, komt dit Dèéid mei meer rer
ADVERTENTIE

om af en toe in te vallen bij
ziekte en/of vakantie (op donaangesproken. Men wil dit niet doen, Association en O'Neill is onenigheid
derdagmiddag). Min. leeftijd
in de hoop dat deze verlengd wordt ontstaan omdat deze laatste zich niet,
15jr.
net als de overige sponsors, wil aannaar dit jaar.
sluiten bij het WBA. Pall Mail, onderDe opkomst tijdens de voorbespre• Vervolg op pagina 7
king vorige week donderdag in hotel
Faber, viel de organisatoren wel wat
tegen. Op deze bijeenkomst, bedoeld
voor
Zandvoortse
ondernemers,
Alle Lammy's
strandpachters, horeca, VVV, de
stichting en vertegenwoordigers van
Pall Mail, waren ongeveer twintig belangstellenden aanwezig.

Tel. 17166.

40% korting

Grand Prix
Indien het surfkampioenschap
doorgang vindt, zal dat zonder sponsor
O'Neill zijn. Tussen de World Board

De VLAM
GAAT WEER IN DE PAN
Vanaf 27 febr. a.s. is onze Bistro
tijdens de weekenden weer
geopend.
Nieuwe kaart.
Aantrekkelijke prijzen.

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

ZANDVOORT - De omwonenden van het Meeuwenpad in
Zandvoort-Noord voelen zich geterroriseerd door rondhangende
jongeren. Volgens de klachten lopen zij hier openlijk met stiletto's
te zwaaien, of gebruiken het pad
als racebaan voor hun brommers.
De bewoners durven daarom 's
avonds geen gebruik meer te maken van het pad. Geluidsoverlast
van draagbare radio's dringt tot de oudsten op tweeëntwintig jaar. "Er deden de suggestie, het pad, ongeveer zij dit bedrag niet kunnen opbrengen,
zijn er maar een stuk of twee bij die uit vijf meter breed, te versmallen tot an- want daar komt dan ook nog het geld
ver in de huizen door.

't Wapen van Zandvoort

Overlast van rondhangende jongeren

Datum
HW LW HW LW
12 feb
03.01 10.56 15.0923.12
13 f eb
03.5611.2215.4323.40
14 feb
04.0711.4416.15 --.-15 feb
04.37 00.09 16.46 12.17
16 feb
05.07 00.44 17.17 12.55
17 feb
05.3801.1917.4813.34
18 feb
06.1001.5018.2214.09
19 feb
06.4402.1919.0014.43
20 feb
07.22 02.53 19.44 15.18
Maanstanden: vrijdag 13 feb.
VM 21.58 uur
Springtij: 13 februari:
NAP + 102 cM. 15.43 uur.

Aukema staat in
voor privacy
ZANDVOORT - Wéthouder Aukema van financiën bestrijdt elke
veronderstelling dat dossiers van cliënten van sociale zaken pp andere afdelingen zijn te lezen.
Aanleiding hiertoe was
een vraag die CDAraadslid Paap vorige
week in de commissie
voor welzijn over een dergelijk voorval had gesteld.
Volgens Aukema bestaan er
geen dossiers in het computerbestand, zodat deze dus ook niet
op andere afdelingen op het
scherm kunnen komen. "De
dossiers komen alleen in de
handen van degenen die er mee
te maken hebben", aldus Aukema. "De opmerking dat andere
mensen deze zouden kunnen inzien, is onjuist". Volgens Aukema hoeft men dus ook niet bang
te zijn voor het verlies van privacy, indien men cliënt is van
de sociale dienst.

Oplage: 4.400

Wellicht geen motorraces meer in Zandvoort

ZANDVOORT - In opdracht
van Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht wordt momenteel gewerkt aan de gebreken
bij diverse woningen. Naar aanleiding van de vergadering in december zijn de klachten geinventariseerd om alsnog aan de wensen van de leden tegemoet te komen.
"Wij zijn er nu zeker attent op dat
een en ander goed gebeurt", aldus directeur Visser, "want net als de bewoners willen ook wij niet eindeloos met
klachten te maken hebben". Naar
aanleiding van de formulieren, waarop de gebreken staan vermeld, heeft
EMM mensen ingeschakeld voor timmer-, metsel- en Ipodgieterswerk. Reparaties worden uitgevoerd, kieren gedicht, eventueel met kit of isolatieschuim, vensterbanken opnieuw bevestigd en lood op de daken beter aangeklopt.
Visser sluit echter niet uit dat het
bijstellen van deuren en ramen over
een half jaar opnieuw moet gebeuren,
m verband met de stijgende temperatuur. Hij gaat er echter vanuit dat de
andere klachten nu afdoende verholpen worden. "Maar dat moet blijken
uit de lijsten, die wij terugkrijgen als
de werkzaamheden zijn verricht. Daar
moeten wij dus op wachten".

Editie:30

Week

Omwonenden Meeuwenpad voelen
zich geterroriseerd door jeugd

De overlast van de jongeren geldt
niet alleen voor de naaste omgeving
van het Meeuwenpad. Ook bewoners
van de Potgieterstraat, de Tollensstraat en de wijde omgeving blijven 's
avonds angstvallig uit de buurt. "Men
loopt liever een straatje om", aldus een
van de omwonenden, die liever anoniem blijft, "want als je in de buurt
komt, krijg je allerlei opmerkingen en
dreigementen naar je hoofd geslingerd. En vanwege die grote messen
waarmee ze lopen te zwaaien, kijk je
•wel uit!" Om zijn woorden kracht bij te
zetten toont hij een flink aantal kerven in de houten schuttingen. "Dat
krijg je alleen met een vlijmscherp mes
voor elkaar.

deze buurt komen, de rest komt allemaal uit de wijde omgeving. Als je toevallig overdag met een van hen
spreekt, blijkt dat zij op zich best wel
aardig zijn. Wij hebben er ook wel begrip voor dat zij elkaar opzoeken, alleen voor ons liever niet op deze wijze
hier in de poort. Want in de groep
schijnen de stoppen door te slaan. Dan
verliezen ze alle normbesef".
Het probleem speelt al enige jaren.
Reeds in april 1985 schreven de buurtbewoners een brief naar de gemeente,
waarin zij aandacht vroegen voor hun
situatie. In deze brief was nog sprake
van kinderen die op het pad voetbalden, hekken stuk trapten en veel vernielingen aanbrachten. De bewoners

derhalve meter met aan weerszijden
bijvoorbeeld rozenbottelstruiken. Tijdens een telefonisch onderhoud werd
daar nog de suggestie aan toegevoegd,
een deel van het pad aan de tuin van
de wonigen te koppelen. Dit zou de
gemeente in onderhoud schelen, omdat de bewoners de grond af zouden
scheiden met schuttingen.

Dit voorstel kwam ter sprake tijdens
de vorige week gehouden vergadering
van de commissie voor Publieke Werken. Hier bleek dat de gemeente bereid
is, vier strookjes grond te verhuren
voor een bedrag van ongeveer f. 132,50
per stuk jaar. "Voor enkele van de bewoners is dit echter bezwaarlijk omdat

voor een nieuwe schutting en onderhoud bij. Twee van hen moeten leven
van een AOW-uitkering en een van de
WAO", aldus de buurtbewoner. "Bovendien vinden wij het eigenlijk niet
terecht dat deze vier mensen voor de
kosten moeten opdraaien, omdat dit
een zaak van algemeen belang is. De
hele buurt is er mee gebaat dat de rust
weerkeert".

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws
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•
•
•
•
•
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Volgens de gemeente kan deze oplossing alleen doorgevoerd worden indien
alle bewoners van de aan het Meeuwenpad grenzende woningen meedoen. Daardoor kon deze kwestie afgelopen donderdag nog niet afgerond
worden.

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!

Een van de jongeren is onlangs aangehouden, omdat hij in het bezit was
van een alarmpistool. De politie surveilleert wel regelmatig maar dat
heeft weinig effect. En je kunt ook niet
verlangen dat er hier continu agenten
rondlopen. Het betekent nu al extra
werk voor die mensen.

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

De lawaai-overlast is yerschrikkelijk, vooral voor degenen die direct aan
het pad wonen. Een van hen is ondertussen al zenuwenpatient geworden.
Al het geluid weerkaatst hier enorm
tussen die blinde muren, dus met
brommerlawaai of keiharde muziek
uit van die grote radio's wordt het helemaal erg. Ik zelf woon wat verderop,
maar op een mooie zomeravond achter
in je tuintje zitten is er niet bij. Vanwege het lawaai blijf je maar binnen".

NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR :
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11.50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
"een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

Best aardig
Het aantal jongeren dat regelmatig
op het Meeuwenpad rondhangt varieert tussen de zes a tien in de winter
en plusminus twintig in de zomer. De
jongsten worden geschat op veertien,

Gasthuisplein 10

De omwonenden van het Meeuwenpad ondervinden aardig wat hinder van rondhangende jongeren.
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Graag willen wij u bij deze hartelijk dank zeggen voor
de belangstelling, bloemen en kado's ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk, mede waardoor deze dag onvergetelijk is geworden.

Zandvoorts Nieuwsblad

Elke dag vers, elke dag voordelig.

Harm en Jacomijntje Harms
Zuiderstraat 8
Zandvoort

Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort

Eens aan de avond van mijn leven
breng ik. van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven
U hoger, reiner loflied toe.
Met diepe droefenis geven wij u kennis, dat van
ons is weggenomen, onze lieve zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Aaltje Mastenbroek

Weduwe van Jacob Kroon
op de leeftijd van 86 jaar.
Haarlem:
M. Kedde-Kroon
I I . Kedde
Zandvoort:
F. Frank-Kroon
A. L. Frank
Zuid-Afrika:
C. N. van Berge-Kroon
P. C. van Berge
Zandvoort:
J. Kroon
A Kroon-Duivenvoorden
Zandvoort:
H A. van Petegem-Kroon
N. F. van Petegem
Zandvoort:
A. C. Rep-Kroon
Klein- en achterkleinkinderen
2012 LH Zandvoort, 6 februari 1987
Corr.adres: A. C. Rep-Kroon
Achterweg 4
De begrafenis heeft op dinsdag 10 februari op de
Alg. Begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

De Spar,

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Hema kaas.
Natuurgerijpt
in eigen pakhuis:

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

NU

Pasteurstr. 2, Zandvoort

HET CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE HULPVERLENING
vraagt mensen die enige uren per week
beschikbaar hebben om boodschappen te doen

-•

Heel boerenwit
of bruin 2,30.

EN ••"

195

vraagt dringend vrijwilligers die
bereid zijn alleenstaanden te
begeleiden naar het ziekenhuis
mét of zonder auto.

Tompoucen. Elke dag
vers uit eigen banketbakkenj.
^

Tel. 17373, werkdagen van 10.30-12.30.

JLlT

Gratis

NU 4 STUKS

Woninggids van Zandvoort
Krentenbollen, 4 stuks 1,85

Vergaderingen
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere famihebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

BEKENDMAKING
Verordening bescherming bodem en grondwater
Noord-Holland.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
bekend dat op de secretarieën van de gemeenten
Bloemendaal en Zandvoort en in het Provinciehuis te Haarlem (afdeling Milieuhygiëne,
Florapark 5) van 16 februari tot en met 17 maart
1987 voor een ieder ter inzage ligt een verzoek'
van Scouting Nederland om wijziging van de
derde bijzondere voorwaarde - krachtens K.B. van
3 juli 1982, nr. 20 - verbonden aan de door ons
aan die vereniging, bij besluit van 22 november
1977, nr. 396, verleende ontheffing van het
verbod, vervat in artikel 3, eerste lid, onder i, van
de Verordening bescherming bodem en grondwater Noord-Holland ten behoeve van het hebben
van het scoutingcentrum "Het Naaldenveld" in
de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort.
De wijziging strekt ertoe mogelijk te maken dat op
het scoutingcentrum, waarop tegelijkertijd ten
hoogste 300 personen aanwezig mogen zijn,
jaarlijks maximaal zes bijeenkomsten worden gehouden waarbij ten hoogste 1.000 personen aanwezig mogen zijn.
Gedurende bovenvermelde termijn kan iedere
belanghebbende schriftelijke bezwaren tegen de
gevraagde verruiming van de ontheffing bij
gedeputeerde staten voornoemd indienen (adres:
Provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR Haarlem).
Degene, die tijdig schriftelijke bezwaren heeft
ingediend, wordt, indien hij daartoe de wens te
kennen geeft, door gedeputeerde staten gehoord.
Haarlem, 12 februari 1987.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

provinciaal bestuur
van nüord-hdlan

CEfl/E

makelaar/ 0.9.

NU 4 1 Qï%

3.-

STUKS 1?°

Mi

Hema
vleeswaren,
vers van 't mes:
Gegnlld gehakt 150
gram. 1.65

NU

Gekruide varkensrollade.
100 gram. 2.15

NU

Belegen Goudse kaas
met komijn. 500 gram.
6.45

185

NU

NU 550

5

3?

Gevulde pinda-stengeis.
Zakje met 100 gram.
1.45

NU

125

Mintpastilles. 200 gram.
3.75

NU
Cake. 500gram.
2.35

NU

195

Echt Waar Voor Je Geld

Grove boerenmetworst.
Per stuk 475 gram. 5.50

NU

Vernaccia di San Gimignano D.O.C. Bijna droge
witte Italiaanse wijn. 6.50

NU
Huzarensalade. 1000
gram. 4.25

140

10.-

8?°

470

HEMA

NVM

Tel. 02507-12614

TEKENAAR (m/v)
bij de Dienst van Publieke Werken annex het Gas-, grond- en
woningbedrijf.
Funktie-informatie
De te benoemen funktionaris zal bij de tekenkamer worden belast met
eenvoudig ondersteunend tekenwerk voorde disciplines stedebouw, wégen waterbouw en grondzaken. Voorts behoren ook werkzaamheden van
algemene aard zoals lichtdrukken en archiefverzorgen tot zijn/haar taak
Funktie-eisen
- diploma LTS op C-niveau met als richting bouwtechniek;
- aanvullende schriftelijke cursussen op het gebied van technisch tekenaar strekken tot aanbeveling;
- leeftijd tot ± 25 jaar;
- bereidheid en geschiktheid om in teamverband te kunnen funktioneren.

Selektie en salariëring
Bij de selektie van kandidaten wordt een vertegenwoordiging van de
afdeling betrokken.
Aanstelling zal plaatsvinden in de aanlooprang, niveau 4 (maximaal
f 2.725,- per maand).
Inlichtingen
Inlichtingen omtrent de funktie kunnen worden ingewonnen bij de direkteur
van de dienst, de heer ing. N. Wertheim, telefoon 02507-14841.
Inlichtingen omtrent de sollicitatie-procedure kunnen worden ingewonnen
bij het bureau Personeelszaken, telefoon 02507-12014.
Sollicitaties
Sollicitaties gericht aan de direkteur van de dienst Publieke Werken,
p/a bureau Personeelszaken, postbus 2,204OAA Zandvoort, binnen
10 dagen na verschijning van deze uitgave, verzenden ter attentie van
bureau Personeelszaken, onder vermelding van 'vertrouwelijk' linksboven op de enveloppe.

l

Zandvoort, 12 februari 1987

Echt WaarVoorJe Geld

Haal bij

Autorijschool v. Engelen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

uw rijbewijs

DAG en NACHT bereikbaar

Eerste 10 lessen ƒ 35,- p.u.
vervolglessen ƒ 42,50 p.u.

ZANDVOORT
GROTE KROCHT 20
Tel. 12560
Lid van de Toerkööp Holland Groep, meer don 100 betrouwbare reisburo s

Begrafenissen
en crematies!

Tel. 02507-19453

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

We houden dan OPEN HUIS en we zullen het prettig vinden,
ndien u dat met ons mee wilt vieren.

löERKOOPlReisburo

HEMA

Let nu op de prijs

OP ZATERDAG 21 FEBRUARI a.s. VANAF 19.00 UUR.

Als Toerkoop Reisburo
bieden wij u keus uit het allergrootste assortiment waarin
onze vakkundige medewerkers
blindelings de weg weten.
Het moet wel héél gek
lopen als wij voor u niet de door
u gewenste vakantie
kunnen regelen.
Dus graag tot
ziens.

De Hema schaatsschuif.®
Zo wordt 't kijken naar de
wereldkampioenschappen
extra spannend.
Volg de tijden van de rijders
op de 5 en 10 km.
Haalt Hem het? Als u
donderdag 12 februari a.s.
tenminste voor f 10,- aan
boodschappen haalt, krijgt
u gratis de schaatsschuif om
z'n kansen te berekenen,
(zolang de voorraad strekt,
dus op is op)

De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bii besluit
van 27 januari 1987 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard dat
voor de strook grond gelegen ten westen van de Prof. Zeemanstraat een
bestemmingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het
l voormelde gebied is aangegeven, voor een ieder ter gemeente-secretarie
(afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend maandag t/m
l vrijdag van 8.30 uur- 12.30 uur) ter inzage.

viert zijn 4de lustrum
DAN MAG U WEL OPSCHIETEN!

Gratis ,
schaatsschuif.

Voorbereidingsbesluit

In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat de vakature van:

Sociëteit Duysterghast

De barre kou in de
afgelopen periode heeft een
enorme run op de reisburo's
veroorzaakt Zeer velen kregen
een ongeremd verlangen naar
een stralend zomerzonnetje.
Heel plezierig voor ons!
Maar als ü ervan verzekerd wilt
zijn dat uw favoriete vakantieplekje straks nog vrij is moet u
snel \ bij ons langs komen.

NU
3 FLESSEN

Jonge Goudse kaas, 48+
1 kg. 9.90

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

T. Goosens,

Liebfraumilch 1984
Rhemhessen Q.bA Witte
Duitse wijn met een
zachte smaak. 3.95

We zullen u dan graag, en met enige trots, ons nieuwe onderkomen tonen aan de Diaconiehuisstraat 1 in Zandvoort. Het
belooft een gezellige avond te worden met medewerking van
het dansorkest

Daarnaast kunt u bij ons terecht

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG
Haltestraat 1
Telefoon 16123
Uw speciaalzaak
voor
NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van
1-5 uur.

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
' een Naturauitvaartovereen komst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

DE CAMARO'S
Uiteraard zorgen we voor een hapje en een drankje.
De openingstijden van onze Sociëteit zijn:
Maandag en donderdag vanaf 19.00 uur
Dinsdag en woensdag vanaf 17.30 uur
Vrijdag vanaf 17.00 uur
Zaterdag vanaf 14.00 uur
Zondag vanaf 16.00 uur
Op deze avonden en middagen kan men biljarten, klaverjassen, bridgen, schaken. Er zijn ook bingo-en dansavonden.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

DEWITVERHUIZINGEN
••••••••••••i

HERKENDE
VERHUIZRS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04
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ZAND VOORT - "Is Joop
alweer vrij?" wordt er
onmiddellijk gevraagd, als
Joop Vleeshouwers even niet
aanwezig is bij de
Zandvoortse Apotheek. Een
aantal klanten is zo
vertrouwd geraakt met de
aanwezigheid van deze
apothekershulp, dat hij
direct gemist wordt. De
meeste mensen kennen hem
dan ook al lang, want Joop is
deze week al veertig jaar bij
de apotheek in dienst. Dit
was aanleiding om hem de Eremedaille in brons,
verbonden aan de orde van
Oranje Nassau, uit te reiken,
wat dan ook afgelopen
dinsdag is gebeurd.
"Kom niet aan Joop hoor",
beaamt zijn vrouw Gerda, daarmee illustrerend dat de mensen
haar man graag mogen. "Als we
op straat lopen is het continu
'Dag Joop, dag mevrouw'". Als bezorger van de medicijnen is Joop
Vleeshouwers bij een groot aantal
inwoners al bijna 'kind aan huis',
sinds hij op zijn zestiende in
dienst kwam bij de Zandvoortse
Apotheek. Deze was toen nog van
mevrouw Wijnne. "Bij een aantal
mensen is hij maar een enkele
keer aan de deur geweest", aldus
Gerda. "Maar als wij hen op
straat tegenkomen, weet hij niet
altijd hun naam meer, maar
meestal nog wel waar zij wonen".
Joop Vleeshouwers, geboren in
Limburg, was in 1946 met zijn ouders in Zandvoort komen wonen.
Zijn moeder was een rasechte
Zandvoortse, die door haar familie, Van Deursen, overgehaald
werd, weer terug te komen naar
de badplaats. Het waren de eerste
Vleeshouwers in Zandvoort,
maar ondertussen heeft de familie zich al aardig uitgebreid, want
met Joop kwamen ook vijf broers
en drie zusters mee, waarvan één
nu in Eindhoven woont.
De jonge Vleeshouwers, toen
vijftien jaar oud, kreeg al snel een
baantje. Bakkerij Houtman werd
zijn eerste werkgever en enkele
maanden later trad hij in dienst
bij banketbakkerij Küneman.
Tot hij mevrouw Wijnen opviel.
'Ik zie Joop altijd in weer en wind
op de fiets', zei zij, toen zij zijn
moeder een keer sprak. 'Zou hij
niet hier willen werken?'. "Ik
moest er zelf eerst eens over denken", aldus Joop, "maar mijn
moeder vond het een mooi aanbod

Onderscheiding voor veertig jaar apothekershulp

'Kom niet aan Joop Vleeshouwers'
en daarom raadde zij mij aan, het
maar te doen. Zodoende ben ik bij
de apotheek gekomen en sindsdien ben ik er blijven hangen.
Toen de zaak aan Mulder verkocht werd, ben ik eigenlijk met
de inventaris mee overgegaan.

Een aantal jongere Zandvoorters zal hem wel kennen als 'ome
Joop', want in zijn vrijgezellen
tijd trad Joop Vleeshouwers in de
avonduren nog wel eens bij diverse Zandvoortse families op als
baby-zit. Sinds hij echter ruim
acht jaar geleden met Gerda de
Boer in het huwelijk trad, is dit
langzamerhand afgelopen. "Toen
wij gingen trouwen stond heel
Zandvoort op zijn kop", aldus
Gerda, "want voor zover men wist
had hij nog nooit een vriendinnetje gehad". "Ik ben inderdaad een
laatbloeier", beaamt haar man
glimlachend.
Zij hadden elkaar drie jaar
daarvoor al via een gemeenschappelijke kennis leren ken-

Sporten voor gehandicapten
ZANDVOOBT/HAARLEM
- Voor mensen die ten gevolge
van multiple sclerose niet
kunnen sporten bij een reguliere sportvereniging worden
activiteiten
georganiseerd
door de Stichting Gehandicaptensport Haarlem, in de
vorm van een instuif.

De geboden activiteiten zijn badminton, tafeltennis, koersbal en sjoelen met daarnaast nog enkele andere
sporten die voor deze doelgroep geschikt zijn. De activiteiten staan on-

ZANDVOORT - Fouten in langs de betalingen lopen, is het uitgedat de fout bij de casino's ligt",
het betalingsverkeer tussen sloten
Bergmans. "Dus ik vermoed dat
het casino en de klanten heb- aldus
het verkeerd is gegaan binnen de
ben vorige week tot enige op- bank, of de bankgirocentrale. Maar
schudding geleid. Er was spra- ook daar zegt men dat een dergelijk
uitgesloten is. Het aantal
ke van, dat zelfs vijftig procent percentage
gevallen dat daar mis kan gaan, is volvan de cheques die bij het casi- gens de bank hooguit een paar promilno worden ingewisseld, foutief le. Dus het blijft een vreemde zaak,
wordt afgeschreven. Daardoor waaraan nu hard wordt gewerkt oin
zouden de afschrijvingen van nu enige duidelijkheid te krijgen.
tientallen bezoekers, op naam Een zwak punt in het betalingsvervan - voor hen - onbekende be- keer naar ons toe is natuurlijk wel, dat
er met altijd een begunstigde wordt
drijven staan.
vermeld. Maar we moeten we zien te

'Mijnheer Joop'
Sindsdien zijn zijn werkzaamheden vrijwel gelijk gebleven. Hij
zorgt ervoor, dat alle goederen die
aangeleverd worden, op hun
plaats komen, houdt de boel 'een
beetje aan kant', haalt recepten
op en bezorgt de medicijnen. Aanvankelijk nog op de fiets, later op
een brommer en tegenwoordig
met een auto. Daarmee rijdt hij
behalve particulieren, ook Nieuw
Unicum en de bejaardenhuizen
af. De mensen weten dan dat
'Joop' er weer is, want ook al is hij
nu zesenvijftig jaar, Joop Vleeshouwers wil graag bij zijn voornaam genoemd worden. Sommige
mensen hebben daar wel wat
moeite mee. "Er is een klant geweest, die me jaren 'mijnheer
Joop' genoemd heeft. Hij durfde
dat mijnheer niet weg te laten.
Maar zelf heb ik er ook wel eens
moeite mee om mensen bij hun
voornaam te noemen. Zoals bijvoorbeeld artsen. Als je op Nieuw
Unicum komt is het niet meer
'dokter', want de artsen worden
daar allemaal bij hun voornaam
genoemd. Dat schijnt tegenwoordig mode te zijn, maar ik moet
daar toch wel aan wennen".

der leiding van een Cios-sportleidster,
maar men sport op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemers bepalen zelf
hun grenzen. Naast een prettig bewegen zijn de sociale contacten die hier
worden opgedaan van evengroot belang.
De activiteiten vinden vanaf 12 februari om de vier weken plaats in de
gymzaal van de School voor Praktische Vorming, aan deOosterhoutlaan,
van 20.00 tot 22.00 uur.
De Stichting houdt zich met name
bezig met het bevorderen van sporten spelactiviteiten in Zuid-Kennemerland, voor mensen met een handi-

Volgens de persvoorlichter van de
Stichting Nationele Casinospelen, de
heer Bergmans, is het duidelijk dat er
fouten gemaakt zijn. Alleen waar dat
is gebeurt, is nog met bekend. "Gezien
de administratieve procedures waar-

Jeugd Rode Kruis
start EHBO-cursus

Kruis heeft besloten, nog vóór de
voorjaarsvakantie te starten met
de EHBO-cursussen. Hiervoor
zijn nog enkele plaatsen vrij.
• Vanwege zijn inzet gedurende de afgelopen veertig jaar kreeg Joop Vleeshouwers door burgemeester
Foto: Beriott
Machielsen een onderscheiding opgespeld.
nen. Toen Joop verhuisde van de
Haarlemmerstraat naar de Koningstraat, kwam Gerda een
handje helpen met het opknappen. "Het was gewoon een krot, zo
erg zag het er uit", weet Gerda
zich nog duidelijk te herinneren.
Terwijl zij samen het huisje tot
iets moois omtoverden, besloten
dan ook maar om het samen te
gaan bewonen. Op deze beslissing
volgde het huwelijk.
Voor Joop was het wel makkelijk dat Gerda verschrikkelijk
handig is. Haar broer is timmerman en daar heeft zij duidelijk
het een en ander van geleerd. Diverse wanden en plafonds heeft
zij zelf betimmerd en ook voor behangen draaide zij haar hand
niet om. "Mijn rol was vooral die

Van apotheker Mulder krijgt
hij elke ochtend de gelegenheid
om gezellig thuis koffie te gaan
' drinken. Het werk laat dit wel toe,
al is het tegenwoordig veel drukker dan in de begin-jaren. "Het is
een stuk drukker, maar Zandvoort is natuurlijk een flink stuk
uitgebreid sinds die jaren", aldus

Vrijwillige Hulpverlening

Houding Haarlem gewijzigd

17373

van opzichter", geeft Joop Vleeshouwers toe. Het 'krot' is ondertussen veranderd in een knus
huisje, waar Joop en Gerda leven
in gezelschap van drie kanaries.
Twee ervan zijn 'langdurige logés. En ook de hond Bobby neemt
een belangrijke plaats in. "Al zouden ze me er een Mercedes voor
bieden, ik zou hem niet willen
missen", aldus Joop.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
arts bellen.
maandag en donderdag van 1.30 tot
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, 3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507H.B.A. Mulder, tel. 13185
19393
WIJKVERPLEGING: Voor informa- BELBUS:
tie over de dienstdoende wijkverpleeg- Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
kundige: 023-313233.
de bus van het vervoersproject.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine Men belle hiervoor: 24 uur van tevoOudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- ren:
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, sociaal cultureel werk (zwemmen, eetThorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. tafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa15847.
miliebezoek, boodschappen doen etc.)
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
• STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord tel. 17641.
(Guido van Schagen) maandag 11.00ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Verder volgens afspraak. Voor deze
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
hulpverlening, beschikbaar voor iededonderdag Uitgave Weekmedia BV
re inwoner van Zandvoort geldt dat
Directeur G C Hollander Hooldredacteur
ervoor
de vrager geen kosten verbonJ M Pekelharmg
den zijn.
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de apothekershulp, die een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
voor zijn werk heeft. "Maar ik
neem af en toe wel eens een snipperdag hoor". Gerda heeft hem
echter wel eens thuis moeten
houden. "Laatst had hij griep,
wat in die veertig jaar misschien
maar twee keer is voorgekomen.
Toch wilde hij opstaan. 'Is het
glad buiten', vroeg hij, want hij
was bang er problemen zouden
ontstaan rond de bezorging. Toen
heb ik hem echt terug naar bed
moeten sturen". Een duidelijk
voorbeeld van de grote ijver waarmee Joop Vleeshouwers zijn werk
gedurende veertig jaar heeft verricht, en waarvoor hij nu eens
goed in de bloemetjes is gezet.

Sinds de oprichting van het Zandvoortse Jeugd Rode Kruis, enkele weken geleden, hebben zich reeds vijfendertig leden aangemeld. Daardoor zijn
de EHBO-lessen min of meer bezet,
maar een enkele liefhebber kan er nog
wel bij.

cap. In dat kader organiseert men de
volgende activiteiten: tennis, rolstoeltennis, rolstoeldansen, zwemmen, kaZANDVOORT - De dreiging dat
novaren, badminton, trimmen, sport
en bewegen voor mensen met rug- de Zandvoortse VVV alleen komt
klachten, plus nog enkele andere acti- te staan indien zij een fusie met
viteiten.
Haarlem afwijst, lijkt minder

Voor meer informatie kan men terecht bij de consulent van de Stichting Gehandicaptensport Haarlem,
Peter van Velzen, telefoon 023-275188.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN- Volgens Van Maris heeft de VVV
Haarlem alleen te kennen gegeven dat
BOND
zondag: 10.00 uur Mevr. Christien zij niet op de huidige voet door wil
gaan. Indien het niet komt tot een
Schlette, Amsterdam
nauwere samenwerking tussen de lokale VVV's uit de regio Zuid-KenneROOMSKATHOLIEKE KERK
zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en merland, die hier samen de Streek
VVV vormen, zal zij zich uit dit sasamenzang
zondag: 10.30 uur Hoogmis m.m.v. St. menwerkingsverband terugtrekken.
In dat geval blijft volgens de voorzitter
Caeciliakoor
Cel.: H.J. Kaandorp: 'Gezindheid en formeel wel een streek VVV, met Velsen en Zandvoort als leden, bestaan,
daad.'
maar het wordt twijfelachtig of deze
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, dan nog kan functioneren. Bij terugtrekking van Haarlem, zal deze stad
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en hoogstwaarschijnlijk ook haar financiéle bijdrage inhouden. Daarbij komt
bijbelgespreksgroepen
dat de subsidie van de provincie, f.
- 10.30 uur: morgendienst
90.000,-, voor personele kosten binnen
- 19.00 uur: avonddienst
Woensdag: 20.00 uur: Bijbeloverden- twee jaar tot de helft wordt teruggebracht.
king/bidstond

Het Rijk stelt via de Stichting NaNED.CHRISTELIJKE
GEMEENtionaal Bureau voor Toerisme (NBT)
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op jaarlijks vijfendertig miljoen gulden
ter beschikking voor promotionele acmaandag 15.00 uur, tel: 14878
tiyiteiten. Om een overzichtelijke situJEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- atie voor het NBT te creëren is een
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- herstructurering van de VVV's in
gang gezet. Het NBT sluist het geld
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- door naar twaalf provinciale en drie
tingen: R. van Rongen, Van Raep- grootstedelijke (Amsterdam, Rotterhorststraat 36 te Haarlem, tel. 023- dam, Den Haag) VVV's. Deze moeten
hiervoor plannen indienen, die in eer244553.
ste instantie door de Streek VVV's
worden ontwikkeld. Hiervoor is een
BURGERLIJKE STAND nauwe samenwerking tussen de lokale
instanties vereist, meer nog dan tot nu
Ondertrouwd:
toe het geval was.
Rienstra, Laurentius Lambertus en
de Wolff, Elizabeth
Haarlem stelde in eerste instantie de
Hendriks, Willy en Kerkman, Corne- eis van een fusie. Het bestuur van de
lia Agatha
Stichting VVV Zandvoort heeft hierVan Dooren, Robert Johan Mattheus tegen echter ernstige bezwaren, omdat
en Gebhard, Tanja
de belangen van Haarlem, Velsen en
Zandvoort totaal anders liggen. HaarGehuwd:
lem en Velsen hebben voornamelijk te
Eduard en Postma, Maria Pie- maken met dagtoerisme. Zij zijn veel
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Hagen,
minder afhankelijk van de bezoekers
HULPVERLENING: Voor informatie, ternella
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- Geboren:
ZANDVOORT - Op 18 fedagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- Jeffrey, zoon van: Dorissen, Martijn
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Dirk en Koning, Henriette Johanna bruari en 25 maart wordt men
Sonny, zoon van: De Graaff, Hans in de gelegenheid gesteld, deel
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Willem Arne en Van Driel, Bri- te nemen aan excursies door
L. Davidsstraat. Eerste en derde Heinz
woensdag van de maand van 17.30- gitte
Robert, zoon van: Kroon, Nicolaas Jo- het natuurgebied Het Kraans18.30 uur.
vlak. Dit is gelegen tussen
hannes en Kuiper, Loura Agnieta
Bloemendaal en Zandvoort.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Dit duingebied met een oppervlakte
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde Overleden:
Kaars Sijpesteijn, Johan Hendrik, van drie honderd zestig hectare, wordt
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 oud
beheerd door het Provinciaal Water69 jaar
uur.
leidingbedrijf Noord-Holland, dat de
de Rooij, Elly, oud 53 jaar
Vorrink, Willem Fèlicitas, oud 72 jaar excursies ook organiseert. Dit is een
Van Leeuwen, Cornelis Gerben, oud unieke gelegenheid om het gebied eens
KERKDIENSTEN
te verkennen, omdat het anders altijd
78 jaar
Schröder geb. Schouten, Wilhelmina voor het publiek gesloten is. Het
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Kraansvlak staat wel bekend om zijn
zondag: 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- Helena, oud 78 jaar
Brave, Cornelis Albertus, oud 75 jaar unieke fauna en flora. Door de heerwen,
Randoe, Henri Ludwig Antoon, oud 72 sende rust is het een vogelbroedplaats
Heilige Doop
bij uitstek. Verder zijn er veel klein
jaar
Kindernevendienst en crèche
Koenoe geb. Spaink, Willempje, oud 88 wild en reeën te vinden.
De ingang van Het Kraansvlak kan
jaar
GEREFORMEERDE KERK,

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu

De A-cursus, voor jongeren van elf
tot en met dertien jaar, wordt op
woensdag gehouden en is eigenlijk gisteren al begonnen. Toch kunnen enkele gegadigden zich hiervoor nog opgeven. Bij de opzet van de cursussen is
al rekening gehouden met de mogelijkheid, dat er een enkele les gemist
wordt.

Woensdag 18 februari maken de
Vrouwen Van Nu een uitstapje naar
onder andere Tilburg. Het vertrek is
vanaf het Gemeenschapshuis, 's morgens om 8.00 uur. In Tilburg wordt
nieuwe textielmuseum bezocht, waar
men wordt opgewacht voor een rondleiding. Na een uurtje 'vrij' vertrekt
men naar de droogbloemenboerderij
in Prinsenbeek. Daar wordt getoond
en verteld, hoe men zelf gedurende
winter voor bloemversiering in huis
kan zorgen.
Deelname aan dit uitstapje bedraagt f.
28,50, inclusief koffie met gebak en entree plus rondleiding in het museum.

De B-cursus, voor de leeftijd veertien tot en met zestien jaar, begint
morgen, vrijdag 13 februari. Voor inlichtingen kan men bellen: mevrouw
Schaap, 15140; mevrouw Zonneveld,
12293; de heer Tromp, 14571 of de heer
Schilpzand, 15609.

Vrijdag 20 februari is er voor tien
personen gereserveerd bij de Algemene Technische School aan de Verspronckweg 150 te Haarlem. Vertrek
om 11.30 uur bij de halte van bus 81
aan de Louis Davidsstraat, of ontmoeten bij de school om 12.00 uur.

Kans nauwere samenwerking
regionale VW's wordt groter

groot dan door het college van B &
W werd aangenomen. De ongerustheid die hierover bij het college bestond, was voor haar aanleiding de VVV aan te sporen om van
een starre houding af te zien. De
voorzitter van de VVV Zandvoort,
de heer Van Maris, maakte maandag tijdens de commissie voor financiën duidelijk dat Haarlem
12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van zondag: 10.00 uur: Ds. L.J. Wolthuis, ook open staat voor een andere
Heemstede
NIEUW Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113.
vorm van samenwerking.
Wijkfunctionaris Centrum (Peter Kindernevendienst en crèche

Kuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper)
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel maandag 19.00-20.30 uur en woensdag
11.00-12.00 uur.
15600/15091.

achterhalen óf de desbetreffende cheques wel bij ons zijn ingeleverd. Het
kan natuurlijk best voorkomen dat
mensen hun cheque wel invullen,
maar toch niet bij ons inwisselen".

Volgens Bergmans zijn er bij de
stichting geen tekorten geconstateerd.
"Wij hebben het geld gewoon gekregen, dus in financiële zin klopt alles.
Alleen de omschrijving deugt niet".
Vanwege het grote aantal klanten met
verschillende banken, is er een uitgebreid onderzoek nodig, zodat het volZANDVOORT - Het bestuur gens Bergmans nog wel enige tijd kan
van het Zandvoortse Jeugd Rode duren voor deze zaak is opgehelderd.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 14/15 februari
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

Casinobezoekers krijgen
bankafschrijvingen naar
onbekende bedrijven

Zeevisvereniging
Zandvoort

Afgelopen zaterdag hield de Zeevisveremging Zandvoort op de IJmuider
Pier haar derde wedstrijd van het jaar.
Na een periode van slechte vangsten
werd er nu eindelijk weer eens 'een
visje' gevangen. Tot m de laatste midan Zandvoort, dat zich juist op het te werken, bestaat de kans dat de er- nuut van de wedstrijd bleef het daar-,
kenning als VVV wordt ingetrokken. door spannend. Uiteindelijk werden de
verblijfstoerisme richt.
winnaars bekend: 1. R. v/d. Fange; 2.
De plaatselijke VVV vreest, dat juist
C. Blom; 3. M. Drose.
;
dit laatste bij een fusie een onderge- Identiteit
schikte positie krijgt, waardoor een
De raadsleden die zitting hebben in
De volgende wedstrijd staat gepland
belangrijk stuk promotie voor Zandvoort wegvalt. In dat geval zouden de de commissie voor financiën, waren voor 22 februari, ook dan weer op de'
Zandvoortse ondernemers, die elf van vrij algemeen van mening dat een fu- Zuidpier.
de veertien bestuursleden leveren en sie onvoordelig zal uitvallen. Daarenongeveer vijfentwintig procent van de tegen was men wel gunstig gestemd
kosten van de VVV voor hun rekening ten opzichte van een nauwere samennemen, waarschijnlijk afhaken. Men werking, waarbij de Zandvoortse VVV
wil er namelijk iets voor terug zien. haar eigen identiteit kan behouden.
Daarom stelt men in Zandvoort, dat "Samenwerking blijft wel noodzakemen wel de samenwerking wil uitdie- lijk, indien men zich ook op internapen, maar niet opgaan in een regiona- tionaal niveau wil blijven présenteren", aldus de voorzitter van de comle VVV.
missie, Aukema. Volgens Ingwersen
Haarlem is sinds kort teruggekomen (CDA) en Plieringa (GBZ) is het verop haar eis om te fuseren. Sinds het standig de wensen van de Zandvoortse
moment dat de gemeente in een brief VVV bestuurlijk te ondersteunen ten
ZANDVOORT/HAARLEM haar ongerustheid uitte, is Haarlem opzichte van de provincie. Volgens De Zandvoortse Operette VereniMethorst
(VVD)
is
dit
echter
te
premateruggekomen van haar eis. "Men wil
nu verandering in de wijze van samen- tuur, juist nu Haarlem steeds meer ging geeft op l en 2 maart een
werking en niet per se een fusie", aldus naar een nauwe samenwerking neigt. uitvoering in de Stadsschouwburg te Haarlem. Op het proVan Maris. Door dit standpunt be- in plaats van een fusie.
Plieringa wilde eigenlijk wel een gramma staat 'Wiener Blut' van
staat er nog een mogelijkheid op sastapje verder gaan. Het is volgens hem Johann Strauss.
menwerking met Haarlem.
de taak van de gemeente om bij het
Volgens beide VVV's moet het op- Rijk aan te kloppen. Enerzijds voor
Deze operette gaat over een episode,
stellen en uitvoeren van een goed, ge- een beter beleid, anderszins om op een uit het leven van Graaf Zedlau, die het
zamenlijk promotieplan ook op een andere financiële regeling aan te drin- met de huwelijkstrouw niet zo nauw
andere wijze mogelijk zijn. Hoewel hij gen. Volgens Aukema echter, wordt neemt. Er ontstaan vele persoonsvereen fusie niet waarschijnlijk acht, door de provincie aan Zandvoort een wisselingen tussen zijn vrouw en zijnsluit Van Mans deze op den duur, ten 'speerpuntfunctie' toegeschreven. Hy vriendinnen, maar uiteindelijk wordt
gevolge van een steeds nauwer wor- sluit de mogelijkheid dan ook niet uit, alles opgelost. Op dat moment blijkt de
dende samenwerking, niet uit. Zo dat de badplaats bij een goed promo- graaf verliefd te zijn op zijn eigen
wordt ook een door de Provincie opge- tiebeleid aanspraak kan maken op een vrouw. De schuld van alle verwikkelegde fusie niet helemaal uitgesloten. deel van de beschikbare vijfendertig lingen wordt gegeven aan het 'Weense
Indien Zandvoort weigert hieraan mee miljoen.
bloed'.

Optreden
Operette
Vereniging

De muzikale leiding is in handen
van Bert van Poelgeest en regisseur is
Paul van den Ancker. De voorstellingen beginnen om 19.45 uur. Toegang f.
15,-.

Musiceren voor de
jonge Zandvoorter
ZANDVOORT - Jonge Zandvoortse musici vanaf twaalf jaar
kunnen momenteel opgeven voor
het Bloemendaals Jeugdorkest en
De Big Band van de Gemeentelijke Muziekschool.
Na aanmelding zullen zij uitgenodigd worden voor een auditie. Deze
staat open voor alle strijk-, hout- en
koperblaasinstrumenten.
evenals
slagwerk.
Het orkest start met het instuderen
van een nieuw programma, waarin de
suite Romeo en Julia van Serge Prokovief centraal staat. In de maand mei
zal dit werk in de Stadsschouwburg te
veer 16.00 uur. Deelname bedraagt f. Haarlem worden uitgevoerd, in com1,50. Kaarten hiervoor zijn te verknj- binatie met toneel en ballet. De repetigen bij het hoofdkantoor van de PWN, ties zijn op dinsdagavond van 18.30 tot
20.00 uur in de Muziekschool van
Essenlaan 10, Bloemendaal.
Bloemendaal.
(Archieffoto)

Excursies in Het Kraansvlak
men vinden aan de Zeeweg, in de omgeving van De Bokkedoorns. De excursies, onder deskundige leiding starten om 14.00 uur en eindigen om onge-

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool"
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling, ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

De Big Band staat open voor jonge
musici die van jazz en andere swingende muziek houden. Bij het samenspel is veel ruimte voor improvisatie.
Zowel blazers, snaarinstrumentalisten als slagwerkers kunnen zich hiervoor nog aanmelden. De repetities vinden plaats op vrijdagavond van 18.00
tot 19.00 uur in de Muziekschool aan
de Korte Zijlweg 9 B, te Overveen.
Voor informatie kan men bellen 023 •
277470, op werkdagen tussen 13.15 et
17.15 uur.
l
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GRATIS:

De Hema schaatsschuif."9
Zo wordt 't kijken naar de
wereldkampioenschappen
extra spannend
Volg de tijden van de rijders
op de 5 en 10 km
Haalt Hein het? Als u
donderdag 12 februari a.s.
/ tenminste voor f 10,- aan
Perlé breigaren, 100%
//,• boodschappen haalt, krijgt acryl. In 10 kleuren Bol a
\//,, u gratis de schaatsschuif
100 gram Bol over, geld
<om z'n kansen te berekenen
^(zolang de voorraad strekt,
" dus op is op)

Effen chenille velours gordijnstof, 100% acryl. 120
cm breed O a. in licht grijs,
bleu en
fraise. 19.75

5

NU

16?

/Vitte, aardewerk borden.
Plat of diep. 3.75.
Kokosmatten, naturel.
40x70 cm 16.75. 50x80
cm 23.75. Gekleurd
40 x 70 cm 18.75.
Ontbijt 3-

NU 41075
VOOR !£•

Zware weefstoffen, 120
cm breed. In div. dessins
en kleuren.
15.75

NÜ4

GOEDKOPER

Sweatshirt, pol /katoen. In
wit, groen en marine. Mt.
86 t/m 116
18.75 en
2075

GOEDKOPER
Katoenen effen of bedrukte damesslips en direc
toires Wit 38 50 4 75
t/m 8 25

5

GOEDKOPER

1987

WC-fris extra, m 3 verschillende geuren. Per 2 stuksverpakking.
f*Cf\
290

Nü2?°

Slijtvaste, zijdemat vloerlak. Transparant: 2 Itr.
28 75 NU 24.75
750 ml 11.25 NÜ 9.75
Wit. 750 ml. ^ 4V7C
25

Baby pyjama van geruwd
katoen Div. kleuren en
dessins. Mt. 74-92.
16.75

NülO? 5

NU 1425

Hogedruk plantenspuit
met mstelbare verstuiver
Inh. \y, liter.
12.75

NU

10?5

Tuinbroek 100% katoen.
Inwit/groenenwit/marme.
Wit. 86 98 27,75 en
104-122 29,75

GOEDKOPER

Sweatshirt, 100% katoen.
In groen/khaki/geel en navy/wit/turquoise. Mt. 128152.36.75

NU

]

s

31?

Katoenen jeans m khaki
groen en marine.
Mt. 128-140 27,75
en 146-158 ^f
29,75
**u

GOEDKOPER

1fi25

VOOR 1U.

Plakplastic, uni of dessins.
Glad, dus makkelijk te reinigen. 90 x 200 cm. 11.25
NU 9.75.
45x250 cm
7 25

'

NÜ

Textiel douchegordijn Uni
120x200 cm. 29.75 en
180 x 200 cm. 36.75. Decor 180x200 cm 39.75.
Modern 180 x

Styling schuim,
voor alle
haartypes.
Geeft volume
en glans en
houdt het haar
soepel in model.
Inh. 150 ml. 3 25

Wattenstaafjes, doos met
200 stuks 2.75

NÜ2C75
VOORD.

Aluminium fluitketel, geschikt voor koken op gas
en electra
19.75

VOOR

Panties, 20
denier.
Mt. 36/40 en
40/44.
1.50.

5 NÜ6
16Z
VOOR
Echt Waar Voor Je Geld
HEMA

NU

42.75

GOEDKOPER

Aanbiddingen geldig t/m 14 februari 1987

RESTAURANT „DELICIA" VIERT FEEST
Wij bestaan dit jaar 20 jaar, vandaar dit feestprogramma in de maand februari

28 FEBRUARI A.S.
j^aiLLUJ* i i i "

•il

VOOR DE KINDEREN
van 14.00 tot 17.00 uur
Mini play-back show (iedereen mag mee doen) en
kindercarnaval m.m.v. André van Duin (imitator) met leuke
prijzen en voor ieder kind een gratis consumptie en
versnapering.
Een deskundige jury zal het geheel beoordelen.
Cassettebandjes voor de Play-back show uiterlijk 1 week
vantevoren in ons restaurant inleveren.

VOOR VOLWASSENEN
van 20.00 tot 03.00 uur
Groot carnavalsfeest, met levende muziek
en m.m.v. André van Duin (imitator)

KERKSTRAAT 16, tel. 12270

Woonruimte
gezocht

Slaapkamer
te huur

SONNEVELD
SPORTING

3- a 4-kamerflat

i.v.m. tijdelijk werk

of woning (gemeub.)

voor april
en mei
(2 of 4 pers.)

voor rustig persoon,
met gebruik van
keuken en badkamer.
Per 1 maart
te betrekken.

ledere dag geopend
van 900-1600 uur
voor vrij zwemmen,
water 30 gr

Tel. 053-334693

Tel. 15982.

Entree ƒ 4,- (20x ƒ 55,'s avonds
van 19.30-21.30.

Te huur
gevraagd:

Vanaf 1 april
tot 1 juli.
Tel. 18505.

SSHL
Wte!**

tel. 02507-14678

ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

Kwekerij P. van KLEEFF
"

WIE NU GAAT SPARENBIJ DE NMB
KRIJGT 'N PAS VOOR DE LEUKSTE ENTREE.

Van Stolbergweg 1 ' ~Zandvoort - Tel. 17093

KWEEKKASJES voor de vensterbank
JIFFY-POTS

(d,v maten)

ZAAIGROND - BEMESTING

Aangeb. riant

BLOEM- en GROENTEZADEN

+ bergruimte op 1 ste etage, eigen buitendeur,
Rooseveltlaan, A'dam.

4-kamer app.

Gevraagd:

ruime flat,
dicht bij dorp Zandvoort.
Brieven onder nr. 75042
of tel. 070-603066.

Mediaadviesburo
VAN VLIET
.t voor een van zijn me' ;ers

ponruimte
andvoort
merhuis of etage.
V-14745, vragen
'Sterk, na 18 00 u.

Te huur gevraagd:

2- of 3-kamerflat.

SAUNA
ZONNEBANKEN

Liefst zicht op zee.

SPORTCENTER

Van 1 mei tot
eind aug. Tussen
5 a ƒ 6.000,-

WIM BUCHEL

Tel. 020-131471

A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

PIANO-

EN
BLOKFLUITLESSEN
Nu ook electr.
orgel v.
beginners

Tel. 18486

Het NMB kantoor in Haarlem-Schalkwijk is na een
grondige verbouwing heropend. Dit feit viert de NMB met een
bijzonder aanbod. Want wie nu een spaarrekening opent, krijgt
van de NMB de NMB Entree-pas. Met die pas krijgt u een eenmalige koiting of vrij entree bij één van de deelnemende instellingen in Haarlem en omgeving. Variërend van musea, zwembaden
en theaters tot een jazzclub en bowlingbaan. Kortom: met die

NMB Entree-pas heeft u gedurende erfSelnaanden een aardige
binnenkomer bij het evenement van uwkeuze. U krijgt de NMB
Entree-pas bij alle onderstaande NMB kantoren in Haarlem
en omgeving als u nu een nieuwe spaarrekening opent met een
minimale inleg van f 100,-. Of als u automatisch gaat sparen
met een minimale inleg van f 25,- per maand. Welkom bij
de NMB. En alvast veel plezier met uwNMB Entree-pas.

BANK DE NMB DENKT MET U MEE.
Voor dit aktie-aanbod kunt u terecht bij de NMB in Zandvoort: Passage 33. Dit aanbod geldt t/m 21 februari 1987, zolang de
voorraad strekt.
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Zeeschuimers
naar strijd om
Nederlands
kampioenschap
ZAND VOORT - Voor de
zwemvereniging De Zeeschuimers breken enige
belangrijke en spannende
weken aan. In de weekends
13, 14 en 15 februari en 20,
21 en 22 februari aanstaande nemen achttien
leden van De Zeeschuimers deel aan de Nederlandse winterkampioenschappen zwemmen in
Emmen.
Acht meisjes en tien jongens
hebben zich weten te kwalificeren voor deze kampioenschappen
in Emmen waar gezwommen
wordt in vijfentwintig meter banen. Het plaatsen voor deze strijd
is een prestatie op zich, daar in de
periode van l september 1986 tot
25 januari 1987 aan zeer strenge
tijdslimieten moet worden voldaan.
Daarin slaagden de volgende
Zeeschuimers: Gigi van Es, Ingrid van der Fits, Patricia Heeremans, Wandy Kater, Hanneke
Koopmans, Marja Molenaar, Ria
Willemse, Barbara de Wit, Vili
Adam, Wander Halderman,
Onno Joustra, Jaco Koning,
Marcel de Natris, Jeroen Schultheis, Stan Steegeling, Michiel
van Warmerdam, Erik Wempe en
Nico Wempe. •
Een grote afvaardiging, waarvan de verwachting is dat een
aantal in de prijzen zullen vallen
en dat eveneens plaatsing in de
selecties voor wereld- en Europese kampioenschappen kan worden afgedwongen:
Van de Zandvoortse deelnemers
zwemmen er enigen één of twee
nummers doch het grootste aantal zal op meerdere nummers en
afstanden aan de start verschijnen. Voor de Zeeschuimers een
belangrijke test waar vol goede
moed naar wordt uitgekeken.
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Cecils niet te stoppen

Sporting OSS haalt uit
ZANDVOORT - De afgelopen
week moesten zes teams van volleybalvereniging Sporting Oss
voor uitwedstrijden aantreden en
behaalden daarbij ongekend succes. Vijfmaal werd gewonnen en
eenmaal werd gelijkgespeeld. De
winst voor het eerste damesteam
was ingecalculeerd doch dat het
heren topteam voor winst zou zorgen was een enorme verrassing.

volleybal
Sporting OSS dames l deed wat er
van werd verwacht en won met 3-0
van VCH. Ondanks dat de winst werd
verwacht was het toch een moeizame
partij die niet eenvoudig in winst werd
omgezet. In alle drie de sets keek Sporting tegen een achterstand aan, maar
dat bleek telkens weer een enorme stimulans te zijn. Sporting hield het
hoofd koel en wist op het juiste moment te scoren en toe te slaan. De
setstanden werden uiteindelijk 14-16,
14-16 en 13-15 maar de zege was volkomen verdiend gezien het beter verzorgde spel van Sporting.
Het tweede damesteam moest het
opnemen tegen Allides 4 en zorgde
voor een 3-1 overwinning. In de eerste
set lukte het nog niet erg en sleepte
Allides volkomen verdiend de set binnen met 15-8. Sporting OSS herstelde
zich voortreffelijk en sloeg in de volgende sets toe. De tweede set werd gemakkelijk met 7-15 gewonnen doch de
derde leverde nogal wat moeilijkheden
op en het zag er niet naar uit dat
Sporting die zou winnen. Allides nam
een 12-4 voorsprong en Sporting OSS
moest een time-out aangrijpen om de
rust terug te brengen. Sporting kreeg
weer grip op het spel en sloop langzaam naderbij om met nipt verschil

alsnog de winst te pakken, 17-19. In de
vierde set besliste Sporting de strijd in
haar voordeel door met 10-15 de set uit
te spelen.
Het derde damesteam, dat de ranglijst aanvoert, nam het waarschijnlijk
te gemakkelijk op waardoor de eerste
set met 16-14 verloren ging. De tweede
set gaf het echte Sporting te zien en
dan is het snel gebeurd gezien de cijfers 4-15. Opnieuw concentratie verlies bij Sporting en een 12-11 achterstand. Bijtijds herstelde Sporting zich
en greep alsnog de winst met 13-15. In
de vierde set liet Sporting de teugels
niet meer vieren en dan bleek de rest
van de wedstrijd een formaliteit, 3-15.
Het eerste herenteam trok naar Hillegom om het moeilijk te bestrijden
Van Nispen te ontmoeten. De angst
bleek niet ongegrond want Sporting
OSS verloor in recordtijd de eerste set
met 15-3. Het traag op gang komende
Sporting streed echter met een ongekende felheid en nu had Van Nispen
het nakijken, 6-15. Van Nispen had
geen antwoord op het volleybalspel
van de Zandvoorters en werd geheel in
de verdediging gedrongen. Met zeer
goed en aanvallend spel scoorde Sporting er lustig op los en besliste de strijd
door met 10-15 en 11-15 de derde en
vierde set te winnen. Door deze zege

maakt Sporting plotseling kans op een
periodetitel. Een uitstekende prestatie, die niet voor mogelijk was gehouden na een matige competitiestart.
Sporting OSS 2 speelde tegen het
veel hoger geklasseerde VCY en was de
laatste weken niet erg succesvol. Ook
nu waren de Zandvoorters weinig
hoopvol doch ook dit team kende een
ongekende felheid waarmee de tegenstander het erg moeilijk had. De eerste
en tweede set verliepen bijzonder enerverend doch Sporting was tweemaal
iets beter en won met 13-15 en 15-17. In
de derde set was de overtuiging verdwenen en ging Sporting met 15-3 onderuit. De vierde set gaf een gelijkopgaande en zeer spannende strijd te
zien. Tot 14-14 hielden de teams elkaar
in evenwicht met uiteindelijk' VCY,
dat over de langste adem beschikte, 1715. Toch een knap gelijkspel 2-2 voor
Sporting OSS.
De jeugd was de laatste weken eveneens niet op dreef, maar sloeg nu toe.
Gazellen Heemstede werd het slachtoffer en werd met grote cijfers verslagen, 1-15,3-15 en 4-15. Ook hier lag een
ongekend sterke concentratie en motivatie ten grondslag aan de zege. Aanstaande zaterdag een volledig programma in de Pellikaanhal waarvoor
naar de sportagenda wordt verwezen.

3XGEND/S

VOETBAL
De uitwedstrijd tegen Tafelberg was
Zondag: Halfweg-Zandvoortmeeuwen op papier niet gemakkelijk en dat
14.30 uur.
bleek die ook niet te zijn, vooral in de
tweede helft. In de eerste helft speelde
ZAALHANDBAL
Zaterdag in de Pellikaanhal: 13.00 uur Cecils tegen de gewoonte in, bijzonder
MW ZVM 1-DSOV; 13.45 uur MP aantrekkelijk en goed zaalvoetbal.
ZVM 2-KIC 3; 14.30 uur MP ZVMDoor doelpunten van Rob van der
IJmond; 15.15 uur JP ZVM-TYBB.
Zondag in de Pellikaanhal: 10.00 uur Berg, Hans Schmidt en Pim van Dord
DS ZVM 3-HBC 3; 11.05 uur MA ZVM namen de Zandvoorters een 3-0 voor2-Uitgeest 1; 11.50 uur MA ZVM 1- sprong. Runner-up Tafelberg kon
Odin 1; 12.30 uur DS ZVM 2-Wijk aan toen weinig inbrengen, doch herstelde
Zee 1; 13.45 uur HS ZVM 1-Blinkert 2 zich in het tweede gedeelte.
BASKETBAL
Cecils moest toen terug en het
Zaterdag: 20.15 uur Rac. Beverwijk 2- enorm felle Tafelberg bracht leven in
Lions heren te Beverwijk. 18.30 uur de strijd. Het duurde niet lang of de
DIOS-Lions dames te Nieuw Vennep. stand was op 3-2 gebracht en Cecils
VOLLEYBAL
was in moeilijkheden geraakt. De badZaterdagavond in de Pellikaanhal: gasten worstelden zich onder de druk
Dames: 20.00 uur Sporting OSS-VCY; vandaan en via een doelpunt van Rob
19.30 uur Sporting OSS 2-Spaarne'75 van der Berg was er weer wat meer
1; 18.30 uur Sporting OSS 3-SBY 4; adem, 4-2. Cecils had de buit binnen
20.30 uur Sporting OSS 4-Sporting en dat Tafelberg in de slotfase nog op
OSS 5. Heren: 18.30 uur Sporting OSS
1-Triumph 1; 19.30 uur Sporting OSS
2-VVH 1: 20.30 uur Sporting OSS 3HSVC 5. Jeugd: 18.30 uur Sporting
OSS K-OVRA A.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Zandvoortse PelliZANDVOORT - In de zaalkaanhal: 18.00 uur Zandvoortmeeuwen C Jun. 2-THB; 18.30 uur Zand- handbalcompetitie maakten de
voortmeeuwen B Jun.-EDO/Little; dames van ZVM wederom indruk
19.00 uur TZB 2-CZGB dames; 19.45 door de uitwedstrijd tegen HVH
uur TZB-Pour Toi; 20.40 uur TZB- met speels gemak te winnen, 7-14.
Schoten dames; 21.25 uur Zandvoort- Voor de Zandvoortse dames is de
meeuwen-BSM; 22.20 uur Zandvoort competitie helaas te kort anders
Noord 3-Hoofddorp 2.
waren er kansen op een kampiMaandagavond in de Pellikaanhal: oenschap.
Met nog één wedstrijd
20.40 uur Nihot L.-Sea Gulls; 21.30 uur
Zandvoort Noord-De Gier; 22.20 uur te gaan staat ZVM op twee punten
Zandvoortmeeuwen
4-Zandvoort achterstand en is het afhankelijk
van Umond. De heren maakten er
Noord 5.

Jeugdleden ZRB
geslaagd voor
EHBO-examen

ook deze week niet veel van en
verloren met 15-8 van Odin waarvan in de thuiswedstrijd met grote
cijfers was gewonnen. Odin heeft
zeer verrassend de koppositie, gelijk met het opnieuw falende
Schagen, genomen. Een positie
die voor de Zandvoorters leek wéggelegd na de eerste competitiehelft.

Het is voor de dames erg jammer dat
pas in de tweede helft van de competitie de vorm kwam. Met zeer aantrekkelijk handbal werd de ene overwinnmg na de andere geboekt, maar de
opmars komt net te laat. Ook tegen
HVH was ZVM duidelijk de betere
ploeg. Verdedigend had ZVM de zaken
onder controle en met snelle aanvallen
werd HVH weggespeeld. Ruststand 72 voor ZVM.

ZANDVOORT - Onlangs hebben de
volgende jeugdleden van de Zandvportse Reddingsbrigade het EHBO-A
diploma behaald: Maarten Verheyen,
Ilja van Beest, Teyl van Beest, Danny
Castien, Irene Koops, Gijsbert Hoogendijk, Yvonne Alblas, Charlotte van
der Moolen, Sandra van Koningsbruggen, Michael Bluijs, Ronnie
Swart en Anthonie Bakker.
De jeugdleden werden opgeleid door
de dames M. van Duijn en T. de RoodT.
Dokter J.P. Zwerver nam het examen
af.

In de tweede helft een zelfde spelbeeld. ZVM veel beter en dat resulteerde in een grotere voorsprong. De ZVM
dames hoefden totaal niet voluit te
gaan om tot de eindscore van 14-7 te
komen. Het enige dat ook nu mis ging
bij ZVM was het nemen van strafworpen. Tweemaal werd gemist en de der-

Jongens nemen
explosieven mee
naar het bureau

Het laaggeplaatste Kampong deed
niet veel voor Cecils onder. De gasten
toonde een enorme inzet en vochten
zich telkens tot dichtbij Cecils. Het
Zandvoortse team nam door Pim van
Dord een 1-0 voorsprong doch kort
daarna stond de gelijkmaker al op het
scorebord. De goed spelende Pim van
Dord gaf Cecils wederom een voorsprong, maar zoals reeds eerder gesteld, Kampong wist van geen wijken
en bracht voor de pauze de stand in
evenwicht, 2-2.
De strijd bleef ook in de tweede helft
het aankijken waard en de spanning
bleef erin tot de laatste minuten. Cecils kwam op een 4-2 voorsprong door
twee doelpunten van Marcel Looyer,
doch Kampong hield dapper vol en
scoorde 4-3. De Zandvoorters konden
toch niet definitief afstand nemen,
ook niet toen Rob van der Berg zijn
traditionele doelpunt meepikte, 5-3.
De gasten maakten het Cecils erg
moeilijk door op 5-4 te komen maar
toen was het gedaan. In de slotminuut
bepaalde Marcel Looyer de eindstand
op 6-4 en greep Cecils de dik verdiende
maar zwaar bevochten zege.

de maal liet doelvrouwe Anja Hendriks zien hoe het wel moest.
Doelpunten ZVM: Elly von Stein 6,
Greet Molanus l, Marja van Dam l,
Diana Pennings l, Yvonne de Jong l,
Riny Cappel l, Janna ter Wolbeek l,
Janneke de Reus l, Anja Hendriks 1.
Competitiestand: Umond 13-20,
ZVM 13-18, KIC 12-17, Concordia
Haarlem 12-15, HVH 13-14, TYBB 1212, ADO 2 13-3, Bato 12-1.

Heren
De vorm is totaal verdwenen bij de
Zandvoortse handballers. Ook tegen
ODIN bracht ZVM er niet veel van
terecht. ZVM geloofde er totaal niet
meer in en speelde ver beneden het
haalbare niveau. Odin speelde veel
meer gemotiveerd en had zodoende
weinig te duchten van ZVM. Bij de
rust was de strijd al gestreden. ZVM
kwam toen niet verder dan een totaal
van twee doelpunten. Odin bepaalde
de ruststand op 8-2. In de tweede helft
verliepen de zaken voor de Zandvoorters niet beter en had Odin totaal niets
te vrezen. Einduitslag 15-8. Ook na
deze nederlaag blijft ZVM op twee
punten van de koplopers, doch het
vertoonde spel van de laatste weken
geeft weinig hoop voor de nog te spelen
wedstrijden.
Scores ZVM: Gerard Boukes 2, Dirk
Berkhout 2, Joost Berkhout l, Djurre
Boukes l, Wim Brugman l, Ronald
Vos 1.
Stand: Schagen 15-22, Odin 15-22,
ZVM 15-20, IJmond 15-18, Tonegido,
15-17, Meervogels 15-15, Accom KSV,
15-14, KIC 15-11, Concordia Haarlem15-9, AOG 15-0.

'Auto-coureur' staande gehouden

ZANDVOORT - Voor de tweede keer
binnen enkele dagen werd men op het
politiebureau geconfronteerd met explosieven. Was het eerst een man die
van dit gevonden springgoed had meegebracht, zaterdag arriveerden drie
jongens met een kist munitie. Zij hadden deze in een tuin aan de Poststraat
gevonden. In de kist lagen drie 'peervormige', metalen voorwerpen.
De jongens hadden de kist tijdens
het vervoer naar het bureau een keer
laten vallen. Dat er toen niets gebeurd
is, komt waarschijnlijk doordat de explosieven in zand waren verpakt. De
Explosieven Opruimings Dienst is in
kennis gesteld.
Volgens de politie is het zeer gevaarlijk, gevonden explosieven mee te ne- De mini-basketballertjes van The Lions met trainer René Leegwater.
men. Men kan het best de vindplaats
afbakenen, zodat deze makkelijk terug
ZANDVOORT - Hebben veel Leegwater. „Dat moeilijke begin is
te vinden is, en vervolgens de politie verenigingen moeite om de jeugd over en dat team is onvergelijkbaar
waarschuwen.
aan zich te binden, bij de basket- vooruit gegaan. Nu is er geen club
die Lions de baas kan. De bond
balvereniging The Lions zijn meer
ging toen erg moeilijk doen omdat we
vooral de mini's sterk in opkomst. met grote cijfers wonnen, maar toen
De laatste maanden is er een der- we vorig jaar geveegd werden maakte
mate aanwas bij The Lions dat in er ook niemand problemen van. Nu na
februari een derde mini-basket- veel heen en weer gepraat hebben we
vraagt
balteam in de competitie mee gaat de teams gerouleerd en zijn in een hogere poule gestopt en het gaat nog
draaien.
steeds goed. Het minimix (jongens en
meisjes) basketbal sloeg dermate aan
Voor het grootste gedeelte is dit suc- dat in januari met een tweede team en
ces
te
danken
aan
René
Leegwater,
die
in februari met een derde team aan de
om af en toe in te vallen bij
de kinderen van 6 tot en met 12 jaar competitie wordt deelgenomen. De
ziekte en/of vakantie (op doneen dermate leuke training geeft dat kinderen zijn erg enthousiast en wilderdagmiddag). Min. leeftijd
het enthousiasme erg groot is. Nu zijn len zelfs in de zomer trainen."
15jr.
zo'n tweeëndertig kleintjes bezig met
het minibasketbal. „Vorig jaar zijn we
Waar Leegwater de succesformule
met één team van start gegaan en kre- vandaan haalt weet hij ook niet preI gen toen telkens flink klop," stelt René cies, maar dat hij de jeugd weet te
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Res.
• bezorgers/sters

Tel. 17166.

ZANDVOORT - In de Celsiusstraat
werd een drieentwintig-jarige automobihst aangehouden vanwege 'onbesuisd' rijgedrag. De man had met een
snelheid van bijna 80 km per uur door
het dorp gereden, zonder in te houden
bij voorrangswegen. Ook een stopbord
werd volkomen genegeerd.

motiveren is wel duidelijk. „De training is zo opgezet dat de kinderen erg
veel en snel leren. Ze nemen de aan wijzingen aan en houden die ook vast. Ik
denk dat ze het ontzettend leuk vinden
om fijn te basketballen en om het snel
onder de knie te krijgen. Vooral wat
meisjes betreft is er een enorme toeloop. Ik vind het erg leuk om te doen al
kost het me veel tijd, waardoor ik niet
kan werken en dus ook veel geld. In
voorgaande jaren is The Lions ook gestart met een miniteam, dat nu het
adspirantenteam is. Daar zijn een
aantal talenten bij waar Lions nog
veel plezier aan kan beleven," aldus
Leegwater. Voorzitter Herman Leising vindt het zeer positief dat het met
de mini's zo goed gaat. „René Leegwater weet die kinderen erg te motiveren
en daardoor zijn ze wildenthousiast.
Het is erg leuk en zeer positief voor de

ZANDVOORT - Een echtpaar, dat
woonachtig is op Nieuw Unicum, is
door een 'goede kennis'en zakenbehartiger van zijn spaarcenten beroofd. De
twee gehandicapten hadden de man
tijdens een feestavond leren kennen
en schonken hem binnen korte tijd
Folo Bram Stijnen
zoveel vertrouwen, dat hij zelfs de beschikking kreeg over cheques en een
vereniging dat de aanloop van jeugd- handtekeningstempel.
leden zo door heeft gezet," zegt de voorzitter.
En The Lions blijven niet stilzitten
en organiseren in de komende maanden diverse leuke toernooien. Zo staat
er op zondag 12 april in de Pellikaanhal een minibasketbaltoernooi op het
programma en wordt er voor de jongsten op 2 en 3 mei een behendigheidstoernooi gehouden. Dan gaan de kinderen hun kunnen vertonen op het
gebied van de dribbel, lay-up, sla-om
en schieten op de basket. Óver deze
evenementen volgt later meer. Gaat
het met de topteams op dit moment
niet erg naar wens, wat de toekomst
betreft hoeft Lions zich geen zorgen te
maken, gezien de overweldigende belangstelling voor het basketbal en de
vele talenten die de vereniging rijk is.

Jeugdwerk
binnen de sport

In de jeugdvormingsweekends of,
populair genoemd „Weekendjes Buiten de Lijn", ontmoet de sportbeoefenaar leeftijdgenoten van allerlei sporten, zwemmers, turners, roeiers, handballers etc. maar ook jeugdige beoefenaren van minder bekende takken
van sport. Bij alle activiteiten, die op
de weekends worden georganiseerd
staat de spelvreugde voorop. Het gaat
niet om het winnen of om de prestaties, maar om het samenspel, plezier
en de contacten met anderen. De bedoeling van de weekends is, dat de
deelnemer/ster meer inzicht krijgt in
zijn/haar functioneren binnen de vereniging en de maatschappij. Dit betekent, dat de deelnemer/ster naast veel
actie binnen de weekends ook groepsgesprekken kan verwachten. De
Sportraad streeft naar 25 tot ongeveer
30 deelnemers per weekend en, indien
mogelijk, naar vertegenwoordiging

Omdat hij zich bij de aanhouding„
agressief gedroeg, werd hij meegeno-T
men naar het bureau, hoewel hij wei- gerde hieraan mee te werken. Tijdens'.
het verhoor bekende hij de overtredin-".
gen. Hem werd proces-verbaal aange- C
zegd.

Gehandicapt paar werd opgelicht

HAARLEM - Reeds vanaf 1976
organiseert de Sportraad voor de
Provincie Noord-Holland in elk
voor- en najaar jeugdvormingsweekends voor de sportjeugd (jongens en meisjes) in de leeftijd van
16 tot 19 jaar. Vanaf 1982 geschiedt de organisatie van de
weekends in samenwerking met
de Volkshogeschool „Het Zee- van deelnemers aan zoveel mogelijk
paard" te Schoorl. Ook in de pe- verschillende takken van sport.
riode maart tot en met juni wordt
Voor de weekends wordt gebruik gealdaar de weekends gehouden.
maakt van de accommodatie van de

Zes Nederlanders plaatsten zich afgelopen dagen voor de finale-selectie van
de Camel Trophy '87. Het zijn Gerrit Dammer (Breda), Maarten Fokke (Kortenhoef), Henri de Haas (Nuenen), Bob Hesselveld (Haastrecht), Fons van Oers
(Wijchen) en Jo van Remortele (Sint Jansteen).
Oe laatste ronde vindt plaats van 13 tot en met 16 februari op Eastnor Castle,
de test-terreinen van Land Rover in Engeland. Daar zal worden uitgemaakt
'"elk tweetal het Nederlands team vormt voor de achtste Camel Trophy, die 26
'Haart van start gaat op het Afrikaanse eiland Madagascar.

3-4 kwam kon de Zandvoorters niet
meer verontrusten.

ZVM-dames halen uit

Minibasketbal is groot succes geworden

Finale-selectie Camel Trophy

ZANDVOORT - In de interregionale
zaalvoetbalcompetitie
blijft het Cecils voor de wind gaan.
Het afgelopen weekend kwamen
de Zandvoorters tweemaal in aktie en dat leverde vier punten op.
De uitzichten op een titel zijn wel
zeer riant.

Volkshogeschool „Het Zeepaard" te
Schoorl. Deze accommodatie ligt in
een fantastische omgeving, zodat activiteiten zoals verschillende soorten
bosspelen, recreatieve sportvormen
etc. zonder meer tot de mogelijkheden
behoren. Binnenshuis kan worden
deelgenomen aan diverse kennismakingsspelen, activiteiten op het gebied
van creativiteitsontwikkeling enz. De
leiding van de weekends is in handen
van sportdocenten en vormingsleiders
van de Volkshogeschool „Het Zeepaard". De administratieve en zakelijke begeleiding berust bij de Sportraad.
De Provincie Noord-Holland neemt
vooralsnog de kosten van de weekends
voor haar rekening, uitgezonderd de
vervoerskosten.
De jeugdvormingsweekends zijn onder te verdelen in zogenaamde kennismakingsweekends (van zaterdagmorgen tot en met zondagmiddag) en zoge-

naamde vervolgweekends (van vnjdagavond tot en met zondagmiddag).
De data van de weekends zijn: 7/8 februari kennismaking en 20/21/22 vervolgweekend. 14/15 maart en 3/4/5
april is de volgende. 25/26 april en
8/9/10 mei is de derde keer. De vierde
maal is op 2/3 mei en 22/23/24 mei en
het laatste jeugdvormingsweekend
valt op 13/14 juni en 26/27/28 juni.
Deelname is slechts mogelijk als
wordt ingeschreven op het kennismakingsweekend en het vervolgweekend.
De bedoeling is, dat op beide weekends
met de zelfde groep deelnemers wordt
gewerkt. Voorwaarde voor deelneming
aan de weekends is wel, dat de deelnemers/sters zijn aangesloten bij een
spotrvereniging en dat die vereniging
instemt met deelneming. Folders betreffende dit onderwerp zijn bij de
Sportraad aan te vragen. Ook veremgingen kunnen zich voor verdere inlichtingen met betrekking tot deze
weekends wenden tot de Sportraad
voor de Provincie Noord-Holland,
Stolbergstraat 9, 2012 EP Haarlem.
Telefoon 023-319475.

Deze was het vertrouwen blijkbaar
niet waard, want met de cheques nam hij binnen een jaar een aanzienlijk
geldbedrag op voor eigen gebruik.
Toen het echtpaar zelf geld wilde opnemen, ontdekten zij de oplichterij. De
'goede kennis', een twintig-jarige IJmuidenaar, is ondertussen opgepakt.
Hij bleek speelschulden te hebben.

FLITSEND
VALENTIJNSFEEST
voor vrijgezellen
zaterdag l 4 februari
Sonesla Koepelkerk, Kattegat l, Amsterdam
'.00 tol 24.00 uur zi|n alle alleenstaanden welkom. Om l 3.00
uur opening door Margreet Dolman (Paul Haenen). Een doorlopend
optreden van een reeks artiesten, onder wie HETTY BLOK (zang)
ROB VAN HOUTEN (mime), DIK BRUYNESTEYN (tekenaar), LA BRUGA
AMORA (waarzegster) en de groep SIMONE SARHATIE (topdansen).
Voorts een verloting, thema-discussie en gelegenheid tot dansen op
levende muziek
Aan kinderopvang (voor kinderen tussen 3 en l O |oar) is ook gedacht,
van l 2.00 tot l 9.00 uur. Kosten per kind ƒ 2,50. Dit dient u tevoren
op te geven.
Deze dag is georganiseerd m samenwerking met de KONTAKTENBANK. Telefoon 020-628618.
Normale prijs
WEEKMEDIA PRIJS

ƒ 25,- per persoon
ƒ 20,- per persoon

IREDUCTIEBON VOOR WEEKMEDIALEZERS
Naam:
Adres:
Woonplaats
Aantal kaarten (maximaal 2 per bon):
Aantal kinderen onder 10 |aar:
Ik ben ongehuwd:
(handtekening)
Deze bon inleveren bi| het Sonesta Hotel, Kaltegat l m Amsterdam of
opsturen aan de Kontaktenbank, Postbus 7098, 1007 JB
Amsterdam. De kaarten kunt u dan afhalen op
14 februari tot 19.00 uur bi| de
Sonesta Koepelkerk.
De kaartverkoop begin-t zaterdag 7 februari.
Deze aanbieding is geldig zolang de
voorraad kaarten strekt.

cia Prisma 1.6 i.e.,
echte Lancia

Vernieuwde Ford Sierra nu ook als Sedan
Autonievrws
Door Rein Leppcnk
postbus 383

8200 AJ Lelystad

ting. Draaicirkel 10,5 m. Schijfremmen
rondom. Voorwielophanging onafhankclijk McPherson met draagarmen onder en stabilisatorstang. Wielophanging
achter onafhankelijk McPherson met
reaktiestangen in de lengte en stabilisatorstang. Velgmaat 5 1/2 J x 14, banden
165/65 SR 14.
Wielbasis 147,5 cm. Spoorbrecdte vóór
140.2 cm, achter 140 cm. Lengte 418
cm, breedte 162 cm, hoogte 138 cm.
Massa 995 kg. Inhoud brandstoftank 57
liter.

Als je de nieuwe Ford Sierra zo ziet, dan
valt het niet eens zo op dat er een enorme
hoeveelheid aan veranderd en verbeterd
is. Je ziet het pas echt goed als je hem
naast een Sierra van de vorige generatie
zet. Dan valt meteen op dat de motorkap
sterker is afgerond en bijna tot de voorbumper omlaag loopt en dat de koplampen nog vloeiender in de koets zijn opgenomen. Ook het glasoppervlak ontkwam niet aan de vernieuwingsdrang
van de Ford-ontwerpers want de zijra-

Prestaties:
Topsnelheid 185 km/h
Acceleratie van O tot 100 km/h in l O sec.
Gemiddeld brandstofverbruik volgens
ECE-norm l op 12,5.

Geld:
Hebt u op ilc RAI ,il het nieuus ook
gc/ien' In hi.'l echt en sommige nieuwtjcs kon je aaien ook' Soms blijft dat niet
bij aaien want er /i|n nog steeds onverlaten die ei lol in schijnen te hebben om
70 \eel mogeh|k \.ui al dat moois af te
slopen Maar om c\en door te vragen,
hebt u ook het nieuws op de Lanciastand ge/icn' /iouls die beeldschone
Thema met /i|n achtcilinder 36 kleppen
motor, de Hierna Stationwagon, de
Delta HF 4 VVD en de Prisma 1.6 i.e.?
Uiteraard heb ik /e ook gezien maar
daarnaast hen ik als een \an de weinigen
ook in de gelegenheid geweest om een
nj-impressic te maken met die nieuwe
Pnxm.i l 6 i e
Zonnetje van een motor
Aan het inteilijk van de Prisma l .6 i.e. is
niet /o veel hij/onders te zien maar maken we de motorklep open. dan zal een
beetje liefhebber onmiddellijk zien dat
de carburatic vervangen is door motormanagement. Dit houdt in dat de
brandstof-inspuiting en elektronische
ontsteking op elkaar ajn afgestemd en
computergestuurd voor een optimaal
rendement. En dit spul doet zijn werk zo
machtig mooi, dat zelts wanneer de motor steenkoud is en de zaak stationair
ronddraait, je het gevoel krijgt dat hij al
uren staat te draaien.
Dit houdt natuurlijk wel het risico in dat
je geneigd bent om met die steenkoude
motor zomaar even vlot weg te rijden
want ook dan geeft hij geen enkel teken
van protest. Een carburatie-motorzou in
zo'n geval beslist wél gaan protesteren.

Maar ja. zo'n moderne computer regelt
de brandstoftoevoer nu eenmaal perfect
onder alle omstandigheden. Toch is het
beter om even die motor goed op temperatuurte laten komen, een nog langere
levensduur van de motor zal uw deel zijn.

Prima sprintertje

hele bochten- en weggedrag is trouwens
bijzonder goedaardig.
Het remmende werk is volkomen opgewassen tegen de snelheden die de Prisma
1.6 i.e. weet te ontwikkelen. Het zijn
rondom schijfremmen, die bijzonder
soepel aangrijpen.

Windgeruis

Trouwens met dit nieuwe motormanagement is deze Prisma l .6 i.e. een sprintcrtje geworden. Hij accelereert van O
naar 100 km/h in maar 10 seconden en
blijft u dan op het gaspedaal staan, dan
komt de naald van de snelheidsmeter pas
tot rust bij 185 km/h.
Het verbruik volgens ECE normen is 6.2
liter per 100 km bij 90 km/h, 8 liter bij
120 km/h en 9,8 liter in stadsverkeer.
Wanneer u er echt mee gaat boenderen,
dan zal het gemiddelde verbruik ongeveer hetzelfde zijn als in stadsverkeer,
een ervaring die ik in de loop der jaren
heb opgedaan. De tijd waarin ik deze
Prisma tot mijn beschikking had was te
kort om exacte brandstofmetingen te
doen.
Aan deze soepele en vinnige motor is een
beste vijfversnellingsbak geschroefd.
Echt flitsend was er nog niet mee te
schakelen maar dit zit hem volgens mij in
het gegeven dat deze Prisma l .6 i.e. nog
maar bar weinig kilometers op zijn teller
had staan.
Als het in een bocht erg hard gaat, begint
de Prisma heel voorzichtig iets op zijn
voorwieltjes naar de buitenkant van die
bocht te glijden. Iets gas minderen heeft
tot gevolg dat onze voorwielaandrijver
braaf weer in het goede spoor komt. Het

Eén klein nadeeltje heeft deze Lancia
Prisma wel. Wordt er namelijk erg snel
gereden, dan is er behoorlijk wat windgeruis waar te nemen.

j 32.660,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van j 535,- tot ƒ 552,- per
jaar.

men en achterruit werden vergroot. De
bumpers zijn nu met schuim gevuld om
een betere bescherming te bieden tegen
parkeerschades en de achterklep werd zo
veranderd dat hij een beter geheel vormt
advertentie

met de ook al nieuwe achterlichten. Do
ruitenwissers zijn in ruststand half verzonken en bevinden zich daardoor niet
direct in het gezichtsveld van de bestuurder en zijn passagier.

Risma in optima forma.

Het interieur is luxueuzer geworden, de
veiligheidsgordels zijn nu in hoogte verstelbaar en alle uitvoeringen hebben van _
binnenuit verstelbare buitenspiegels.
Om langvingerigen het leven wat moeilijker te maken zijn er extra veilige sloten,
toegepast. De stoelen bieden een betere •
zijdelingse steun en zijn bovendien beter
afgestemd op de vering van de nieuwe
Sierra.

Op de zetels is niets aan te merken, ze
hebben een behoorlijke zijdelingse steun
en ook na een lange rit treden geen vermoeidheidsverschijnselcn op. Ook de
achterpassagiers hebben niets te klagen,
ze beschikken over een behoorlijke
ruimte.
Ach, eigenlijk is het heel simpel. Ook
deze ƒ 32.660.-- kostende Lancia Prisma 1.6 i.e. is weer een echte Lancia,
waaraan en waarmee een oprechte automobilist veel plezier kan beleven.

Techniek
Dwars voorin geplaatste viercilinder
lijnmotor. Cilinderinhoud 1585 cm3.
Boring x slag 84x 71,5 mm. Compressieverhouding 9,7:1. Max. vermogen 108
pk (79,4 kW) bij 5900 omw/min. Max.
koppel 135 Nm bij 3500 omw/min. Gecombineerd elektronisch injectie/ontstekingssysteem.
Voorwielaandrijving. 4 Versnellingsbak
met achteruit, tandheugel stuurinrich-

De Sierra wordt aangeboden met een
basiskeuze van vijf viercilinder benzinemotoren, variërend van l .6 tot 2.0 liter.
Verder is er een 2.8 liter V6 injectiemotor, die wordt toegepast in de XR 4WD
Hatchback en de Ghia 4WD Stationwa-,
gon. Uiteraard is er ook een dieseluit-voering met een zuigerverplaatsing van
2.3 liter. Op transmissiegebied is er keuze uit handgeschakelde vier- en vijfversnellingsbakken en een automatische
transmissie met vier overbrengingen.
Gebleken is dat er toch nog een grote
groep automobilisten bestaat die een
automobiel prefereren met een normale'
kofferbak. Vandaar dus dat de Sierra nu
ook in deze uitvoering leverbaar is. Ook
deze vierdeurs Sedan is uiteraad ontwor-'
pen middels computer en windtunnel.

Voor clc speciale Prisma Symbol hebben wc vcrstralers, skins en zwarte naamlijsten,
de uiterst sportieve Prisma 1600 i.e.gcnoKortom, u bent welkom voor een sportieve
men (top: 185 km/u; acceleratie van O naar
proefrit.
100 in 10 seconden). Deze Prisma hebben
Haast u want er zijn slechts 75 Prisma
wcnogsportievergemaaktmetNcrometallic SymboI's in Nederland. (Prijs ( } 5.990,-)
lak, lichtmetalen velgen,
l T1
••
.
'
. . f
alcantara bekleding striping Cf ZIJD QUlO S 611 aUlO S/
üinimB.V,Marconiweg2,4130EA Vianen,tel.OH73-73954

Ik vond wat ik locht op de 9rote Krocht

' ^i-v ":; > ; "-'

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG

jf

WEEKENDREKLAME VAN AART VEER
Heerlijke zoete clementine
zonder pit

20 voor

LUXE HANDAPPELS
Karmijn
2 kilo
Vers gesneden
Soepgroenten speciaal
voor een speciaal prijsje
Vz pond
UIT ONZE KEUKEN
Florida salade
heerlijk zoete koolsalade met rozijnen 1/2 pond

Voor al uw
Homeopathie en
Reform artikelen.
Dr. Vogel,
VSM Schwabe

Erica

3,98
2,50

Lid VNR

Reformhuizen

Mode

1,50

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

14 februari is een dag die je niet
vergeten mag.

Laatste restanten

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25
tel. 14404

Grote Krocht 24 -Zandvoort

op onze winterkollektie

AART VEER

van lent opel
Op de RAI tentoonstelling zijn onze
verkoopadviseurs op de OPEL-stand nr. 417
aanwezig om U te adviseren en voor taxatie

OP IS OP

BEHANG
VANAF

1,- per rol
O.A.

DECORETTE
STOFFEN
vanaf 3,- p.mtr.

zit-slaapkamer
plus keukentje.
Gemeenschappelijke
douche en toilet.
ƒ475,- p.m. incl.
Borgsom vereist.
Tel. 15620 na 19.00 u.

word ook bloeddonor

Autobedrijf

J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: wenkpl./mag.
showr.

r GESLACHTSZIEKTE GENEZEN BEGINT Bij JEZELF.

KADETT CLUB en ASCONA
Traveller modellen, ook in onze showroom

Stuur mij de gratis folder over geslachtsziekten.
Naam:
Adres:

iedereen leest de krant altijd en overal, altijd en overal

12323
13360

Blaasjes op of rond de geslachtsdelen. Verve/end denkje, maar het
zal we! weer overgaan. Joch kan het een geslachtsziekte zijn. Geslachtsziekte
krijg je btj het vrijen. En het gaat niet vanzelf over.
Ga bij twijfel naar de dokter. HIJ is de enige die je kan helpen.
En waarschuwdegene(n) met wie je de laatste tijd sexueel contact hebt gehad.
Zij moeten ook naar de dokter. Verdere informatie, adressen en telefoonnummers vmdje in de uitgebreide folder over geslachtsziekten.
je kunt onderstaande bon - m voldoende _
gefrankeerde envelop - opsturen naar de SOA
Stichting, Wïttewouwens/ngel 74, 3572 CD Utrecht, -r
Sluit een postzegel voor antwoord bij.

PARADIJSWEG 2, ZANDVOORT
tel. 15602 - t.o. politiebureau

KAM. ONNESSTR. 15
Tel. 02507-15346

Nieuwe en Inruil FORDS?

'VAN D/E GEKKE BLAAS/ES. BELACHELIJK HÈ?
BLEEK 'T NOTABENE HERPES TE ZIJN!'

Speciale aanbiedingen zoals:
VAN LENT OPEL ZANDVOORT

OOK NAAR MAAT

020-123456

KEUR EN ZOON
R. Pakes

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OFF. FORD Service en Verkoop

Ook voor al uw glas en spiegels uit voorraad

C. F. van der Vorm

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:

60%
KORTING
Aangeboden
voor direkt
en permanent:

DROGISTERIJ

BOUWMAN

Valentijn,
het
i bloemen

1,98

Haltestraat 1
Tel. 16123

L_

Postcode /Plaats:.

DONDERDAG 12 FEBRUARI 1987

WEEKMEDIA 30

KLM Helikopters wil taak
als vliegende ambulance
SCHIPHOL - KLM Heli[copters wil helikopters inzetteh als vliegende ambulances
bij ongevallen. Wentelwieken
worden al in diverse landen
succesvol ingezet voor het*
overvliegen van artsen en medische apparatuur naar de
plek van verkeersongelukken
om slachtoffers hulp te bieden
en te evacueren. Gewonden
tomen daardoor in een betere
toestand in het ziekenhuis, zodat overlevingskansen stijgen
of de mate van invaliditeit kan
worden beperkt. Dat kan aanzienlijke besparingen tot gevolg hebben op medische kosten en revalidatie.
Zaterdag wees directeur F. Bokma
van KLM Helikopters op de mogelijkleden die zijn bedrijf te bieden heeft
op dit gebied. Bokma deed dit tijdens
de perspresentatie van een nieuw type
helikopter, dat de vloot van het bedrijf
komt versterken, de Sikorsky S-76B,
die geschikt is voor twaalf passagiers.
KLM Helikopters heeft vier van deze
toestellen besteld, waarvan kortgeleden de eerste twee werden afgeleverd.

dingen nabij de kust wordt momenteel
door de Lynx-helikopters van de Koninklijke Marine heel goed vervuld.
Maar voor afstanden van meer dan 80
zeemijl (150 km - Red.) uit de kust is
Nederland niet adequaat uitgerust.
Omliggende landen als Duitsland,
België en Engeland kunnen beschikken over Sea King helikopters, maar
in Nederland zijn die er niet."
KLM Helikopters beschikt over de
S-61N helikopter, die een vliegbereik
heeft tot ver buiten de kust. Vanwege
teruggang van vluchten naar booreilanden zit KLM Helikopters 'in een
iets te ruime jas' en kan men in principe voor deze taak een helikopter vrij
maken. Deze zou wat Bokma betreft
voor de Kustwacht ingezet kunnen
worden. De Kustwacht is een nieuwe
organisatie, die deze maand operationeel wordt als overkoepelende instantie van overheidsorganisaties, die
kustwachttaken uitvoeren (milieubewaking, visserij toezicht, reddingsacties etc.). Een S-61N kan gemakkelijk
hiervoor worden uitgerust. De S-61N
is dag en nacht inzetbaar en heeft vergeleken met gewone vliegtuigen het
voordeel te kunnen stil hangen boven

ZANDVOORT - De liefhebbers
van het jaarlijkse carnavalsfeest
kunnen ook dit jaar weer hun
hart ophalen. Maar liefst vijf dagen carnaval staat hen in de tot
'Scharregat' omgedoopte badplaats te wachten. Een groots
feest met een uitgebreid programma, dat in vergelijking met vorig
jaar enige wijzigingen heeft onwater, bijvoorbeeld om monsters te ne- dergaan.
men en drenkelingen op te pikken.
KLM Helikopters heeft groot belang
Vrijdagavond, 27 februari, wordt om
bij het ontplooien van nieuwe activi- 22.00 uur het startsein gegeven door de
teiten, vanwege de genoemde terug- Scharrekoppen en de Schuimkoppen,
gang van de vluchten naar booreilan- die met medewerking van twee boeden. Die zijn het gevolg van de lage renkapellen een elf-kroegentocht zulolieprijs. Omdat winning van olie op len houden.
de Noordzee relatief duur is, vinden
oliemaatschappijen dat ze met NoordDe kinderoptocht en het kindercarzee-olie alleen genoeg kunnen verdie- naval zijn dit jaar op zaterdagmiddag,
nen bij hogere prijzen. „Als bezuini- 28 februari. De kinderen kunnen zich
gingsmaatregel hebben de maat- om 13.00 uur hiervoor verzamelen bij
schappijen het aantal werknemers op Sportschool Buchel in de A.J. van der
de platforms op de Noordzee aanmer- Moolenstraat. Hier ontvangen zij een
kelijk ingekrompen," aldus Bokma. toegangskaart voor de kindermiddag
„Omdat 96 procent van onze vluchten in gebouw De Krocht, waar ook de
olie- en gasplatforms als bestemming jury plaatsneemt ter beoordeling van
hebben, hebben we nu te maken met de kostuums. De kinderen die voor een
een terugloop."
prijs in aanmerking willen komen,
moeten hier dus wel aanwezig zijn.
In het tot l april lopende boekjaar
verwacht Bokma dat zijn helikopters
Ook zaterdagmiddag, om 13.30 uur,
ongeveer 10.000 vlieguren zullen ma- vertrekt de optocht naar het Raadken. In het vorig boekjaar waren dat huis en de Krocht. Hieraan nemen de
meer dan 12.000 vlieguren, waarbij Schuimkoppen en de Scharrekoppen
aangetekend moet worden dat er toen deel, de kinderen, een muziekkorps en
een zodanig snelle groei plaatsvond, een boerenkapel. De kindermiddag bedat KLM Helikopters nauwelijks wist gint om 14.30 uur. Alle kinderen krijwaar zij vliegers en toestellen vandaan gen frisdrank en een kleine attentie,
moest slepen.
terwijl de boerenkapel 'De Wijkerboer-

Vijf dagen carnaval
in het vooruitzicht
tjes' samen met een clown voor de carnavalssfeer zorgen.
Dezelfde dag, op zaterdagavond begint om 20.30 uur een gekostumeerd
bal in gebouw De Krocht, waar met de
kostuums vele fraaie prijzen zijn te
winnen. De muziek wordt hier verzorgd door dans- en showorkest M.Z.
en de hofkapel, De Wijkerboertjes.

75 JAAR
VEILING

De bloemenveiling in Aalsmeer
heeft altijd veel toeristen aangetrokken. Zowel uit binnen- als buitenland. Vroeger kwamen vooral in
de zomermaanden bussenvol toeristen naar de veilingen in Oost en
Dorp. Tegenwoordig krijgt de VBA
het hele jaar door bezoek. Omdat in
Dorp -in de CAV dus- niet alleen
snijbloemen, maar ook potplanten
werden geveild, was het bezoekersaantal hier het grootst. Maar het
kwam ook, omdat de omgeving van
de CAV voor toeristen attractiever
was dan de omgeving van veiling
Bloemenlust. Zo had je aan de Van
Cleeffkade het rondvaartbedrijf
van Arie Maarse ('Arie Makkie') en
achter de souvenirwinkel van
Hoogendoorn een klompenmakerij.
Ook de veiling zelf, wist goed in te
spelen op het toeristenbezoek. Zo
was begin zestiger jaren in enkele
zalen een loopbrug gebouwd, zodat
bezoekers, zonder de veilingmensen
voor de voeten te lopen, volop van
het veilinggebeuren konden genieten. De bezoekersbrug was zo'n succes, dat deze ook in de VBA verscheen. Het afgelopen jaar maakten hiervan bijna 183 duizend bezoekers gebruik, waarvan 'slechts'
ruim 13 duizend uit Nederland. De
overige toeristen waren afkomstig
uit 27 verschillende landen.

Zeer uitgebreide
speelgoedbeurs
in Palace Hotel

• Het is voor de vijfde achtereenvolgende keer dat VOAS deze beurs in
Zandvoort houdt. In verband met de
sluiting van hotel Bouwes heeft men
nu gekozen voor het Palace Hotel als
locatie. De beurs is zondag 15 februari
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. De
entree bedraagt f. 5,-, voor kinderen f.
2,50.

Goed Koper Werk
treedt weer op

SCHIPHOL - Het aantal werknemers op de luchthaven Schiphol en
het Fokkerterrein is in het afgelopen
jaar met 1.572 ofte wel 4,9% toegenomen tot 33.613. Dit blijkt uit de enquête die de N.V. Luchthaven Schiphol
jaarlijks op 31 oktober onder de op
Schiphol werkzame bedrijven houdt.
Het is de derde achtereenvolgende
keer dat de werkgelegenheid op Schiphol sterk gestegen is. In 1985 nam het
aantal Schipholwerkers namelijk met
2.275 toe en in 1984 met 2.318.

Het optreden begint om 20.00 uur en
nien wordt aangeraden, bijtijds aanwezig te zijn in verband met de te
verwachten drukte.

Bloedproef
geweigerd
ZANDVOORT - Een achtendertigJarige bestuurder van een personenauto werd zondagavond op de Thorbeckestraat staande gehouden. Na een
blaastest te hebben afgelegd, weigerde
hij zijn medewerking aan een bloedProef. De man werd een rijverbod opëelegd en heengezonden.
Zijn auto bleef achter bij het bureau
voor een technisch onderzoek. Een
Proces-verbaal zal nog worden opgemaakt.

Waterleidingbuis
gesprongen op
Van Lennepweg
ZANDVOORT - Zondagavond werd
w melding gemaakt van wateroverlast
op de Van Lennepweg. Bij nader onderzoek bleek dat ter hoogte van het
Vuillaadstation een waterleidingbuis
Was gesprongen. Het waterleidingbeörijf heeft de problemen voorlopig verholpen.

dienst. Het aantal personeelsleden
van Fokker nam daarentegen met 397
af, omdat in het afgelopen jaar opnieuw verschillende administratieve
afdelingen van de vliegtuigfabriek
van Schiphol-Oost naar het nieuwe
hoofdkantoor in Amsterdam-ZuidOost verhuisden.

Dit houdt in dat het aantal banen op
Schiphol in drie jaar tijd met ruim
6.000 is gegroeid: van 27.448 op 31 oktoOp grond van de opgaven van de
ber 1983 naar 33.613 op 31 oktober 1986.
Deze 33.613 mensen waren werkzaam Schipholbedrijven verwacht de N.V.
Luchthaven Schiphol in de komende
bij 525 bedrijven (1985: 466).
jaren een verdere toename van het
De sterkste toename van de werkge- aantal arbeidsplaatsen op Schiphol
legenheid deed zich voor bij de KLM, naar ca. 35.000 in 1988. Dit blijkt ook
die er in vergelijking met het jaar er- uit het aantal vacatures dat de op
voor 366 mensen bijkreeg, en bij Mar- Schiphol werkzame bedrijven op 31
tinair die haar personeelsbestand met oktober 1986 hadden: 1.328, 260 meer
362 zag stijgen naar 1.012. Deze forse dan op dezelfde datum van 1985.
groei heeft onder meer te maken met
de komst van Martinairs eerste
Boeing 747, later deze maand.

Ook de vele bouwprojecten op
ZANDVOORT - De Zandvoortzorgden voor een flinke toese band Goed Koper Werk zal Schiphol
name van de werkgelegenheid. Op 31
aanstaande zaterdagavond zijn oktober 1986 werkten er zo'n 600 bouwlang verwachte nieuwjaarsoptre- vakkers op de luchthaven, van wie alden verzorgen. De plaats van op- leen al 330 aan de nieuwe C-pier. Bij de
treden is Café Arie Koper op het N.V. Luchthaven Schiphol kwamen
in 1986 96 nieuwe personeelskeden in
Kerkplein.
Op het programma staan verschillerlde muziek-strjlen, zoals BoogieWöogie, Blues, Rock & Roll, Funk en
Salsa. Het zijn Roei Bartels, Boudie
Loogman en Ton Bakker die onder leiding van pianist Hans Weyburg voor
de muziek zullen zorgen. Daarnaast
zijn ook enkele gastmuzikanten uitgenodigd.

Werkgelegenheid
op luchthaven
sterk gegroeid

„ U moet het ons maar niet
kwalijk nemen pastoor" 20
zeiden enkele badgasten uit
Amsterdam in 1908 tot pastoor
P. L. Dessens (1896-1911) „we
sijn een keer bij U in de hoogmis geweest maar we komen
nooit meer."
Verwonderd
vroeg hij aan dese Amsterdammers die hij nog van sijn
kapelaanstijd kende,, Waarom
sijn jullie nou 20 kinderachtig:
ik geef toe, best is het hier niet
maar was het koor van de Papegaay nu om over naar huis te
schrijven? Daar hebben jullie
bij mijn weten nooit beswaren
tegen gemaakt. Waarom hier
wel?" „Nou pastoor hier ligt de
saak toch wel wat anders. Hier
schreeuwen se so almachtig
hard dat je trommelvliesen
scheuren."

Er worden maatregelen
genomen.
Toen Dessens dat hoorde,
was hij erg geschrokken. Hij
vroeg ook naar de mening van
de Zandvoorters en dese gaven
toe, dat, hoewel se er aan gewend waren, er so hard werd
gebruld dat se er wel eens over
gedacht hadden om de kerk
maar uit te lopen. Toen de pastoor dat hoorde, voelde hij dat
er maatregelen genomen moesten worden. M-zt de leden van
het koor kon hij er moeilijk
over praten. Och dese mensen
waren van mening dat zij so

Uw krant
niet ontvangen?
Bel

1 71 66

Vrijwillige Hulpverlening

17373

'Voorkoming
Misdrijven' is dit
jaar uitgebreid

Prijzen loterij niet afgehaald
ZANDVOORT - In verband met
de Loterij Kerstboomverbranding
1987, maakt de gemeente bekend
dat een aantal prijzen nog niet
zijn opgehaald.

Gratis concert
Muziekcentrum

ZANDVOORT - Het bureau
ZANDVOORT/HAARLEM
Voorkoming Misdrijven van de
Gemeentepolitie Zandvoort is dit Leerlingen van het Muziekcenjaar uitgebreid tot zeven mede- trum Zuid-Kennemerland geven
dinsdag 17 februari een concert in
werkers.
de Kleine Zaal van het ConcertgeNaast de dagelijkse politiezorg zul- bouw te Haarlem.
len in de wijken Noord, Zuid en CenAan dit concert zullen, naast een
trum politiefunctionarissen werkzaam zijn op het gebied van de mis- aantal vaste ensembles, ook speciaal
daadpreventie. De Zandvoortse bevol- voor deze gelegenheid samengestelde
king kan zich tot hen wenden voor groepen deelnemen. De avond wordt
adviezen die hier betrekking op heb- verzorgd door harp- en vioolleerlingen, een blazers-, gitaar- en een blokben.
fluitensemble, achttien klarinetleerIn Noord kan men terecht bij Leo lingen en een duo op hobo en piano.
Talsma en Ron van Leeuwen, in Zuid
bij Rini Cappel en Ronald Schaap en Hieronder bevindt zich ook een aantal
in het centrum bij Peter Kuling en Zandvoortse leerlingen.
Ruud Luttik. De coördinatie van het
bureau Voorkoming Misdrijven is in Het concert begint om 20.15 uur. De
toegang is gratis.
handen van Frank Steenman.

door Bertus Voets

goed mogelijk hun best deden
en men sou hun verdriet doen
wanneer men sei dat hun zingen nergens op leek.
Toen herinnerde pastoor
Dessens eens dat de jonge L.
v.d. Mije eens terloops gesegd
had „Het sou geen kwaad kunnen als we hier een goede musiekleraar hadden." die Leo nu
was een man met heel veel invloed op het koor en misschien
kon hij langs dat achterdeurtje
dat Leo hem had aangewesen,
iemand binnen halen die op
een verstandige manier daar
verandering in kon brengen.

De Familie Andriessen
wordt gevraagd.
Nu had Dessens heel vaak gehoord over de muzikale familie Andriessen uit Haarlem.
„Dat waren musici bij de genade Gods" so hadden collega's
wel eens verteld en toen hij wat
droevig het hoofd had geschud
omdat hij sulke grootheden
nooit naar Zandvoort kon halen, seiden se hem „Wat je
daar segt is niet waar. De Andriessen sijn allen idealisten
en vinden het een uitdaging als
een pastoor die geen raad meer

weet met sijn koor, hun om
advies komt vragen."
Dessens herinnerde sich dat
gesprek nog heel goed en stuurde September 1908 een brief
naar Andriessen. Hij vroeg of
er niet een van de familie les
kon geven aan het koor van
Zandvoort „omdat meerdere
personen getuigden ome gesongen
godsdienstoefening
niet te kunnen bijwonen daar
hun gehoororganen op een al
te zware proef worden gesteld." Bij Andriessen thuis
kregen zij medelijden met de
Zandvoortse pastoor en een
van de jongeren werd aangewesen om elke week grondig
les te geven aan de leden van
het Zandvoortse koor.

Groen: 55, 335, 592, 691, 696, 880, 892,
897; Blauw: 869; Paars: 88,130,149,183,
198, 416, 561, 582, 668, 683, 873, 875, 877;
Geel: 35, 59, 66, 78, 176, 269, 308, 363;
Oranje: 451, 728.

Het betreft de volgende nummers:

Perikelen van een koor
oude fout en schreeuwden so
hard dat men het ver in de
omtrek kon horen. Schreeuwen immers was voor hen het
hoogtepunt van de sangkunst.
Andriessen bleef er geduldig
onder: hij glimlachte wat en
probeerde se opnieuw in het
gareel te krijgen. Voor een
paar weken was het goed maar
dan pakten se weer uit en
scheeuwden nog veel harder
dan se ooit hadden gedaan.

Zonde van het geld

Er valt geen eer te behalen.

Omdat de familie Andriessen zo'n geweldige naam had
in de musiekwereld had pastoor Dessens er op gestaan om
het gewone salaris, iaat er voor
een dirigent stond te mogen
uitbetalen. Het was voor Zandvoort nogal heel wat maar Dessens'betaalde het uit eigen sak.

Een van de jongeren van de
familie ging elke week met de
trein naar Zandvoort om een
repititie te leiden. De sangers
waren er blij mee: se hingen
aan sijn lippen en probeerden
de raadgevingen goed ter harte
te nemen. Maar als Andriessen
dacht dat hij er was, vielen se
in hun enthousiasme in hun

Toen het seizoen van 1909
met de Pasen ging beginnen,
liet Dessens Andriessen bij
hem komen om eens over de
resultaten te praten. Andriessen had al spoedig door dat
Dessens niet erg op de hoogte
was van het reilen en seilen
van het koor en midden in het
gesprek merkte hij plotseling

Op dinsdag 3 maart vindt de afsluiting van het carnavalgebeuren 1987
plaats. Hiertoe starten de volhouders
om 21.00 uur een gekostumeerde kroegentocht.
Met het uitgebreide programma hopen de carnavalsverenigingen weer
evenveel of zelfs nog méér deelnemers
dan vorig jaar te trekken. Die kans zit
er volgens hun dan ook dik in.

• Vervolg van pagina l

deel van Turmac, is momenteel op
zoek naar een andere hoofdsponsor en
men verwacht dat dit niet al te veel
tijd in beslag zal nemen. Van deze
Deelname, met daarbij kans op de wis- nieuwe sponsor kan eventueel nog de
selbeker voor de ludiekste praalwagen naam verbonden worden aan het surfof groep, is voor iedereen gratis. Het spektakel. Volgens één van de vertecasino deelt gratis balonnen uit tij- genwoordigers van Pall Mail, Joop
Gosliga, is de kans dat het kampioendens de optocht.
schap doorgaat, groot. Op de Hiswa,
die in de week van 6 tot 15 maart in de
Daarna, om ongeveer 14.45 uur is er RAI te Amsterdam wordt gehouden,
in gebouw De Krocht een groots bal en zal er een speciale Pall Mali-stand zijn,
de prijsuitreiking voor de deelnemers waar men zich vooral met de promotie
aan de optocht. Op zondagavond van de Pall Mail Export Pro World
'dweilen' de Scharrekoppen met hun Cup zal bezighouden.
hofkapel weer als vanouds door het
Scharregat voor een kroegentocht.
Gosliga gelooft erin, dat het een eve-

Directeur Bokma meent verder dat
Nederland momenteel onvoldoende
toegerust is voor (reddings)operaties
op zee, die op grotere afstand van de
kust plaatsvinden: „De taak voor red-

Dinsdag 3 maart

Pro World Cup

Op zondagmiddag is er de traditionele carnavalsoptocht met medewerking van drie muziekkorpsen, twee
boerenkapellen en vele praalwagens
en groepen. De stoet vertrekt om 13.00
uur vanaf de Quarles van Uffordlaan.

Kustwacht

Het belooft een zeer uitgebreide
beurs te worden, met ouderwets speelgoed van allerlei materialen. Zo is er
bijvoorbeeld het eerste mechanische,
blikken speelgoed, houten voorwerpen
en stoffen dieren, zoals beren en figurën van Steiff of Lenci. Daarnaast is
er ook een keur aan poppenwagens.

Ook op Nieuw Unicum is het weer
feest. Maandagavond, 2 maart, is om
19.00 uur de start, van wat belooft een
grandioos feest te worden. Voor f. 10,per persoon kan men hiervan getuige
zijn. Twee Zuidamerikaanse bands de

Zondag l maart

De discussie over gebruik van helikopters bij verkeersongelukken is niet
nieuw. Een struikelblok vormt vooral
de regelgeving van de Rijksluchtvaartdienst. Tot voor kort moest een
landing van een helikopter op andere
terreinen dan vliegvelden in Nederland 21 dagen tevoren worden aangevraagd. Die periode is nu verkort tot
vijf dagen, maar dat is voor ongelukken nog steeds niet erg praktisch.
Vandaar dat KLM Helikopters graag
een verdere versoepeling ziet in de
vorm van regelingen zoals die ook in
omliggende landen gelden. Volgens
Bokma moet de discussie over de haalbaarheid van de inzet van helikopters
als ambulance bij rampen worden
aangezwengeld. In die discussie moeten ook organisaties als ANWB en verzekeringsmaatschappijen worden betrokken.

ZANDVOORT - De Stichting
Verzamelaars Oud en Antiek
Speelgoed (VOAS) houdt aanstaande zondag een uitgebreide
speelgoedbeurs in het Panorama
Restaurant van Palace Hotel.

Maandag 2 maart

Wijkerboertjes verzorgen net muzikale gedeelte.
Na het optreden op Nieuw Unicum
worden in gezelschap van de hofkapel
nog enkele café's bezocht.

SCHOOÜNFORMAT/E 1987
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VOOR INFORMATIE EN
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020-562.2345

op „Mijnheer pastoor nu moet
U eens goed naar mij luisteren.
Ik raad U aan nooit meer een
man van eenige betekenis in de
musiek bij uw koor te halen.
Het is sonde van iedere cent
die U daarvoor uitgeeft."
Het was, so schreef Dessens
in sijn dagboek voor de parochie alsof ik een slag in het
gezicht kreeg. Ik vroeg aan Andriessen of er nu helemaal
niets aan te doen züos en Andriessen die sag hoeveel moeite
ik er mee had, seide: probeer
het met jongens en zorg er voor
dat ze van het eerste ogenblik
af leren dat hard zingen geen
mooi zingen is. Of iemand van
het koor dat kon doen vroeg ik
hem en hij zei: de enigste die er
iets van snapt is J. Bakkenhoven. Vraag het hem.
Zo nam de pastoor afscheid
van Andriessen. Direct liep hij
naar Bakkenhoven en vertelde
wat sijn bedoelingen waren.
Maar helaas geen profeet
wordt in sijn eigen vaderstad
geërd. Bakkenhoven heeft van
alles geprobeerd maar moest
ten einde raad sijn handen in
de schoot leggen. Toen hij wat
verdrietig was sei Dessens tegen hem: „Och Bakkenhcven,
laat je niet ontmoedigen. Als
Andriessen er al niets van terecht kan brengen moeten wij
als amateurtjes niet gaan denken, dat wij het zo voor elkaar
hebben."

nement kan worden met dezelfde
naambekendheid als de Grand Prix,
met name indien er een contract voor
vijf jaar wordt afgesloten. Hij streeft
hiernaar, omdat daardoor het surfspektakel als hét wereldkampioenschap in Nederland een vast publiek
gaat trekken. Volgens een schatting
van zijn bedrijf waren er vorig jaar
ongeveer 250.000 bezoekers. Voor ko~
mend jaar verwacht men er nog meer,
mede als gevolg van de aandacht die de
landelijke pers vorig jaar hieraan besteedde.

Spectaculair
Van een mogelijke concurrentie van
O'Neill Pro World Cup wedstrijden
liggen de organisatoren niet wakker.
O'Neill wil in Nederland op korte termijn, in het voorjaar, een semi-kampioenschap houden, maar of dit ook
daadwerkelijk gebeurt staat nog niet
vast. Evenmin als de locatie. De World
Board Association, die de belangen
van de grootste zeilen- en zeilplankenfabrikanten behartigt, zal aan de wedstrijden van O'Neill geen medewerking verlenen. Een gevolg hiervan is
bijvoorbeeld dat wereldkampioen
Robby Naish niet meedoet aan dit
evenement. In Zandvoort zal hij echter wel aanwezig zijn. Pall Mail staat
ook dit jaar weer in Zandvoort garant
voor een uitgebreid nevengebeuren,
het zogenaamde service tot sailing.
De wedstrijden in Zandvoort, die in
de week van 16 tot en met 25 oktober
moeten plaatsvinden, vormen dit jaar
niet de finale van het wereldkampioenschap omdat deze in Guadaloupe
is gepland. Maar volgens de organisatoren hoeft dat niet te betekenen dat
het surfgebeuren in Zandvoort minder spectaculair wordt.

Motorsportbond
• Vervolg van pagina l
Een goed alternatief voor de motorsport is er op het ogenblik niet. Het
circuit van Assen, gedeeltelijk een
stratencircuit, kan slechts nu en dan
gebruikt worden. Indien dit verbouwd
wordt tot een normaal circuit, zullen
volgens Buwalda ook hier de strenge
eisen gaan gelden. Zo overal in Neder- .
land, waar een zelfde racebaan, een •
categone-A inrichting, wordt aangelegd.
Buwalda vindt de uitspraken van
Vaessen dan ook onbegrijpelijk en betreurt deze ten zeerste. Ook ciruitdi-'
recteur Jim Vermeulen was volgens
hem verbijsterd. "Twee jaar geleden
nog heeft Vaessen in een bezwaar-,
schrift aan de Provincie geschreven,
dat de KNMV niet zonder Zandvoort
kan", aldus Buwalda. "Door nu deze
uitspraken te doen maakt hij zichzelf
ongeloofwaardig en beïnvloedt hij op •
negatieve wijze het klimaat, waarin
gezocht moet worden naar investeerders. Zo dreigt hij ook zijn eigen sport,
de nek om te draaien".

Met rolcontainer
bekneld in lift
ZANDVOORT - De brandweer moest dinsdag uitrukken
naar het Burgemeester Van
Fenemaplein om een f latbewo-.
ner uit de lift te bevrijden. De
man had zijn rolcontainer mee
in de lift genomen wat echter,
tot een gevaarlijke situatie
leidde.
Bij het dalen van de lift bleef de
afvalcontainer achter een deurdrempel hangen, waarna deze kantelde. De
flatbewoner raakte hierdoor bekneld
tussen de container en de achterwand
van de lift en liep hierbij een ernstige
hoofdwond op. De lift stopte en doordat het ruitje in de deur brak, kon de
man zich nog hoorbaar maken. Nadat
hij door de brandweer was bevrijd, is
hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
Volgens een woordvoerder van de
brandweer, is het levensgevaarlijk,
een rolcontainer mee te nemen in de
lift. Men kan dan zelf beter de trap
nemen. Het is echter nóg beter om
deze reuzevuilnisbak in de berging te
zetten.

Proces-verbaal in
plaats van drank
ZANDVOORT - Bij een winkel aan
de Engelberstraat werd zaterdag een
eenenveertig-jarige man aangehouden toen hij zonder te betalen een fles
drank meenam. De fles had een waarde van f. 22,95. Tegen de man wordt
een proces-verbaal opgemaakt.

Katten en vogels
ZANDVOORT - Dierenartsen
worden de laatste tijd steeds meer
geconfronteerd met vogels die
door een kat zijn aangevallen.
Vooral in de winter worden de
verzwakte vogels makkelijk het
slachtoffer.
Bovendien worden zij door het geven
van brood dichterbij de huizen gelokt.
Van dierenartsen komt daarom het
verzoek, de kat of poes die naar buiten
mag, tijdens het winterseizoen een
klein belletje om te hangen. Hierdoor
worden de vogels bijtijds gewaarschuwd.
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Voordeel voor uw linnenkast.

om koud
worden!

Strijkplankovertrek met teflon
of bedrukte bovenlaag. Voor
normale of brede plank.
5.75t/m 8.25 __-_

Uni
lakens,

Uni hoeslakens, 100% katoen.
La. in bleu, écru en grijs.

100%
katoen.
O.a bleu, écru, rose,
middenbrum en grijs.

150x255 cm 23.75
200x255 cm 27.75
240x260 cm «n'

39.75

W

3.-

80x190 cm 21.75
90x190 cm 22.75
90x200 cm 23.75
140x200 cm 30.75
180x200 cm 41.75

1375

NU 11?5
Katoenen bedsets met spetterdessin. Bleu, grys en abrikoos.
240x260 cm
, £*f\

GOEDKOPER
Bijpassende slopen, 2 stuks
14.75

NU

70 NU OUr
200x255 cm
, r*f\
60.NuOUr

5

12?

Uni
baddoeken,

WEMNEKEB

Geruite thee100%
{/katoen. O.a. en keukendoeken,
wit, rose, grijs, 100% katoen. Bleu/wit,
geel of abrikoos rose/wit en grijs/wit

t^^^^t*^"
Stretch molton lakens,
1 pers.21.75
,

8.75

2 pers. 29.75 NU
GOEDKOPER

Dupont * * *
Cognac

NU

775

NU

Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoorl

-*• Het mestkalf ik lijd aan
kunstmatige
bloedarmoede
om uw kalfsvlees „mooi"
blank te houden De KTDB,
tel 15134

Diaconiehuisstraat 36
Tel. 19345
Zandvoort

* T k a Peugeot racefiets
met verzekering, 11/s jr oud,
z g a n Pr n o t k Tel 18391

* Verloren. 4 cm brede zilv
India armband, dierbaar aan- ATONINGRUIL Aangeb gr
* Hoera, hoera, hoera Ro- deken Vinder ƒ 100 beloning 5-kam. eengez hoekh
m
bert Faase heeft diploma A Tel 13070
c v , tuin zuid, schuur enz ,
l v m overlijden te koop aan- VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film ust. str, Haarlem-Meerwijk.
3-kamerwoonr
m
geboden INBOEDEL Tel v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 3evr.
17048
per week Corn Slegersstr Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel.
•oor 11 uur 023-330085
* Langs deze weg willen wij 2B, tel 02507-12070
familie, vrienden en bekenden bedanken voor de onvergetelijke dag Ria en Ed
Hagen

kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
ezorgklachten), of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
'ostbus 122,
000 AC Amsterdam.
Je sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat.mg m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgiokaart

Diversen
AUTOBOX(EN)
te koop gevraagd
Tel 023254272

•*• Flinke huish hulp ge
vraagd voor 2 halve dagen
per week Tel 12732
* Help de Polen Stuur eens
BONTMANTEL INRUIL
1
Geen
.1et
(kleine)
bijbetaling een voedselpakket
7
1
-leest exclusieve lichtge adres Dat hebben wij voor u
vicht nappa lammy coats en Inl tel 02907-5235
lontmantels Bontgevoerde * Het Jeugd Rode Kruis is
egenmanlels Bel voor af- opgericht ben je gemteres
,praak of uitgebreide docu seerd in EHBO en tussen 11
nentatie 020233488
en 16 jaar, meld je dan als lid
*• Dagje uit naar Tilburg voor en bel 15609 of 14571
7
naar ƒ 28 50 Ga ook mee als
Hillegom-Antiek
d v d verg Vrouwen van Nu
toonzalen
gezellige
iel eens met nummer 16085 Vijf
meub m alle stijlen Veel
>f 14462
klemantiek Laagste prijzen1
k Gevr zelfstandige hulp in Leidsestraat 122 Dag tel
ie huishouding Tel 12059
02520-20993 Koopavond

75

HEMA

DAMESMODEVERKOOPSTER

Ter introduktie van ons Extra Voordelige Huismerk
1 kilo hondebrokken van 2,35 voor
1,98
5 kilo hondebrokken van 9,95 voor
8,95
1 kilo hondediner van 2,65 voor
2,25
4 kilo hondediner van 8,95 voor
7,95
Blik kattevoer van 0,98 voor
0,68
Blik hondevoer van 0,98 voor
0,68

Tel. 02507/12532

1

,

Part-time

verzorgd en bezorgd'

•*• Ma, waarom wil niet dat
het goed komt tussen ons Ik
heb er al zo vaak om gevraagd Je dochter

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5/f 7,50 p d
5 films ƒ25 p week
Verhuur movie-boxen

* Opsporing verzocht wie
heeft per ongeluk mijn lichtblauwe badlaken meegenomen bij fysioth De Boer en
Zwart 7 Tel 13396

ZONNEBANK 20 mm
(snelbruinbuizen)
abonnement 10x
GEZICHTSKANON
20 mm
abonnement 4x
LICH KANON 40 mm
abonnement 3x

NU

Voor spoedig vragen wij een vriendelijke, vlotte,
vakbekwame

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

Passage 42
Zonnestudio
Kapsalon

135x200 cm
47.75

Echt WaarVoorJe Geld

Aanbiedingen geldig t/m 21/2/1987

van Aquarium tot Zangvogel

/licro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worlen gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterirootten.
'articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
/licro's op de pagina „MICRO'S"
'laatsing is mogelijk m de volgende editie.
!andvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur.
J kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
12977-28411 of afgeven of zenden aan' Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
t Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
' Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant. De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsolad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkniqbaar.
> Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5.00 adm kosten
' BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2,50 in rekening gebracht

150x255 cm
. OO75
39.75
NUOO.
Bijpassende hoeslakens
140x200 cm 32.75
90x200 cm 24.75

Dekbe'dovertrekset, uni of
gestreept, 100% katoen. Bleu,
grijs, abrikoos of mint.
240x200 cm
„
85NU
200x200 cm .

4.- 70 -

Bijpassende pannelappen 2.50

nu
219°

SUCCESVOLLE KLEINE
\DVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

GOEDKOPER

3r

NU

GOEDKOPER

NU

Vinyl tafellakens m wit en div.
gekleurde dessins. 130x160 cm
of 0140 cm ^ ^ fC

Weg omst te koop TOYOTA
LANDCRUISER Hardtop LX
Turbo 2 4, sept '86, 7500 km.
ƒ 80 Inl tel 02507-17766

ƒ

9

ƒ 10
ƒ 35
ƒ 40
ƒ 100

Gratis
makelaar/ 0.9.
NVM

Tel. 02507-12614

* Wie heeft mijn poes gezien, lapjeskat, dus alle kleuren, omgeving Dr J P. Thijsseweg Graag tel 14989

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678

CONDITIE TRAINING
45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
Turks stoombad, badminton, whirlpool.

Prijs per keer ƒ10,Maandag, dinsdag, woensdagav^-ïrl van 19.3021.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
NU OP ONZE NIEUWE VERENDE VLOER.

SONNEVELD SPORTING
tel. 02507-14678
NIEUW VANAF 1 JANUARI

1987

SKI AEROBIC
op zondag van 10.00-11.00 uur (ƒ 10,+ zwemmen en Turkssstoombad).
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem).

* Te koop
kinderwagen,
beige, ƒ 100, kinderledikant,
rood geschilderd, ƒ 25, zwartessen eethoek met qitte zitting ƒ 100. Tel 17038

5 REGELS

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt.
Ook voor huishoudelijk personeel
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor ledere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft

* Te koop bromfiets, Yamaha FS 1, met onderdelen ged
nog te monteren, ƒ 150 Tel
18987
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5.30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

^

r GESLACHTSZIEKTE GENEZEN BEGINT BI] jEZELf.
•
|
l

»

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Blaasjes op of rond de geslachtsdelen. Vervelend denkje, maar het
zal wel weer overgaan. Toch kan het een geslachtsziekte zijn. Geslachtsziekte
krijg je bij het vrijen. En het gaat niet vanzelf over.
Ga bij twijfel naar de dokter. HIJ is de enige die je kan helpen.
En waarschuw degene(n) meiwie je de laatste tijd sexueel contact hebt gehad.
Zij moeten ook naar de dokter. Verdere informatie, adressen en telefoonnummers vind je in de uitgebreide folder over geslachtsziekten.
Je kunt onderstaande bon - in voldoende ._
gefrankeerde envelop - opsturen naar de SOA
Stichting, Wittevrouwensingel 74,3572 CD Utrecht. •
Sluit een postzegel voor antwoord bij.

Te koop BOUVIERPUPS met
stamboom, gecoupeerd en
gestroomd Tel 15444, na 18
uur 19049

G R AT l S

ICRO

'VAN DIE GEKKE BLAASJES. BELACHELIJK HÈ?
BLEEK 'T NOTABENE HERPES TE ZIJN:'

* Te koop 2 mooie witte 1pers ledikanten met spiraal,
totaal/ 125 Tel 02507-14989

* T k koelkast ƒ50, herenfiets ƒ 50 Tel 60027

Grofe Krocht 19. Zandvoort.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onderhoudswerk Tel 023-364168,
b g g 023-381378

* Te koop 2- en 3-delige
broedkooien,
aluminium,
i z g st Ook afzonderlijk te
koop Tel 18690

TE KOOP GARAGEBOX aan
het Burg v Fenemaplem Tel
023-244535

* Te koop tafel + stoeltje
(kinderstoel) ƒ 40; fietszitje +
scherm, gordel voor reiswieg
voor in auto, samen, ƒ 20 (ook
apart te koop). Tel. 19113

type 22 GL, gnjs-metallic,
zeer goed onderhouden,
bouwjaar
1982, km-stand
± 92 000, als nieuw, ƒ 5500.
Tel 020-458964 (A'veen), na
17 uur (vragen naar Marcel).

* Wie kan mij helpen aan
kaarten van het optreden van * Te koop: kinderledikant +
dekbed en hoezen, compleet
Goedkoperwerk?
ƒ 100, luxaflex, l gr, vor flat
* Wit koper Geel koper Er is
maar een Goedkoperwerk in Flemmgstr., ƒ 50, babybadstandaard ƒ10 Tel 17038
Zandvoort.
* Te koop mooi kastje, h
* Schaken m Zandvoort doe Te koop porseleinen Saksi- 85, br 80 cm, ƒ 125, schilderij,
je bij de Zandvoortse Schaak- sche beeldjes, klok, kande- landschap, in mooie lijst, pr
n o t k Tel 17815
club ledere donderdagavond laar en kristal Tel 17048
m het Gemeenschapshuis

Te koop FIAT PANDA 45
1984,
i s t v n w , kl rd, km
35000 Tel 12109, na 18 uur

7

* Te koop kmder boeken- Te koop Zundapp brommer
kast + bureau, gefineerd ei- ƒ 400, catamaran Hobiecat 14
ƒ 1500, i pr st Tel 12469
ken, ƒ75 Tel 13193
Te koop

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

•*• Te koop Etna gaskachel
ƒ 175 Tel 17405

* Te koop nieuwe Vendtsx
mini wasmachine (emaille),
van ƒ225 voor ƒ100, een
vlaggedoek, 120-180 cm,
ƒ20 Tel 19423

* Te koop Ignis koelkast, 225 * Te koop' veiligheids-sleepkoelged + 50 l vriesvak, stang ƒ 100 en harmonica-impenaal Bilderdijkstraat 11.
/ 100 Tel 16174.
* Te koop jazz-gitaar ƒ60; •* Te koop. vloerkleed, m
wit porseleinen wastafels goede staat, 200x300, ƒ250
Tel 17815
ƒ25. Inl tel 12469

Woninggids van Zandvoort

ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

« Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd
Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandelmg

w&de met 'n

Talbot Tagora

WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK

Passage 42
Tel. 12500

850 Tel 16629, na 20 uur

Belt U even voor 'n afspraak, 12450 of na 18.00 18681.

DIBEVO-LID
Dierengezondheidsconsulent

• Rubrieksadvertentie Bel
Weekmedia 020-5626271.
* Te koop, geschikt voor
strandpachters of part Atag
4-pits gasstel met deksel * Te koop ski-broek, mt 164,
ƒ 35; ski-pak, mt 164, ƒ 45; skiƒ 175 Tel 17405
Te koop HONDA PX (brom- schoenen, mt 33, ƒ35 Tel
mer), m pr. staat, 2 jaar oud, 02507-16516
Te koop huis met zomerhuis
n Zandvoort Centrum.
Vraagprijs / 125000 k k Inl
Eerenstem, Koningstraat 3

Uw leeftijd is rond de 30 jaar en u stelt het op prijs in een
ongedwongen sfeer te werken. Wij hebben een
groeiende, gezellige, vaste klantenkring, die onze
vriendelijk geprijsde, modieuze collecties prima weet te
waarderen.

Stuur mij de grot/s folder over geslachtsziekten.
Naam1
Adres
Postcode/P/aats

Publikatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam

Naam
Adres

of afgeven bij

..

Telefoon
Postcode

Piaats

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
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Napoleon in 1811 geïmponeerd door de Amsterdamse waterlinie

'AN DE WACHT werd koelbloedigheid vereist. Op de
schaarse wegen, de hoge en
droge punten in de waterlinie, hadden de verdedigers van de Stelling
van Amsterdam hindernissen opgeworpen, om de opmars van de vijandelijke troepen te vertragen. Achter
de hindernis was de plaats van de
„luisterpost", die de bemanning
van het Fort moest alarmeren.

V

Weerbaar achter de waterplas:
zonderling en onoverwinnelijk

Om te voorkomen dat de post ook bij vermeende onraad het leger in rep en roer zou
brengen, was afgesproken dat hij de vijand
tot de hindernis moest laten naderen. Op het
laatste moment kon de luisterpost zich ervan
vergewissen dat het menes was. Van hem
werd verwacht een lichtkogel in de verspernng te werpen en zich snel terug te trekken
op een verdekte schuilplaats, bestaande uit
twee gebogen ijzeren golfplaten van 100 kilo
elk. Als hij van daaruit ziet, in het schijnsel
van de lichtkogel, dat het om de vijand gaat,
geeft hij een afgesproken signaal met een
rode lantaarn of een elektrische schakelmrichting naar zijn makkers, die de vijand
onder vuur zullen nemen.

VERSPCRR1NG.

EK POST.

DEKKING VOOR DtN LUISTERPOST.

kj
\
K

ki

Door Peter Schat

Hoe weten zij waarheen te schieten? Ook
daar is op gerekend. Op de Vuurlinie waarachter de schutters zich verschansen, zijn
twee latten evenwijdig aan elkaar neergelegd
en voorzien van inkepingen, zodat daarin
gelegde geweren op een van tevoren bepaalde
plaats zijn gericht, ter hoogte van de hindernis. Tactiek op de vierkante kilometer uit het
soldatenbrevier van rond de eeuwwisseling.
De fortencirkel rond Amsterdam staat de
laatste tijd weer volop in de belangstelling
nadat officieel het doek voor hen was gevallen. Het provinciaal bestuur bekommert
zich over de landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische waarde van de logge grijze betonbouwsels, voor welke na een periode
van strategische sluimer de eeuwige slaap
leek te zijn ingetreden.
Na de erkenning van de waarde van de 42
forten en twee vestingsteden op de 135 kilometer lange stellingomtrek, moet een beleid
op stapel worden gezet, gericht op behoud en
profijt van die waarde. Binnenkort buigen
Provinciale Staten zich over de nota „Stelling van Amsterdam", waaraan enkele
maanden geleden al ruime aandacht is geschonken. Recentelijk produceerde de Provinciale Planologische dienst in de serie
„Studieberichten" een werkstuk dat louter
de cultuurhistorische aspecten belicht. Als
bijlage is een nauwgezette beschrijving van
het Fort Aalsmeer te Rijsenhout opgenomen,
dat tot stand kwam na de oplevering in 1905.
De richtlijnen die Ie luitenant der infanterie W. P. van de Reede voor de officieren
opstelde in 1901 illustreert de gang van zaken
in tijden van paraatheid. Ing. R. Schimmel
van de PPD schetst de historie van de verdedigingswerken- rond Amsterdam, de totstandkoming van de Stelling van Amsterdam in de jaren 1880-1914 en geeft fort voor
fort aan hoe groot de cultuurhistorische
waarde is.

IJspret op de dubbele fortgracht bij het Fort Aalsmeeer te Rijsenhout.

nimmer op komen dagen, en dat had de
Stelling van Amsterdam niet aan het reduitkarakter te danken. Dat laatste houdt in dat
deze verdedigingscirkel mede de functie had
van laatste uitwijkplaats, als de Nieuwe Hollandse Waterlinie en andere verdedigingswerken waren doorbroken. De grootste dreiging verwachtte men immers uit het oosten
en zuiden. Maar ook aan zeezijde was men
beducht voor een landing.
De invasie bleef uit, waaruit niet kan worden geconcludeerd dat de miljoenen vergeefs
waren geïnvesteerd. „Uit Duitse spionagerapporten en diplomatieke correspondentie
blijkt dat Duitsland in 1914 groot ontzag had
voor het Nederlands verdedigingsstelsel en
dat dit een zwaarwegende reden was om Nederland niet in de oorlogshandelingen te
betrekken," meldt het Studiebericht.
De Duitsers hielden er aanvankelijk nog
rekening mee dat de Engelsen via Nederland
Oost-Friesland aan zouden willen vallen, en
wilden daarom ons land in hun gevechtsbasis betrekken. Toen zij inzagen dat de Engelsen door de bodemgesteldheid hier ter lande
daar hun vingers niet aan zouden branden,
lieten zij hun plannen varen. „In de beide
wereldoorlogen werden de linies en stellingen nog in staat van paraatheid gebracht,

Gecompliceerd

om m 1963 definitief als vestingwerk te worden opgeheven; een militaire loopbaan van
meer dan 300 jaar is voorbij," schrijft de
PPD.

Rijksmonument
Beide forten in de omgeving van Aalsmeer
boden plaats aan ruim 300 man. Ze zijn flink
groter dan het Fort De Kwakel of Aan de
Drecht bij Uithoorn, die tegen de 200 man
herbergden. Van deze vier, om niet te veel uit
te weiden, is het Fort Kudelstaart het enige
rijksmonument. De overige drie hebben cultuurhistorische waarde en worden voorgedragen voor de provinciale moriumentenlijst. Fort aan de Drecht en Fort Aalsmeer
hebben bovendien een „bijzondere waarde";
het eerste door zijn afwijkende plattegrond
en de aanwezigheid van een unieke pantserkazemat, terwijl Fort Aalsmeer een sluizencomplex „voor de deur" heeft liggen. De sluis
regelde onder andere de onderwaterzetting
van het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer en verdiende een stevige bewaking.
Ooit lag ook voor het Fort Kudelstaart een
inundatiesluis; de ontvangstkom en enkele
delen zijn nog als zodanig herkenbaar. Dit
Fort aan de rand van de Westeinder doet
dienst als jachthaven. In het Fort te Rrjsenhout is tegenwoordig een oefenruimte voor
de brandweer. Het sluizencomplex ligt in een
kanaal, dat vroeger met de Ringvaart in verbinding stond. Een dam in de Ringdijk belet
dit tegenwoordig. Er is een boven- en een
benedensluis, waartussen een kanaaltje ligt
en een zogenaamde groene kom. Twee sluizen waren nodig om het grote peilverschil te
overbuggen. De sluizen verkeren in een zeer
slechte staat. In de kom van de bovensluis is
een dam gelegd uit veiligheidsoverwegingen.
Het kanaal stond weer via ondergrondse buizen en afsluiters in verbinding met de dubbele fortgracht, die een barrière vormde bij
een mogelijke stormaanval.

In de omgeving van Aalsmeer liggen twee
verdedigingslinies. De Vuurlijn richting Uithoorn en de Geniedijk richting Hoofddorp en
Vijfhuizen. Aan het begin van de eerste ligt
het Fort Kudelstaart, terwijl het Fort Aalsmeer (in Rijsenhout) het begin van de linie
door de Haarlemmermeer markeert. In geval
van oorlogsdreiging zou een fors deel van het
gebied buiten de 135 kilometer lange verdediX
^-^~T~
gingscirkel onder water worden gezet, midHet ontwerp voor het Fort Aalsmeer werd
dels een gecompliceerd stelsel van waterkein 1885 reeds in beginsel vastgelegd door de
ringen en sluizen. Alleen de dijken bleven • Plattegrond van het Fort Kudelstaart, de Minister van Oorlog. De aanpassingen volgdroog en daar kon de vijand gemakkelijk van rondjes zijn de hefkoepelgebouwen.
den elkaar snel op, in 1890 begon men met de
afgeschoten worden. Die vijand is echter
aanleg van de dubbele sluis en het reusachtige zandhchaam, dat moest voorkomen dat
het fort na verloop vanjaren in de grond zou
zinken. Het zand voor alle forten was voor
een groot deel uit de graafwerkzaamheden
voor het Noordzeekanaal afkomstig. De Geniedijk werd gedeeltelijk aangelegd, alsmede
enkele woningen voor de sluiswachters. Eind
1893 werd het werk aanbesteed, dat de aanleg
van een tijdelijke versterking behelsde.

Paraatheid
Er moest haast gemaakt worden, vond
men; wachten tot de fortencirkel in uiteindelijke vorm was gecompleteerd zou te lang
duren. De troepen konden worden gelegerd
in een loods, die voor ƒ385,- werd overgebracht van het Fort Vrjfhuizen, waar hij
overbodig was geworden. In 1895 kon het
tijdelijke werk in staat van paraatheid worden gebracht en werd er geoefend door de
militairen, lange tijd werd deze toestand gehandhaafd, in 1904 werd de fundering gelegd
voor de eerste „bomvrije gebouwen".
• Fort Kudelstaart, nu in gebruik als jachthaven. Rechts zijn de resten van de sluis te
zien, links de keelzijde van het fort.

Het fort werd, voorzien van meubels, snelvuurkanonnen, hefkoepels en al, opgeleverd
op 17 april 1907. De klus had de staat in de

VERBINDINGSWAL,

• Zo moesten luisterposten worden ingericht: met aarde gedekte golfplaten achter een
versperring op een dijk in onder water gezet gebied. Vanaf de verbindingswal linksonder
vuurde de wacht op de vijand.

van enige ordonnansen, bij voorkeur wielnjders, teneinde met spoed bevelen te kunnen
overbrengen, hetzij naar het telegraafstation, hetzij naar andere punten in het vak,"
schreef luitenant Van de Reede in 1901.
Om de hoofdstad op de hoogte te houden,
zouden de forten m tijden van nood de beschikkmg krijgen over postduiven, die hun
honk hadden in gebouw Eik en Linde bij
Artis Maar nu even terug naar de hypothetische vijandelijke aanval. Stel, dat de vijand
er m zou slagen de linie te doorbreken De
soldaten hadden dan de taak de invallers van
hun achterhoede af te snijden of zodanig in
te sluiten, dat zij bij daglicht konden worden
teruggeworpen De vijand „wordt in een hachelijke positie gebracht, zolang de forten
intact zijn" Op stormaanvallen op de forten
werd ook gerekend. Behalve via de accessen
zou de vijand ook via de onderwaterzettingen
op kunnen rukken per boot. Het water was
weliswaar net te ondiep, maar de vijand zou
er misschien in slagen het peil te verhogen,
wanneer sluizen in zijn handen waren gevallen. Het waterpeil diende men regelmatig te
controleren op verdachte stijgingen Us
moest men door fluctuatie van het waterpeil
onbetrouwbaar maken.
Verlichting van het voorterrein werd
noodzakelijk geacht. De militairen waren er
rond de eeuwwisseling nog niet uit hoe met
dit aan moest pakken Er was geen verlichtmgsmiddel voorhanden dat aan de eisen
voldeed, tenzij men electnsche zoeklichten
zou gebruiken. „Hetgeen echter met het ook
op de vele benodigde toestellen, veel te kostbaar zou zijn." In de contrescarp. het talud
aan de veldzijde van de hoofdgracht, waren
nissen uitgespaard waarin lampen konden
worden geplaatst. Bij nachtelijke aanvallen
kon men drijvende petroleumlampen in de
gracht werpen, die onder invloed van het
water vanzelf ontbrandden. In de forten
zorgden petroleumlampen voor de verlichting, die konden worden opgehangen aan een
ijzeren roede in de nok van de boogoverspanningen van de lokalen De staven zijn in veel
forten nog te zien.
Een aanval zou zich uiteindelijk concentreren op de keelzijde van het fort, die vanuit
de kazematten kon worden verdedigd met
mitrailleurs. De soldaten die zichterughadden getrokken m het verdedigingswerk, kónden de aanvallers met hun geweren bestoken
middels schietopenmgen in de ijzeren deuren en blinden. Moest het fort in opperste
staat van verdediging worden gebracht, dan
gaf de vakcommandant het signaal „generale marsen". „Het is nodig dat ieder zijn plaats
weet en dat in die zin oefeningen worden
gehouden," aldus de infantene-officier m
zijn handleiding.

Keizer Napeleon

loop der jaren tonnen gekost. Tegenvallers
waren er ook geweest. Op 13 maart 1906
schoof een deel van het aardwerk aan de
keelzijde van het fort door stormachtig weer
de gracht in. De keelzijde is wat men tegenwoordig de voorkant zou noemen van het
fort, maar wat in feite de ongedekte - dus
kwetsbaarder - achterzijde is. De vier 10 cm
kanonnen en mitrailleurs in de beide keelkazematten schoten zijwaarts en voorzagen de
op 3000 meter afstand gelegen buurforten
van vuurdekking. Vanuit de twee hef koepels
aan de voorzijde, met elke een 6 cm snelvuurkanon, bestreek men de wegen die boven het
gemundeerde terrein uitstaken. In de omgeving van het fort waren van aarde batterijen
opgeworpen, waarop verdedigingsartillerie
kon worden geplaatst vlak voor een eventuele aanval. De vijand zou op die wijze geen tijd
hebben zich te kunnen vergewissen van de
plaats van het geschut.
Een dergelijke aarden batterij lag aan de
tussen 1891 en 1894 aangelegde Geniedijk,
halverwege de afstand tot de Aalsmeerderweg. Bij de Rijnlanderweg en de IJweg lagen
gekazematteerde batterijen, waarvan de
laatste is verdwenen. Bij de coupure die ter
hoogte van de Aalsmeerderweg in de dijk was
gemaakt, lag een verdedigbaar aardwerk, dat
thans ook niet meer terug te vinden is. Een
voorbeeld hiervan treft men nog aan in de
Vuurlijn bij De Kwakel, nabij de kruising
met de Ringdijk. In de jaren dertig zijn bij de
Rijksweg nog drie kazematten gebouwd.
Binnen de stelling lagen verschillende sec-

De typisch Hollandse manier om zich te
weren met steun van strategische onderwaterzettmgen in combinatie met fortificaties,
ontlokte keizer Napoleon in 1811 bij een bezoek de uitspraak „dat de situatie van Amsterdam zonder voorbeeld, zonderling en m
de daad onoverwinnelijk was." In feite ging
het een eeuw later om een merkwaardige
situatie, dat niet het regeringscentrum Den
Haag, maar Amsterdam het Centrale Reduit
tot basis diende. De situatie was historisch
gegroeid en werd nimmer betwist.
Ten trjde van de Republiek der Verenigde
Nederlanden was de rijke koopmansstad
Amsterdam het financiële centrum. Het
overgrote deel van de verdediging van de
• Fort Aalsmeer met z'n dubbele fortgracht republiek werd door de hoofdstad betaald en
en dubbele sluis.
de voorwaarden werden door Amsterdam getorparken, die de forten van materieel voor- dicteerd. De stad had belang bij handhaven
zagen, zoals bijvoorbeeld de ijzeren golfpla- van haar sterke handelspositie en vreemde
ten en de lichtkogels. Port Aalsmeer en Fort overheersing zou die positie wel eens de nekKudelstaart lagen in de sector Sloten. Wa- slag kunnen geven. De gunstige ligging teren er geen lichtkogels voorhanden, dan midden van goed te munderen gebieden - in
moest men lappen in petroleum drenken en tegenstelling tot het hoger gelegen 's-Gravan een ijzerdraad voorzien, zodat men ze bij venhage - vormde een reden te meer om de
nadering van de vijand brandend in de ver- status van Centraal Reduit niet te betwissperring kon slingeren. Luisterposten moes- ten.
De Stelling van Amsterdam getuigt niet
ten niet alleen langs de droge wegen worden
geplaatst, de zogenaamde accessen, maar alleen van defensief militair vernuft dat ooit
ook de onderwaterzettingen moesten worden het modernste verdedigingwerk ter wereld
.afgeluisterd', immers, aanvallen werden 's voortbracht, dat tegelijk kort na gereedkonachts verwacht. Daarvoor had men een men al verouderd was; zij is tevens indirect
roeiboot tot de beschikking, die met een golf- aandenken aan een tot de historie behorende
plaat werd afgedekt. De Ringvaart zelf politiek-economische structuur.
moest goed worden bewaakt, want ook deze
bood de vijand een acces.
De troepen op de forten waren gesplitst m
vier afdelingen: de wacht, de reserve en de
eerste en tweede rust. De eerste groep zorgde
voor de bewaking van het voorterrein, terwijl
de reserve gekleed en met de wapens onder
handbereik m de nabijheid verbleef. Rukte
de vijand op, dan alarmeerde de wacht in
eerste instantie de reserve, die moest oprukken naar de verdedigingslijn en vervolgens
de vakcommandanten, die belast waren met
het vak Aalsmeer, waaronder ook Kudelstaart viel. De vakcommandanten dienden
zich onverwijld naar de bedreigde punten te
begeven, al dan niet vergezeld van de hele of
gedeeltelijke rust. „Daar zij zich, bij het verlaten van hun standplaats tevens verwijderen van het telegraaf- of telefoonstation (de
• Doorsnede van een hefkoepel met inge- forten stonden in 'telegrafische gemeen- « De hefkoepel met het 6 cm snelvuurkanon
schap'), zullen zij zich moeten vergezellen in stelling. Fort Aalsmeer had er twee.
trokken geschut. Links het tegengewicht.
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ECHT BELGISCH... JE PROEFT'T!

DE B R I L DIE JE K EST O
T E Z I J N W I E JLUBENT

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE EWKKER".
VRIJDAG EN ZATERDAG

TAflRT

£ lfl Mfl|SON f g 75

Mode

VANAF DINSDAG

GEBURENBROOD ƒ 1,25

Echte bakker Balk

Hogeweg 28

Aannemersbedrijf

F. M. SCHILDER

l

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

Laatste restanten
VERBOUWEN??

een nieuw adres voor bijzondere
boeketten en bloemstukken, gemaakt
van verse/droogbloemen.

Begijne Boetiek

verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij o.a.
kozijnen en ramen monteren met speciale tochtprofielen?

zowel in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!
Telefoon 023-360929

60%
KORTING

op onze winterkollektïe

Kies de bril die bij |e
past: sportief, modieus
of elegant. Zo'n lichtgewicht Nylor bril laat
zien wie je bent.
Kom maar eens kijken
naar onze uitgebreide

Nylor-collectie.

Nylor brillen mooi gezien!

OPTIEK SLINGER

gedipl. oogmeetkundige o.v.-contactlensspeciahst A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

Met een Micro komt u onder de mensen. Met een Micro komt uonder de mensen.

WEEKMEDIA 30

§ Miele Wassalon
l WASUNIEK
i

10
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SONNEVELD SPORTING

Valentijn
bloemen festijn

tel. 02507-14678

ZONNECENTRUM

Haltestraat 63b, tel. 14417
BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwcrken

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 50

Zonnebank en hemel met ingebouwde
gezichtsbruiner ƒ10,- (25 min.)
Gezichtskanon f 15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ35,- (30 min.)
Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30
(ook in het weekend).

Te koop

Fa. Gansner & Co.

GARAGE

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68/1 36 12/1 25 18

onder het Burg. v. Fenemaplein
Garage alleen toegankelijk via
toegangsdeur met sleutel.

Vraagprijs ƒ 8.500,- k.k.

DESKUNDIG ADVIES.
Voor al uw

Inl. tel. 02507-15531
Mak. o.g. H. W. Coster B.V.

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

reinigen

gegarandeerd
waterafstotend

zet alle
euienvoor u open

LIDRO BV
een jong dynamisch lithografisch
bedrijf te ZANDVOORT heeft op
korte termijn plaats voor een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER
leeftijd ca. 25 jaar
op MEAO-niveau of MAVO met
boekhoudkundige opleiding.
Wij bieden u een uitstekend salaris
met prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Grafische

CAO.
Graag uw schriftelijke sollicitatie richten

aan:
LIDRO BV, Postbus 4
Flemingstaat 100, 2040 AA ZANDVOORT

ij openen 14 februari '87

m Leerstudio
Halfestraat 40,
Zandvoort.
Openingsaanbieding
van vol leren truien

450,voor

F
Geldig tot 21 februari '87

\-~\ CIRCUIT
A_.\ ZANDVOORT
De nationale accommodatie voor de auto- en
motorsport zoekt voor spoedige indiensttreding
een

BEDRIJFSLEIDER
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- het begeleiden en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden
- het organiseren en uitwerken van evenementen
Van de geschikte kandidaat verwachten wij:
- goede contactuele eigenschappen
- leidinggevende capaciteiten
- zich verstaanbaar kunnen maken in de Engelse en Duitse taal
- kunnen typen
- flexibel in de werkuren
- belangstelling voor de auto- en motorsport
- rijbewijs B-C-D-E
- woonachtig in Kennemerland
Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Directie Circuit Zandvoort B.V., Postbus 132,
2040 AC Zandvoort

DE PREMIERE VAN EEN NIEUWE
3-DEURS: PEUGEOT 309.
Het mooiste autonieuws van 1987 slaat nu in
onze showroom: de nieuwe Peugeot 309 3-dcurs. Direct
al leverbaar in 9 verschillende uitvoeringen in benzine en
diesel, waaronder een uiterst sportieve 309 GTI met 130
DIN pk motor, goed voor 206 km/u.
Het totale 309 gamma bestaat nu uit 19
uitvoeringen waarvan alle motoren 'schoon' zijn,
behalve in de GE en XE 1.1 en de GTI.
Naast een gestroomlijnde vormgeving beschikt de
nieuwe 309 3-dcurs over alle kwaliteiten die de 5-deurs
versie /.o succesvol heeft gemaakt. Zoals betrouwbaarheid,
comfort en een complete uitrusting. Zelfs in het voordcligste type. En natuurlijk mogen /.'n zuinigheid en lage onclerhoudskosten hierbij niet onvermeld blijven.

PERSCOMBINATIE N.V
Perscombinatie N.V. is de uitgeef ster van de
dagbladen Het Parool, de Volkskrant en Trouw
en Weekmedia. de nieuws- en
huis-aan-huisbladengroep.
Binnen het bedrijfsonderdeel Algemene
Zaken zoeken wij voor de postkamer
op korte termijn een

PART-TIME
POSTKAMER MEDEWERK(ST)ER
De nieuwe medewerk(st)er zal tezamen
met een aantal collega's zorgdragen
voor de interne en externe
postverwerking.
De werktijden zijn van maandag tot en
met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Enige ervaring m een soortgelijke
functie strekt tot aanbeveling.
Gezien de samenstelling van het team
denken wij aan kandidaten van 20-40
jaar.
Het salaris bedraagt minimaal
/972,-en maximaal ƒ1.146,96 bij een
werkweek.

Wie er snel bij is, vindt in de showroom ook de
Peugeot 309 Allure. Een 5-dcurs 309, uitgevoerd in
modieus \%it, met tal van exclusieve extra's en een 'schone'
1.3 liter motor. De Peugeot 309 Allure is beperkt leverbaar met f 1.250,-voordeel voor f 21.395,-.
En dat is nog maar één goede reden om nu bij ons
langs te komen. Kom kennismaken met de Peugeot 309
met 3 of met 5 deuren. Ongehoord goed vanaf f19.945,-.

VOORDELIG FINANCIEREN: EEN 205
VOOR F 205 - PER MAAND*.
De voordeligste Pcugcots vindt u in de 205-scrie.
En tot 31 maart a.s. kunt u /.o'n Peugeot 205 extra voor-

ogende leeuw die al vanaf f 17.450,- door u getemd kan
worden.
De 205 XS met 80 DIN pk motor combineert de
economie van de 205 met de uitmonstering van een GTI.
En dat voor f 2 2.650,-.
En voor de ware coureurs hebben we nóg een
verrassing: de Peugeot 205 GTI met 130 DIN pk. Er is
altijd een 205, precies afgestemd op uw smaak en budget
Vanaf f 16.360,-.

505 SX SELECT. EEN ZAKELIJK
VOORSTEL MET F 3.000- VOORDEEL.
Een gerenommeerd heer in 't zakelijk verkeer.
Zo kunnen we de Peugeot 505 gerust noemen. Diezelfde
505 is er nu in twee luxueuze SX Select uitvoeringen. Met
1.8 liter motor of met 2.0 liter motor.
Beide auto's zullen u verbazen qua prestaties én
specificaties. Want door de vele chique extra's waant u zich
in een veel duurdere auto.
Voor de 1.8 liter versie van de SX Select betaalt u
echter slechts f 31.995,-. Met f 3.000,- voordeel kost de
2.0 liter versie u nu f 33.995,-.
In de top van het 505-gamma treft u verder de
6-cilinder V6 motor en de Turbo-lnjection uitvoering.
Beide met standaard ABS en variabele stuurbekrachtiging. In diezelfde exclusieve klasse kunt u eveneens voor
een Turbodiesel bij Peugeot terecht Peugeol 505, de
onverwachte ontdekking vanaf f30.595,-.

305 SELECT. ROYAAL MET COMFORT;
ROYAAL MET EXTRA'S.
De karakteristieke Peugeot 305 is present in de
wel zeer luxueuze 305 Select Naar keuze met 1.3 liter
'schone' motor of extra slerke 1.6 liter motor met 5 versnellingen. Zelfs een caravan trekt hij met gemak.
De 305 Select is een bijzonder comfortabele reiswagen. Z'n kosteloze extra's maken 'm onweerstaanbaar
voor iedereen die zoekt naar een betrouwbare, luxe sedan.
Na een proefrit zult u nog maar moeilijk afscheid nemen.
H ij is er al vanaf f 23.895,-.
Dat maakt de 305 niet alleen een uiterst betrouwbare, maai' ook een zeer bescheiden reisgezel.

PEUGEOT FINANCIERT
OP VOORDELIGE VOORWAARDEN.
* Deze financieringsaanbieding wordt verstrekt
door Peugeot Talbot Financiering onder de gebruikelijke
voorwaarden van huurkoopovereenkomst
Behalve voor de 205 gelden ook voor de overige
modellen aantrekkelijke financieringsregelingen. Wij informeren u graag bij een bezoek aan onze showroom.

\Velkom bij de 309 introductie-showvan 13 t/m 21februari.

Voor nadere informatie over de functie kunt u
zich wenden tot de heer G. A. de Groot, chef
postkamer, telefoon 020-562.2934.
Sollicitaties kunt u tot 14 februari 1987 richten
aan mevrouw G. A. Zantinge,
personeelsfunctionaris. Perscombinatie N. V.,
Wibautstraat 148-150, 1091 GR Amsterdam,
onder vermelding van GZ/13.

delig financieren. Al vanaf f 205,- per maand! Vraag ons
hoe dal precies in z'n werk gaat En maak vervolgens
uw keuze uit de 30 verschillende uitvoeringen van het
sterke nummer.
Neem bijvoorbeeld de 205 junior. Compleet met
een lange lijst extra's uitgerust En dat voor een juniorprijs
van f 17.250,-. Of de attractieve 205 Accent Een sportief
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FEUGEOT X
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Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

Vandaag met informatie
over
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Meningsverschil over reparatiekosten

D966 is ongerust
over toekomst
van bibliotheek

Openbare Bibliotheek moet wegens
lekkage minstens vier we ken dicht
ZANDVOORT - De Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg is zeker de komende vier a vijf weken gesloten. Vanwege de
herhaaldelijk voorkomende lekkages heeft het electriciteitsbedrijf vorige week besloten, de stroom af te snijden. Daarom
hebben de medewerkers van de bibliotheek de deuren gesloten.
Op het ogenblik is men ijverig op zoek naar een tijdelijke
oplossing om de dienstverlening te kunnen voortzetten. In ieder
geval kunnen geleende boeken aanstaande zaterdag zonder
extra kosten worden teruggebracht. Verder wordt er druk overleg gepleegd met de gemeente, in verband met het vernieuwen
van het dak. De grote vraag daarbij is echter, wie er voor de
kosten moet opdraaien.

der in, dat men dagelijks het weerbericht in de gaten moet houden. Als het
vriest is er weinig aan de hand, maar
zodra de temperatuur oploopt moet er
ook in het weekend extra, gecontroleerd worden. Afgelopen zondagochtend stonden de emmers bijna tot het
randje vol. De overige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de aankoop van
nieuw materiaal en de verwerking via
computers, gaat gewoon door. Voor dit
laatste is men nu uitgeweken naar de
bibliotheek in Bloemendaal.
Op uitnodiging van het bibliotheekbestuur kwam vorige week een vertegenwoordiging van de gemeente langs,
waaronder wethouder Aukema. Beide
partijen werden het er danig over eens
dat het dak vernieuwd moet worden.
Wel bleven de meningen verschillen,
over de vraag, wie de kosten voor zijn
rekening moet nemen. De verhuurster, de gemeente, blijft tot nu toe vasthouden aan het huurcontract, dat
ruim tien jaar geleden werd afgesloten. Behalve dat de 'geringe en dagelijkse reparaties worden verricht door

huurster en ook voor haar rekening
zijn', staat hierin ook vermeld: 'De
werkzaamheden, behorende tot het zogenaamde grote onderhoud, dat is datgene, wat niet valt onder de categorie
geringe en dagelijkse reparaties, worden verricht door verhuurster voor rekening van huurster. Buitengewone
en niet jaarlijks terugkerende uitgaven zullen eerst worden gedaan na
voorafgaand overleg met huurster'.
Het huidige bestuur van de bibliotheek vindt het echter op zijn zachtst
gezegd een wat vreemde regeling, dat
de huurder voor de kosten moet opdraaien. Momenteel wordt aan de gemeente f. 90.000,- per jaar aan huur
betaald, in 1976 nog f. 44.289,-. Volgens
één van de bestuursleden is het bedrag
tot zover gestegen, omdat de vergoeding van het rijk, om het gebouw in
stand te houden, is afgeschaft. In enkele jaren liep dit terug van twintig
naar nul procent van de huursom.

Tientallen emmers en grote plastic
bakken heeft het bibliotheekpersoneel
moeten neerzetten. Vooral als het regent, stroomt het water op diverse
plekken uit het plafond. Alleen al hierdoor is er een schade ontstaan van
waarschijnlijk tienduizenden guldens
door vochtplekken en schimmel op
plafondplaten én op de vloerbedekking. Ondanks de maatregelen is ook
deze niet droog te houden. De gevoelige apparatuur kon nog net behoed

worden door deze af te dekken met
plastic-folie. Het electriciteitsbedrijf,
de PEN, dat vorige week donderdag
langs kwam, sloot acuut de stroom af.
Na overleg en diverse werkzaamheden
van een electriciën kon de stroomvoorziening voor de centrale verwarming
weer ingeschakeld worden. De vochtige lucht zou, zonder verwarming, funest kunnen worden voor de boeken.

ZANDVOORT - Gedurende
twintig jaar hebben Jan en
Ria Molenaar tegen de grens
van Bloemendaal aan hun
strandtent geëxploiteerd. Afgelopen jaren kwamen zij echter danig in de problemen door
steeds verder gaande strandafkalving. Uiteindelijk was het
niet meer mogelijk het paviljoen op dezelfde plaats op te

Strandpachter wordt gedwongen
zijn paviljoen te verplaatsen

Voor het personeel houdt een en an-

zetten, waardoor naar een an- pachtersvereniging is nu een
dere standplaats uitgekeken nieuwe plaats gevonden bij de
moest worden. In overleg met Boulevard Paulus Loot.
de gemeente en de Strand-

In verband met de strandafkalving
werd het niet meer toegestaan zand op
te schuiven voor de ophoging voor het
paviljoen. Daardoor werd het beschikbare oppervlak als maar kleiner, zodat
er danig ingekrompen moest worden.
In de afgelopen jaren verdween daardoor een gedeelte van het zuidelijke
zonneterras en van het strand vóór
het paviljoen was vorig jaar nog maar
twee meter te gebruiken voor ligstoelen. Het gedeelte dat daarvóór nog lag,
liep namelijk bij hoog water onder. Op
het ogenblik is de situatie zo ernstig,
dat de strandtent zélf niet eens meer
geplaatst kan worden.

• De voormalige standplaats van het strandpaviljoen is Jan en Ria Molenaar
altijd uitstekend bevallen.

Bezwaren tegen vrijstaande
woningen op Groot Bentveld
ZANDVOORT - Het voorstel
van burgemeester en wethouders, om vijftien vrijstaande
woningen te bouwen op het
terrein van Groot Bentveld, is
niet zonder bezwaren gebleven. Dit bleek tijdens de laatste vergadering van de commissie voor publieke werken.
De PvdA pleitte voor sociale
woningbouw en omwonenden
van het buiten vrezen ontluistering.

naast vroeg hij zich af, in hoeverre de
overeenkomst met de eigenaar van de
grond, de firma Bakker, nog wel geldig
is. Volgens hem is Groot Bentveld al
bijna in zijn geheel gerestaureerd en is
er alleen nog een bedrag van f.
150.000,- nodig om dit te voltooien. Volgens voorzitter V.an Caspel valt het
echter te betwijfelen of 'goedkope woningbouw' daar past. Hij zelf vond het
nieuwe plan op dit terrein goed op zijn
plaats.
De overige commissieleden waren
vol lof over het nieuwe plan. Volgens
Jongsma (GBZ) moet de afgesproken
renovatie plaatsvinden, waardoor de
van de woningen mogelijk moet
PvdA-f ractielid Bloeme pleitte er tij- bouw
Sociale woningbouw is voldens deze vergadering voor, een derde worden.
hem niet meer mogelijk. Hij deed
van het beschikbare terrein te bestem- gens
idee dan ook af met 'idiotie'. Metmen voor goedkope huur- of koopwo- dit
(VVD) vond dat er alert was geningen. Volgens hem is deze grond ook horst
reageerd op de bezwaren tegen de oorzeker geschikt om woningen voor min- spronkelijk
geplande bebouwing, de
der draagkrachtigen te bouwen. Daar- verwachte verkeersdrukte
en op de
wens om de bouw aan te passen aan de
omgeving. Ook Sandbergen (D'66)
ging accoord; en van Paap (CDA)
kreeg het plan een 'dikke onderstreping omdat het overeenkomt met het
al jaren bestaande idee van beperkte
bebouwing'.
ZANDVOORT - Zeventig voertuiDe aanwezige omwonenden stonden
gen werden afgelopen vrijdag gecontroleerd op technische gebreken. Deze 'sympathiek' tegenover het plan maar
bleken allemaal voldoende in een goe- vreesden ontluistering van het buiten
de staat te verkeren, met uitzondering doordat op kavel vijftien te veel groen
van één. Een bromfiets. Aan de be- zou verdwijnen. Zij zien dan ook 'liestuurder hiervan werd een bekeuring ver' dat deze kavel niet bebouwd
wordt. Bovendien voorzien zij dat er op
overhandigd.
De controle vond plaats aan zowel de kavel twee in een later stadium meer
Boulevard Barnaart als de Zandvoort- bebouwing komt, op korte afstand van
het oude gebouw. Van Caspel gaf hen
selaan.
de garantie dat dit niet zal gebeuren.
Volgens hem wordt het groen, met
name op kavel vijftien, zoveel mogelijk
gespaard en vindt er verder geen opschuiving van bebouwing plaats. De
omwonenden beraden zich alsnog over
hun standpunt.

Alle strandpachters in Bloemendaal
zitten met dit probleem, wat algemeen
toegeschreven wordt aan de verlenging van de pier van Umuiden en - in
mindere mate - aan de Deltawerken.
Een oplossing is op dit ogenblik nog
niet voorhanden, behalve het jaarlijks
ophogen met minstens honderd duizend kubieke meter zand. De kosten
hiervan komen echter op ruim een
miljoen gulden per'j aar, een bedrag
dat de gemeente Bloemendaal niet
kan opbrengen. Naar aanleiding daarvan zal deze buurgemeente binnenkort contact opnemen met het rijk.

Vervolg op pagina 3

broodwinning. Een aantal van hen
probeert daarom een oplossing te vinden in het halveren van de strandtent
of het plaatsen van een container,
waaromheen dan enkele stoelen worden geplaatst. Ook voor de eigenaar
van het trampolineterrein loopt het
inkomen gevaar. De strandhuisjes van
vereniging De Zeemeeuwen komen dit
jaar hier niet meer terug.

Meters lager
Het was voor de uit Zandvoort afkomstige familie Molenaar een geluk,
dat hun paviljoen zich rlog net op
Zandvoorts terrein bevond. Daardoor
konden zij de gemeente aanspreken
om te helpen zoeken naar een oplossing. "Wij hebben tijdens de winter
nog afgewacht hoe het eruit zou gaan
zien", aldus Ria Molenaar, "maar ondertussen is het strand zover afgekalfd, dat wij het niet meer aandurven. Sinds een paar jaar geleden is het
strand meters lager komen te liggen.
Dat kun je ook zien aan de kilometerpalen. Eerst staken die misschien dertig centimeter boven de grond uit, nu
is dat al drie meter. Je loopt nu dan
ook het risico dat je tent bij de eerste
voorjaarsstorm al wegspoelt. Daarom
konden we niet terug daar naartoe en
moest er een andere oplossing gevonden worden".

"Ik moet zeggen dat de gemeente
Voor de pachters, die inmiddels de daarbij erg welwillend is geweest. EiBelangenvereniging
Bloemendaal genlijk kwam zij zelf met het idee om
aan Zee hebben opgericht, betekent de strandtent te verhuizen. Er is toen
het een ernstige bedreiging van hun • Vervolg op pagina 3
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Alle Lammy's

40% korting
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cron|estraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850, Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

DE LEERSHOP

ZANDVOORT - D'66 fractievoorzitter
Sandbergen
vindt het onaanvaardbaar indien de dienstverlening van de
Openbare Bibliotheek vermindert, ten' gevolge van hoge uitgaven om het dak te herstellen. Zijn verontrusting hierover uit hij in een schrijven
aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Sandbergen is zeer verontrust over
de sluiting van de Openbare Bibliotheek, die nodig was in verband met
hevige lekkage. 'Een ernstige zaak', aldus Sandbergen in zijn schrijven, 'die
op zeer korte termijn moet worden opgelost'. Daarnaast vreest hij ernstige
gevolgen, indien de reparatiekosten in
rekening worden gebracht bij de
Stichting Openbare
Bibliotheek
Zandvoort.
'Bij dit voornemen beroept u zich
waarschijnlijk op art.6 en art.9b van
de huurovereenkomst. Ik ben van mening, dat, indien u de kosten van de
reparatie tenlaste legt van de stichting, dit ernstige gevolgen zal hebben
voor haar niveau van dienstverlening.
Een onaanvaardbare zaak', aldus
Sandbergen. 'U zult het met mij eens
zijn, dat, nu het water de stichting tot
de lippen is gestegen, er op zeer korte
termijn een oplossing moet worden gevonden'.
• In de bibliotheek staan tientallen emmers opgesteld om het regenwater op te
Sandbergen wil dit onderwerp dan
vangen. De medewerkers, waaronder Els Belièn en Frank Haggenburg, moeten ook
op de agenda van de gemeenteregelmatig controleren of deze niet overlopen.
Foto: Beriott raadsvergadering van 24 februari.

Boulevard Barnaart krijgt
een totaal andere aanblik
ZANDVOORT - Een bedrag
van 2,9 miljoen gulden overheidssubsidie is toegekend aan
de gemeente Zandvoort, ter
verbetering van de toeristische infrastructuur. Dit bedrag zal in zijn geheel aan een
reconstructie van de Boulevard Barnaart besteed worden. Men zal waarschijnlijk
nog dit jaar met de veelomvattende werkzaamheden beginnen.

in het verleden vaak tot gevolg dat
zand uit het talud werd weggespoeld.
Ook aan de westzijde van de parkeerplaats komt een voetpad, op dezelfde hoogte. Daarnaast zal ook het
bestaande trottoir langs de zeereep,
met daarnaast het fietspad, blijven bestaan. Voor fietsen wordt nabij enkele
strandafgangen een stalling ingericht.
Voor motoren komen twee aparte
parkeerplaatsen. Eén bij Bouwes Palace, een ander ongeveer ter hoogte
van de Van Galenstraat. Daar kort bij
is een strook gepland, waar windsurfers korte tijd hun auto kunnen parDe reconstructie is van toepassing keren voor het afhalen en opladen van
op het gedeelte van de boulevard tus- hun spullen. Ook met bussen is er resen Bouwes Palace en de ingang van
het circuit. Het gedeelte dat nu al als
parkeerplaats wordt gebruikt, houdt
dezelfde bestemming. Het wegdek
hiervan, bestaande uit klinkers en
straattegels, zal vijftig centimeter lager komen te liggen. Hierdoor wordt
voor het langsrijdende verkeer meer
uitzicht op zee gecreëerd. Dat geldt
ook voor de voetgangers, waarvoor een
nieuw pad wordt aangelegd tussen de
parkeerplaats en het weggedeelte van
de boulevard. Daarbij is de verlaging
ook een voordeel voor patrouillerende
agenten, die daardoor meer zicht krijgen over de parkeerplaats. Voor dit
werk zal ook de nieuwe verlichting een
welkome aanvulling zijn.
De parkeerstrook wordttevensminder toegankelijk gemaakt, om de verkeersveiligheid hier te verbeteren. Er
komen enkele in- en uitritten, voorzien van 'portalen'. Daardoor is het
terrein niet meer toegankelijk voor
campers en caravans, omdat deze er
niet onderdoor kunnen. Deze portalen
worden bijvoorbeeld ook bij parkeergarages gebruikt. De parkeerstrook
zelf krijgt een duidelijker vak-indeling
en wordt voorzien van een riolering.
Hierdoor kan regenwater makkelijk
weglopen, zodat dit niet meer langs
het talud naar beneden loopt. Dit had

Gertenbachschool bestaat dertig jaar

Datum
HW LW HW LVV
19 feb
06.44 02.19 19.00 14.43
20 feb
07.22 02.53 19.44 15.18
21 feb
08.0603.3320.41 15.58
22 feb
09.05 04.24 22.02 16.49
23 feb
10.42 05.29 23.35 18.03
24 feb
12.0706.50 --.--20.04
25 feb
00.5808.2413.1821.35
26 feb
01.5909.3814.1522.23
27 feb
02.48 10.27 15.03 --.-Maanstanden: zaterdag 21 feb.
LK 09.56,uur
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Media-adviesburo
VAN VLIET
zoekt voor een van zijn medewerkers

woonruimte
in Zandvoort
b.v.k. zomerhuis of etage.
Inl. 02507-14745, vragen naar Léon
Sterk, na 18.00 u. 02507-17766.

kening gehouden. Hiervoor worden
vlakbij Bouwes Palace enkele plaatsen
gecreëerd.
De straten die schuin op de boulevard uitkomen, zoals onder andere de
Karel Doormanstraat en de Van Galenstraat, worden afgesloten. Deze
zullen hierdoor alleen nog maar vanaf
de oostzijde toegankelijk blijven. Deze
maatregel is ondermeer genomen om
overlast voor de bewoners te voorkomen en het aantal uitritten aan de
boulevard te beperken. Ter hoogte van
het verwachte Mabonproject, wordt in
de boulevard zelf een kleine knik in
westelijke richting gebouwd, om de
lange rechte weg enigszins te onderbreken. Op dit punt komt ook een
oversteekplaats.
De totale kosten voor dit project
worden op vier miljoen gulden geschat. De 1,1 miljoen die niet door de
subsidie gedekt wordt, komt ten laste
van de gemeente Zandvoort en de provincie.
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De Wim Gertenbachschool aan de Zandvoortselaan heeft al enkele duizenden leerlingen gehad. {(Archieffoto)

ZANDVOORT - De Wim Gertenbachschool viert vrijdag 20 februari haar dertig-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan wordt er morgen een muziekavond georganiseerd, waarop alle belangstellenden welkom zijn.
De muziekavond vindt plaats in de gymnastiekzaal,
waarbij wordt opgetreden door het kwartet 'Kwarts'.
Dit is met name gespecialiseerd in Balkan- en Zigeunermuziek. Daarnaast zal het kwartet ook andere dansmuzick ten gehore brengen, zodat een dansje tot de mogelij kheden behoort.
Gedurende deze avond wordt tussentijds tweemaal
een bingo gehouden met fraaie prijzen. Daarnaast is er
een loterij, met als hoofdprijs een volledig verzorgde
drie-daagse reis voor twee personen naar Parijs. De
trekking hiervan is aan het eind van de avond.
Eigenlijk was het al op 22 december 1986 dertig jaar
geleden dat de Gertenbachschool in gebruik werd genomen, maar vanwege de drukte rond de feestdagen heeft
men de viering uitgesteld. Omdat vijf jaar geleden het

vijfentwintig-jarig jubileum uitgebreid is gevierd, is dit
feest iets meer bescheiden van aard.
De school is eigenlijk de voortzetting van de Openbare
Ulo-school, vroeger gesitueerd op de plaats waar nu het
Gemeenschapshuis staat. Zij werd genoemd naar de
Zandvoortse verzetstrijder Wim Gertenbach, die in de
Tweede Wereldoorlog werd gefusilleerd. Ook zijn vrouw
en kinderen kwamen tijdens deze oorlog op tragische
wijze om het leven. Naar men aanneemt, liet een aangeschoten geallieerd vliegtuig zijn bommen vallen, waarvan één de woning van de familie raakte.
In haar dertig-jarig bestaan, dat begon onder wethouder Kerkman, heeft de Gertenbachschool vier schoolhoofden gekend: de heren Van der Waals, Koerselman,
Sinke en de huidige directeur Nijboer. De heer Nijboer
heeft de school alle dertig jaren meegemaakt. Al vanaf
het begin in 1956 is hij hier werkzaam en in 1978 werd hij
benoemd tot directeur.
In verband met de viering zijn alle belangstellenden
welkom op de feestavond.
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IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95'. PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ 21,00. PER JAAR • ƒ 39,95
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FAMILIEBERICHTEN
Graag willen wij bij deze hartelijk dank zeggen voor de
belangstelling, bloemen en kado's ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijk, mede waardoor deze dag onvergetelijk is geworden.
Harm en Jacomijntje Harms

Met genoegen geven wij U kennis
van het huwelijk, gesloten tussen
onze zoon

Ferry van Houten
en

Patty Jongemaets

Zuiderstraat 8
Zandvoort

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
is geweest, is heden plotseling van ons heengegaan, in zijn geliefde duin, mijn lieve man en
onze lieve vader, schoon- en overgrootvader,
zwager en oom
Willem Bakkenhoven
I lij bereikte de leeftijd van 83 jaar.
Zandvoort:
J. Bakkenhoven-Zwemmer
H. Rubeling-Bakkenhoven
H. Rubeling
Joke - Jos
Anneke - Wim
Hans - Raymonde
René
William
Christine - Hans
Achterkleinkinderen
en verdere familie.
2042 HC Zandvoort, 16 februari 1987
Duinstraat 4
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcentrum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar bezoek is op donderdag van

19.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaats vinden op
vrijdag 20 februari a.s. om 11.00 uur in het Crematorium Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het Crematorium.
Geen bezoek aan huis.

op 5 februari j.l. te Muiden.
Voor familie en vrienden is dit een
hele fijne dag geworden met een
fantastisch feest op het Muiderslot.
Het is daarom dat wij U met enthousiasme uitnodigen dit feest
met ons mee te vieren.
Wij serveren namelijk gedurende
de maand februari het bruiloftsmaal in ons Restaurant in Zandvoort (het ouderlijk huis)

Queeme
Kerkplein 8 - Zandvoort
Dit menu wordt U in volle omvang
geserveerd voor ƒ 55,00 per couvert of met één inplaats van twee
hoofdschotels voor f 49,50 per
couvert.
Tijdens het diner zullen de geserveerde wijnen voor onze rekening
zijn en vrijdag, zaterdag en zondag muzikaal feestelijk worden
omlijst met aan de vleugel

Herman Heierman

Hoogachtend,
Fam H. van Houten
Zandvoort
Voor reservering gelieve U te telefoneren 02507-13599.

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons terecht
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
-'
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

veilinggebouw

ELECTRO.FÖTO.TELEFOON.FOTO.ELECTR

wij gaan

UITBREIDEN
koopjes!!!

koopjes!!!

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia, Gasthuisp|ein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerksiraat 31, Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Hopende dat U aan onze uitnodiging gehoor zult willen geven en
wij U zullen mogen begroeten in
Restaurant „QUEENIE" te Zandvoort, tekenen wij met vriendelijke
groeten,

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar
.3278

Te huur gevr. voor 1 a 2 jaar
goed onderhouden
vrijstaand woonhuis
in rustige straat in bijv. Aerdenhout, Bentveld, Bloemendaal of
soortgelijke omgeving voor
zakenechtpaar zonder kinderen.
Tel. overdag 02503-37273,
's avonds 02550-21159.

kortingen tot nrO /O
Opkopers gevraagd voor grote partij lampen - TL -schakel- en
electromateriaal
ELECTRO
EH FOTO

noeFcir
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

MS
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^
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Brood- en banketbakkerij

OOK NAAR MAAT

J. SEYSENER
leder weekend weer een
ander lekker taartje in
de aanbieding «p 25
Van 9,25 voor i f

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

Heiltestraat 23 - tel. 12159

SONNEVELD
SPORTING
de witte zwaan
Dagelijkse
inbreng van
goederen
voor de
veiling

Verhuur
van tafels stoelen
serviesgoed
huisbar enz.

OOK IN- EN VERKOOP
Wij zijn geopend van 10.00 - 18.00 uur

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ 25.< excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

ZIE DE ETALAGES
Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378

ZANDVOORTSE OPERETTE VERENIGING
presenteert

WIENER BLUT
van Jofionn Sfrouss
en 2 maart
Stadsschouwburg te 'Haarlem
Aanvang 19.45 uur
Kaarten a 15,- te verkrijgen bij
Troupée Celsiusstraat 95
tel. 13840 of
Vrijdagavond in het
Gemeenschapshuis vanaf 19.00 uur.
Volgend jaar bestaat de Z.O.V. 40
jaar. Komt U meezingen en spe/en in
onze groots opgezette
jubileum-operette. Repetities vangen
aan op 7 9 maart a.s. om 20.00 uur in
het Gemeenschapshuis.
Het Bestuur

tel. 02507-14678
ledere dag geopend
van 900-1600 uur
voor vrij zwemmen,
water 30 gr
Entree ƒ 4,-(20x ƒ55,-)
's avonds
van 19.30-21.30.
ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

Fa. Waterdrinker

Hondenkapsalon ,,£LSE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Ontspanningslichaamsmassage voor
dames en here
door gedipl.
masseuse.

Tel. 02523-7624

na 18.30 uur

Tel. 12164
Mijn bril ging verl. zaterdag kapot,
dus naar Optiek Doorduin op de Krocht.
Die repareerde wor „een paar piek"
's middags was-ie al weer magnifiek.
Bedankt

RESTAURANT „DELICIA" VIERT FEEST
Wij bestaan dit jaar 20 jaar, vandaar dit feestprogramma in de maand februari

28 FEBRUARI A.S.

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN
DE PROVINCIALE STATEN
Aangevraagde bouwvergunningen
14B87 Flemingstraat 100
oprichten bedrijfsruimte
15B87 v. Leeuwenhoekstraat 12 dakkapel
16B87 Celsiusstraat 209
dakkapel
17B87 Zandvoortselaan 20
uitbreiden woning
18B87 de Sav. Lohmanstraat 2
vergroten woning
19B87 Dr. J. G. Mezgerstraat 48 3 flatwoningen
20B87 Weimarweg 6
aanbouw
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit
blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunningen
125B86 Stationsplein 35
garage
142B86 Bramenlaan 9
afdak
131B86 P. Leffertsstraat 26
garage
111B86 Kennemerweg 78-80
erfafscheiding
87B86 Fahrenheitstraat 2
erfafscheiding/pergola
5B87 van Leeuwenhoekstraat 12 uitbouw
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks m hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 M Zandvoort.
Periodieke herkeuring van gewichten

VOOR DE KINDEREN
van 14.00 tot 17.00 uur
Mini play-back show (iedereen mag mee doen) en
kindercarnaval m.rn.v. André van Duin (imitator) met leuke
prijzen en voor ieder kind een gratis consumptie en
versnapering.
Een deskundige jury zal het geheel beoordelen.
Cassettebandjes voor de Play-back show uiterlijk 1 week
vantevoren in ons restaurant inleveren.

VOOR VOLWASSENEN
van 20.00 tot 03.00 uur
Groot carnavalsfeest, met levende muziek
en m.m.v. André van Duin (imitator)

KERKSTRAAT 16, tel. 12270
Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

PIANOEN
BLOKFLUITLESSEN
Nu ook electr.
orgel v.
beginners

Tel. 18486

Burgemeester en Wethouders brengen ter algemene kennis, dat:
1. voor de herkeuring van gewichten voor deze gemeente zitting zal worden
gehouden op:
3 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur)
4 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur)
5 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur) in het
6 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur) M.D.G.O.,
9 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur) Marianne
10 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur) Philips11 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur) plantsoen
12 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur) 1, lokaal 2,
13 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur) te Haarlem.
16 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur)
17 maart 1987 van 09.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur)
2. aan de herijkphchtigendoorde Dienst van het IJkwezen zoveel als mogelijk
oproepingen zullen worden toegezonden, vermeldende plaats en tijdstip
van de herkeuring, maar dat voor degenen die geen oproep ontvangen, niettemin de verplichting tot herkeuring blijft bestaan;
3. alleen gewichten ter herkeuring behoeven te worden aangeboden en dat
maten en meetwerktuigen, mits voorzien van het jaartalmerk 81 of later,
daarvan m het vervolg zijn vrijgesteld (maten en meetwerktuigen met een
jaartalmerk 80 of voorafgaand dienen nog eenmaal ter herkeuring te worden aangeboden);
4. voor de gewichten en herijkperiode van 4 jaar zal gelden, zodat voor de
gemeente, na de onderhavige zitting, eerst ongeveer 4 jaar later een volgende herijkzitting zal worden gehouden;
5. voor degenen die thans van de herijkzitting geen gebruik maken, nog gelegenheid tot herkeuring bestaat aan het l J kkantoor Amsterdam, Brouwersgracht 276 te Amsterdam, geopend iedere maandag, uitgezonderd Christelijke en nationale feestdagen van 09.00 -12.00 en van 13.00 -16.00 uur en
dat betrokkenen wordt aangeraden niet tot die volgende zitting te wachten,
omdat dan inmiddels de thans op de gewichten voorkomende ijkmerken zullen zijn vervallen (het jaartalmerk 83 is geldig tot eind 1987, het jaartalmerk
84 tot eind 1988);
6. voor de herkeuring en het justeren van gewichten keurloon c.q. justeerloon
verschuldigd is, dat bij het weer in ontvangst nemen van de voorwerpen moet
worden voldaan.

Op woensdag 18 maart a.s. van 's morgens acht uur tot 's avonds zeven
uurzal de stemming worden gehouden ter verkiezing van de leden van de
Provinciale Staten.
De oproepingskaarten voor de stemming worden eind februari a.s. bezorgd.
Degenen, die geen oproepingskaart hebben ontvangen en op 3 februari 1987in
het bevolkingsregister van Zandvoort stonden ingeschreven, kunnen zich wenden tot de afdeling Burgerzaken, Schoolstraat 6.
De kiezers kunnen hun stem uitbrengen in het stembureau dat op de oproepingskaart is vermeld of in een stembureau naar keuze, gelegen in de provincie
Noord-Holland.

Het stemmen in een stembureau naar keuze in deprovincie Noord-Holland.
Het verzoek om in een stembureau naar keuze in de provincie Noord-Holland te
stemmen kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. Een schriftelijk
verzoek moet worden gedaan op een formulier dat kosteloos verkrijgbaar is bij
de afdeling Burgerzaken.
Het formulier en de oproepingskaart moeten uiterlijk op 4 maart 1987 bij de
afdeling Burgerzaken worden ingediend.
Bovendien is het mogelijk een verzoek om te stemmen in een stembureau naar
keuze, uiterlijk op vrijdag 13 maart 1987 in persoon en onder overlegging van de
oproepingskaart, bij de afdeling Burgerzaken in te dienen. De inwilliging van het
verzoek blijkt uit de omzetting van de oproepingskaart (op de achterzijde) in een
kiezerslegitimatiekaart.
Een kiezerslegitimatiekaart kan, indien deze in het ongerede is geraakt, niet
worden vervangen.
Het stemmen in een stembureau naar keuze kan een oplossing zijn voor mensen die slecht ter been zijn en voor mensen die zich met een rolstoel voortbewegen. Voor deze laatste categorie zijn alle stembureaus aangepast met uitzondering van;Dr. A. Plesmanschool, A. J. v. d. Moolenstraat 57 (stembureau 2)
en de Oranje Nassaukleuterschool, Lijsterstraat 3 (stembureau 3).
Is het stembureau waar u dient te stemmen voor u moeilijk toegankelijk, dan
kunt u ook uw oproepingskaart omzetten in een kiezerslegitimatiekaart, zoals
hierboven reeds vermeld.
Het stemmen bij volmacht
Voordegenen die hun stem dooreen ander willen laten uitbrengen bestaat de
mogelijkheid tot het stemmen bij volmacht. Een volmacht kan worden verleend
hetzij door overdracht van de oproepingskaart danwei op schriftelijke aanvraag.
De aan te wijzen gemachtigde moet zelf bevoegd zijn om te stemmen: hij mag
niet meer dan (wee aanwijzingen als gemachtigde aanvaarden.
Bij machtiging door overdracht van de oproepingskaart is de tussenkomst van
de gemeente niet nodig. Machtiging op deze wijze kan uitsluitend geschieden
indien de gemachtigde in hetzelfde stemdistrict als de volmachtgever woont (de
adressen van het stembureau en het nummer van het stemdistrict op de oproepingskaart moeten gelijk zijn).
De machtiging geschiedt door invulling en ondertekening van de op de voorzijde van de oproepingskaart voorkomende verklaring en de overhandiging van
de aldus in een volmachtlegitimatiekaart omgezette oproepingskaart aan de
gemachtigde. De aldus gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met zijn
eigen stem in het op de oproepingskaart vermelde stembureau uitbrengen.
Indien de volmachtgever en de gemachtigde niet in hetzelfde stemdistrict
wonen, kan een schriftelijk verzoek tot het stemmen bij volmacht worden gedaan op een formulier dat kosteloos verkrijgbaar is bij de afdeling Burgerzaken.
Het formulier moet uiterlijk 4 maart 1987 bij genoemde afdeling worden ingediend. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtlegitimatiekaart, waarmee de volmachtstem door de gemachtigde in een willekeurig stembureau in de provincie Noord-Holland kan worden uitgebracht.

Zandvoort, 19 februari 1987
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Strandpachter Molenaar

Lekkage bibliotheek

dat dit het gevolg is van iets dat door
mensenhanden is gedaan. Met zware
stormen kun je rekening houden.
Daar kun je je ook tegen verzekeren,
maar wat er nu gebeurt, verwacht je
toch niet als je daar begint. Die mensen kunnen nu geen kant op".

• Vervolg van pagina l
contact opgenomen met de Strandpachtersvereniging en na gezamenlijk
overleg leek het terrein tussen de paviljoens vier en vijf het meest voor de
hand te liggen. Ook de eigenaars daarvan, de familie Loos en Gert Toonen
verleenden direct hun medewerking
en daar zijn wij hun erg dankbaar
voor. Het was zelfs zo, dat nog een
optie had op dat terrein, maar hij heeft
daar onmiddellijk van afgezien. Hij
gunde ons dit echt. Dan merk je toch
wel dat strandpachters veel voor^lkaar over hebben. En de gemeente
zorgt nu voor een extra strandafgang,
zodat onze strandtent tenminste goed
bereikbaar is".

"Daarnaast is het ook triest voor de
mensen die al jaren op het Bloemendaalse strand komen. Daar zijn veel
sportmensen bij en middenstanders,
veelal uit Haarlem, waarvan de meesten kennen elkaar ondertussen goed
kennen. Er blijft voor hen op den duur
geen consumptietent meer over en als
het zo doorgaat met die strandafkalving, kunnen zij daar binnenkort helemaal niet meer terecht".

Eigen klantenkring

Eigen werkwijze

• Vervolg van pagina l
gebeurt en het nieuwe dak lang meegaat. Zo is er dus een meningsverschil
ontstaan. Wij hebben echter kunnen
bereiken, dat er nog deze week een
onderzoek wordt gedaan door een onaf hankelyke instantie, waarbij naar
de hele dakconstructie wordt gekeken.
Naar aanleiding van dat onderzoek
praten wij maandag verder".

Tijdelijke oplossing

De verhuizing gaat de familie Molenaar echter niet 'in de koude kleren
zitten'. Sinds 1967, het jaar dat zij het
paviljoen aankochten, zijn zij op dezelfde plaats, vlak onder restaurant
De Zonnehoek, werkzaam geweest.
"Wij hebben daar een heel eigen klantenkring opgebouwd, die wij nu dus in
de steek moeten laten. De meeste mensen kwamen al jaren bij ons. Zij vinden
het dan ook heel naar dat wij verhuizen. Sommigen hebben al aangekondigd dat zij ons zullen volgen naar
Zandvoort, maar het is de vraag of zij
dat doen. Voor hen is Zandvoort toch
iets heel anders dan Bloemendaal".
Om de bezoekers die dit jaar door een
lege standplaats verrast worden, in
kennis te stellen van de verhuizing,
wordt er een speciaal bord geplaatst.

Jan en Ria Molenaar, die vroeger
beide op het strandpaviljoen van Piet
Termes hebben gewerkt en elkaar zo
hebben leren kennen, willen proberen
hun eigen werkwijze te handhaven.
"Wij hebben in die twintig jaar onze
eigen manier van werken opgebouwd.
Wij doen het werk bijna uitsluitend
met z'n tweeën. Hooguit een enkele
keer met een vakantiehulp erbij. Wij
serveerden niet, de klanten kwamen
zelf hun consumpties halen. Dat vonden zij geen bezwaar, want omdat wij
daar helemaal op ingespeeld waren,
verliep dat erg vlot. Wij willen proberen dat zo vol te houden, want na zoveel jaar is het op de eerste plaats al • Jan Molenaar, de grootvader van de huidige Strandpachter, was in de twintiger jaren al met een strandtent begonnen.
moeilijk om te gaan verhuizen, maar Op bijna dezelfde plek waar zijn kleinzoon de afgelopen twintig jaar een strandpaviljoen heeft gehad.
nog moeilijker om je manier van werZo moet er ook afgewacht worden of richting zal verplaatsen, richting aanleiding van allerlei onderzoeken
ken te veranderen. Maar of dat hier op
"Het is echt heel erg voor de strand- deze wijze vol te houden is, moeten wij de nadelige stroming en daarmee de Zandvoort. De voorspellingen zijn ech- wordt verwacht dat de situatie zich
strandafkalving zich in zuidelijker ter dat het niet zover zal komen. Naar binnen enkele jaren zal stabiliseren.
pachters die achterblijven. Vooral om- maar even afwachten".

Cultureel Centrum is op
zoek naar alles wat met
schoenen heeft te maken
ZANDVOORT - Schoenen
en alles wat daarmee te maken
heeft, dat is wat de leiding van
het Cultureel Centrum Zandvoort momenteel zoekt. Men is
voornemens in april en mei
een expositie te houden met
schoenen als centraal onderwerp.

materiaal zoals katalogi, boeken en
prenten.

Waar men echter niet in geïnteresseeerd is, zijn voorwerpen in de vorm
van een schoen. Dus geen sieraden of
bijvoorbeeld sierpotten voor planten
in deze vorm. Een van de uitgangspunten bij het samenstellen van deze
tentoonstelling is, dat de schoen ook
schoen moet blijven, in welke maat
De tentoonstelling wordt zeker geen dan ook.
historisch overzicht en er ligt geen weDegenen die aan deze expositie wiltenschappelijke opzet aan ten grondslag. Heel veel kijkplezier is het doel en len meewerken, wordt vriendelijk verdaarom moet er ook heel veel te zien zocht spoedig contact op te nemen met
zijn. Daarom wil men graag allerlei Emmy van Vrijberghe de Coningh van
'schoenen in bruikleen. Dit kan van het Cultureel Centrum Zandvoort.
alles zijn. Schoenen vanaf ongeveer Het Centrum, aan het Gasthuisplein,
1900, feest- of sportschoenen, klom- is geopend van woensdag tot en met
pen, laarzen of orthopedisch schoeisel. zondag van 13.30 tot 16.00 uur. TelePoppen-, miniatuur- of kinderschoe- foon 16924.
nen, eventueel ook de allereerste die
verzilverd zijn.
Daarnaast is ook alles wat met
schoenen te maken heeft welkom. Dit
geldt bijvoorbeeld voor gespen en andere versieringen, schoenenzakken of
ZANDVOORT - De autokrakers
oude schoenendozen. Zo is men ook
geïnteresseerd in materiaal wat ge- hebben de afgelopen week niet stil
bruikt wordt om het schoeisel in con- gezeten. Vorige week dinsdag kwamen
ditie te houden of te repareren, zoals op het politiebureau twee meldingen
oude potjes crème, veters, leesten, vor- binnen van diefstal uit auto's. De volmen en 'laarzenknechten'. Daarnaast gende dag was het opnieuw raak. Een
hoopt men op divers documentatie- derde auto was opengebroken.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
"^"^ggpHPJ ' '
TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Belastingdienst biedt hulp
bij invullen aangiftebiljet
ZANDVOORT - Ook dit jaar
wordt er door de belastingdienst hulp geboden bij het invullen van het inkomstenbelastingbiljet. In Zandvoort kan
men daarvoor, na telefonisch
een afspraak gemaakt te hebben, gratis terecht in het Huis
in de Duinen. Afspreken is
echter alleen mogelijk via het
telefoonnummer van de Vrijwillige Hulpverlening, 17373.

bereiken. Men moet wel in het bezit
zijn van een E-, T- of A-biljet. Een
uitzondering hierop geldt voor winst
uit onderneming.
Voor ieder die van deze gelegenheid
gebruik maakt, wordt een tijd van
twintig minuten beschikbaar gesteld.
Indien men denkt, meer tijd nodig te
hebben, moet men dit bij het maken
van de afspraak kenbaar maken. Hoe1
wel op de formulieren l april als uiterste inleverdatum staat vermeld, is het
geen bezwaar indien men pas later terecht kan.
Voor zover van toepassing, is het nodat men de volgende gegevens
Het gaat hierbij om de eenvoudige dig
meebrengt: jaaropgave AOW, pensigevallen, waarbij normaal geen boek- oen
overige inkomsten; gegevens
houder, accoutant of belastingconsu- over en
het saldo op giro-, bank- of spaarlent nodig is. Gehpopen worden belas- rekening
op 31 december; gegevens
tingplichtigen, die niet anders dan
de vorig jaar ontvangen en bemet groot bezwaar de inspectie aan de over
rente, eventueel ook rekeninSurinameweg 2 te Haarlem, kunnen taalde
gen van postorderbedrijven waarop
rente vermeld staat; giro- of bankafschrijvingen van betalingen aan ziekenfonds,
ziektekostenverzekering,
KERKDIENSTEN
medicijnen, artsen, brillen, gebitten,
elastieken kousen, gehoorapparaten
Weekend 21/22 februari
en de batterijen hiervoor; diëetkosten
(indien voor de eerste maal, dan een
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
verklaring van de arts meebrengen);
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer zondag: 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- taxikosten voor vervoer naar zieken14444.
wen,
huis of arts; en verder alle papieren
Spreekuur wijkfunctionaris Noord Kindernevendienst en crèche
waarover men twijfelt. Zonder deze ge(Guido van Schagen) maandag 11.00gevens kan men niet geholpen wor12.00 uur en 19.00-12.00 uur in de Van GEREFORMEERDE KERK,
den.
Pagee Sporthal (Stekkie), tel. 17113. zondag: 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
Het gezamenlijk ingevulde aangifWijkfunctionaris Centrum (Peter Kindernevendienst en crèche
tebiljet wordt door de ambtenaar geKuling) woensdag 10.00-11.00 uur en
houden. Indien men dit niet wil, bij19.00 tot 20.30 uur in het politiebureau NEDERLANDSE PROTESTANTEN- voorbeeld om een fotokopie te maken,
Hogeweg.
BOND
kan men het formulier terugvragen.
Wijkfunctionaris Zuid (Co Koper) zondag: 10.00 uur Mevr. J. Broström,
maandag 19.00-20.30 uur en woensdag Lisse/Sassenheim
11.00-12.00 uur.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
BRANDWEER: tel. 12000.
zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en
samenzang
CENTRALE POST AMBULANCE- zondag: 10.30 uur Hoogmis m.m.v. St.
VERVOER (CPA) KENNEMER- Caeciliakoor
ZANDVOORT - De bemanning van
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
de Dr. Ir. S.L. Louwes en de wipperKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, ploeg zullen maandagavond een oefeTAXI: tel. 12600.
Haarlem
ning houden. Men vertrekt om 20.00
Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en uur vanaf het boothuis.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- bijbelgespreksgroepen
weg l, Zandvoort. Spreekuur op - 10.30 uur: morgendienst Dhr. G.
maandag en donderdag van 1.30 tot Gans, Rotterdam
Vrijwillige Hulpverlening
3.00 uur door de heer Frits van Veen of - 19.00 uur: avonddienst Ds. J. Smink
na telefonische afspraak. Tel: 02507- Rotterdam
19393
Woensdag: 20.00 uur: jaarvergadering

Autokrakers
weer op pad

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 21/22 februari
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.

KNZHRM oefent
komende maandag

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine BELBUS:
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Het is nu mogelijk voor inwoners van
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. 55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. Men belle hiervoor: 24 uur van tevo15847.
ren:
Huis in de Duinen: tel: 13141,

Nieuwsblad
Onalhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur. G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u.; woensdag 9-11 u ,
donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u
Advertentieverfcoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres
postbus 264. 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider. B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvuort, lel
02507 -12066 Postadres postbus 26,2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, ƒ
21,00 per half jaar, ƒ 39,95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers/ 1,Beiorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 -

17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. InlichVan 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar tingen: R. van Rongen, Van Raepsociaal cultureel werk (zwemmen, eet- horststraat 36 te Haarlem, tel. 023tafel, kaarten etc.)
244553.

Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.)

BURGERLIJKE STAND

STORINGSDIENST GASBEDRIJF: Ondertrouwd:
Schuiten, Cornelis Gerhard en Ottolitel. 17641.
ni, Anneliese
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK Van Egdom, Willem Jan en MoolenZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. kamp, Willemina
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, Gehuwd:
maandagavond van 19.00-20.00 uur. Kroese, Jan en Greve, Catharina EliVerder volgens afspraak. Voor deze sabeth
hulpverlening, beschikbaar voor iede- Adam, Hendrik Johan en Stolk, Maria
re inwoner van Zandvoort geldt dat Louiza
ervoor de vrager geen kosten verbon- Molenaar, Anton Karel en Van der
Heide, Elisabeth Petronella
den zijn.
Geboren:
Muriël Linda Jenny Catharina, dochter van: Gazenbeek, Henk Jan Adriaan en Hofstra, Nannita Marja Erica
Fabian-Gerben, zoon van: Wijen,
Franciscus Hubertus Henricus Maria
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis en Munier, Ingrid Désirée
L. Davidsstraat. Eerste en derde,
woensdag van de maand van 17.30- Overleden:
18.30 uur.
Pellerin, Korstiaan, oud 74 jaar
Weppner, Grjsbertus, oud 66 jaar
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't Kroon geb. Mastenbroek, Aaltye, oud
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde 86 jaar
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 Skoruppa, Marie Elisabeth, oud 81
jaar
uur.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

17373

Ook heeft men aan de bibliotheken
van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal gevraagd of men de diensten zolang wil overnemen. Heemstede heeft
zich ondertussen hiertoe bereid verklaard, maar men beseft dat dit voor
veel mensen te ver weg is. Indien een
oplossing wordt gevonden, zal deze zo
spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Wel staat vast, dat de dienstverlening op beperkte schaal zal
plaatsvinden. Men zal bijvoorbeeld
niet vijftien titels mee kunnen nemen.

ZANDVOORT - Als er tijdens de komende gemeenteraadsvergadering net zo wordt
in ll002Ü
gestemd als tijdens de commis*
sievergadering voor financiën, temüO
wordt er dit jaar veel rollend een voorwaarde die Ingwersen (CDA)
materieel van de gemeente stelde, alvorens voor de aanschaf van
vervangen. Hiermee is een be- de veegmachine te stemmen. In verdrag van ruim vier honderd band met de vervanging van de auto
met kraan behield hij zijn stem voor,
duizend gulden gemoeid.
omdat dit voorstel volgens hem onvolDe voertuigen die vervangen moeten worden zijn voor uiteenlopende
werkzaamheden. Zo gaat het hier om
een auto met kraan, ter waarde van f.
210.000,-, een kunstmeststrooier/bezander van f. 15.000,-, een zand-zoutstrooier ter waarde van f. 35.500,-, een
trilwals van f. 24.000,- en een kleine
veegmachine die f. 125.000,- moet gaan
kosten. Volgens de heer Van Delft van
Publieke Werken, gaat het hier om
investeringen die in het verleden zijn
uitgesteld. Volgens hem is het niet nodig voor dit materieel extra personeel
in te huren. Dit naar aanleiding van

Teveel alcohol
om achter het
stuur te zitten

BRIEVENBUS
EMM
Dames en Heren,
Hiermede kom ik terug op het interview met Mevr. Ellie Buijing afgedrukt in Zandvoorts Nieuwsblad van
22-1-1987 naar aanleiding van haar
verkiezing tot bestuurslid van onze
vereniging. Omdat ik meer van soortgelijke interviews verwachtte, heb ik
even gewacht met reageren, doch de
stilte is helaas reeds weergekeerd.
Iemand die inziet, dat er in onze vereniging, die momenteel' meer onderhouds- dan woningbouwcorporatie is
als bestuurders bergen werk valt te
verzetten en bereid is daarvoor haar
hobby's opzij te zetten, hoelang zal dat
niet geleden zijn, dat wij iets dergelijks
hebben gehoord. Naast haar werkkring houdt zij een grote hobby over,
EMM. Verder viel mij haar bescheidenheid op. Ondanks de overweldigende meerderheid waarmede zij is gekozen, neemt zij vooralsnog genoegen
met een matige positie.
Hoewel ik volledig overtuigd ben
van haar eerlijkheid en goede bedoelingen, heeft zij toch onbewust een
knuppel in het hoenderhok gegooid.
Wanneer ik de twee andere gekozen
bestuursleden even buiten beschouwing laat, rijst toch de vraag wat doen

mmmm
OP IS OP

BEHANG
VANAF

per rol

DECORETTE
STOFFEN
vanaf 3,- p. mtr.
Ook voor al uw glas en spiegels uit voorraad

KEUR EN ZOON
PARADUSWEG 2, ZANDVOORT
tel. 15602 - t.o. politiebureau

"De subsidie voor personeelskosten
krijgen wij via de provincie, maar voor
het overige zijn wij merendeels afhankelijk van gemeentesubsidie. Dus onze
uitgaven komen uiteindelijk toch
weer voor rekening van de gemeente.
Alleen is het met de huidige constructie voor haar begrotingtechnisch
waarschijnlijk gunstiger als wij de rekening betalen. Maar je kunt niet alles
doorberekenen aan de gebruikers,
want dan vallen zij af. Daar moet je
voorzichtig mee omgaan".
Wat de nieuwe dakbedekking precies gaat kosten, staat nog niet vast.
Zowel de Provinciale Bibliotheek Centrale (PBC) als de gemeente hebben elk
een andere instantie om advies gevraagd. De uitkomsten verschilden
sterk. Volgens een bedrijf in Weesp,
dat door de gemeente is benaderd, zouden de kosten f. 46.000,- bedragen. De
architect van de PBC had geen exact
bedrag voorhanden, maar volgens
hem komen de echte kosten een stuk
hoger te liggen. Dit hangt uiteraard af
van de constructie.

Vrouwen Van Nu

Diploma voor
Rob Tan

AAN HET BESTUUR EN DE LEDEN
VAN WONINGBOUWVERENIGING
EMM

"Alle onkosten worden nu in feite
door de bibliotheek opgebracht", aldus
Frank Haggenburg, hoofd van de bïbhotheek, "maar binnen de huidige
begroting zien wij weinig mogelijkheden tot het betalen van een nieuw dak.
Als de bibliotheek zelf eigenaar zou
zijn, zou het wellicht makkelijker zijn
hiervoor geld te reserveren. Er is daarom indertijd ook wel overwogen om
het pand aan te kopen".

"De beide adviezen zijn echter in
strijd met elkaar. Het bedrijf uit
Weesp ziet een mogelijkheid voor reparatie op korte termijn, waar de gemeen te ook aan vasthoudt. Natuurlijk
is het wel gunstig als het op korte termijn kan gebeuren, maar over de wijze
waarop hebben wij zo onze bedenkingen. Al is het advies van dat bedrijf
financieel-economisch voor de gedoende was beargumenteerd. Flierin- meente het meest aantrekkelijk, het is
ga (GBZ) ging alleen accoord met de toch wel een voorwaarde dat het goed
aanschaf van een zand-zoutstrooier.
Hrj was niet overtuigd van de noodzaak om de overige voertuigen te ver- VERENIGINGSNIEUWS
vangen en behield daarbij dus zijn
stem voor.

ZANDVOORT - Op de Grote Krocht
werd zaterdagnacht een achtendertigjarige automobilist aangehouden. De
Zandvoorter moest een blaastest doen,
waarbij bleek dat hij teveel alcohol
had gedronken om nog achter het
stuur te mogen kruipen. Bij de controZANDVOORT - Rob Tan, van res- le van de auto trof de politie een kleine
taurant Fong-Lie, heeft op 5 februari hoeveelheid soft-drugs aan.
van kamerlid Van Erp het diploma
'Gespecialiseerd Restaurant Kok ChiOp een later tijdstip werd bij de man
nese Keuken' uitgereikt uitgereikt ge- een huiszoeking gedaan, waarbij nog
kregen.
meer soft-drugs werden gevonden.

ADVERTENTIE

1,-

De medewerkers vinden het zelf niet
verantwoord, als zij gedurende vier of
vijf weken de leden geen diensten kunnen verlenen. Dit zou vervelend zijn
voor de leden en vooral voor degenen
die naslagwerken nodig hebben. Daarom hebben zij enkele alternatieven bedacht. Waarschijnlijk gaat men op
zoek naar een andere, tijdelijke vestiging binnen Zandvoort. Misschien dat
de Jaap Kiewiet Mavo hiertoe een mogelijkheid biedt. Men staat echter
open voor suggesties. Een andere mogelijkheid zou zijn, een bibliobus in te
zetten, maar deze is waarschijnlijk
niet voorhanden.

Aanstaande zaterdag is de bibliotheek wel geopend van voor het terugbrengen van boeken. Indien de uitleentennijn verstreken is, zal er geen,
boete berekend worden. De uitlening
.aan Huis m de Duinen, de Bodaanstichtmg, Huis in het Kostverloren en
Nieuw Unicum zal gewoon doorgaan.

de overige vier „zittenblijvers" daarmee? Gooien zij ook hun eventuele nevenfuncties en hobby's overboord of
komen zij tot andere gedachten? Hoewel zij op 18-12-86 niet direct waren
betrokken, kunnen zij het resultaat
van deze verkiezingen gemakkelijk op
zichzelf herleiden en vaststellen, dat
zij die avond beslist niet de steun van
de algemene ledenvergadering hadden. Persoonlijk was ik niet gebleven,
maar dat is een eigen keus. Aanblijven
onder deze omstandigheden is op zich
niet zo bezwaarlijk, doch hierbij past
dan wel een corrigerende opstelling.
Bovendien is de democratisering van
de woningbouwcorporaties in aantocht.
• Wat de leden betreft. Deze zullen de
opvattingen van Mevr. Buijing eveneens ter harte moeten nemen. Zulke
bestuursleden daar moeten wij zuinig
op zijn. Onze vereniging met 5500 leden is l „dooie boel". De belangstelling
voor vergaderingen is bedroevend.
Mopperen op straat, dat het een zootje
is en het toch nooit verandert, is zinloos. Anderen beweren als ik problemen heb, red ik mijzelf wel. Dit is in
strijd met de naam van onze vereniging, die heet EENDRACHT MAAKT
MACHT en niet „het Eigenheimertje".
Er valt op tamelijk korte termijn van
alles te regelen. Daar is uw steun voor
nodig. Is het nu zo erg om 2, 3, misschien 4 maal per jaar het kaartavondje te verschuiven of op te rijzen
uit de TV-stoel en de pils en de borrelnootjes even in de steek te laten. U
kunt er slechts baat bij hebben. Speciaal de bewoners.

.

Van Vereniging Vrouwen Van Nu
kunnen vrijdag 20 februari tien personen gezellig lunchen bij de Algemene
Technische School aan de Verspronckweg 150, te Haarlem. Hiervoor verzamelen om 11.30 uur bij de halte van
bus 81, aan de Louis Davidsstraat, of
om 12.00 uur bij de Technische School.
De prijs bedraagt f. 10,- per persoon,
inclusief een glas wijn.
Dinsdag 24 februari organiseert
Van Nu de algemene ledenvergadering in Hotel Triton. Na het zakelijke
gedeelte zal de heer Davids de dia's
vertonen, die hij bij de viering van het
tien-jarig bestaan van de vereniging
heeft gemaakt. Een grote opkomst
wordt derhalve verwacht.
Vrijdag 27 februari is er onder leiding van de heer Kooij een rondleiding
langs de 'ijsgezichten' van Hollandse
meesters, die te bezichtigen zijn in het
Teylers Museum. Hiervoor verzamelen bij de ingang van het museum, om
11.00 uur. Kosten f. 4,- per persoon. De
entree voor eigen rekening.

'Oud Zandvoort'
houdt jaarlijkse
genootschaps-avond
Genootschap Oud Zandvoort houdt
morgen, vrijdag 20 februari, in gebouw De Krocht zijn jaarlijkse genootschapsavond. Er is weer getracht voor
de vijf honderd vijftig leden en ook
voor andere belangstellenden een aantrekkelijk programma samen te stellen.
Zo zal onder andere het Zandvoorts
Kinderkoor optreden en ook de heer G.
Nijkamp muzikale medewerking verlenen. Verder staan op het programma een gedeelte van de film 'Tussen eb
en vloed' (onder voorbehoud), nieuwe
dia's van het oude Zandvoort, oude
films uit het bezit van de familie Joustra en vertellingen door mevrouw E.
Jongsma-Schuiten. Ook de heer Ad
Hendriks zal aanwezig zijn om een
demonstratie goochelen te geven.

Diaprojectie voor
Vereniging van
Huisvrouwen

De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen geeft dinsdag 24 februari in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat een driedimensioIn Zandvoorts Nieuwsblad van 12-2- nale-diaprojectie.
zijn
87 op de deftige frontpagina een on- het Thijsse's Hof Onderwerpen
en Zuid-Limburg.
derhoud met onze directeur over de Deze macro-stereot'otografie.
dinsdag
afhandeling van de verschillende gepresenteerd door de heer A.
Bhckklachten. Gelukkig positief en late ha- man. is uniek in de wereld.
ver komt ook op. Wel neem ik aan, dat Aanvang 14.00 uur. De toegang voor
het hier voornamelijk om de blokken leden is gratis. Ook niet-leden zijn wei11 en 12 gaat. Zonder mij daarvoor kom, voor hen bedraagt de toegang f.
speciaal te hebben ingespannen, moet 2.50.
ik jammer genoeg vaststellen, dat er
terugwerkend van 11 en 12 naar het
begin Celsiusstraat er wat groot onderhoud betreft heden geen blok
klachtenvrij is. Door achterstallig
klein onderhoud verkeren enkele woningen in slechte staat, waarvan ik er
één heb mogen aanschouwen die tegen de onbewoonbaarheid aan leunt.

Gespreksgroep
voor ouderen in
Dienstencentrum

De bewoners die klagen doen dit in
de eerste plaats uit eigen belang, maar
verlenen de verhuurder een geweldige
service door op de gebreken aan zijn
eigendom te wijzen. Vele bewoners
klagen om uiteenlopende redenen niet
terwijl daar wel een grond voor is. Dit
laatste is een zeer slechte zaak voor het
woningbestand en het ligt m.i. op de
weg van de bouwtechnische medewerkers en bestuurders de wijk in te gaan
om erop toe te zien, dat het miljoenenbezit op peil blijft. Dit gaat niet vanaf
de stoel. Een volgende maal iets over de
democratisering en de gang van zaken
bij een woningbouwvereniging met
modernere opvattingen.
Hoogachtend,

S. Hofstra.

ZANDVOORT - In verband met de
sluiting van de Openbare Bibliotheek,
zal de gespreksgroep voor ouderen, onder begeleiding van Mia Laarhoven,
voorlopig in het Dienstencentrum
plaatsvinden. Men kan zich nog aannielden voor deze groep, waarin men
over allerlei onderwerpen van gedachten kan wisselen. De bijeenkomsten
zijn op donderdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur. De deelname bedraagt f.
1,25 per keer.
Het Dienstencentrum is aan de Koninginneweg 1. Men wordt wel verzocht, zich van tevoren telefonisch
aan te melden, bijvoorkeur op maandag- en donderdagmiddag van 13.30
tot 15.00 uur, telefoon 19393.

DONDERDAG 19 FEBRUARI 1987
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Sociëteit Duysterghast
viert zijn 4de lustrum

om van te watertanden.

Aanbiedi

Parijzer
boterhamworst.
150 gram. 1,65

OP ZATERDAG 21 FEBRUARI a.S. VANAF 19.00 UUR
We houden dan OPEN HUIS en we zuilen het prettig
vinden, indien u dat met ons mee wilt vieren.

sesambollen. 6 stuks'
1.95

We zullen u dan graag, en met enige trots, ons nieuwe onderkomen tonen aan de Diaconiehuisstraat 1
in Zandvoort. Het belooft een gezellige avond te
worden met medewerking van het dansorkest

NU 6 STUKS

165

Advocaatschnitte Gegarneerd
met slagroom en chocolaatjes.

S?5

Uiteraard zorgen we voor een hapje en een drankje.

Kwekerij P. van KLEEFF
DINSDAG GESLOTEN

KWEEKKASJES voor de vensterbank
JIFFY-POTS

,

NU

Maison de Rouret
Vin de pays
des Côteaux
de l'Ardèche. Rode,
Franse wijn. 3.95

Saksische
smeerleverworst.
250 gram. 1.75

NÜ3
-

Voor Telegraaf in Zandvoort

bezorgers
Verdiensten ca. ƒ 50,- tot
ƒ1 80,-p.w. v. kleine wijken.

/é uur per dag.

Oude Goudse kaas. Vers van 't
mes. 500 gram. 7.45
fefC

10.-

Doos)eè

KTTT
135 gram. 1.90 NU

NV

Echt Waar Voor Je Geld

FLESSEN

Hollandse of Franse
kaaswafeltjes.

gevraagd.

Van Stolbergweg 1 ^
Zandvoort - Tel. 17093

2.25
Groninger
boerenleverworst
Per stuk 350 gram

Hazelnoot-eitjes,
melk of puur.
Zakje met 200
gram. 4.50

195

De openingstijden van onze Sociëteit zijn:
Maandag en donderdag vanaf 19.00 uur
Dinsdag en woensdag vanaf 17.30 uur
Vrijdag vanaf 17.00 uur
Zaterdag vanaf 14.00 uur
Zondag vanaf 16.00 uur
Op deze avonden en middagen kan men biljarten, klaverjassen, bridgen,
schaken. Er zijn ook bingo- en dansavonden.

Ongezouten
pinda's. 250 gram.

Nü 4?5

Heel boerenwit of bruin. 2.30

DE CAMARO'S

NÜ6
FLESSEN

Hema gebak: dagelijks vers
uit eigen Banketbakkerij:

NU

Garrafeira 1978.
Volle, rode Portugese wijn met een
zacht bouquet. 6.75

NU O.

HEMA

Een nette werkende
jongeman, 24 jr,
zoekt v. perm. bew.

gestoft, woonr.

= INFORMATIE
OP NIVEAU

met d/t en vrije
kookgel. of
zomerhuis.
Br. ond. nr. 75054
bur. v.d. blad.

Aanmelden 023-271185 tussen
18.00-20.00 uur of 023-315515
van 09.00-12.00 uur 's moroens.

NAAR EEN ANDERE SCHOOL: NAAR WELKE?

(div. maten)

ZAAIGROND - BEMESTING
ONDERWIJSINSTITUUT

BLOEM- en GROENTEZADEN

VAN DE VELDE
Briandlaan 3 t.m. 9 - Haarlem
Tel. 33 68 68

AANVANG NIEUWE
CURSUSSEN

ROB TAN
w

Van restaurant Fong Lie
Gefeliciteerd met het diploma
gespecialiseerd restaurant kok Chinese
keuken

SLAGERIJ

HL ARBOUW
Haltestraat 12
Zandvoort
Tel. 02507-12616

7,25
1,15
2,25
1,85
2,95

1/2 pond BIEFSTUK
1 ons LEVERKAAS
11/2 ons HAM
1 ons AMERICAIN
1 ons ROSBIEF

Robert
Henk
Elmy
Julia
Jasper
Jos
Sandra Nanet

Inschrijving geopend
Beroepsopleiding voor

Ingrid
Bruni
Johnny Sr.
Johnny Jr.
Tmy
Saskia
Robert Jan

RECEPTIONISTE - SECRETARESSE STENOTYPISTE
KANTOORASSISTENT - BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER(STER) - INFORMATICA

ui n m

Om dit te vieren 10% korting bij
inlevering van deze felicitatie
t/m 15-3-'87

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin
rundvlees en natuur varkensvlees

Hogeschool Holland
Nieuwe en inruil

Vrije studierichtingen

RENAULTs?

ECHT BELGISCH... JE PROEFT 'T!
" "

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER'.
VRIJDAG EN ZATERDAG

GEBURENBROOD ƒ 1,25
VANAF DINSDAG

PRALIN TAART

ƒ 6,75

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr.
13360
OFF. RENAULT Service en Verkoop

SAUNA

Echte bakker Balk

ZONNEBANKEN

Hogeweg 28

SPORTCENTER

WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829
Wij verzorgen al uw

INLIJSTWERK
zoals foto's, schilderijen, grafiek, oorduursels etc. Vrijblijvend prijsopgaaf.
Ruime sortering lijsten.

Kunst & Antiekhandel
„WEST-NEDERLAND'
gevestigd op de
Zandvoortse Antiekmarkt
Dorpsplein 2 - dag. geopend

Te huur gevr.
gem. of gestoff.

MOERENBURG

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Kerkstraat 23 - Zandwoort
Tel 1 21 07

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
Haltestraat 1
Telefoon 16123
uw speciaalzaak
voor
NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essen f/a/ organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van

1-5 uur.

Mr. Joh. Enschedéschool voor
MEAO te Haarlem
volledig dagonderwijs

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder
La prairi
Clmique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clanns
Lancôme
Biotherm - E. Aigner
********
Epileren - massage - maquilage
-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure
-manicure
•*•******
Behandeling volgens afspraak

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

in voltijd (dagopleiding)

1
2
3
4
5
6
in

Cultuur en beleid
Gezondheidszorg: voorlichting en preventie
Natuur en milieu
Ouderenzorg
Vertalen Engels/Frans/Duits
Voorlichting en informatie
deeltijd

Zijlvest 25a - Telefoon 023-319171

Driejarige opleiding;
keuze uit vijf richtingen.
Decanen R. J. Rood en F. Rulkens
bij de afdeling KMBO (Volletijds Kort
Middelbaar Beroepsonderwijs)
Keuze uit administratie en secretariaat.
Coördinator C. Tjaden.

van 1 april '87 tot
1 juli '87
18505

Openbaar Middelbaar
Economisch en Administratief
Onderwijs van de gemeente
Haarlem

Tweejarige opleiding

3- a 4-kam.won. of flat
Tel.

OPEN DAGEN

De Hogeschool Holland doet méér dan alleen aanstaande leraren opleiden
in negentien vakken. Wie niet voor de klas wil, kan bij ons een individueel,
hoogwaardig studiepakket kiezen, gericht op functies buiten het onderwijs.
Wij helpen daarbij, o.a. met het organiseren van negen vrije studierichtingen:

OPEN DAG
voor beide afdelingen

WOENSDAG 11 MAART 1987
van 1500-1700 uur 's middags en
van 19.00-21.00 uur 's avonds.

Gemeentelijke DAG- en AVONDMEAO voor volwassenen
Jacobstraat 2 - Telefoon 023-315936

Deeltijdonderwijs
voor volwassenen (vanaf 17 jaar),
zowel overdag als 's avonds.
Keuze uit 18 vakken.
Decaan E. R. Huitzing

INFORMATIEAVOND
WOENSDAG 18 MAART 1987
om half acht (19.30 uur).
Folder en inschrijfbiljet ook telefonisch
verkrijgbaar.

7 Kunst, cultuur en educatie
8 Nederlands: literatuur en cultuur
9 Theologie (niet beroepsgericht)
Deze opleidingen op HBO-niveau bestaan uit een éénjarige propedeuse en
een driejarige hoofdfase. Tot en met het eind van de propedeuse is een
overstap naar de lerarenopleiding altijd nog mogelijk.
Wie een havo-diploma heeft gehaald, kan de propedeuse ook gebruiken om
in één jaar door te stromen naar de universiteit.
Interesse? Vul de bon in en kom naar de

voorlichtingsavond op
donderdag 26 februari
in het gebouw van de Hogeschool Holland (v/h VL-VU en VL-MO) aan de

Wildenborch 6 in Diemen - bij het Amsterdamse metrostation Verrijn Stuartweg (Gaasperplaslijn). Aanvang half acht.
Verhinderd? Vraag via de bon schriftelijke informatie aan of bel naar ons Bureau Voorlichting en Publiciteit: 020-5601 234 (ook 's avonds en in het
weekeinde).
NB Wie zekerheid wil hebben over plaatsing, doet er verstandig aan zich
vóór 15 maart a.s. aan te melden.
Deze bon opsturen naar: Hogeschool Holland, Bureau Voorlichting en
Publiciteit, Antwoordnummer 1125, 1110 VB Diemen. Er hoeft geen
postzegel op de envelop.
Ik wil graag schriftelijke informatie over de volgende vrije studierichting:
Ik kom wel/niet* naar de voorlichtingsavond op donderdag 26 februari,
half acht.
Naam:
_
Straat:
Postcode/Plaats:
Handtekening:
* doorhalen wat niet van toepassing is
par.

I am Lennaert and I live in Zanchtoorf
"De kinderen vinden het schitterend", aldus Gerard van de Laar, di-1
'Dear Gerben. Hello, I am Lennaert and I live in Zandvoort.
recteur van de Van Heuven Goedhartschool. "Zij zijn heel erg enthousiast, I am ten years old.' Zo begint een briefje van een leerling van
maar dat komt waarschijnlijk ook om- een van de Zandvoortse basisscholen. Deze vaardigheid in de
dat deze taal heel erg aansluit bij hun Engelse taal is het resultaat van een halfjaar les in dit vak.
omgeving. Want wat is er tegenwoordig niet in het Engels? Neem maarde Met ingang van vorig jaar is Engelse les verplicht in de
popmuziek, die met zenders als Sky- groepen zeven en acht van het basisonderwijs, maar de
en Super-Channel nu nog méér in de Zandvoortse scholen zijn al een jaartje eerder begonnen. Tot
belangstelling staat. De meeste teks- groot enthousiasme van de leerlingen. Ook de leerkrachten,
ten zijn merendeels in het Engels. En
bijvoorbeeld de computertaal. Kinde- waarvan de meesten aanvankelijk hun bedenkingen hadden
ren zijn ontzettend geïnteresseerd in tegen dit nieuwe vak, hebben hun draai in dit onderricht
computers en alles wat daarmee te gevonden. Dit werd duidelijk na een bezoekje aan twee maken heeft. Een aantal van hen willekeurig gekozen - basisscholen in Zandvoort.
heeft het hier vaak over de apparatuur die thuis staat. Door de kennis
van het Engels neemt het begrip van
de terminologie toe en wordt het om- door Joan Kurpershoek
gaan ermee een stuk makkelijker".
lingen van onderaf aan beginnen. groep zeven en acht, of ook van groep
Maar in Nederland blijft de oorspron- zes waarin op sommige scholen al En"Daarnaast komen zij deze taal op kelijke taal gehandhaafd en via onder- gels wordt gegeven, is een beter begrip
veel andere terreinen tegen. Bijvoor- titeling vertaald. Daardoor horen de prettig, omdat zij van een leeftijd zijn,
beeld de sport. Ook daarin komen veel kinderen de taal al op lagere leeftijd en waarop zij heel nieuwsgierig worden".
Engelse termen voor. Of in films en daarvan blijft altijd wel iets 'hangen'.
documentaires op televisie. Vooral Mijn leraar Engels zei vroeger al dat
hierdoor zijn de meeste leerlingen al wij met de Engelse films op televisie
vertrouwd geraakt met de Engelse duidelijk in het voordeel waren ten
Op een aantal scholen hadden de
klanken en verloopt het leerproces opzichte van kinderen uit andere lan- leerkrachten
wel hun bedenkingen bij
soepeler. In bijvoorbeeld Duitsland en den".
het verplicht invoeren van het vak.
Frankrijk worden de films nagesyncvan As, directeur van de Beatrix"Met name voor de kinderen van Dick
hroniseerd, dus daar moeten de leerschool: "Het invoeren van Engelse les
hield in dat er een extra vak ingepast
moest worden, terwijl hiervoor geen
2.3 Let's $a to g shop!
extra uren beschikbaar waren. Dus de
tijd die dit in beslag neemt, ongeveer
CW2KC-,! int,, Ml-CHSTMS
een half uur tot drie kwartier per
< i ut? vet/
week, gaat wel van de andere vakken
af". Het is een gegeven dat voor elke
school onverbiddelijk opgaat. Toch
ziet Van As zeker wel nut in de lessen
en nu deze eenmaal ingepast zijn in
het rooster, is ook hij enthousiast. En
ook dat gaat op voor de meeste leerkrachten van de Zandvoortse basisscholen.
Ook volgens Van As is voor de leerlingen de praktische toepasbaarheid
en de herkenning in hun belevingswereld erg nuttig. Vooral voor het plezier, waarmee 'geleerd' wordt. Daarnaast herinnert hij aan de vele Engelse woorden m de Nederlandse taal, die
door dit onderwijs beter begrepen
kunnen worden. "Daarbij blijft het
Engels natuurlijk een wereldtaal, belangrijk voor de internationale contacten. Bovendien is ook veel vakliteratuur in het Engels".

Uitspraak
De ingeburgerde Amerikaanse popmuziek' kan volgens Van As nog wel
eens voor verwarring zorgen, omdat de
kinderen daarin ook een Amerikaanse
uitspraak horen. "Zo heb je bijvoorbeeld het woordje 'last', dat in de Verenigde Staten meestal als 'lest' wordt
uitgesproken, terwijl het in het Engels
! Nu g& JG Bot zs!f fcens proberen fn een Enseiss- «fnKel,
duidelijk een a-klank heeft. Om er zeA
ker van te zijn dat de leerlingen een
goede uitspraak wordt aangeleerd, gebruiken wij video- en geluidsbanden.
De beelden en teksten corresponderen
met de foto's en tekeningen in het
boek, zodat alles makkelijk te volgen
is". Deze methode wordt op de meeste
Zandvoortse basisscholen gebruikt.
Om erachter te komen wat de leerlingen ervan begrepen hebben, wordt
hen achteraf gevraagd, het verhaal
nog eens na te vertellen. Liefst in het
• Een pagina uit één van de lesboekjes die op de basisscholen worden Engels.
gebruikt.
Op de videobanden staat een spanHoeves!'
zeg f. als je iertiaria ists geeft
zog je als j« vars lerpancl .£ts l<r![gt.

nende film: 'The secret of the last
druid'. Deze film gaat over een aantal
kinderen die achter een gestolen
beeldje aangaan, waarbij alle praktische benodigdheden van de Engelse
taal tijdens hun avonturen aan bod
komen. De leerlingen kunnen geboeid
zitten te kijken, terwijl de taal toch tot
hen doordringt. Ook de gebeurtenissen die zich hier afspelen, zijn terug te
vinden in het lesboek, zodat de gebruikte woorden achteraf nog een
keer besproken kunnen worden.

De diverse onderwerpen die in de
lesboekjes worden behandeld, zijn uitstekend geschikt als praktisch hulpmiddel voor een bezoekje aan Engeland of voor een gesprekje in deze taal.
De kinderen leren het Engelse geldstelsel wennen en ook wat zij kunnen
zeggen bij het boodschappen doen.
Daarnaast komt bijvoorbeeld het
klokkijken aan bod en het vragen en
wijzen van de weg. Later mogen de
leerlingen in het Engels de weg wijzen.
Hiervoor is in een van de lesboeken
een kaart afgebeeld, aan de hand
waarvan de kinderen moeten vertellen
hoe je bijvoorbeeld bij het station kunt
komen. Daarbij kunnen zij gebruik
maken van uitdrukkingen als 'Go
straight on', 'Go round the corner' of
aanwijzingen als 'Turn to the right'. • De leerlingen van groep zeven van de Van Heuven Goedhartschool tijdens de Engelse les, gegeven door Gerard van
de Laar. De meeste leerkrachten en leerlingen van de Zandvoortse basisscholen zijn erg enthousiast over de Engelse

De kinderen leren ook te vertellen
wie zij zelf zijn, waar zij vandaan ko- lessen.
men en bijvoorbeeld wat hun hobby's vanwege de invloed ervan op wereld
zijn. 'My hobby's photography. Have niveau.
you got a hobby?'. Om een en ander te
Het is echter geen voorbereiding op
het middelbaar onderwijs. Hoge eisen
worden er daarom niet gesteld. Het
leerproces moet spelenderwijs gaan,
zonder strenge beoordeling. Allerlei
grammaticale regeltjes blijven dan
ook achterwege of komen terloops beknopt ter sprake.
"Wij geven daarom ook geen rapportcijfers, maar juist zoveel mogelijk
positieve kritiek", aldus Van As.
"Vooral de zwakkere leerlingen zouden door rapportcijfers in hun enthousiasme geremd kunnen worden
en dat willen wij voorkomen. Wij attenderen hen daarom ook niet onmiddellrjk op alle fouten. Deze worden in
een later stadium wel weer weggewerkt". Tijdens de gesprekjes worden
oefenen, worden in de klas gesprekjes op den duur kleine correcties aangein het Engels gehouden, of bepaalde bracht. Zo leren de leerlingen bijvoorsituaties nagebootst, zoals de verkoop beeld na verloop van tijd het verschil
in een winkel. Dat de leerlingen en- tussen 'The sun shines' en 'The sun is
thousiast zijn, wordt volgens Van As shinmg'. Om de leesvaardigheid te beonder andere aangetoond doordat vorderen, wordt op een aantal scholen
leerlingen hiervoor allerlei voorwer- overwogen, binnenkort eenvoudige
pen van huis meenemen. Daarnaast is leesboekjes aan te schaffen.
'I spy with my little eye' een populair
"Wij gaan ervan uit, dat de kinderen
spelletje, de Engelse versie van 'Ik zie
wat jij niet ziet'. In het begin wordt ook zich na twee jaar Engels enigszins m
wel een memory-spel gebruikt. Daar- Engeland kunnen redden", aldus Gebij gaat het vooral om de benaming rard van de Laar van de Van Heuven
van allerlei voorwerpen. In een later Goedhartschool. "Het is dus geen echstadium wordt ook het schrijven van te voorbereiding op het voortgezet onderwrjs, al doen de leerlingen natuureen brief behandeld.
lijk wel enige vaardigheid op, waarOp de Zandvoortse basisscholen door de overstap naar het Engels m de
wordt er in de eerste plaats van uitge- brugklas iets minder groot wordt".
gaan dat de Engelse les een kennismaVan de zijde van de Gertenbachking met deze taal is. Het onderwijs is school werd begin deze week wel de
erop gericht, de leerlingen een positie- vraag gesteld, of men iets meer aanve houding te geven ten aanzien van dacht aan de spelling wil besteden. De
het leren van een vreemde taal. Dit spelling van het Engels geeft bij veel
geschiedt, door hen een zekere mate leerlingen gedurende het gehele voortvan spreekvaardigheid, luistervaar- gezet onderwijs wat problemen. Men
digheid, lees- en schrijfvaardigheid bij hoopt dat deze verminderen, als op de
te brengen. De - landelijke - keuze voor basisscholen iets meer nadruk wordt
het Engels is gedaan, in verband met gelegd op dit onderdeel. Joke Bais van
de rol die deze taal op sociaal en cultu- de Hanme Schaftschool is hier onderreel gebied in Nederland speelt, en tussen alvast mee begonnen.

Leerlingen
basisscholen
zijn dik
tevreden met
Engelse les

Topsport is geen bezigheid die zich naast
het dagelijks leven afspeelt. Het neemt
namelijk een centrale plaats in in het leven
van de sporter. Er worden steeds hogere eisen
gesteld en daardoor is het al lang niet meer
mogelijk om de training uitsluitend tot de
avonduren te beperken. Wie mee wil draaien
op Europees of wereldniveau moet een aantal
uur per dag trainen. Voor veel sporters levert
dit problemen op, bijvoorbeeld als zij hun
sport willen combineren met school of met
hun werk.
Ciska Jansen, medewerkster van de
Nederlandse Sport Federatie, verzorgt samen

Foto: Berlott

De meeste Zandvoortse leerkrachten die de lessen geven, hebben van
tevoren een cursus gevolgd aan een
van de pedagogische academies in
deze regio. Daarnaast werd ook de televisie benut om de onderwijzers bij te
scholen. "Zo'n cursus aan de PA had
zeker wel zin", aldus Van de Laar, "al
was het alleen maar om de uitspraak.
Het kan het bijvoorbeeld een gigantibche verwarring opleveren als je in een
winkel komt en je weet het verschil in
uitspraak niet meer tussen 'eyes' en
'ice'. Wrj kregen ook een geluidsband
mee, die wij thuis moesten inspreken.
De uitspraak werd dan later gecontroleerd en eventueel bekritiseerd".
Om het Engels onderwijs op de
Zandvoortse basisscholen op gelijk mveau te kunnen brengen, is vooraf een
onderzoek verricht door een werkgroep onder leiding van de School Adviesen Begeleidings Dienst Zuid-Kennemerland. Dit onderzoek, waaraan
behalve uit Zandvoort ook scholen uit
Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek deel namen, richtte zich vooral
op de voorhanden zijnde lesprogramma's. Voor Zandvoort hadden Ardy

Henneman van de Nicolaasschool en
Ton Bavink van de Oranje Nassauschool zitting in de werkgroep. Beide
hebben Engels gestudeerd en bovendien had Ton Bavink al enige jaren op
de basisschool lesgegeven in deze taal.
Uit de resultaten bleek dat dat de verschillende methodes weinig voor elkaar onderdeden. Door zowel leerlingen als leerkrachten waren zij goed toe
te passen. Deze conclusie werd later
voorgelegd aan het 'Hoofdencontact'.
Hoewel de methodes hier en daar
verschillen, lijkt iedere school voor
zich een goede keuze gemaakt te hebben, want iedereen blijft enthousiast.
"Wij zelf vinden dit een erg leuke mamer van lesgeven", aldus Gerard van
de Laar. "Wij hebben een jaar of tien
geleden ook al Engelse lessen gegeven,
maar toen kwam de gemeente met het
verzoek, hiermee te stoppen. Het zou
de kinderen een ongelijke start geven
bij het voortgezet onderwijs". Ook vóór
de kinderen hoeft de Engelse les niet
meer te verdwijnen. "Als zij eenmaal
over de drempel zijn, vinden zij het
heerlijk", beaamt Ardy Henneman.

Brieven van twee leerlingen uit
groep zeven van de Beatrixschool. Zij schreven elkaar bij

wijze van proef na een half jaar
Engels onderwijs.

Hello, lam Lennaert and I live in
Zandvoort. I am ten years old I
have my birthday m februari. I live
in a new house in Zandvoort.
That's m the west of Holland. I
have a sister, fier name is Cijnttna
I have a room of my oirn. And I
have a lot of posten on the ivall. I
like judo, karate, badminton

Hello I'm Gerben. I'm 10 years
old. I live in a big old house in
Zandvoort. Zandvoort is a small
village in the ivest of Holland. I
have three sisters, Jolanda, Lilian
and Natasclia.

Please wnte me a letter back.
Lennaert.

l have a room of my own with
posters of Süvester Stallone, Coka
Cola, Robby Witschge and Ajax on
the ivall. l likefootball, judo. They
are my hobby's.
Please, ivnte me a letter.
Gerben.

met drie andere medewerkers de
maatschappelijke begeleiding van
topsporters op school en op het werk. „Voor
toernooien moeten de sporters veel vrij
vragen van werk of school. Dat brengt de
nodige problemen met zich mee zoals jaloezie
van collega's of medeleerlingen, de baas die
tegenwerkt, om nog maar niet te spreken
over de achterstand die de sporter oploopt.
Ook de nazorg van topsporters die stoppen
met hun sport heeft de speciale aandacht van
de afdeling maatschappelijke begeleiding."
Een afdeling dus die zich bezighoudt met de
'keerzijde van de medaille'

door Monique Gouwerok

studie zijn soms w
E AFDELING Maatschappelijke Begeleiding (MB) van de Nederlandse Sport
Federatie is zeker geen nieuw initiatief,
maar kwam onlangs wel weer extra in de
publiciteit toen Amsterdam niet werd gekozen voor de Olympische Spelen in 1992.

D

Al in 1967 werd door dr. Willem van Zijll van de NSF
het voorstel gedaan om meer persoonlijke leiding te
geven aan de topsporter. Dit idee werd goed ontvangen
en de NSP en het Nederlands Olympisch Comité kwamen tot de oprichting van de Stichting Maatschappelijke Begeleiding van topsporters. Deze stichting startte een onderzoek naar de problemen waar wedstrijdsporters mee te kampen hebben. Helaas was deze
stichting geen lang leven beschoren, vooral omdat het
contact met de verschillende bonden erg stroef verliep.
In 1973 besloten het NSF en het NOC dan ook de
stichting op te heffen en de maatschappelijke begeleiding onder te brengen bij de Nederlandse Sport Federatie. In 1974 ging deze afdeling met een beperkt vermogen van start. In de afgelopen tien jaar heeft de
maatschappelijke begeleiding zich voor een groot aantal topsporters zeer verdienstelijk weten te maken.

I

EDERE SPORTER, die op nationaal of internationaal niveau actief is, kan een beroep doen op de
maatschappelijke begeleiding. „We hebben eigenlijk
zes categorieën waartoe de sporter moet behoren om in
aanmerking te komen voor begeleiding. Dat zijn allereerst de topsporters op wereldniveau en de topsporters
Jong Oranje. Dit zijn de jongeren, die nog niet rijp zijn
voor wedstrijden op wereldniveau, maar dit gezien
hun prestaties wel gaan worden. De derde categorie

bestaat uit de topsporters die behoren tot de internationale sub-top en waarschijnlijk ook wel hoger gaan,
sporten. De overige drie categorieën bestaan uit topsporters op nationaal niveau, oud-sporters en deofficiais zoals begeleiders, trainers en scheidsrechters", zegt
Ciska Jansen.

leerling. Het grootste probleem voor iedere sporter is
namelijk altijd het vrij vragen voor toernooien. Als je
dan een goed contact hebt met de schoolleiding gaat
dat een stuk makkelijker.

Ook vragen we vaak aan één leraar of hij de sportende leerling een beetje extra in de gaten kan houden. Als
De afdeling Maatschappelijke Begeleiding zet zich er dan iets mis gaat, bijvoorbeeld omdat de leerling de
voornamelijk in voor sporters die bij de top horen, combinatie studie en sport niet kan volhouden, kunmaar naast hun sport nog een baan hebben of een nen we nog tijdig inspringen".
studie volgen. Ciska Jansen: „Wat de studie betreft is
er een belangrijk onderscheid tussen de middelbare 'T 7" OLGENS Ciska Jansen kan de sporter zelf ook veel
school en het hoger beroepsonderwijs of de universi- V doen aan de situatie op school. Begrip kweken bij
teit. De universiteit doet vrij weinig voor topsporters. leraren en medeleerlingen is, volgens haar, heel beZij zeggen: 'Je hebt zelf gekozen voor een combinatie langrijk. „Juist omdat de sportende leerling een uitvan studie en sport, dan moetje daar zelf ook maar uit zonderingspositie inneemt, kan dat nog wel eens jaloezien te komen'. Over het algemeen zijn deze mensen zie opwekken bij klasgenootjes. De sporter krijgt veel
oud en wijs genoeg om het ook zelf op te lossen, maar vrij. hoeft op bepaalde momenten geen schoolonderzwaar is het wel. Helemaal nu studenten met de twee- zoeken te maken en staat af en toe nog in de krant ook.
fasen-structuur binnen zes jaar hun studie afgerond Het is dan niet verstandig als de sporter die jaloezie
nog extra op gaat wekken door mooie verhalen over
moeten hebben.
spannende wedstrijden in het buitenland te vertellen.
Wij kunnen als maatschappelijke begeleiders in ie- Het is veel beter als hij bijvoorbeeld een spreekbeurt
der geval weinig voor ze doen. Het enige wat mogelijk houdt over de andere kant van het sporten en duidelijk
is, is de studie met twee maal een half jaar te verlen- maakt aan zijn medeleerlingen dat het ook keihard
werken is", zegt Ciska Jansen.
gen", aldus Ciska Jansen.

P DE MIDDELBARE scholen is de situatie echter
O
een stuk beter, volgens de maatschappelijke begeleidster. „Het ligt er wel aan hoe 'sport-minded' een

school is, niet iedere school is zo toegeeflijk natuurlijk,
maar we hebben over het algemeen zeer goede ervaringen met de middelbare scholen. De meeste scholen
vinden het om te beginnen maar wat leuk dat ze zo'n
getalenteerde leerling hebben. Daarnaast vinden ze
liet ook wel leuk er om bekend te staan dat ze zo
sportief zun. Ze zijn vaak heel tolerant tegenover de

De afdeling Maatschappelijke Begeleiding van de
NSP ziet het niet alleen als haar taak sporters te
begeleiden tijdens de studie, maar ook om sporters te
stimuleren een opleiding te volgen. „Veel mensen die
aan topsport doen, hebben de neiging hun sport op de
eerste plaats te zetten. Dat is ook logisch, want op dat
moment is de sport het enige dat telt. Maar ze moeten
niet vergeten dat er ook een dag komt waarop ze
stoppen met sport. Dan is het prettig als je toch een
vak hebt geleerd".

„Maar ook de sporters die voor een beroepsopleiding
kiezen na hun middelbare school willen nog wel eens
een opleiding nemen die beneden hun kunnen ligt
Dat lijkt dan makkelijker te combineren met de sport
V/e proberen ze toch te overreden om niet voor de
makkelijkste weg te kiezen. Je kunt dan beter een
moeilijkere opleiding kiezen en er een jaartje langer
over doen", zegt Ciska Jansen.
TLETE OLGA COMMANDEUR studeerde tijdens
haar topsportperiode aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. Ook zij deed bewust
wat langer over haar studie maar had daar achteraf
spijt van. „Tijdens mijn tweede studiejaar wilde ik
naar de Olymische Spelen. Omdat ik daar veel voor
moest trainen, heb ik bewust wat minder tijd aan mijn
studie besteed. Ik kon dan naar de Olympische Spelen
en zou het tweede jaar gewoon een keer over doen
Maar vlak voor de Spelen raakte ik geblesseerd met het
gevolg dat ik niet naar de Olymische Spelen kon en ook
dat jaar verwaarloosd had. Toen dacht ik: 'dat overkomt me niet meer' en heb eerst mijn studie afgemaakt".

A

Olga Commandeur begon met atletiek toen ze twaalf
was. Op de middelbare school tramde ze twee tot drie
keer in de week en moest af en toe vrij vragen voor
wedstrijden. Ook haar ervaring is dat middelbare
scholen makkelijker meewerken dan beroepsopleidingen. „Op de middelbare school gmg dat vrij vragen
probleemloos. Je hoefde meestal maar een dag te verzuimen en de school vond het best leuk datje aan sport
deed. Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding
was dat anders. Daar neem je vrij op eigen risico. Als je
niet komt, moetje maar zien hoe je aan je aantekemngen komt en met tentamens moetje het ook maar zien
te redden. De combinatie beroepsopleiding en sport is

echt veel zwaarder De opleiding die ik volgde was
daarbij fysiek ook nog vrij zwaar. Naast de theoreti-sche lessen sport.e voor school en \oor deatleüekwedstnjden Al met :il valt die combinatie van studie en
sport niet mee", \indt Olga Commandeur.
worden steeds meer mensen
L ANGZAMERHAND
zich bev, ust van het feit dat studie en sport samen

een enorme belasting vormen voor de sporter. Een
aantal opleidingen m Nederland heeft zich het lot van
deze sporters aangetrokken en .speciale topsportklassen gecreëerd. Ciska Jansen- ..Op het sportimstituut
Papendal m Arnhem wordt al langere tijd speciale
aandacht besteed aan turnsters Die meisjes wonen bij
mensen in huis en volgen een gewone middelbare
schoolopleiding. Maar ze zitten wel m een klas waar
alleen turnsters m/itten en het lesrooster en het trainmgsrooster zijn uitstekend aan elkaar aangepast. Zo
een situatie is natuurlijk ideaal In Oostenrijk is een
soortgelijke ski-opleiding, maar die is helaas niet voor
iedereen weggelegd, dat kost maar liefst 30.000 gulden
per jaar"
Topsporters, die een ClOS-opleiding (opleiding voor
sportleraren) willen volgen, kunnen terecht m Overveen. Ook daar is een speciale topsportklas en op de
Jysiotherapie-opleidmg in Utrecht is dit ook het geval.
Ciska Jansen: „De topsporter draagt hier wel zelf de
verantwoordelijkheid voor zijn studie, maar hij krijgt
veel meer begeleiding dan op andere opleidingen Als
hij wegmoet voor wedstrijden is er altijd iemand die de
aantekeningen voor hem bijhoudt, dat is al heel belangrijk. Verder heeft hy ook de steun van andere
sporters. Als de sporter vlak voor een wedstrijd zit.
weten de medestudenten precies wat hij doormaakt en
dat is veel prettiger dan niet begrepen te worden door
niet-sportende medeleerlingen".
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en 8 75 T shirt 8 75 en
9.75 Slip 6 25
en 6 75

Gestreept kmderlaarsje m
rood, blauw en emerald.
Mt 22 t/m 27 1275

Ir

NU
GOEDKOPER

NU

10?5

Sportieve, lederen jongensYherenschoen In
zwart en bruin Mt 37
t/m 43.49 75

Damespullover, 100%
acryl Ecru/donker khaki
en licht khaki/turquoise
Mt. 38 t/m 44 49.75

NU

42?5

Reactor
steelstofzuiger
met hulpstukken en 6
mtr snoer 400 Watt
9750

Reactor stoom/sproei
strijkijzer met regelbare
thermostaat. 62 50

NU

NU

55?

Herenshirts m uni of
streepdessm Ook met
button down Wit, bleu,
grijs, beige of lila
Mt 37/38 t/m 43/44
2575

NU

21?5

Witte, afwasbare latex
muurverf voor binnen.
Inh 4 liter 19 75

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letterKunststof wissel
grootten
lijsten met
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
cntspiegeld
Micro's op de pagina . MICRO'S"
glas Witte,
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad f 0,3 3 per millimeter
zwarte
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
of goudKatoenen herenslips in div Maaltijdbrokken voor de
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
kleurige lijst.
hond 3.- Tartaar voor de
kleuren. Mt 4 t/m 7 Per
02977-28411 of afgeven of zenden aan
24 x 30 cm
hond 85 c.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand2
stuks
verpakking
1175
1675
Dik brei en haakkatoen
voort
j/i'*'
Wit,quartz
30
x
40
cm
21
75
Ongevorm-1
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
Bol a 100 gram Bol over'
ƒ/'', dameshorloge
1430 AG Aalsmeer
de panties,
Geld terug' Ecru 3 50, wit NU 3.-GOEDKOPER
4 0 x 5 0 cm 29.75
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Afwasbaar duplexbehang met gekleurde ring m o.a. Gestreept babytumbroek4 - en kleur 5 Badschuim, mild schui30 denier m 4 kleuren.
rose, mint, geel of grijs
5 0 x 6 0 cm 3975
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegje, 100% katoen. Mt. 74met relief, 53 cm x 17
mend Inh 750 ml 2.25
36/40 en 40/44.1.90
49.75
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelmtr. 13 75
3.22.75
veens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
NU
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
GOEDKOPER
GOEDKOPER
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alAii'hiedingen geldig t m 21 februari 1987
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins* Te koop bloemmahonie * Te koop ski-schoenen, mt * Te koop eethoek + 4 stoebode. De Nieuwe Weesper, Muider Post. Almere Post en
Passage 42
alle bijbehorende advertentie edities / 5,61 per millimeter.
t v -kast en dito salonkast, 4 33, ƒ20 + mt 35, ƒ25 Tel len, moet opgeknapt worden,
prijs ƒ 60 Tel 17538
Wiener stoelen, div Witte Ra- 16202
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
Zonnestudio
ven pocket romans Tel Te koop TOURCARAVAN * T k a. 27 MC antenne met
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieKapsalon
16085
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto24 november 1986 - 20 maart 1987
15 meter coax (big stick) ƒ 85;
ƒ 1750. Tel 17593
ZONNEBANK 20 mm ƒ 9
ren verkniqbaar
3-weg boxen, 60 w, ƒ75 per
*
Te
koop
bromfiets,
Zun*
Te
koop
veiligheidsof
(snelbruinbuizen)
PREMIE ƒ 50,- per dag per man
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
nu met 5 of 7 jaar schriftelijke garantie
stuk, kanariekooi ƒ25 Tel
abonnement 10x ƒ 80 dapp, m goede staat, ƒ300 sleepstang, nw ƒ 100; harmo- 18438.
gebracht alsmede ƒ 5.00 adm kosten
NOVILON MARMOLEUM
Tel 12469
nica
imperiaal
ƒ
25
Bilderdijk• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummersGEZICHTSKANON
Levering van alle luxaflex producten
*
U
kunt
nog
meezingen
m
straat
11
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
20 mm ƒ 10 * Te koop draagbare z /w het voorjaarsconcert m mei
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen inteverspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
abonnement 4x ƒ 35 t v , Philips, ƒ 75, kinderbu- •*• Te koop vloerkleed, in goe- Meldt u nu aan als lid bij het
rieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
ƒ2.50 m rekening gebracht
reau/45
Tel
17593
de
staat,
2
bij
3
m
Tel
13317
LICH KANON 40 mm ƒ 40
Toonkunstkoor Z'voort Rep
Vraag
vrijblijvend
offerte
Vrijblijvend prijsopgaaf.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoabonnement 3x ƒ 100
maandag 20 uur in De Krocht
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
WIJ WERKEN OP
Voor al u
bezorgklachten), of zenden aan
AFSPRAAK
inlijstwerk
Centrale orderafdeling Weekmedia,
ZONNESTUDIO OOK
Woninggids van Zandvoort
Kunst & Antiekhandel
Postbus 122,
'S AVONDS GEOPEND
1000 AC Amsterdam.
„West-Nederland"
Passage 42
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatGevestigd op de Zandvoortsmg in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgise Antiekmarkt, Dorpsplein 2
Tel.
12500
rokaart
Dagelijks geopend
Gevraagd
Vriendelijke groeten
NVM
-A**«
Tel. 02507-12614
* Voor beschaafde weergaBen, Edith en Ellie
Aang brandkast afm h 1m, • Reflectanten op advertenve t k 2 Sony luidspeakers,
d 050 m br 65 cm antiek, ties onder nummer gelieven Per 1 maart woonruimte ge10 watt, 2-weg, ƒ25 Tel
*
Te
koop
volglas
aquarium
*
Te
koop
Ignis
koelkast,
225
ƒ425 Tel na 18 uur 14939 ervoor te zorgen dat het num- zocht v perm zomerhuis
12314
met
lichtkap
en
kast,
afm
koel
+
50
l
vriesvak,
ƒ
100
* Beter laat dan nooit 11 Van- mer in de Imker-bovenhoek o i d teZandvoort tel 17405 Tel 16174
85x35x35 cm, ƒ150 Tel * Wegens verhuizing over.
avond schaken in het Ge- op de envelop staat vermeld
tuingereedschap, grasmaaier
02507-15235 of 19365
leeftijd vanaf 18 jaar
meenschapshuis vanaf 20 en dat de brief geadresseerd Te koop aang wegens om- * Te koop jongensracefiets,
(hand en elektr.), karretje; verTe
koop
2
g
a
n
opvouwbare
8-12
jr,
Peugeot,
z
g
s
t
Tel
wordt
aan
Centrale
Order.uur
ticuteerhark,
kantenknipper,
rolstoel, allen binnen gebruikt, elektr Tel 023-247371
afd Weekmedia, Postbus standigh compl slaapkam - 18690
•*• BIJ hartstilstand moet een 122,1000 AC Amsterdam Dit ameubl, vitrinekast, dressoir
ƒ650 Tel 14735.
Te
koop
of
te
huur
gevr
leek binnen 5 min kunnen voorkomt vertraging m de be- Queen Ann, 2 salontafels,
* Wie wil mij helpen als zelfbankstel, 3-zits + 2 fauteuils,
Timmerbedrijf
helpen Leer ook die levende handeling
standige hulp m mijn huis, 2x
Celsiusstraat 192
velours, 2-drs linnenkast en
reddende hulp in 4 lessen
3 uur per week Tel 18749
R.
F.
Lammers
tel. 14361 vragen naarde Hr. Bouwens.
Te
huur
GARAGE,
FenemaVoor jong en oud
div klemgoed Pr n o t k Tel Centr of omg Watertoren
Inl hr De Leeuw tel 16085
voor al uw timmer- en onder- WONINGRUIL Aangeb: gr
plein Tel 19357
19448,
na
1730
uur
Tel
14043
overdag
en
's
avonds
'
BONTMANTEL-INRUIL
houdswerk Tel 023-364168, 5-kam. eengez.hoekh. m
Met
(kleine)
bijbetaling
c v , tuin zuid, schuur enz ,
pré ballet vanaf 4 jaar
bg.g 023-381378
Meest exclusieve lichtgerust str, Haarlem-Meerwijk
•*•
T
k
div
lampen,
hang/st,
wicht nappa lammy-coats en
Gevr
3-kamerwoonr
in
klass; moderne wandelwa- Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
bontmantels
Bontgevoerde
gen,
wieg;
el.
deken;
kachel
tel. 02507-14678
regenmantels Bel voor afvoor 11 uur 023-330085
op wielen, el babyfoon ,
spraak of uitgebreide docuVoor info bel 02507-12598
Woningruil
Aangeb
mA'dam
t
e
a
b
Tel
17860
mentatie 020-233488
's morgens van 09.00 tot l 0.00
ruime luxe 1e etage, vrij uit•*• T k gevraagd boor- en
* Damesfiets te koop gevr,
zicht op plants, kam 48 m2,
45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
uur.
Studio adres: Corn.
slijpmachine,
decoupeeren
m goede staal Tel 13859
open gr keuk , luxe badk + 3
Turks stoombad, badminton, whirlpool.
circelzaag; opoefiets; hoekSlegersstraat 2 of kom eens langs
si k , voor en achter balk , hr
* De Fokzeug ik zit aan een
bankstel, keuken met mbouwPrijs per keer ƒ 10,ƒ 367 p mnd. Gevr. m Zandop maandag en donderdag.
ketting vast en moet zoveel
app. Tel 023-329448.
voort ruime eengezinswoning
Maandag, dinsdag, woensdagavond van 19.30mogelijk biggetjes produceT k mooie suède 3-ZITS liefst hoekw of ruim ben huis
21.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
ren De KTDB Bel voor een
BANK, kleur cognac; 1 zwaar met tuin Tel 020-867804
9.30-11.30 uur.
brief 15134
leren STOEL met blankeiken
NU OP ONZE NIEUWE VERENDE VLOER.
GEZOCHT
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
onderstel, kleur iroco. Prijs WOONRUIMTE
pol -agent zkt zomerhuis/etav a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
not.k Tel 02507-13113
ge met k. d t. in Centr.
per week Corn Slegersstr
•*• T k Neff elek fornuis, Z'voort m i v. 1 mei Br o nr.
2B. lel 02507 12070
i g st,
ƒ 100,
vouwfiets, 798-75051 bur v d blad
* Er is echt voor elk wat wils
nieuwstaat met versnelling,
Gevraagd:
bij de verg Vrouwen van Nu
ƒ 175 In Zandvoort, maar * Te koop Western guitaar
Wordt ook lid of bel eens om
ƒ60 Tel 12469
voor info 023-329448
inlichtingen met nr 16085 of
Haltestraat 63b, tel. 14417
14462
* Gevr huish hulp, 3 ochtenden per week tel ml te
bevr 02507 17606 of 13645
Opleiding minimaal MAVO.
* Gevr oude spullen voor
rommelmarkt Tel 12298
Werktijden eventueel in overleg.
* Gevraagd wie heeft er
Voor afspraak 's avonds tussen 19.00 en
nog een judopak liggen dat
22.00 uur bellen 02507-18813.
niet gebruikt wordt? Maat
176 Tel 15830
* Goed koper werk „The
Best There is
Zaterdagavond bij Ane Koper op het
Kerkplein
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Echt Waar Voor Je Geld
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DE WINTERSCHILDER

HEMA

WONINGSTOFFERING
uitgebreide collectie tapijt

Binnen schilder- en behangwerk
Plafond- en muurwerk

Gratis

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

CEfl/E

makelaar/ o.g.

Mi

full-time
VERKOOPSTER

Balletstudio l 18
Conny Lodewijk

i„ SPAR

JAZZBAlLET DOEN!!!

garage

SONNEVELD SPORTING
CONDITIE TRAINING

Part-time werk in Zandvoort

Miele Wassalon
WASUNIEK

(pan-time) secretaresses/
administratief
medewerksters

BAILEY

reinigen
gegarandeerd
waterafstotend

G R AT l S

5 REGELS

Videotheek 'Dombo'

ZEKER WETEN

Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5// 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.
Ook voor huishoudelijk personeel.

ZELFS DE FRANSEN
SNAPPEN ER NIETS VAN
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres9 Dat hebben wij voor u'
Inl tel 029075235
* Het Jeugd Rode Kruis is
opgericht ben je gemteresseerd in EHBO en tussen 11
en 16 jaar meld je dan als lid
en bel 15609 of 14571

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
m alle stijlen ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond
* In november aan komen lopen lieve /warte poes, wit
neusje, buiken voetjes Goed
tehuis gezocht Tel 16156
KAMER VRIJ / 400 en / 500
Bilderdijkslraat 11

WIJNLIEFHEBBERS OPGELET
WIJ KOCHTEN 160.000 FLESSEN!

* Pap gefeliciteerd met je
verjaardag en ik wens je nog
heel veel gezonde jaren Je
dochter Prinsesje

't Rose geluk in uw leven

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft.

*
T e
k o o P
e n
m o d
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r i e t e n

h r u i d s J a P o n
tn t
s a 1 o n t a f e 1
1 e u s t o e 1
T e 1
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300 - KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5 30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

'n Unieke gebeurtenis, met spanning tegemoet gezien en
rol blijdschap eri 'aren
Waant tim op 'n bijzondere wijze te berichten
Met een persoonlijke kaart int de nieuwe, meest

mm MARTIN

uitgebreide Kennemer Kaarten Kollektie.

Zandvoorts Nieuwsblad

Uw bezoek meer dan waard

V. S. 0,5 liter

CHATEAU TOUR PRIGNAC
1983

(W:

MEDOC CRU

BOURGEOIS M.D.C.

voor

»

*• "T,»irtfl^
. •"'m^

t

Met spoed woonruimte gevraagd voor enkele maanden
Tel 023-314608
* Op de t v de EO en NCRV
In het Gemeenschapshuis op
donderdagavond de Zandvoortse Schaakclub

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

(veelal naislb'i supe ^arkien van D rk van den Broek Bas van der Heijden Digros en D rkson)
• Amsterdam Nieuwpoortstraat L jnbaansgracht Slolerhade DelHandplem Osdorpplein Lambertus Zijlplem Plein JO 45 Molorkade
Kampertoe'eweg Kaslelensiraat l Zwanenburg t Hoolddonj l Nieuw Vennep l Zandvoorl l Volendam l Hilversum
• Hiilegcm iNoordwtjk l Leiden l Noordwijkerhout l Oude Welewxj l Spijhentsse IDordrechl
15 Ldncfit l Boincs l Ridderkerk l P.ipendrechl IVIaardngen l Rotterdam Overschie G J Mulderstraat en Alewnderpoider
EN N j OOK l Poortufj-ui! (WnManltum BoomqanrflshotMen Haarlem! Winkelcentrum Schalkwek) :ie voor juisle adressen de Gouden Gids

Randstad
Handelsdrukkerij b.v.
Stationsweg 38, Aalsmeer

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in dezelfde week
op donderdag
Naam
Adres .

.
.

.

.

Tel. 02977-25141*
Telefoon
Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor.
Centrale Orderaldeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Plaats

of afgeven bij
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,
2041 J M Zandvoort
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Z'meeuwen raken in problemen
ZANDVOORT - De winterstop heeft Zandvoortmeeuwen
duidelijk geen goed gedaan en
het vertoonde spel zal een verbetering moeten ondergaan
anders loopt het foutief af. Tegen het onderaanstaande
Schellingwoude kon geen
vuist worden gemaakt en met
1-3 werd er verloren. Schellingwoude had de zeven punten verzameld in de eerste vijf
competitiewedstrijden en was
daarna achtmaal verslagen en
leek de te kloppen ploeg.
Het pakte echter totaal anders uit
voor het door blessures verzwakte
team van trainer Cees van Sloten. Op
vier plaatsen was het Zandvoortse
team gewijzigd en door de constant
slechte velden waren er vrijwel geen
oefenwedstrijden gespeeld wat duidelijk te zien was. De wedstrijd was nog
maar nauwelijks begonnen of Schellingwoude scoorde na een defensieve
fout, 0-1. Zandvoortmeeuwen bouwde
daarna wel aan een groot veldoverwicht doch het spel was te onnauwkeurig om tot uitgespeelde kansen te
komen. Ook Schellingwoude kon vrij
weinig uitrichten en daardoor ontstond er een matige partij voetbal. De
Zandvoorter Bert van Meelen zorgde
eenmaal voor wat opwinding doch kon
de kans niet verzilveren. Via een uitval kon Schellingwoude nog voor de
Ondanks het veldoverwicht moest Zandvoortmeeuwen toch het onderspit delven tegen Schellingwoude.
Foto: Bram Stijnen rusf de stand opvoeren naar 0-2.

Sportcenter Wim Buchel 30 jaar
ZANDVOORT
Deze
maand is het dertig jaar geleden dat Wim Buchel neerstreek in Zandvoort en startte
met een sportschool, wat nu is
uitgegroeid tot Sportcenter
Wim Buchel. Het Sportcenter
is nu gevestigd in het fraaie
complex aan de A. J. van der
Moolenstraat. Waar en hoe
Buchel die dertig jaar heeft
doorgebracht blijkt uit het volgende.

Sportcenter plaats en Buchel bleef
niet stilzitten. In 1973 volgde de uitbreiding met een saunacomplex en in
1982 kwam de uitbreiding met een
squash-court tot stand. In het Sportcenter is er nu voor elk wat wils op
sportgebied. Vele honderden Zandvoorters en mensen uit de regio beoefenen sporten zoals jeugdjudo, jiu jitsu, judo, badminton, volleybal, huisvrouwen keep fit gymnastiek, squash,
aerobic; sauna en zonnebanken behoren eveneens tot de mogelijkheden.

internationaal judoscheidsrechter licentie A en is hij Judo Bond Docent
lerarenopleiding. Als judoscheidsrechter heeft Wim Buchel vele toptoernooien meegemaakt met als hoogtepunt de Olympische Spelen in Los Angeles. Ondanks het vele werk had Buchel tijd over voor vele andere activiteiten zoals sportinstructeur bij de
Zandvoortse politie, tot 1981, en was
hij tevens examinator op alle onderdelen NSF-vaardigheidsdiploma.

Behalve de sport heeft Wim Buchel
Op het judofront maakte Wim Bu- nog veel meer interesses en liefhebbechel veel furore. Zo wist hij het te rijen gehad. Hij was lid van de reservebrengen tot de zevende dan, werd hij politie Zandvoort en de Zandvoortse

Carnavalsvereniging de Scharrekoppen waarvan hij tweemaal als Prins
carnaval optrad. De zomer is voor Buchel Sportcenter een rustige tijd,
maar dat betekent niet dat er niets
anders te doen is. De familie Buchel
trekt dan naar camping De Zeereep
waar als beheerder wordt opgetreden.
Begonnen op de Branding in 1960
voert Wim Buchel samen met zijn
vrouw Atie nu het bevel over de Zeereep. Dit wordt misschien het laatste
jaar op de Zeereep, maar voor Wim en
Atie is het wel feest daar zij voor het
vijfentwintigste jaar de camping beheren.

Al meer dan dertig jaar is Wim Buchel met de sport verweven. Hij begon
als voetballer en schopte het behoorlijk ver door uit te komen voor het
Nederlandse luchtmachtelftal. Het
voetbal bleef hij trouw tot aan zijn
vijftigste en ook trad hij op als hulptrainer bij Zandvoortmeeuwen en als
verzorger in de periode dat de Meeuwen promoveerden naar de hoofdklasse. In de beginjaren vijftig was de
Zandvoorter sportinstructeur bij de
luchtmacht waarna hij van 1953 tot
1955 de sportopleiding bij CIOS in
Overveen ging volgen met de specialisatie in het judo. „Ik zou voetbaltrainer worden maar omdat er voor judotraineropleiding weinig animo was
ben ik dat gaan doen en ik heb er geen
spijt van gekregen," aldus Buchel.

Z'75 laat zege glippen
Zandvoort'75 leverde een enorme scoringskans op maar in plaats van 2-5
werd uit de snelle tegenstoot van SIZO
3-4 gescoord. Het liep voor de Zandvoorters nog beroerder af toen de
scheidsrechter een onschuldig duel in
het strafschopgebied foutief beoordeelde en de Hillegommers een strafschop toekende. Daarvan profiteerde
SIZO en m de slotminuut werd het
alsnog 4-4.
„Ik was al zeker van de winst die wij
ook verdiend hadden. Af en toe voetbalden we erg goed en door een paar
rotdoelpunten tegen verspeel je een
punt. Doodzonde," zegt trainer Gerard Nijkamp.

Knappe prestaties
van De Zeeschuimers
ZANDVOORT/EMMEN Tijdens de Nederlandse winterkampioenschappen zwemmen in Emmen kwam de
Zandvoortse vereniging De
Zeeschuimers tot zeer goede
prestaties. Op vele onderdelen
kwamen de leden van De Zeeschuimers in het water en
daarbij vielen vele persoonlijke
en ook Nederlandse adspiranten records. In totaal behaalde
De Zeeschuimers driemaal een
gouden plak, viermaal zilver
en zevenmaal werd brons bemachtigd.
Vooral Stan Steegeling timmerde
flink aan de weg. Hij verbeterde twee
Nederlandse adspiranten records en
zorgde voor vier medailles. Vrijdag
zwom Stan Steegeling een record (onder de 16 jaar) op de 400 meter wisselslag, dat op naam stond van Edward
Slingerman, en bracht het op 4.36.82.
De 200 meter schoolslag legde hij eveneens in recordtijd af namelijk in
2.23.25. Michiel van Warmerdam
zwom een uitstekende 200 meter
schoolslag en pakte het zilver in
2.38.64. Nico Wempe kwam prima uit
de voeten op de 400 meter wissel- en
200 meter schoolslag en behaalde beide
keren een derde plaats. Op de 400 meter wisselslag deed Wander Halderman van zich spreken door een tweede
plaats op te eisen in de tijd van 4.39.21.

ZANDVOORT - In het zaalvoetbalgebeuren werden goede
resultaten behaald. ZVM/Auto Versteege behield de koppositie door een fraaie 7-4 overwinning op BSM en Keur
Glas/ZVN behaalde uit twee
wedstrijden drie punten. Eerst
werd van Koesveld met 5-1 gewonnen en tegen koploper De
Gier werd een verdienstelijk
gelijkspel behaald, 1-1.

doelman. Vlak voor de rust ging Miezenbeek opnieuw op de solotoer en
werd toen in het strafschopgebied
neergelegd. De toegekende strafschop
werd door Ab Bol beheerst ingeschoten, 2-1.
In de tweede helft een meer aanvallend DSK en een TZB dat de wedstrijd
controleerde en de voorsprong probeerde te consolideren. Vanuit een
versterkte defensie werd met snelle tegenstoten het Haarlemse doel bestookt
en daaruit ontstonden goede mogelijkheden. De Zandvoorters waren dichter
bij een derde doelpunt dan DSK bij de
gelijkmaker maar de score onderging
geen wijziging.

ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond organiseert de voetbalyereniging de vierde klaverjaskampioenschappen voor koppels. Diegene die
aan voorgaande wedstrijden niet heb-

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

1 71 66
3\GEND/ë
Zondag: Halfweg-Zandvoortmeeuwen
14.30 uur.
Spaarnestad-TZB 14.30 uur
Zaterdag:
Zandvoort'75-Halfweg
15.00 uur terrein binnencircuit.

Voetbalstanden
Derde klasse KNVB

OZVV
Haarlem
Schoten
DEM
'Zaandijk
NAS

14-18
14-18
14-18
14-17
14-15
14-13

Wijk a Zee 14-13
Halfweg
14-13
KFC
14-13
Volewrjck 14-11
Zandvoortm 14-10
Schellingw 14- 9

Vierde klasse KNVB zaterdag

SMS
13-20
Aalsmeer 14-19
Hoofddorp 13-18
DSC'74
14-16
Zandv'75 14-15
De Geuzen 14-15
Tweede klasse
EHS
16-23
Spaarnest 16-23
VVH
17-22
BSM
17-19

Coach Ed Keur was uiterst tevreden. „Ik had dit niet verwacht maar
doordat er zeer gemotiveerd werd gespeeld hebben we verdiend gewonnen
en daar ben ik erg blij mee. Doordat
Heemstede heeft verloren staan we er
17-19
een stuk beter voor, dus zijn er goede DSK
Schalkwijk 15-18
vooruitzichten," stelt Ed Keur.

Klaverjassen

Nadat BSM de opening voor zich
opeiste door 0-1 te scoren is het voor de
rest van de partij overwegend
ZVM/Auto Versteege geweest dat de
strijd beheerste. Na een fraaie combinatie scoorde Ronald Halderman 1-1
en Pieter Brune knalde keihard raak
wat 2-1 betekende. De Zandvoorters
voerden het tempo op en nog voor de
doelwisseling was de strijd gestreden
door doelpunten van Pieter Brune en
Foto: Bram Stijnen Henk Gaus, 4-1.

VOETBAL

Verrassende zege TZB

De Zandvoorters begonnen niet erg
hoopvol aan deze partij daar vier vaste
krachten om verschillende redenen
ontbraken. De invallers speelden echter een dermate gemotiveerde partij
voetbal dat van verzwakking geen
sprake was. Het enige wat na de lange
winterstop te merken was, was dat de
afronding van de aanvallen niet erg
vlotte. TZB en DSK waren in het begin geheel aan elkaar gewaagd en
Schiepen zich kansen die niet verzilverd werden. Na twintig minuten wist
DSK toch de score te openen na een
fraaie aanval.
De badgasten hadden even tijd noöig om zich over deze achterstand
heen te zetten en trokken fel ten aanval. Na een half uur spelen was het
gelijk. Alex Miezenbeek omspeelde
twee man pn passeerde toen de DSK

Aangezien in de derde klasse twee
teams degraderen is de situatie voor
Zandvoortmeeuwen bijzonder slecht
geworden. Het was voor Zandvoortmeeuwen dus een weinig hoopgevende
herstart van de competitie en bovendien was het de eerste thuisnederlaag
en nog wel tegen de rode lantaarndrager. Voor de Zandvoorters is het te
hopen dat de blessures snel tot het
verleden behoren en dat snel het ritme
weer wordt opgepakt, want degradatie
naar de vierde klasse moet toch voorkomen worden.

plaats maar verbeterde haar tijd met
9.51 seconde en bracht die op 9.19.99. In
de grote A finale kwam Onno Joustra
uit en werd door ongelijk aantikken
gediskwalificeerd. Was dat niet het geval geweest dan had een fraaie zesde
plaats zijn deel gewordlen. De veertien
jarige Barbara de Wit zwom een uitstekend kampioenschap en won het
goud op de 200 meter rugslag m 2.21.37.
Ook kwam zij uit in de A finale 200
meter rugslag en behaalde een zeer
goede zesde plaats en gezien deze prestaties zijn er zeer goede vooruitzichten
voor het Europese jeugdkampioenschap 1987 in Rome.
Een tweede plaats was er voor Gigi
van Es die de 200 meter schoolslag beeindigde m de knappe tijd van 2.44 49.
Op de 200 meter vrije slag en de 200
meter schoolslag behaalde Hanneke
Koopmans respectievelijk een tweede
en derde plaats. Voor haar werd op de
vrije slag een tijd genoteerd van 2.16.52
en voor de schoolslag 2.50.46. Ria Willemse sleepte eveneens een bronzen
medaille uit het water en wel op de 200
meter schoolslag m een tijd van
2.37.47.
De Zeeschuimers namen ook deel
aan een vijftal estafettes en plaatsten
zich zeer eervol. De meisjes onder 16
jaar wisten zelfs een derde plaats te
behalen. Dat gebeurde op de 4 x 100
meter wisselslag in de prima tijd van
4.34.34. Voor dit succes zorgde Barbara
de Wit, Gigi van Es, Marja Molenaar
en Wandy Kater.

ZANDVOORT - Komende zondag wordt in de Waarderpolder
door wielervereniging Excelsior
een alternatieve triatlon gehouden. Deze wedstrijd begint om
11.00 uur en gaat over de volgende
onderdelen en afstanden: 8 km.
lopen. 16'/j km. fietsen en 3 km.
veldlopen. Het is voor de derde
maal dat deze triatlon wordt gehouden en iedereen boven 15 jaar
kan deelnemen.
Ter plekke kan zondag worden
ingeschreven en vanaf heden kan
dat gebeuren bij Wielerbedryf
Versteege m de Haltestraat. Het
bedrag dat verschuldigd is bedraagt ƒ 7,50.

Lions onderuit
BEVERWIJK - Ook tegen
Racing Beverwijk is Lions er
niet in geslaagd tot de eerste
zege te komen. De Zandvoorters waren kansloos tegen
kampioenskandidaat Beverwijk en waren na tien minuten
reeds een verslagen ploeg. De
einduitslag werd 80-53.
Lions speelde best een redelijke partij basketbal doch tegen de klasse van
Beverwijk waren zij niet opgewassen.
Na tien minuten reeds 19-4 en pas
daarna komt Lions wat beter op schot
De periodes van doeltreffendheid waren echter te kort om Racing Beverwijk te verontrusten. De Beverwijkers
beschikten over een perfect afstandsschot en bepaalden de ruststand op 4026.
In de tweede helft heeft Lions tevergeefs geprobeerd iets aan de achterstand te doen. Verdedigend deed vooral Peter van Koningsbruggen goed
werk maar ook hij kon niet vookomen
dat Beverwijk de voorsprong steeds
verder uitbouwde. Aan inzet ontbrak
het niet bij de Zandvoorters maar Beverwijk was gewoon te goed. Einduitslag 80-53.
Topscorers Lions: Rudy Becic 15,
Rene de Jong 15, Peter van Koningsbrugen 9.

Vrijwillige Hulpverlening
17373

Zaalvoetballers maken het

Na de pauze een duidelijk beter en
sterker Zandvoort'75 dat door goed
doorzetten van Coen van der Heuvel
een 1-2 voorsprong nam. De badgasten
bleven de wedstrijd in handen houden
en toen Luit Veenstra uit een vrije
trap 1-3 scoorde was SIZO eigenlijk
een geslagen ploeg. Ook nadat SIZO
tot 2-3 terugkwam hield Zandvoort'75
het beste van het spel. Dat betere spel
Over het geheel genomen speelde wierp haar vruchten af en Philip van
Zandvoort'75 een behoorlijke partij de Heuvel maakte er 2-4 van.
voetbal en Coen van der Heuvel zorgde
In de laatste tien minuten drong
dan ook verdiend voor een 0-1 voorsprong. SIZO werd toen wat sterker SIZO sterk aan en daardoor kreeg
vooral door het hanteren van de lange Zandvoort'75 aanvallend enorm veel
trap en vlak voor de rust leverde dat de ruimte en had toen definitief de strijd
kunnen beslissen. Een uitval van
gelijkmaker op.

ZANDVOORT - Na twee
voetballoze maanden kwam
TZB in actie tegen het hoojjgeplaatste DSK. Het was vrijwel
niet aan de Zandvoorters te
merken dat er zo lang niet gevoetbald was, daar zij zeer verrassend met 2-1 zegevierden.
Door deze overwinning en de
nederlaag van Heemstede
heeft TZB zich wat losgemaakt uit de degradatiezone.

In de slotminuten kon Schellingwoude zich wat ontworstelen aan de
druk en uit een van de schaarse aanvallen werd de strijd definitief beslist,
1-3. Voor de Zandvoorters was het toen

gedaan en teleurgesteld werd de kleedkamer opgezocht.

Zeer goede prestaties dus van De
Op de 800 meter vrije slag verspeelde Zeeschuimers die komend weekend
Wandy Kater op handslag een derde opnieuw er tegen aan gaan in Emmen.

Sportleraar werd hij in 1955 bij
sportacademie Nauwelaerts tot 1957
en toen werd een start gemaakt in
Zandvoort. Dat vond eerst plaats waar
nu de VVV gevestigd is in de Schoolstraat. Naar diverse onderkomens
moest worden uitgeweken en zo was
Sportschool Buchel van 1958 tot 1966
gevestigd in v.m. hotel Bodamer aan
de Hogeweg. Van 1966 tot april 1968
was de v.m. Karel Doormanschool aan
de Van Alphenstraat het onderkomen
van de judoleraar. Plannen en de
daarop volgende bouw van een eigen
onderkomen waren in een vergevorderd stadium. In april 1968 vond de
feestelijke opening van zijn eigen Dertig jaar geleden begon Wim Buchel in Zandvoort zijn eigen sportschool.

HILLEGOM - De start na de
winterstop leek voor Zandvoort'75 bijzonder goed te worden. Tegen SIZO hadden de
Zandvoorters tien minuten
voor het einde een 4-2 voorsprong, doch die ging tot grote
teleurstelling van Gerard Nijkamp en zijn spelers, alsnog
verloren. SIZO kon de strijd
toch nog gelijk afsluiten, 4-4.

Ondanks het onsamenhangende
voetbal was Zandvoortmeeuwen ook
in de tweede helft het meest in de aanval. En toen Frans Post al snel wist te
doelpunten (1-2) leek er nog van alles
mogelijk. Er was tijd genoeg om langszij te komen en constant werd de aanval opgezocht. Veel kansen werden er
niet geschapen maar die kleine mogelljkheden die er wel kwamen werden
onbenut gelaten.

Alternatieve
triatlon

SIZO
SVJ
Beursbeng
Swift
SCW
Halfweg
HVB
Vogelenz
KIC
Alliance
Spaarnev
TZB

14-14
14-14
12-12
14-12
14- 7
14- 2

16-17
17-15
15-12
16-10

15- 9

Heemstede 17- 7

ben deelgenomen kunnen toch meedoen en strijden mee om de zeer aantrekkelijke dagprijzen. De aanvang
van het klaverjasfestijn is om 20.00
uur en wordt gehouden in de kantine
van Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan. Het inschrijfgeld bedraagt
ƒ7.- per koppel.

HANDBAL

In een zeer aantrekkelijke wedstrijd
toonde Keur Glas zich aanvankelijk
gelijkwaardig aan haar tegenstander,
maar naarmate de strijd vorderde
kreeg De Gier toch wat meer grip op
het spel. Vooral dankzij voortreffelijke
reddingen van Wim van der Kuijl bleven de Zandvoorters op de been en
bereikten zo een ruststand van 0-0.
Na de doelwisseling creëerde Keur
Glas via Jan Hein Carrée wat kleine
kansjes, maar in de zesde minuut nam
De Gier met een vloeiende combinatie
toch de leiding, 0-1. Keur Glas zocht
nu volop de aanval en was met afstandsschoten van Riek Keur en Wim
Paap dicht bij de gelijkmaker. Ook De
Gier kreeg aanvallend nog enige mogelijkheden, maar dankzij voortreffe-

lijk ingrijpen van Jack Goedegebuure
kon verder onheil worden voorkomen
Vijf minuten voor het einde ontsnapte
De Gier aan de gelijkmaker toen een
inzet van Bert van Staveren op het
nippertje van de lijn werd gehaald.
Toen een speler van De Gier wegens
ruw spel een tijdstraf kreeg, rook Keur
Glas, vier minuten voor het einde, alsnog een kans. Met een snelle combinatie werd de verdediging van De Gier
uiteengespeeld en scoorde Bert van
Staveren de dik verdiende gelijkmaker. In de slotminuut beleefden de
Zandvoorters nog enige spannende
momenten toen Riek Keur eveneens
een tijdstraf kreeg, maar het zwaai
bevochten gelijkspel werd niet meer
uit handen gegeven.

In de tweede helft nam ZVM/Auto
Versteege het wat te gemakkelijk op
en werden twee spelers twee minuten
naar de kant gestuurd. Daarvan prof iteerde BSM door tegen te scoren, 4-2.
Toen het Zandvoortse team weer compleet was werden de zaken recht gezet
en Marcel Elzinga en Henk Gaus voerden de stand op naar 6-3. Nadat BSM
nog eenmaal kon scoren was het laatste woord aan ZVM/Auto Versteege.
Via een prachtige combinatie tussen
Steef Gerke en Pieter Brune wist
laatstgenoemde de eindstand op 7-4 te
bepalen. Door deze zege gaan de Zandvoorters met 12 gespeelde wedstrijden
en eenentwintig punten aan de leiding.

ZANDVOORT - Zaterdagavond een volledig programma
van de volleybalvereniging
Sporting OSS en daarbij waren vooral de mini's van zeven
tot en met elf jaar zeer succesvol. Van de tien gespeelde mini
wedstrijden werd slechts tweemaal verloren en tweemaal gelijkgespeeld. De overige zes
partijen leverden prachtige
overwinningen op. De senioren waren minder op dreef en
van de acht partijen werden
slechts drie in winst omgezet.
Drie wedstrijden brachten
verlies en tweemaal werd een
gelijkspel bereikt.

Zondag: 13.45 uur IJmond-ZVM heren
in de Kinheimhal. In de Zandvoortse
sporthal Pellikaan worden de volgende wedstrijden gespeeld: 10.00 uur MA
ZVM 2-Bato 1; 10.45 uur MA ZVM 1HVH 1; 11.30 uur DJ ZVM 1-GVO 1;
12.30 uur HJ ZVM 1-HVH 1; 13.30 uur
DS ZVM 2-DSOV 1:14.40 uur HS ZVM
2-Concordia 2; 15.50 uur HS ZVM 3-F.
De mini's verdeeld over vier poules
behaalden in poule A de meeste winst.
Speed 3.
Sporting OSS versloeg achtereenvolBASKETBAL
gens Spaarne '75. VCY, Allides l en 2
Zaterdag in de Pellikaanhal: 18.00 uur met 2-0. In poule B kwam Sporting
Lions dames-Lisse 2; 19.15 uur Lions OSS 2 tot een gelijkspel tegen
heren-Antilopen.
Triumph Cross your Heart 4 en won
knap van HSVC met 2-0. Sporting 3
ZAALVOETBAL
kwam in poule C aan de start en beVrijdagavond in de Pellikaanhal: 18.00 zorgde OVRA, VCY 2 en Triumph 3
uur Zandvoort'75 C. Jun.-Score Ad- een 2-0 nederlaag en dus de maximale
vertising 2; 18.30 uur Zandvoortmeeu- score. In poule D kwam Sporting 4 uit
wen B. Jun.-Hoofddorp; 19.00 uur TZB en dat bracht de minste resultaten tot
6-Zandvoort Noord 4; 19.45 uur TZB 2- stand. HSVC l was te sterk doch
Gédé Verpak. 2; 20.30 uur Zandvoort HSVC 2 werd een gelijkspel afgepakt.
Noord 6-Zwanenburg'84 2; 21.15 uur
Zandvoort Noord 7-de Meer 5; 22.00
Het eerste senioren damesteam van
uur Zandvoort Centrum 3-Hoofd- Sporting OSS voerde de opdracht perdorp4
fect uit en had totaal geen moeite met
Maandagavond in de Pellikaanhal: VCY 1. De Zandvoortse dmes gaven
20.45 uur Zandvoort'75-Onze Gezellen een volleybaldemonstratie en waren
dames 2; 21.30 uur Zandvoortmeeu- zeer snel klaar met de partij. Sporting
wen-Concordia vet.; 22.10 uur Kaas- won met de alleszeggende cijfers 15-10,
15-1 en 15-6. Het tweede damesteam
hoek-Parade Boys.

Sporting redelijk succesvol
Sporting via de setstanden 11-15.12-lc
en 14-16 maar nipt onderuit. Het tweede team verloor eveneens met 3-0 var
VVH 1. de koploper. Sporting OSS
bood enorm veel tegenstand en ging
eervol met 11-15, 12-15 en 12-15 ter
onder. Sporting OSS 3 gaf een zekere
overwinning uit handen. De eerstt
twee sets werden eenvoudig met 15-f
en 15-2 gewonnen. In de volgende sets
herstelde HSVC zich en won met 12-1E
en 15-17. In die vierde set had Sporting
de strijd moeten beslissen, maar hel
kon de 13-8 voorsprong niet vasthouden en moest alsnog met een gelijkspe
Het derde damesteam kwam uit te- genoegen nemen.
gen SBY en dat werd een zenuwslopende partij. De eerste set ging eenHet jeugd-team van Sporting OSS
voudig naar Sporting met 15-6 maar kon niet tot winst komen tegen OVR£
de tweede en derde set waren zeer K. Ondanks hard werken kwam Sporenerverend. Sporting OSS liep een ting met verder dan 10-15. 11-15 en 11grote achterstand op en een time-out 15.
en een donderspeech van de coach
brachten herstel. Sporting greep nipt
de zege met 17-15. In de derde set nam
Sporting een duidelijke voorsprong
maar SBY kwam sterk terug doch
bleef net steken op 15-13. Een verdieriZandvoorts Nieuwsblad
de 3-0 winst voor Sporting. Sporting
vraagt
OSS 4 en 5 stonden tegenover elkaar
en maakten er een boeiend gevecht
Res.
van. Het aan de top staande vijfde
team had veel moeite om het vierde er
bezorgers/sters
onder te krijgen en wist m de derde set
toe te slaan. De setstanden waren 15om af en toe in te vallen bij
13, 15-12 en 15-2 m het voordeel van
het vijfde team.
ziekte en/of vakantie
(op
donderdagmiddag).
Heren
Min. leeftijd 15 jr.
Het eerste herenteam verspeelde de
kans op een periodetitel door met 3-0
tel. 17166.
van Triumph te verliezen. In een goede wedstrijd op behoorlijk niveau ging
had het zeer moeilijk tegen Spaarne
'75, een felle en jonge ploeg met twee
ex-Sporting speelsters, maar hield
toch aan deze confrontatie een 2-2 gelykspel over. Beide teams speelden op
de winst en maakten er zo een aantrekkelijke partij van. Om beuren
werd de leiding genomen en ook de
setstanden gaven weinig krachtverschil Ie zien. Spaarne won de eerste en
derde set met 11-15 en 3-15 doch in de
tweede en vierde set trok Sporting het
spel naar zich toe en bereikte door 15-8
en 15-9 het verdiende gelijkspel.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
D
J

WEEKENDREKLAME VAN AART VEER
prachtig mooi HOLLANDS EXPORT
HAMLOF
hollandse
rt

heel kilo

O *C
Z,4Ö
_._

GOLDEN DELICIOUS Let op 2 k.io

Zf48

heerlijke zoete spaanse

_

NAVELS

10 voor

uit onze keuken onze heerlijke
heei

pond

HERMAN HARMS
Grote Krocht 22 Zandvoort

--

Alvast een beetje
voorjaar
Met een bloemetje
van Erica maak je
dit waar!

Zf 45
_

AARDAPPELSALADE

Erica

Z,45

AART VEER

OPRUIMING
vele
dames schoenen
alle dames
modelaarzen

halve prijs
20% korting

alle
herenschoenen

20% korting

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 24 -Zandvoort

Grote Krocht 25
tel. 144O4

Meteen Micro komt u
onder de mensen.

Dierenspeciaalzaak

Mode
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel 02507-18412

SNEL EN
SCHONER.

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel 023-334277

De nieuwe voorjaarskollektie is
binnen van

24 UUR SERVICE
Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Mare O'Polo
NICO VERHEY

SWING ER

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort,
tel. 15734

Voor ruime keus
bloemen en planten
naar

Met onze
kattebakkorrels
is de bah
foetsie

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Weekmedia op^microfiche,

GROTE KROCHT 18 - TEL. 12600

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-JNSTALIATEUR
Voor een vrijblijvende

prijsopgave:

HAARLEM

ZAND VOORT:

023-25 50 21

(C. Koper)
02507 - 1 82 25

Te koop aangeb

eengezinswoning
met garage
bi] centr en zd boul
Dubb ramen electr
keuken Geschikt v
verhuur
Vr.pr. 325.000,Br ond nr 75053 bur
v d blad

Door omstandigheden per
1 april te huur aangeboden 2
winkel units met2 opslagruimte,
als mede 300 m
kantoor/bedrijfsruimte aan de
Hogeweg 56 te Zandvoort.

ALLEEN
ZATERDAG EN
ZONDAG

\

TAXI CENTRALE ZANDVOORT

VAN MAAS

Haltestraat 65 Zandvoort
Tel 1 20 60

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

DAG EN NACHT BEREIKBAAR!

Wij rijden ook voor alle ziekenfondsen
(m.u.v. Spaarneland), alle
ziektekostenverzekeringsmaatschappijen
en het G.A.K.

J. BLUYS

APPELGEBAK MET
SLAGBOOM

Voor al uw
Homeopathie- en
Reform-artikelen

Dr. Vogel,
VSM Schwabe
Lid VNR

Reformhuizen

om mee te nemen

HALTESTRAAT 13, TEL. 14738

Haltestraat 1,
Tel. 16123.

Kinderen, kinderen,
t een voordeel!
Pol /katoenen sweatshirt m
zand/groen/geel en navy/
wit/turqoise Mt 86/98
26 75 NU 22.75
104/116 2875
NU 24.75
Mt 128/152
3275
NU 28.75
100%
Katoenen
jeans
m groen,
turqoise,
wit of khaki
Mt 86/98
22 75 NU 18.75
104/122 24 75
NU 20.75
128/140 27 75
NU 23.75
146/158 29 75
NU 25.75

Voor informatie bel:
E.P.C., 020-441777.

Kindersokjes katoen/
polyamide Openge
werkt m mt 19/22 t/m
39/42 VANAF3Met rmgels m mt
19/22 t/m 35/38
VANAF 2.50.
NU2PAAR75c
GOEDKOPER

100% Katoenen sweatshirt m wit fuchsia of
turqoise Mt 86/98 24 75
NU 20 75
Mt 104/116 2675
NU 22 75
Mt 128/152 29 75
NU 25 75
Denim
jeans 100% katoen

Mt 86/98
2775
104/122
2975
128/140
3275

Katoenen/
polyester
sweatshirt in
fuchsia en
marine
Mt164/
176
34 75 NU 29.75
Katoenen/polyester rokje m fuchsia en marine
Mt 164/176 29 75 NU 25 75
H 8712017/2

Opvouwbaar nylon rugzakje O a
m petrol, groen rood en paars
Opgevouwen aan ceintuur te
igen 7 75 NU 6.75
Pol /katoenen
sweatshirt in
wit, groen,
fuchsia
marine of
turqoise
Mt 86/98 16 75
NU 13.75
Mt 104/116 18 75
NU 15 75
Mt 128/152 22 75
NU 19 75
Gestreepte jeans
Mt 86/98
2975
NU 24.75
Mt 104/116
3175
NU 26 75
Mt"128/140
3675
NU 3175
Mt 146/158
3875
NU 33 75

Gevlochten
kmderriem van
echt leer 7.75

Echt Waar VoorJe Geld

HEMA
j

Aanbiedingen geldig t/m 21 februari 1987

Hyundai
in de aanval

Autonieuws
Door Rein Lepoink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

èo n twintig jaar geleden keken we al
fcmaal een beetje mecwang naar de Ja
panse producten die hier werden geimporteerd Toegegeven 7e waren goed•koop en hadden veel accessoires maar
technisch lagen /e achter Doch met stij
gendc verbazing hebben we moeten
constateren dat die lapanners bijzonder
snel leerden en nu dan ook stormender
hand de markt verovcr.cn Sinds enige
jaren is er een nieuwe kandidaat bij ge
•komen uit het verre Oosten Want ook
tic Koreanen hebben 7ieh m de strijd
geworpen met hun Hyundai s Ze be
gonnen eerst ook wat schuchtertjes met
Cen Pony die weliswaar een fraai koetsje
had dat getekend was door niemand
minder dan Giorgio Giugiaro de Ita
Jiaanse grootmeester maar technisch
\varen deze auto s iet of wat achterhaald
En weer zien we eenzelfde ontvv ikkeling
«Is bij de Japanners

omruilen tegen een auto van elk ander
merk wanneer de auto onverhoopt tegenvalt De inruilgarantie houdt m dat de
koper van een nieuwe Pony \ P b i j inruil
minimaal 70 ,> van het aankoopbedrag
terug knjgt
Dit alles is eehte r nog maar een begin van
de grote aanval op de gunst van het ko
perspubllek want ook in de komende
jaren zullen regelmatig nieuwe modellen
worden geïntroduceerd Die /uilen ge
produceerd worden op nog veel grotere
sch lal dan ooit tevoren wa irbij een pro
duetie eap leiteil v in een miljoen eenhe
den m 1990 bereikt /al worden

voering Hierdoor /ijn de pnj/en van de
Pony \P vijtdcurs- serie verlaagd met
ƒ SOO - tot J 700
De XP vijldeurs is nu verkrijgbaar \anal
J \ i 'Wï
De pnj/en v m de Ponv \P Sed m /ijn
ongeuij/igd gebleven \ v a t o p / i e h il een
prestatie mag heten
Ma ir nu lis 11 itste verrassing de pri|/en
van de niemve Hvundai Ponv driedeurs
li()()

LI

met

I SOO

L

met

4 versnellmgsbik
/ l4Wi
4 versnellmiisbak

|ï()0

Gl

met

4 \ersnelhnjsb ik

Prij/en

l ->()()

GI

met

De prijsstelling van I tebru in j l van de
Ponv \P met vijl deuren is aangepast
aan die van de Ponv \P driedeurs uit

|i()()

GUS

met

-i veisnellmushik
/ 17 S')-,
i versnellmushik

|ï()0 GLS uilom i.it

/ 2 1 49i

Luxe Lada Samara
Van de vorig jaar september gemtrodu
eeerde L iel i Samara l l is een luxere
versie gepresenteerd de Samar i GLS
Een vi|fb ik is standaard op de/e uitvoe
ring even ils van binnenuit verstelbare
buitenspieu-ls een aellterspoiler brede

11 mkheschermers v l ikke wieldoppen en
nog w at meer e \t r i itn_s die de ov el mens
toch /eereomplete gewone S im ir i moet
ontberen De pri|s van de l ld i S mi ir i
GLS bedi lagt op v i | t gulden n i /even
tien mille

WERELDPRIMEUR: DE PONY XP 3-DEURS

• Logisch gezien de bijzonder aantrekkelijke introduktieprijs van slechts 14 995 e Daarbij ook
nog standaard een 1500 cc schone motor «Verdergeen enkel nsiko met de met goed auto terug
omruilgarantie e Bovendien blijft uw Pony XP waardevasl door de unieke 70% inruilgarantie
Hyundi ii troducf-ert > ' J /e Pony XP 3-du rs PC v WA il n j e d c v gfizns. i ) T U Je meest
moderne technologie Fraa jan v n t (/onder r n r comfortibel P i sMnrt H i zeer r-r i plee! D^artii is
elke Pony XP voorzien v m ar iOO c srhoie moto met n w. ver ojer ror vc l nt tien Vomfom l 'el
wegqednq en n ndcr moto gp u l F i or chnks 11 qrotr re v moeien vuhru H due r olor n nder brnnp'stol
dm motoren net ten Heinpre r nder nhn d Diirb] Heoft v de Po / XP P f M sko
Wan! Hyi K!i is zo zeker i\ i\\ p c d i H dit i bi| i s t M t v - f o n ndeihteftorr u v d n / j n
unieke kwaliteiten IP overtuigen Bint u dat n ü dinvPrvnqenv/i mduorelk m?<. iirkvdi ge jkeoflmct
bijbeta mg) hogere pr \* voor de geredtn r neters bf hilt j si -cl 'j 20 rent/ krr Bov r dien geeft Hyundai u een
unieke nrulgannle n m r r a i l / O ia d inkoopprijs b r r n tw | nr Er uit illtskrut i zwart op w t
Deze lantjied nq nott eerst j t z t r
)b n om tt dovt K SIK w ir t het wordt drngen bi|
de Pony XP vin t

Moderne auto
Momenteel is d e Ponv uitgegroeid tot
een uiterst moderne auto met voorwiel
aandrijving en u raadt het al ook weer
getekend door Giugiaro De grote klap
per van Hyundai op de RAI was de
nieuwe Pony XP dnedeurs die uitshii
tend met een schone 1500 cml motor
verkocht zal worden en bij de bestaande
vier- en vijfdeurs modellen zal die zelts
zonder prijsverhoging worden aangeboden Dit is des te opmerkelijker wanneer
we ons realiseren dat voor motoren bo
ven 1400 cm3 de eisen aanzienlijk stren.;er zijn dan voor motoren met een klei

di.idi diur git/t 1011,11111; lot di hui,ui;ii,iiniti
Bel voor rJealeradfessen de importeur Greemtj Car b v Postbus 463 2130 AL Hoofddorp tel 02503 3 78 34
nere cilmdcnnhoud en dat ondanks de
extra kosten voor ontwikkeling dn. dat
met zich mee brengt Het is ?elfs 70 dat de
ontwikkelaars van Hyundai kans h<_bbt_n
gezien 1500 cm3 schone motoren te
ontwikkelen die ver onder de emissienormen liggen %an 1991 Dit hebben K
bereikt door toepassing van een engere gelde katalysator die in het uitlaat-

spruitstuk is gemonteerd
een /oge
naamd
uitlaatgasreeirculatiesvsteem
(EGR) plus een geheel nieim ontwik
kelde Mikum carburateur Toch le\ert
de/e anderhalve liter motor een \ermo
gen van 11 kW/71 pk bij "Ï->()() omv. min
en heelt hij een koppel \an l 12 Nm bi|
3600 orrw/min Naar keu/e is een \ier
of een vijtversnelhngsbak leverbaar Op
vallend is dat met beide transmissie uitvoenngcn gekoppeld aan een l i O O c m ^
motor het brandstofverbruik gunstiger is
dan met 1100 e m i motor met vierver
snellmgsbak
Zoals het bij een moderne auto hoort is
deze motor uitgerust met elektronische
ontsteking en een bovenliggende nokke
nas Ondanks de hoge eompressievcr
houding van 9 S ] gebruikt deze Hvun
dai Pony XP normale loodvrije benzine

Michelin
Renault 5 Flash

Om- en inruilgarantie

De Hyundai Pony drie-deuri is een moderne auto, getekend door Ciugiaro

Dat die jongens van Hyundai overtuigd
zijn van de kwaliteiten van hun auto s
blijkt wel uit het gegeven dat /c sinds
september vong jaar een unieke omruil
en inruilgarantie hanteren De omruil
garantie houdt in dat de koper van een
nieuwe Pony XP zijn auto na twee
maanden bij de Hyundai dealer -nag

L r is een nieuwe versie van de Renault 5
uitgekomen de Renault 5 Flash De/e
Hash is /owcl in TL als m FD-uitvoc
ring leverbaar en onderscheidt zich van
de gewone i TL en TD door onder an
de re de stnpmg het monogram FLASH
wieldoppen Marquente van binnenuit
verstelbare linker buitensniegel speel

tieke bekleding stereo radio cassette
speler en een speel lic \ lash sleutelh in
ge r
De Ren Rilt i Flash is in drie kleuren
leverbaar rood /ilver en idmira.il
blauw Aan de i Tl I I ish hangt een
pri|skaart|c van / !S7i() en voorde
I D moet u / 22 9i() neertellen

Geef me de vijf!
éim*.

Michelin heelt een systeem ontwikkeld
waardoor het mogelijk is om achter het
stuurde toestand van de banden te eon
troleren Via twee microsensoren m een
gesloten circuit aan de binnenkant van
ledere velg wordt continu temper U u u r
en spanning gemeten Samen met een
ontvanger en een rondlopende antenne
vormen /ij het „enige materiaal dan aan

het \viel /it Vlakbij de/e antenne is een
/ender ontvanger m de wielophanging
aangebracht D(x>r middel van een kleine microprocessor die het hart van het
svsteem vormt worden daarna de ver
/imclde gegevens van iedere band op
een intopaneel op het d istlboard zicht
b lar gemaakt Intormatie over elke band
is dus op .ttroep beschikbaar

10 jaar Hong Kong
SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

i*J

Afhaalprijs

•..,

.:

ƒ28,50
.... J
ï

Restaurantprijs

ƒ41-

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen
SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes een
bekend CANTONEES gerecht)
BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)

BABI PANGANG A LA HONG KONG

Wie de nieuwe Renault 5 Flash een
•maal gezien heelt, is veikoeht Geen
\\onclci; \\ant de \ele cxtia's maken de
Flash lot een \\erkeli]k flitsende auto
Neem zn snelle stiiping bij\ oorbeeld, oi'zn aerodvnamisc hè \\ leldoppen
Bekijk zn unieke bekleding eens en luislci
naar zn peilectc stereo iddio/casseltcspdei
En \\ at beliell de kleur kunt u kiezen uit komnk|5 jaar plaatwerfccarantie.

ijk lood, keizerlijk zihei oi admiraal blau\\
Maak dan een proefrit, en geniet \ an z'n
uitstekende \\eggccliag Want de Renault 5 Flash
is even pittig als comfortabel, ter\\ ijl de 1,1 liter
motor even zuinig is op 't milieu als op u\\ budget
Enoxei zuinigheid gespioken de Flash
(le\ erbaar in benzine- of dieseluitvocring) is verkri]gbaar \ oor f 18.750,- (benzmc-uih ocnng mcl
BT\\0 Allcveringskoslen f 400,-

DE RENAULT 5 FLAS

10

11

(geroosterd mager vlees met
champignons m zeer scherpe pikante
saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken
lekker knapperig met aparte saus
een bekend CANTONEES gerecht)
BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)
CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)
TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure suas een bekend
CANTONEES gerecht)
KALEEKAI
(geroosterde kip met kernesaus)
KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

12 FOE YONG HAI
(omelet met vlees en groenten m
tomatensaus)
13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas m heerlijke
kippesaus)
14 YU KWO KAI TING
(kipfilet met champignons en cashew
noten)
15 SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus een saus
met knoflook gedroogde zwarte
boontjes paprika en diverse Chinese
kruiden Een bekend CANTONEES
gerecht)
16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus een bekend
CANTONEES gerecht)
17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstuk m tausiesaus een
bekend CANTONEES gerecht)
18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)
Als u SAM-SIN wilt bestellen dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerech
ten noemen
SAM-SIN-gerechten zijn met 2 x witte njsf'
l p v witte njst is nasi of bami ook
mogelijk Service van de zaak!
Gerechten met mtehoon of
Chinese bami
ƒ a gg
extra
s maandags gesloten

Chin. Indisch restaurant

HONGKONG

Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort Tel. 17897

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 10% KORTING
AANBIEDING GELDIG T/M 5 MAART

':

Wijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem,
Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

= INFORMATIE OP NIVEAU
C49 K

Renault adviseert elf oliën.

WEEKMEDIA 30
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SONNEVELD SPORTING

RESTANTEN
Wielershirts en Koersbroeken
(zeemleer gevoerd)

1

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN.

tel. 02507-14678
NIEUW VANAF 1 JANUARI 1987

SKI AEROBIC
op zondag van 10.00-11.00 uur (ƒ 10,+ zwemmen en Turkssstoombad).
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem).

H. W. COSTER BV

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

m m m

EÏ3

J-ld NVM

p. stuk
*

*

» %

p. 2 stuks

Peter Versteege Wielersport
Halfestraat 31, Zandvoort

SONNEVELD SPORTING

Komt u iets
te kort?

Spar

tel. 02507-14678

ZONNECENTRUM
Zonnebank en hemel met ingebouwde
gezichtsbrumer ƒ 10,- (25 min.)
Gezichtskanon f 15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ 35,- (30 min.)
Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30
(ook m het weekend).

jr jr jr jr jr jr S* •

IS ALTIJD
MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

Let nu op de prijs
Haal bij

j

J4 J * J* J

Zandvoort
Noord

SPEELFILMS
24 UUR PER D AG
.

Autorijschool v. Engelen
uw rijbewijs

Eerste 10 lessen ƒ 35,- p.u.
vervolglessen ƒ 42,50 p.u.

Dat betekent voor iedereen die is aangesloten
op het Kabelnet, nu 24 uur per dag kunnen
kijken naar Speelfilms...

Om FilmNet Abonnee-televisie te kunnen ontvangen heeft u alléén de SATBOX Decoder nodig.
Deze Decoder geeft u precies die Clubs door op uw
televisie waarop u zich abonneert.

Die 24 uur is opgedeeld in 3 blokken van 8 uur.

Als entreegeld voor Abonnee-televisie betaalt u
f 75,-. Voor de SATBOX Decoder wordt, onafhankelijk,
van het aantal Clubs maandelijks een bedrag van
f 10,- berekend. De waarborgsom voor deze Decoder bedraagt eveneens f 75,-.

Tel. 02507-19453

ledere abonnee ontvangt van ons,
iedere maand, gratis de programmagids die alle gegevens bevat over de
30 maandelijkse Premières maar ook
boordevol kleurenfoto's staat en veel
wetenswaardigheden over andere
die we in die maand uitzenden.
28x7x21

SATBOX Decoder

Wilt u meteen genieten van FilmNet Abonneetelevisie, ga dan naar de FilmNet winkel maar neem
dan in ieder geval f 150,- mee (entree + borg) maar
vergeet vooral niet een geldig legitimatiebewijs
mee te nemen.

Ook bij de FilmNet winkel ligt de FilmNet programrnagids voor u klaar (gratis) dan kunt u precies
zien wat wij uitzenden en welke cadeaus u kunt
verwachten als u als abonnee een nieuwe abonnee
aanbrengt., en die cadeaus liegen er niet om.

van Aquarium tot Zangvogel
Ter introduktie van ons Extra Voordelige Huismerk

1 kilo hondebrokken van 2,35 voor
5 kilo hondebrokken van 9,95 voor
25 kilo hondebrokken voor
1 kilo hondediner van 2,65 voor
4 kilo Tiondediner van 8,95 voor
20 kilo hondediner voor
Blik kattevoer van 0,98 voor
Blik hondevoer van 0,98 voor
Diaconiehuisstraat 36
Tel. 19345
Zandvoort

1,98
8,95
37,55
2,25
7,95
33,45
0,68
0,68

DIBEVO-LID
Dierengezondheidsconsulent

MORNING CLUB (07.00 tot 15.00 uur)
vanaf de vroege ochtend tot 3 uur
's middags speelfilm-programma's
voor het hele gezin.

ROYAL CLUB (15.00 tot 23.00 uur)
een gevarieerd programma met
nieuwe speelfilms, Film Festivals
en klassieke films in ieder genre.
een programma voor volwassen kijkers
met een frivool accent maar bovendien
met thrillers, aktie- en horrorfilms.

MORNING CLUB II MORNING CLUB
07 00 UWERSWENCO UTERm
lnmiml.iJ.ini s Niiiii
IKmiJi\ M irtllil'limpl.iii

Nieuwe openingstijden per 1 maart '87
maandag

9.00 - 12.30

13.30 - 18.00'

dinsdag

9.00 - 12.30

woensdag

9.00 - 12.30

donderdag

9.00 - 12.30

13.30 - 18.00
13.30 - 18.00
13.30 - 18.00

vrijdag

9.00 - 12.3.0

zaterdag

9.00 - 12.30

zondag

13.30 - 18.00
13.30 - 17.00
13.00 - 18.00

Twee Clubs (kiezen uit MC, RC, NQ
Abonnementsprijs f 29,75 per maand + f 10,- Decoderhuur.

0900THEAGEo7DINOSAURsV2n.,,

llOOSTRANGEBREWm.mi
L l h >m IN RIL!
uSulmi l'mIMiKilLt

M iv

1300 «KK THE BSI«ii'i7„.,!u

ROYAL CLUB
ISOOODDSANDEVENSnii
i JUFA K

knmuili MKl \KI DruuU \I1IK Uil

C litistniihirl l.iul ( Inrt^lhirnmi:

1500BUSSTOPc%in„u
Ki'iiuÜK IIKI M iril
ikll I

l900KRULLithTi.,m

1900EDÜCATINGR!TAL|!ihinr

\KM(r>Hlks

\1HK ÜUKII'H

NIGHT CLUB
2300CHRISTINEii

Alle drie de Clubs (MC + RC + NQ
Abonnementsprijs f 34,50 per maand + f 10,- Decoderhuur.

ROYAL CLUB
1700DADSARMYi'

Ku.hiuKii.n. ItrnnU. \ilii
l nul i M m/ iiuliimi

'24 UUR'ABONNEMENT

1300 PLACESlNTHEHEART.iu mm»

1700DAYSOFHEAVEHrs"nmn

SUL i K w iMinns'rnnkK nKl
IvNvik \ttihitm l^kkJ'

Brillen - oogmeting - contactlenzen

16 UUR ABONNEMENT

07 00 IN GOD WE TRUST i-r mm.

kkiililm M >or i< int. 01 mui

0900THERIVERRATiw„„„,

2IOOTOBEORNOTTOBEim'

K OPTIEK B. v.

Eén Club kiezen (of MC of RC of NQ
Abonnementsprijs f 22,75 per maand + f 10 - Decoderhuur.

ZATERDAG 21 FEBRUARI l ZONDAG 22 FEBRUARI

Mn

N1GHT CLUB (23.00 tot 07.00 uur)

8 UU R'ABONNEMENT

FilmNet-programma dit weekend

\nlun | mvi. John k ML

vanaf

k-miultL, » inUttMiilh
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Jlllll\\ l!kTS M II

2IOODEADLYDREAMri.iim t
l Inul Ui-ukf | ui l nik

NIGHT CLUB

permaand

(ruim 100 Speelfilms)

2300BROTHERHOODOFSHA»i'
SlutlllLi Millin l U J'i'Uv

01 00 NIGHTCLUB SPECIAL
03 00 PRIVATE SCHOOL.u,,,,,,

A IUh
1'h j K C i
n pik .nu kmikdiL

0500DAD$ARMYi'iM..mi

OIOODEVIERDEMANi'iMi.mi
030okuETHUNDERiiiiMittiu
\<'>\ SllKIllll MlhOLlllltlL
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OSOOLHSSCAREJESSICATOOEATH

kimkihi nul \ti1iiii l HM Jnlink S
{ helium!

PEETERS ZANDVOORT
Haltestraat 56, Zandvoort

als iet om service gaat
Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlensspecialisten
Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel.: 02507 - 12174

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel.: 020 - 233295

./:.-'«- ÜJ
! ilinNet winkels door het hele kind AMSTERDAM: FilmNet ^hop kiiikerstfikU 5 look vnor Aüuiude BikiinhruKge Pleinen Duivenclreilit Lmdyneer Neclerhufbl Niytevegt Oost/ii.m Ouder Ambté en Weespi ALMELO Abbink OomursumsebtUiit 260-266 ALPHEN AT
Groen Afirhof AarhoF 10 look voui Boskoop Bodegraven en Koudekerk. AMERSFOORT: l^idio Drieenhtii/en Leusdei weü 2H APELDOORN: R.idio l'iitto Mdn.isti.i.u 2'! BAARN: EDG bclieer en toppen t,i,m5tr,kit 61 DRACHTEN: Bounid bv Moleneind 32 DELFZIJLHarry Boersnii
Wüterstrajc -12 EDE: EDO Pols bv Nieuwe suitioiissttiuit 5 7 GELEEN: TVCWeijden Ann.i'itijnt 2 GOUDA: CAI Goud.i Hulder v.inCatbwey 296itegennver gdrdge v.in LDOIII lel 01820 37777 l Bouwnun v,inHoKendorpplein29iook voor Gouderak ReeuwijkenMoordreclm
GRONINGEN: Thie Oude Ebbingestrarit 38 10 CAI Groningen Bluetnsumel 8 S-GRAVENHAGE: t ilmNet Shop Grote M.irktstr.kit ïl.i look «uor Schevcningen vourburgen W.issena.in 'S-GRAVEZANDE: R.idio Koenen Uingestraat 255 look voor De lier Den Hoorn Heenweg Hoek'
Holland Honselaarsdijk kwmtslietil M,i,isdijk Maasland Monster Naaldwijk Poeldijk Schipluiden en Wateringen. HAARLEM:Limco Barrevoetbtra.it B en Rivieradree'27 HEEMSTEDE: Van Anieiongeii Raadhuisstraat 26 look voor BennebroeKi HEERENVEEN: Expert Heereiwcei'
ïieversstraat 10 HELMOND:Jac v t inE)ck Helstid.it2g HENGELO: Abbink Stationsplein 7t HILVERSUM:Kijkbhop Netiweg29 LEEUWARDEN:Bouina bv Bleekl.kine6 LEIDEN:Stadbk.ibel Stadluiibplein ualleen voor Leidem VdiiBergeHenegouwen Aalmarkt 12 14 15 tbiooku'
Oegstgeesti LELYSTAD: Fokko Dijkstra Agordhol20 LISSE:Johan vanStijn Kanaalstraat 32 look voor Hillegom Noordwijk Nnordwijkerbout Sdbsenheini Voorhout DeZilki NAALDWIJK: Stichting C A l Webtland Industriestraat 30 look voor De Lier Den Hoorn Heenweg HoekvJ
Holland Honselanrsdijk kwintsheul Mdasdijk Mdasl.md Monster Poeldijk Schipluiden Wdteringein ROTTERDAM: rilniNetbhop Korte Hoogstraat 24 look voor l'ernis Be.gschenlioek BerkelenRodenrijsi UTRECHT: MlmNet Shop Korte Jansstraat 13 look voor Haarzuilens
Hannelen Houten Maarssen Nieuwegein Vleuten DeMeern Driebergen Leersum Bunnik Odijk Werkhoven Zeisti VOLENDAM: Henk de Boer iKIMi Kathdininerstr.iat 23 2!>(ook vooi tdaini ZAANDAM: Valkenberg Rndio TV Pcperstraat 135-145 look voor Assendelft Koog a di>
Krommenie Oost Knollendairi WestKnollendam Westzaan en Worinerveen ZANDVOORT: PeetersZandvourtbv Hnltestraat 56 ZOETERMEER:üe[tenngOranjeladii25 27 en Het Rond 55 ZUTPHEN: Horst tlettro Beukerstradt 83 85iook voorWarnsveld) ZWOLLE:EDG Piet
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Toerist maakt steeds minder
gebruik van hotelaccomodatie
ZANDVOORT - Het aantal
reserveringen van hotelkamers door particulieren loopt
al enkele jaren gestadig terug.
De VVV Zandvoort heeft berekend dat de daling vorig jaar
elf procent bedroeg. Volgens
directeur Hilbers is het daarom van belang, kwaliteit en tarieven van de hotelkamers
goed in de gaten te houden in
verband met de concurrentiepositie ten opzichte van de
overige badplaatsen. De totale
omzet van de kamerverhuur
in 1986 die via de bemiddeling
van de VVV tot stand kwam,
bedroeg f. 994.000,-. In tegenstelling tot de kamers vertoonde de verhuur van appartementen een lichte stijging.
"Als VVV hebben wij zelf geen invloed op het produkt waar wij mee
werken, namelijk 'Zandvoort'", aldus
Hilbers. "Wij zijn afhankelijk van anderen. Maar wij constateren wel de
daling in het aantal hotelreserveringen". Daarom wijst Hilbers erop dat er
alles aan gedaan moet worden om
Zandvoort een sterke concurrentiepositie te laten houden, ten opzichte van
de overige kustplaatsen. De aandacht
moet daarbij uitgaan naar het aantal

bedden, de kwaliteit van de kamers,
maar vooral de tarieven. "De daling is
niet op de eerste plaats afhankelijk
van de kwaliteit. De toerist zoekt
meestal de goedkoopste plaats uit.
Daarnaast wil hij voor zijn geld natuurlijk ook goede voorzieningen, zoals minimaal een eigen toilet en een
douche. Dus men moet wel bewust de
kwaliteit op peil houden".
"Daarnaast is het ook heel belangrijk dat er een goed samenspel is met
de VVV. Wij moeten bijvoorbeeld continu op de hoogte worden gehouden
welke kamers vrij zijn, zodat wij weten
wat wij de klanten kunnen bieden".
Het aantal kamers dat uiteindelijk
verhuurd wordt is over het algemeen
veel lager dan het aantal waarvoor
aanvankelijk wordt gereserveerd. Het
aantal annuleringen bedroeg de afgelopen jaren bijna vijftig procent. Wat
betreft de kamers bij particulieren en
appartementen ligt dit percentage op
ongeveer dertig.

Spoorwegen
De contacten met het Duitse bureau
Ameropa, een dochteronderneming
van de Deutsche Bundesbahn, deed
vorig jaar honderd eenendertig reserveringen bij de Zandvoortse VVV.
Deze reserveringen zijn vast en worden niet meer geannuleerd. Het aantal boekingen via dit bureau zit duidelijk in de lift. In 1985 was er een stijging van vijftig procent, in 1986 van
zesenvijftig procent. Van deze toeris-

ten komt het merendeel, negentig procent, met de trein, wat volgens Hilbers
ook nog eens het belang van de directe
spoorwegverbinding benadrukt. Volgens hem is de stijging onder andere te
danken aan de steeds beter verlopende
samenwerking tussen het boekingsbureau en de VVV en de voortdurend
toenemende bekendheid.
Er lijkt een verschuiving te zijn van
de belangstelling voor kamers naar
appartementen, want de verhuur
hiervan nam de afgelopen jaren toe.
Deze is echter niet geconcentreerd in
het hoogseizoen. "Veel mensen die met
meerdere op vakantie gaan, komen tot
de conclusie dat een appartement voor
hen goedkoper is", aldus Hilbers. "Zij
hebben alle voorzieningen en kunnen
zelf hun eten koken. Maar het beeld
dat je vroeger zag, dat een apparte- • Na langdurig onderhandelen met de gemeente Haarlem kan men nu tot
ment voor een hele maand werd ge- aankoop van de Clarakliniek overgaan.
(Archieffoto)
huurd, bestaat bijna niet meer. Veel
mensen nemen hun vakantie niet
ADVERTENTIE
meer in één keer pp, maar gaan af en
toe eens een weekje weg". Deze weekjes
worden volgens de VVV-directeur
waarschijnlijk in verschillende plaatsen doorgebracht, waaronder dan af
en toe Zandvoort.
Hilbers wijst er echter op, dat de
verhuur van appartementen en de reserveringen van Ameropa niet alleen
de basis voor de toekomst mogen vorKerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
men. De verhuur van hotelkamers
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
moet daar zeker deel van uitmaken,
Haarlem, 023-322187, Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
zodat hier dan ook veel aandacht aan
besteed moet worden.

Laatste Lammy's
40% korting

DE LEERSHOP

Kans op behoud Grand Prix stijgt
aanzienlijk door positief advies

De dragsters maken volgens de amb- waai. De geluidspieken die zij veroortenaar van het Ministerie van Volks- zaken liggen ruim 7 dB(A) boven het
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en maximum toelaatbare niveau. GeMilieubeheer, Ir. W.C. Reij, te veel la- luidbepalingen waren tot kort geleden

opgenomen in de huurovereenkomst
tussen gemeente en de exploitant van
het circuit. Met het inwerkingtreden
van de Wet Geluidhinder werden racecircuits echter aangewezen als zogenaamde Categorie A-inrichtingen,
waardoor hiervoor een vergunningplicht ontstond. Zo ook werd het verplicht een geluidzone in te stellen,
waartoe in 1983 in opdracht van Provinciale Waterstaat een onderzoek
werd verricht.
Na diverse onderzoeken verleenden
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in mei 1986 de benodigde vergunningen op grond van de Hinderwet en
de Wet Geluidhinder, 'onder voorschriften'. Tegen een aantal bepalingen en beperkingen die hierin waren
opgenomen, werd echter door diverse

Bruisend carnaval voorspeld
ZANDVOORT/SCHARREGAT - Komende dagen
zal het carnavalsfeest weer
losbarsten. Zandvoort is
Zandvoort niet meer. Het
wordt voor deze speciale
gelegenheid dan ook weer
omgedoopt tot Scharregat.
Het programma, waaraan
zowel De Scharrekoppen
als De Schuimkoppen hun
medewerking verlenen, is
veelbelovend.
Zaterdagmiddag is om
13.30 uur bij het Raadhuis
de officiële intocht van de
Stadsprins, Walter I. Voor
de kinderen wordt daarna
een speciale middag georganiseerd in gebouw De
Krocht, waar ook de uitreiking plaatsvindt voor
het meest originele kostuum.
Zie hiervoor verder het
uitgebreide programma,
elders in dit blad.
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Datum
26 feb
27 feb
28 feb
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
6 mrt

HW LW
01.59 09.38
02.48 10.27
03.31 00.58
04.11 01.46
04.51 02.28
05.30 02.59
06.08 01.49
06.46 02.33
07.24 03.08

HW

Maanstanden: zaterdag 28 feb.
NM 01.50 uur

De VLAM
GAAT WEER IN DE PAN
Vanaf 27 febr. a.s. is onze Bistro
tijdens de weekenden weer
geopend.
Nieuwe kaart.
Aantrekkelijke prijzen.

't Wapen van Zandvoort
Springtij: 28 feb. 15.46 uur
NAP + 116 CM.

Zo ook zijn houding ten opzichte van
de Grand Prix. Wat dit betreft heeft
zijn visie echter betrekking op de situatie na l januari 1990, de datum waarop volgens Gedeputeerde Staten aan
het op te stellen saneringsprogramma
uitvoer moet zijn gegeven. De geluidproduktie van het circuit moet dan
ook teruggedrongen zijn tot 55 dB(A),
met uitzondering van de Grand Prix.
"Gelet op het ingediende accomodatieplan is het nog maar de vraag of de
gekozen saneringsvariant met schermen en wallen ooit tot uitvoer zal komen. Pas begin 1988 zal duidelijk zijn
of het ingediende accomodatieplan
ten uitvoer zal kunnen worden gebracht. Zo ja, dan zullen nieuwe vergunningen
worden aangevraagd
waardoor de huidige vergunning met
voorschriften zal komen te vervallen;
zo niet, dan zal - zo is mijn indruk op
dit moment - het doek definitief voor
het circuit vallen (in verband met onder meer de bouw van de bungalows,
beëindiging van de huurovereenkomst, etc.)". Daarom hoeven volgens
hem een aantal voorschriften niet te
worden geschorst. "Terzijde zij nog wel
opgemerkt dat ik op voorhand van mening ben dat in dit geval een Formule
I-race als een buitengewone bedrijfsgebeurtenis zou moeten worden opgevat. Dit kan betekenen dat ik in hoofdzaak wellicht zal adviseren om voorschrift 3 (mijns inziens een impliciete
weigering van de Grand Prix) te wijzigen".
Voor de periode tot 1990 adviseert hij
duidelijke voorwaarden te stellen aan
het geluidsniveau. Dit mag volgens

ZANDVOORT - Uit het
overleg tussen de Stichting
Openbare Bibliotheek Zandvoort en de gemeente is duidelijk geworden dat de stichting
zelf voor de kosten van de dakvernieuwing moet opkomen.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag, waar D'66 fractielid
Sandbergen vragen hierover
stelde, werd dit nog eens extra
benadrukt door wethouder
Aukema.

LW

11.56
12.44
13.34
14.20
14.57
19.53 15.21

Formule I

De wethouders van beide gemeenten
hadden begin januari al een accoord
bereikt over de prijs, nadat het ambtelijk overleg was vastgelopen. Het voorstel moest echter nog in de diverse
commissievergaderingen behandeld
worden. Het merendeel van de fracties
was dinsdag vol lof over de aankoop
van de grond, gezien de voorafgaande,
moeizame onderhandelingen. Wat betreft de woningbouw werd door de

Gasthuisplein 10

Tel. 14638

fractie van de Partij van de Arbeid
aangedrongen op achtien 'betaalbare'
woningen. De prijs hiervan moet laag
kunnen blijven dankzij de opbrengst
van de omringende kavels. De partij
hecht belang aan de betaalbaarheid
om de doorstroming binnen Zandvoort te bevorderen, zodat er goedkope
huurwoningen vrijkomen. Dit vond
bij de meeste fracties gehoor.
Volgens de wethouder van Publieke
Werken, Van Caspel, is er op dit moment alleen nog sprake van aankoop
van de grond. De bebouwing komt in
een later stadium aan de orde, maar
volgens hem staat het doorstromingseffect hoog in het vaandel van de gemeente. Hiervoor zullen bepaalde critena moeten worden opgesteld.
Het huidige pand wordt momenteel
tijdelijk nog door twee personen bewoond. De gemeente Haarlem heeft
het hen gratis in gebruik gegeven om
eventuele kraakacties te voorkomen.
De gemeente Zandvoort geeft er de
voorkeur aan, dat het in gebruik blijft,
zolang het pand niet gesloopt wordt.
Voor de juridisch juiste gang van zaken zal deze gemeente met de bewoners een zelfde gebruiksovereenkomst
aangaan.

Casinospelen overweegt
hotelpand te verkopen

Bibliotheek
\ voorlopig
l gehuisvest
aan Sophiaweig
ZANDVOORT - De
Openbare
Bibliotheek
Zandvoort heeft voor voorlopig een onderdak gevonden in het biologielokaal
dat de Jaap Kiewiet Mavo
aan de Sophiaweg hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Maandag 2 maart
gaan de deuren open voor
de leden, zij het tijdens gewijzigde openingsuren.
De verhuizing, die vanwege de
lekkage noodzakelijk is, zal de komende week plaatsvinden. Hierbij zal echter slechts een gedeelte
van de boeken mee overgaan,
naar schatting ongeveer vrjfentwintighonderd stuks. Dit zijn
vooral romans, boeken die veel
voorkomen op de lijsten van middelbare scholieren en werken die
nodig kunnen zijn voor spreekbeurten en werkstukken van basisschool-leerlingen. Zolang de
bibliotheek in dit onderkomen is
gehuisvest zal men het zonder de
overige boeken en uitleenartikelen moeten doen.
Boeken en uitleenartikelen die
men nu nog in huis heeft, kunnen tot 23 maart zonder boete ingeleverd worden. Bij de vorige gelegenheid, afgelopen zaterdag,
werden in totaal vijfentwintighonderd boeken teruggebracht.
De openingstijden zijn flink gewijzigd, in verband met de lessen
die hier nog gegeven worden. De
bibliotheek is op maandag,
woensdag en vrijdag zonder onderbreking geopend van 15.30 tot
20.30 uur. Op dinsdag van 15.30
tot 17.30 uur en op zaterdag van
10.00 tot 14.00 uur. Het voorlopige
telefoonnummer van de bibliotheek is met ingang van 2 maart:
14440.

Voor het pand van het oude Bouwes wordt een nieuwe eigenaar gezocht.
Foto: Bertotl

ZANDVOORT - Het pand
van het voormalige hotel Bouwes krijgt wellicht na de Stichting Nationale Casinospelen
een nieuwe eigenaar. Hoewel
de overdracht van Caransa
naar de stichting nog niet
heeft plaatsgevonden, wordt
doorverkoop nu al overwogen.
Nieuwbouw kan daardoor nog
enige tijd op zich laten wachten.
Volgens woordvoerder Bergmans
van de Stichting Nationale Casinospelen wil de stichting in principe
geen eigenaar van de huisvesting zijn,
maar streeft zij ernaar deze alleen te
huren. Omdat men de continuïteit
van het casino te Zandvoort wilde
waarborgen, is men uiteindelijk tot de
aankoop van dit pand overgegaan. De
huidige overeenkomst draagt een
'voorlopig' karakter, de eigenlijke
overdracht zal naar verwachting in
april plaatsvinden. Daarna zal er de

mogelijkheid worden geschapen, om
het hotel door te verkopen aan een
nieuwe belegger. Hiervoor zijn echter
nog geen gegadigden bekend.
Ondertussen zal er wel aan een totaalplan worden gewerkt, waarin bijvoorbeeld het casino binnenshuis
meer ruimte krijgt. Dit plan wordt,
voor zover gereed, te zijnertijd aan de
nieuwe belegger voorgelegd.
Sloop en nieuwbouw kunnen dus in
april beginnen, maar evengoed ook
nog langere tijd op zich laten wachten.
Wel is men het er mee eens, dat de
vervallen staat van het gebouw eigenlijk 'geen gezicht' is voor een toeristenplaats. Voor de fractie-voorzitter van
de VVD, Methorst, was de huidige toestand onlangs aanleiding tot het stellen van vragen tijdens een commissievergadering. "Zo kunnen wij de zomer
niet ingaan", was hij van mening. De
Stichting staat echter niet te trappelen om nu, met de sloop in het vooruitzicht, hierin voor veel geld verandering te brengen. Men is wel geneigd,
iets te doen aan de zijde, waar de ingang van het casino is.

Nieuwsblad
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Beschoten

Onkosten dakvernieuwing komen
voor rekening van bibliotheek

14.15 22.23
15.03
15.46 11.11
16.27
17.07
17.48
18.29
19.10

instanties bezwaar aangetekend. Zo
werd onder andere door het gemeentebestuur van Zandvoort, de Circuit
Zandvoort B.V., de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en
omstreken en de Koninklijke Nederlandse
Motorrijders
Vereniging
(KNMV) om 'schorsing' Verzocht.
Daarnaast ook door de Provinciale
Milieufederatie Noord-Holland, de
Stichting Duinbehoud en de Stichting Geluidhinder Zandvoort.
Over de verzoeken van schorsing zal
de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een beslissing moeten nemen. Als voorbereiding hierop heeft men de ambtenaar
van het ministerie ingeschakeld als
onpartijdig adviseur. Zijn advies kan
van grote invloed zijn op de uiteindelijke beslissing.

ZANDVOORT - De Clarakliniek, nu nog in bezit van de
gemeente Haarlem, zal door
Zandvoort worden aangekocht. De onderhandelingen
hebben, met onderbreking van
enkele maanden, meer dan anderhalf jaar in beslag genomen. Dinsdagavond, tijdens de
gemeenteraadsvergadering
werd besloten tot aankoop
over te gaan, voor een bedrag
van f. 750.000,-. Het ligt in de
bedoeling het pand te slopen
en hier ongeveer drieëntwintig
woningen te bouwen.

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

ZANDVOORT - Een vijfenvijftig-jarige Zandvoorter meldde woensdagochtend om 10.00 uur op het politiebureau, dat hij op de Haarlemmerstraat
met een windbuks was beschoten. Hijzelf werd licht gewond aan zijn been,
maar zijn hond liep een diepe snee op
onder het oog. Deze wond moest door
de dierenarts gehecht worden. De
schutter is tot nu toe onbekend geble• Vervolg op pagina 3 ven.

• Ook voor de kinderen is het
dit weekend weer een groot.
(Archieffoto)
verkleedfeest.

Oplage: 4.400

Gemeente gaat over tot
aankoop Clarakliniek

Ambtenaar VROM beoordeelt schorsingsverzoeken

ZANDVOORT - Over een aantal verzoeken om schorsing van
verleende vergunningen aan het circuit, is door de betrokken
ambtenaar van het Ministerie van VROM positief geadviseerd.
Realisering van een af valwateraf voer bijvoorbeeld, kan volgens
hem uitgesteld worden tot 1990. Wat betreft het toelaten van de
Grand Prix houdt hij enig voorbehoud, maar hij is van mening
dat dit als een buitengewone bedrijf sgebeurtenis moet worden
opgevat. Dit houdt in dat hij zich waarschijnlijk alsnog voor
toelating zal uitspreken, waardoor er een grote kans is dat het
houden van de Grand Prix in Zandvoort definitief wordt toegestaan. Dragsterraces wijst hij echter van de hand. Het advies
kan in zijn algemeenheid als gunstig beschouwd worden voor
de standpunten van de gemeente Zandvoort.

Editie:30
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stelling die de stichting nastreeft". Hij
stelde dan ook voor, nu de 'subsidiekraan' in Den Haag aanzienlijk is
dichtgedraaid, een nieuw contract
aan te gaan. Dit is ook de wens van het
bibliotheek-bestuur, dat ondertussen
al een nieuwe afspraak met wethouder Aukema heeft gemaakt om hierover te spreken.
Sandbergen vreest, dat indien de
kosten op de bibliotheek worden verhaald, dit een ernstige bedreiging kan
vormen voor de dienstverlening. Een
beroep van de stichting op de gemeente, om de openbare bibliotheek voor de
financiële gevolgen te vrijwaren, liep
op niets uit. De gemeente weigert deze
hulp omdat zij zelf geen financiële
Volgens het ongeveer tien jaar gele- middelen ter beschikking heeft. "Als
den afgesloten contract is de stichting dit niet door de bibliotheek op te brenverplicht zelf de kosten voor het on- gen is kan ik wel ophouden met te
derhoud te dragen. "Een keiharde spreken over vermindering van de
overeenkomst", aldus Ruud Sandber- subsidie die ik noodzakelijkerwijs ongen. "Ik vraag mij af of een dergelijk der andere ook bij de bibliotheek moet
contract wel redelijk is, gezien de doel- zien te vinden", aldus Aukema.
k
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FAMILIEBERICHTEN

Fa. Gansner & COGAS- en OLIEHAARDEN -

Nu crn langdurige ziekte, die hij /.eer moedig
heeft gedragen is /aterdag 21 februari rustig en
kiilm van ons heengegaan mijn /orgzame man,
on/e lieve vader en opa

Josephus (Jos) van Campen
op de leeftijd \ j n 6(5 jaar
Zandvoort:
11. K \.in Campen-Selhorbt
Cura^ao
fïonnv en Jaap

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

Ter Aar
Loes en Sjef
.loost
Chiel
Dirk
Zandvoort
Peter en Karin
Monster:
,Io/e en John
Ellen
Maarten
2011 NP Zandvoort. 25 februari 1987
Nicolaas Beelslaan 10
Ingevolge de \ v i n s van Jos hoeft de crematie
p'ochtigheid in Ivsloten kring plaatsgehad.

N.V. Kennemer
management consultancy (N.V.K.M.C.)
VRAAGT voor ons in Zandvoort gevestigd bedrijf m autom.branche (o.a.
opleidingen/trainingen)

Voor ham ga je naar
denema.
mm
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De Hema heeft diverse soorten ham, waaronder
de bijzonder gekruide en gerookte Kempische
ham. Welke ham u ook kiest, u kunt altijd rekenen op streng gekeurde kwaliteit en voortreffelijke smaak. Om 't opz'n lekkerstte houden: alle ham
koopt u altijd vers van het mes... en voordelig!

Gekookte
schouderham.
150 gram.
2-

een adm.
medewerker (M/V)

Belegen Goudse kaas. -.^«i
500 gram. 5.95
C25

Opleiding min. Mavo.

Heel tijgerbrood,
wit 2.50

Hema Gelderse rookworst
Per stuk 250 gram 2.60 _ . _

Gevraagd

Joke, Harry, Geert,
Nelleke, Rob, Sonja

NU 2 STUKS 4.

NETTE JONGEMAN
± 21 jaar
voor verkoop in
radio/televisiezaak
in Zandvoort.
Voor nadere inlichtingen
tel. 02507-19030.

Kempische nam.
100 gram 2.45

4 Kaïserbrotchen 1,50
NU 4 STUKS

2Ï°
l?5

Roombotercake m bakvorm. 450 gram
.
395
NU

Westfaalse metworst
Per stuk 450 gram.
4.95
NU
Eén-persoons huza- __ __
renslaatje, 150
. Y *%
gram. 90c.
NU X %Ji

Diverse roomboterkoeken Doos
a 200 gram 24 7C

NU vl«

Rauwe ham. Licht gezouten.
100gram 2.45
4)IQ

Soll. naar: Postbus 234, 2040 AE Zandvoort

£-

Klaas v.d. Mye
is vandaag 40 jaar.
Gefeliciteerd

~i

NÜl.
Menetou Salon A C. 1985. Witte
wijn met een fris en fijn -_ _ _
fruitigbouquet.
, O75
1175
NU 51.
Slagroomtaart, gevuld met banketbakkersroom. Groot genoeg
voor 10 royale
4 4 7C
punten 13.75
J, J. f 3

Echt Waar Voor Je Geld

Casa Carso'ni. Frisse, Italiaanse
wijn, rood of wit

NU

l/ liter 6.95

5?5 HEMA

H 87126 24 2 Aanbiedingen geldig t m 28 februari 1987

Wij verzorgen al uw

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
Van harte gefeliciteerd
met het bereiken van een
kwart eeuw.
Ock|e

uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51

zoals foto's, schilderijen, grafiek, borduursels
etc. Vrijblijvend prijsopgaaf.
Ruime sortering lijsten.

Kunst & Antiekhandel
„WEST-NEDERLAND"

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

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

gevestigd op de
Zandvoortse Antiekmarkt
Dorpsplein 2 - dag. geopend

DAG EN NACHT VERZORGING

Aan

VERHUIZEN?

INLIJSTWERK

DE WIT VERHUIZINGEN

AANNEMER DAKWERKEN

NATUURSTEENBEDRIJF

A. Lavei*lu te Zamlvoort
Geachte heer Lavertu,
Mogen wij u hartelijk dank
zeggen voor de bijzonder fraaie
herdenkingsplaquette welke U
gratis voor ons heeft gemaakt.

BEHANG

KEUR EN ZOON

rf

PARADUSWEG 2, ZANDVOORT
tel. 15602 - t.o. politiebureau

HERSTELLING-VERNIEUWING-ONDERHOUD VAN
DAKEN MET PANNEN, DAKLEIEN, SINGELS.
AFSTRIJKEN VAN VORSTPANNEN EN SOLIJNS.
ALLE ROOFING EN ASFALTWERKEN VOOR PLATTE DAKEN - EN DAKGOTEN - ZINK EN LOODWERKEN
ALLE PLASTIC EN P.V.C. WERKEN
BEKLEDEN VAN DAKGOTEN MET POLYESTER
P.V.C.
VOORZIEN VAN ZINKBOORD PROFIEL
VOORKOMT VLEKKEN VAN ZURE REGEN
Vernieuwing tot 20 jaar waarborg!
Gratis pnjsofferte op aanvraag
Deze werken worden uitgevoerd
Naar de normen van het vak! 18 jaar
ervaring

DE VLAAMING

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

02977-25810 of
28283.

Alle medewerkers van
het kuststation der
KNZHRM
te Zandvoort

GROTE MERKEN,
kleine prijzen.
Aangevraagde bouwvergunningen

Huwelijk

IERKBWE
VRHUIZRS

wmr

22B87 Hofdijkstraat 20a
berging
23B87 Kruisstraat 8
achtergevel
25B87 A. J v. d. Moolenstraat 78a
garage
26B87 Willemstraal 8
dakkapel
27B87 Kerkplein 2
winkelpui
28B87 Sophiaweg (achter flatgebouw)
28 garages.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdagen vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uurgedurende een week na verschijnen van dit
blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
burgemeester en wethouders
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

,f • v^D^rpaasï kürftu bij^pjiis 'terecht
:• VOOR.

•

'

'!: Vraag füsifig vrijblijverid alle
inlichtingen &ij; "

• bórentzstra'at 55
'2041 ÜC Zandvoört
Tel. 02507^17244

127B86 Haarlemmerstraat 4
erfafscheiding/bergmg
8B87
Haltestraat 69
wijzigen oostgevel
89B86 Pr. Mauntsstraat 2
erfafscheiding
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks m hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

Hinderwet
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, maken bekend dat door
hen onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen, op 20 januari 1987 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet, naar aanleiding van de aanvraag van het Hoogheemraadschap te Leiden
voor een dergelijke vergunning voor het uitbreiden van een afvalwaterzuivenngsinrichtmg, gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 6 te Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B no. 8471.
De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 27 februari 1987 tot
30 maart 1987 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken,
Swaluestraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 8.30 -12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 - 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44 tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
staat tot 30 maart 1987 beroep open bij de Kroon voor
a de aanvragen
b. de betrokken adviseurs;
c. degene die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht,
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28 eerste
lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren m te
brengen
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor
deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet
op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikkmg, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur,
Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
27 februari 1987
Burgemeester en wethouders van Zandvoort

Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,
Ceisiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort

La Chasse du Pape

Nu 7?5
Vat 69
Scotch Whisky r

Nu

Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Nieuwe en Inruil FORDS?
Autobedrijf

J. JONGSMA!
Curiestraat 8.
Telefoon: werkpl./mag.
showr.

12323
13360

OFF. FORD Service en Verkoop

U vindt bij de Cildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

COijnhlanôel
' Dan DeaRsen bo

verzorgd en bezorgd
Kerkstraat 12a 2042JE Zandvoort
Tel 02507/12532

WEEKMED1A 30

DONDERDAG 26 FEBRUARI 1987

Operette Vereniging maakt
zich op voor uitvoering
ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging
treft momenteel de laatste
voorbereidingen voor haar optreden in de Stadsschouwburg
te Haarlem, aanstaande zondag en maandag. Met 'Wiener
Blut' belooft men een goed
voorbereid maar ook vermakelijk schouwspel op het toneel te
zetten.

De uitvoering is dan ook de kroon op
het intensieve werk van de vereniging.
De muzikale leiding ervan is in handen van Bert van Poelgeest en Paul
van de Acker is regisseur. Zelf gaat
men ervan uit dat het een groot succes
wordt. De ambassadeur van Oostenrijk is uitgenodigd voor dit optreden,
evenals burgemeester en wethouders
van Zandvoort. De ambassadeur heeft
de uitnodiging reeds aanvaard.

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ

Nieuwe Zandvoortse Rotary Club presenteert
nieuw boekwerk over Zandvoortsverleden

Leerlingen korte
tijd in 'nood'

Dinsdag 3 maart is er een contactochtend in Hotel Triton, aanvang
10.00 uur.

Bridgeclub hield
laatste wedstrijd
derde kompetitie
De promoties en degradaties bij de
Zandvoortse Bridgeclub zijn bekend,
nu de laatste wedstrijd van de derde
kompetitie is gehouden.
In de A-groep scoorden mevrouw De
Leeuw en de heer Braun als yanouds
en voeren na hun overwinning met
59,82%, het totaalklassement aan.
Tweede tijdens deze wedstrijd werd het
echtpaar Spiers. De koppels De Vries/Haalman, Overzier/Van de Staak en
Berghoff/Stocker ontkwamen helaas
niet aan degradatie naar de B-groep.

Gedeelte fietspad
Z'laan afgesloten

Stichting De Rozenknop biedt
veelzijdige hulpverlening

ZANDVOORT - Stichting
De Rozenknop houdt zaterdag
28 februari in Hotel Keur een
'inloop'. Zij die geïnteresseerd
zijn in alles wat met het totale
kosmische gebeuren te maken
heeft, kunnen deze dag langs
komen om eens kennis te maken.
De Stichting, die twee jaar bestaat,
richt zich vooral op zowel psychische,
medische als maatschappelijke hulpverlening. Bijvoorbeeld door middel
van hulp bij het verwerken van verbroken relaties. "Om te voorkomen dat
de mensen hierdoor de vernieling in-

Tropical Carnaval
voor alleenstaanden
ZANDVOORT - De Stichting Harten Twee organiseert op zaterdagavond 28 februari een groots Tropical
Festival, waarvoor beide zalen in de
Manege aan de Zandvoortselaan zullen worden benut.

Grand Prix

gaan", aldus voorzitster Ruth Zwijgers. Een van de uitgangspunten hierbij is het positief denken, dat volgens • Vervolg van pagina l
haar een oplossing kan zijn voor alle
problemen. Zij is van mening dat lichamelijke pijnen vaak telepathisch hem niet hoger komen dan 63 dB(A),
overgenomen worden van anderen. wat "mede gelet op de vergaande vorderingen op het gebied van de ontwik"Zodra men zich hiervan bewust keling van geluiddempers reéel is". Bij
wordt, is men in staat hier iets aan te het opstellen van het jaarprogramma
doen. De stichting helpt de mensen om zal moeten bezien welke (soort) races
wel en welke niet binnen de toegestane
hiervoor energie op te bouwen".
geluidsgrenzen vallen. Kortstondige
De wens van Ruth Zwijgers is, dat geluidpieken mogen nog 10 dB(A) hodoor een toenemende belangstelling ger komen, wat races met dragsters
'paranormaal ooit nog eens als nor- uitsluit. "Dragsters veroorzaken tijmaal wordt beschouwd'. Tijdens de in- dens de korte periode dat zij het baanloop zal zij om 15.00 uur gedichten tracé afleggen regelmatig pieknivoordragen, over diverse onderwer- veau's van 80 dB(A). Dit acht ik ontoepen, zoals levensfilosofie, vrede en on- laatbaar". Hij stelt dan ook dat het
vrede en haar kritiek op maatschappij juist is, de geplande dragsterraces voor
en psychiatrie. De inloop op 28 f ebrua- 22 en 23 augustus van dit jaar, niet toe
te staan. "In dit geval acht ik het beri is van 11.00 tot 18.00 uur.
lang van voorkomen van ernstige hinDaarnaast wordt elke woensdag- der zwaarder wegen dan het belang
middag van 14.00 tot 16.00 uur een om deze incidentele gebeurtenis plaats
inloop gehouden in de Zirberl Stuberl, te laten vinden". De grenswaarden
Passage 32/34 en op woensdagavond in voor het geluid mogen ter hoogte van
Hotel Keur in de Zeestraat, van 20.00 de omringende woningen niet overschreden worden.
tot 22.00 uur.
ADVERTENTIE

Voor de muzikale omlijsting is een
Zuidamerikaanse band aangetrokken.
Ook worden er onder andere demonstraties Latin-American- en Rock and
Roll-dancmg gegeven door gerenommeerde dansparen.
Het feest begint om 20.00 uur en is
alleen toegankelijk voor alleenstaanden. De entreeprijs bedraagt f. 25,- inclusief een onbeperkt koud buffet en
drie drankjes. Voor reservering en
meer informatie kan men terecht bij
de Manege, telefoon (02507) 16023.

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 laar ervaring.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 28 feb./l mrt.
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G..I..I. Mol
/ P.C.F. Paardckopcr:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
zondag: 10.00 uur: Ds. L.F. Krispijn,
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, Hillegom
Guido van Schagen, maandag en don- Voorjaarszendingskollekte
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 Kindernevendienst en crèche
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- GEREFORMEERDE KERK,
ling,, woensdag 10.00-11.00 uur en zondag: 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
19.00-20.30 uur in het politiebureau Viering H.A.
Hogeweg.
Kindernevendienst en crèche
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag 11.00-12.00 uur en 19.00- NEDERLANDSE PROTESTANTEN20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
BOND
zondag: 10.00 uur zangdienst, voorbeBRANDWEER: tel. 12000.
reid door eigen leden
14444.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 0250717166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u ,
dinsdag 10 13 en 14 16
u . woensdag 9 11 u ,
donderdag 10 12 en 13 17 u . vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Dorpsslraal 8
Aalsmeer, tel 02977 28411 Postadres
postbus 264, 1430 AG Aalsm3er
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres puilbus ^b. 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechet Dick Piet
Abonnementsprijzen: / 11,50 per kwartaal, ƒ
21,00 per half jaar. ƒ 39 95 per jaar Voor
poslabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten:vrijdag912u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

L\

Weekend 28 febr./l mrt.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
CENTRALE POST AMBULANCE12499.
VERVOER (CPA) KENNEMERTANDARTS: Hiervoor de eigen tand- LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
arts bellen.
TAXI: tel. 12600.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
DIENSTENCENTRUM: KoninginneH.B.A. Mulder, tel. 13185
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
WIJKVERPLEGING: Voor informa- maandag en donderdag van 1.30 tot
tie over de dienstdoende wykverpleeg- 3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 02507kundige: 023-313233.
19393
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- BELBUS:
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
DIERENARTS: Mevrouw Dekker. de bus van het vervoersproject.
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
15847.
Huis in de Duinen: tel: 13141,
l Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.)
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharing

KERKDIENSTEN

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELI.IK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 173V3, op alle werkdagen van 10/30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.3018.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
l uur.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en
samenzang
zondag: 10.30 uur Hoogmis St. Caeciliakoor
Cel. H.J. Kaandorp, presentatie Ie
communicantjes, doopviering
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en
bij belgespreksgroepen
- 10.30 uur: morgendienst Ds. J. Overduin/Dhr. J. IJnema H.A.
- 19.00 uur: avonddienst Ds. J. Overduin
Woensdag: 20.00 uur: bijbeloverdenking/bidstond

Vrouwen Van Nu
Voor de Vrouwen Van Nu wordt
vrijdag 27 februari in het Teylers Museum een rondleiding gehouden, langs
de 'ijsgezichten' van Hollandse meesters. Hiervoor verzamelen bij de ingang van het museum, om 11.00 uur.
Kosten f. 4,- per persoon. Het entreegeld is voor eigen rekening.

ZANDVOORT - De Van Heuven
Goedhartschool heeft vanaf maandagmiddag tot dinsdagochtend rond
half elf zonder water gezeten. Twee
ijverige plantsoenwerkers sloegen een
paaltje in de grond, naar even later
bleek precies in de waterleiding.

De grootste handicap die dit ople'Wiener Blut' is een operette van Johann Strauss, die door hem werd sa- verde, was dat de toiletten niet meer
Volgens de voorzitter van de vijftig mengesteld met onder andere reeds functioneerden. Maar volgens schoolleden tellende vereniging, Van de eerder gecomponeerde melodieën. directeur Van de Laar hebben de leerWerff, wordt het een vrolijke operettelingen zich erg kranig gedragen. In
uitvoering. Acht hoofdsolisten nemen Strauss overleed echter voor hij dit geval van de hoogste nood konden zij
eraan deel, maar solisten en koor zijn werk kon voltooien. Adolf Muller heeft alsnog uitwijken naar de aan de overvolgens hem even belangrijk. "Zonder vervolgens met behulp van de reeds kant gelegen sporthal. Dankzij de inéén van beide zijn wij nergens", aldus uitgezochte composities de partituur spanningen van de kinderen werd hier
Van de Werff. De voorbereidingen du- samengesteld. 'Wiener Blut' duidt echter weinig gebruik van gemaakt.
ren reeds bijna een jaar, een tijd die hier op de onstuimigheid van het Hoe de leerkrachten het er vanaf
ook zeker nodig is om een goed resul- Weense bloed, waardoor op amoureus brachten is niet bekend.
taat te behalen. Meerdere avonden per gebied allerlei verwikkelingen ontweek zijn ermee gemoeid. Vooral voor staan rondom graaf Balduin Zedlau.
de solisten. Zij krijgen één avond zang- Deze neemt het met de huwelijkles en hebben een andere avond nodig strouw niet zo nauw en heeft allerlei
voor de spelrepetitie, om de gesproken vriendinnetjes, maar uiteindelijk
tekst te leren beheersen. Daarbij komt komt hij tot de ontdekking dat hij verZANDVOORT - Fietsers en bromdan nog het instuderen van de zang. liefd is op zijn eigen vrouw.
fietsers zullen vanaf 9 maart enige
Daarnaast worden dan ook nog regelVoor de voorstellingen (zondag l hinder ondervinden van werkzaamhematig solistenavonden gehouden in
diverse bejaardentehuizen in de direc- maart en maandag 3 maart) zijn nog den aan de Zandvoortselaan.
te omgeving en onder andere Haarlem enkele kaarten a f. 15,- te verkrijgen.
Dit verkeer in de richting Haarlem
en Amsterdam. In oktober worden Deze zijn ook telefonisch te reserveren
show-concerten met bingo gehouden via nummer 023-256316. Aanvang zal ter hoogte van Nieuw Unicum
moeten oversteken en het noordelijke
in gebouw De Krocht.
19.45 uur.
pad moeten volgen. Bij de kruising
Zandvoortselaan- WesterduinwegBramenlaan wordt men weer teruggeleid naar het zuidelijke fietspad. Het
ongerief gaat ongeveer drie weken du-

VERENIGINGSNIEUWS

In de B-groep werd het echtpaar
Jurriaans eerste met 59,38 %, maar dit
was onvoldoende voor een promotie.
ZANDVOORT - Sinds afgelopen zaterdag heeft Zandvoort een eigen Rotary Club. Hiervoor werd in de Hervormde Kerk Het echtpaar Hoogendijk promoveerdoor gouverneur Geraets van Rotary International de Charter uitgereikt. Ter gelegenheid hiervan kreeg burgemeester de wel, na in deze wedstrijd met 58,48 %
Machielsen van de gouverneur een nieuw boekje over Zandvoorts historie historie overhandigd.
de tweede plaats behaald te hebben.
Ook de medewerkers aan het boekwerk kregen een exemplaar uitgereikt, als dank voor hun inspanningen. Deze Promotie was er ook voor de dames
medewerking was verleend door de heren Voets en Van der Mije en de dames Kraan-Meeth en Van Vrijberghe de Van Ackooy en Drenth en de heren
Toom en Versteege. De dames OverdeConingh.
Foto: Berlott
vest/Visser, Van Os/Saueressig en Hagen/Menks degradeerden.
Voor het 'geluidexpositieniveau', voor het afvalwater van het circuit zoek van de Provinciale Planologische
In de C-groep ging de overwinning
het geluid dat elk racevoertuig op zich kan volgens hem uitgesteld worden. Dienst nog maar de vraag "of kan worproduceert, stelt Reij een compromis Deze moet volgens het voorschrift ui- den gesproken over zekere specifieke naar de heren Groen en Bakker, met
voor tussen de voorgeschreven 90 terlijk l januari 1988 zijn voltooid. In vegetatieve waarde" ter plaatse van 66,15%. De heer Bakker deed voor het
dB(A) en de gewenste 95 dB(A), name- het nieuwe accomodatieplan wordt het rennerskwartier en bijvoorbeeld eerst mee, als proeflid. Tweede met
60,27% werd het koppel Gotte/Koomlijk 92 dB(A).
hier ruimschoots aandacht besteed. de slipschool.
Het valt echter te betwijfelen of deze "Gelet hierop alsmede gezien het feit en. De dames promoveren naar de Bdatum gehaald wordt. Daarom staat dat de plaats van een dergelijk evene- groep, evenals het echtpaar Koning en
Hinderwet
hij achter het verzoek om de uiterste ment altijd in overleg met en met toe- de heren Van de Moolen en Oosterte verschuiven naar l januari stemming van het gemeentebestuur meyer.
Het bezwaar van Circuit Zandvoort datum
wordt bepaald en dat eventuele schade
B.V., tegen de bepaling van de Hinder- 1990.
Met maar liefst 66,79% werden de
In een van de voorschriften staat zonodig wordt hersteld, ben ik voors- dames
wet, dat langs het circuit in voldoende
Van de Meer en Veldhuizen
mate afvalbakken aanwezig moeten het verbod, om buiten de verharde ge- hands van mening dat de vrees voor eerste in de D-groep, de heren Holtrop
zijn, kan volgens Reij gehonoreerd deelten van het circuit wedstrijden of aantasting van vegetatieve waarden en Van Zoelen behaalden met hun
worden. Volgens de B.V. zou deze trainingen te organiseren. Hiermee van het duingebied ongegrond is".
60% de tweede plaats. Vier damespamaatregel ondoenlijk en landschap- beoogt Gedeputeerde Staten het duinDe voorschriften voor de politiepost, ren promoveren naar de C-groep: Bossonterend zijn en bovendien onnodig, gebied met zijn specifieke vegetatieve
/Havinga, Koning/Meijer, Van Manomdat het gebied na ieder evenement waarde te vrijwaren van aantasting het Rode Kruisgebouw en restaurant cius/Veltman, Haverkate/Budenko.
wordt schoongemaakt. Hiermee reke- door bijvoorbeeld terreinwagens. In De La Course, waartegen bezwaar is
ning houdend gaat het de opsteller een bezwaar hiertegen wordt beweerd gemaakt omdat zij geen deel uit zouvan het advies te vér om afvalbakken dat door dit verbod een stuk van de den maken van de 'inrichting' komen
bedrijfsvoering van het circuit onmo- volgens Reij niet voor schorsing in
dwingend voor te schrijven.
gelijk wordt gemaakt. Volgens Rerj is aanmerking. Zij kunnen geen 'oneOok de aanleg van voorzieningen het naar aanleiding van een onder- venredig nadeel' opleveren.
Morgen, de laatste vrijdag van de
Hij dringt er bij het college op aan, maand februari, houdt de Zandvoortna te gaan of het noodzakelijk of wen- se Postzegelclub weer haar maandeselijk is, contact op te nemen met de lijkse clubavond. Zoals gebruikelijk
kabelexploitant NV Casema, onder wordt er een veiling gehouden, die om
andere in verband met de technische 21.30 uur begint. Daarvoor is er alle
'know how', en met de Organisatie van tijd om de kavels te bekijken en voor
Lokale Omroepen in Nederland. Dit alle verdere 'handel en wandel'.
ZANDVOORT - In verband door de gemeentelijke overheid garan- laatste omdat er tevens sprake is van De clubavond wordt gehouden in
kunnen worden gegeven aan de radio-uitzendingen. Daarnaast vermet de oprichting*,- yan een ties
Zandvoortse burgerij, dat bij een even- zoekt de fractievoorzitter het college, het Gemeenschapshuis aan de Louis
'Kabel-trio Zandvoort' dringt tuele realisering een objectieve voor- een standpunt te bepalen over de mo- Davidsstraat. De zaal is open om 19.00
de fractievoorzitter van de lichting wordt gegeven. Daarvoor gelijkheid om de gemeentelijke voor- uur. Belangstellenden zijn van harte
VVD, de heer Methorst, er bij moet volgens hem de gemeente zeg- lichtmg via de beeldbuis in de Zand- welkom.
hebben bij het samenstellen voortse huiskamers te brengen.
het college van B & W op aan, genschap
van het wettelijk vereiste draagvlak,
Methorst veronderstelt dat het wenna te gaan in hoeverre objec- de zogenaamde representatieve ver- selijk
is, dat de gemeente in een zo
tieve voorlichting gegaran- klaring. Hij denkt hierbij onder ande- vroeg mogelijk stadium op enigerlei
re
aan
een
zo
groot
mogelijke
vertedeerd kan worden. Realisering
wijze wordt betrokken bij de totstandvan de plaatselijke koming van de lokale TV- en radiovan een Kabel TV wordt door genwoordiging
De Zeevisvereniging Zandvoort toog
persmedia, culturele- en sportsecto- uitzendingen. 'Regeren is vooruitdeze fractie overigens wel toe- ren, geestelijke- en gezondheidszorg. zien', aldus de fractievoorzitter.
afgelopen zondag naar de Zuidpier
van IJmuiden voor haar derde wedgejuicht, zo blijkt uit de brief
strijd in dit seizoen. Het spreekwoord
ADVERTENTIE
aan het college.
'De vis wordt duur betaald' was wederom van toepassing. De vangst bleef ver
Het is de bedoeling van het Kabelbeneden de verwachtingen, ook bij de
trio, dat aan de Zandvoortse abonnee's
winnaars.
van de kabeltelevisie drie maal daags
informatie wordt aangeboden, beDe uitslag werd: 1. Cas Al; 2. Renée
staande uit beeld, geluid en reclame.
Visser; 3. Rob Drôse/Herman HogkaMethorst verzoekt het college na te
mer.
gaan, welke wettelijke bepalingen bij
de concretisering van dit plan in acht
moeten worden genomen. Het is mogelijk dat hier de omroepwet of een nieuwe mediawet van toepassing is. Daar„ JUubroanik'
bij vraagt hij zich ook af in hoeverre
het Departement van WVC en/of de
Zeestraat 41
gemeenteraad te maken heeft met de
afgifte van vergunningen.
biedt U een speciaal menu van
Methorst acht het van belang dat

Zandvoortse
Postzegelclub

VVD pleit voor objectieve
berichtgeving op lokale TV

Derde wedstrijd
Zeevisvereniging

Joegoslavisch
Restaurant

Vrijwillige Hulpverlening

17373
ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum Zandvoort
aan het Gasthuisplein is tot en
met 29 maart de expositie '50
Jaar theatergrimeren' te zien,
met een ruime kijk op het werk
van grimeur Henk van Dreumel.

maandag t/m vrijdag.
3 soorten geroosterd vlees
Puree, saus, gem. salade
Palacinka
Dinsdag en woensdag gesloten.

Tel. 02507-15110

Bijzondere grime-techniek
in het Cultureel Centrum

Op de tentoonstelling bevindt zich
een keur van allerlei theaterkostuums, die de mode van de diverse eeuwen en uit diverse landen behandelt.
Veel van de kleding vertoont de inJEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-vloert van de Franse adellijke cultuur.
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- Maar dat niet alleen. Ook volkstypes
zijn vertegenwoordigd.
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. InlichHet toneelwerk vereist voor elk type
tingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. 023- weer een andere grime. Afhankelijk
van de tijd waarin zich een stuk af244553.
speelt moet bijvoorbeeld de make-up
of juist niet opvallen. AfBURGERLIJKE STAND nadrukkelijk
hankelijk van de mode in die tijd.
Hiervan zijn veel voorbeelden te zien,
Periode:
waarbij ook opvalt dat Van Dreumel
17 t/m 23 februari
zich zeer goed bekwaamd heeft in dit
Ondertrouwd:
vak. Foto's getuigen ervan dat hij met
Van der Ham, Hermanus Gerrit en zeer veel bekende toneelspelers te maPaap, Martine
ken heeft gehad. Bijvoorbeeld met Lex
Van de Velden, Albert Geurt en Tim- Goudsmit, bij de voorbereiding op zijn
Grimeren is een techniek die je in
mermans, Ina
rol van Anatevka. Of Ank van de Moer
en Ko van Dijk, in verband met hun
Voor het vak zijn op de eerste plaats
Geboren:
optreden in Macbeth.
een gedegen kennis en techniek verBen Johan, zoon van: Van Kempen,
Anthony en Scheffer, Wiesje Maartje
Op de tentoonstelling wordt duide- eist. Daarnaast ook een goede kennis
Joost, zoon van: Van den Broek, Anto- lijk dat een grimeur veelzijdig moet van het 'materiaal' waar men mee
nius Theodorus Maria en Webber, zijn. Vijf foto's tonen één meisje als vijf werkt, namelijk de mens. En natuurRaymonde Leone Adriana Elizabeth verschillende, zeer goed gelijkende lijk ook van de verschillende soorten
Maria
filmsterren. Maar daarnaast moeten schmink en de basisprincipes, volgens
er ook gewonden of mismaakten ge- welke een bestaand gezicht omgeOverleden:
maakt kunnen worden. Genoeg voor- vormd kan worden. Maar volgens Van
Van Campen, Josephus, oud 66 jaar
beelden hiervan zijn er te vinden op de Dreumel blijft het een techniek die
Spoelder geb. Meure, Cornelia Johan- tentoonstelling, waar ook nog aan- men in de vingers moet hebben. De
na Catharina, oud 58 jaar
dacht wordt besteed aan het maken vervolmaking hiervan kan alleen in de
Bakkenhoven, Wilhelmus, oud 83 jaar van pruiken.
praktijk plaatsvinden.

Filmavond
Windsurf
Vereniging

ZANDVOORT - De Zandvoortse Windsurf Vereniging
houdt morgenavond, vrijdag
27 februari een filmavond met
talkshow.
Op deze avond zullen films vertoond
worden van de World Cup '86 en een
waveperformance uit Hawaï. Tussendoor zullen World Cup deelnemers zoals Johan Driehuizen, Tim Klijn en
Wouter Egas een talkshow geven over
bijvoorbeeld wedstrijdvaren, materiaal, kosten en voorbereidingen. Daarnaast zal de Zandvoortse Windsurf
Vereniging een presentatie geven van
haar activiteiten.
De avond wordt gegeven in de Van
Pagèe sporthal, Flemingstraat 6,
Zandvoort-Noord. Iedereen is hier weikom. Aanvang 20.30 uur. Voor meer
informatie kan men 's avonds bellen:
13189.

NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

Amok in café
ZANDVOORT - In een horeca-onderneming in de Haltestraat lokten
maandagnacht twee mannen een
vechtpartij uit. Beide bleken in het
bezit van wapens. Een van beide had
met een mes gedreigd, waarop de ander een ploertendoder tevoorschijn
trok.
Beiden werden aangehouden en
overgebracht naar het politiebureau,
waarbij de negentwintig-jarige man
zich verzette. Hierop werd 'enig' geweld aangeweld, wat hem een lichte
de vingers moet hebben.,
beschadiging aan zijn broek opleverde, evenals aan zijn knokkels. De heHet Cultureel Centrum is geopend ren werden ingesloten voor verhoor.
op woensdag tot en met zondag, van Mes en ploertendoder zijn in beslag
genomen.
13.30 tot 16.00 uur.

Bomschuitenclub houdt Bingo-avond
ZANDVOORT - De Bomschuiten
Bouwclub houdt morgenavond, vrijdag 6 maart, een bingo-avond. Dit is
op het vaste adres van de club, in de
voormalige Josina van den Endenschool, N. Beetslaan 14 te Zandvoort.

Aanvang 20.00 uur.
Belangstellenden kunnen voor meer
informatie ook op elke dinsdagavond
bij de Bomschuiten Bouwclub terecht,
vanaf 19.30 uur.
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Autonieuws

geheel

Uiterlijk is de nieuwe Audi 80. die alleen
als vierdcurs wordt geleverd, echt een
schoonheid. De familietrekjes met de
grotere 100 zijn onmiskenbaar, maar
juist zijn compactere afmetingen maken
van deze auto een nog harmonieuzer geheel. De ontwerpers fin tegenstelling tot
het voorgaande model is de nieuwe '80'
geheel ontsproten aan het brein van Audi-doe-het-zelvers) hebben duidelijk alles op alles gezet om er een echte 'gladde
jongen' van te maken. En dat is bijzonder goed gelukt. De sterk wigvormige en
aan alle zijden afgeronde koets vertoont
vrijwel geen uitstekende delen en tezamen met de gladde ruitmontage heeft dit
geleid tot een opmerkelijk stil rijgedrag.
Het zoeven van de banden is vrijwel het
enige geluid dat tot het interieur doordringt. Een pluspunt dat mede bijdraagt
tot de grote mate van comfort die de
Audi 80 zijn inzittenden biedt. Ofschoon
iets korter dan zijn voorganger, is de binnenruimte wat royaler. Vier volwassenen
vinden er riant plaats in en met vijf man
zit je nog niet op eikaars lip. Uitrusting
en afwerking van het interieur zijn zoals
we dat van Audi gewend zijn: voortreffelijk. Pnma gevormde stoelen met 'verdiepte' zittingen en rugleuningen verlenen ook bij snel bochtenwerk goed steun
en maken het verblijf aan boord tot een
ontspannende aangelegenheid. De in
hoogte verstelbare autogordels dragen
daartoe bij. Het dashboard werd nieuw
ontworpen. Geen buitennissige toestanden maar gewone klokken en meters en
alles daar waar je het verwacht. En hetzelfde geldt voor de bedieningsorganen.

En /o hoort het ook.
Plezierig /ijn de vele opbergvakken voor
kleinere spullen.

Testauto
Als testauto had ik een poosje de Audi
80 1.8 S te gast, waarvan het 1781 cc

grote hart 65 kW/88 pk levert bij 5200
omw/min. De top ligt bij 179 km/uur,
waarmee deze nieuwkomer zo'n 10 km
sneller is dan de overeenkomstige oude
versie, die overigens 2 pk méér onder de
motorkap had. Het optrekken van O tot
100 km/uur verloopt echter een fractie
trager, namelijk 12 sec. tegen 1 1 sec.

Door Rein Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

voor de oudgediende. Deze wat geringere spirit moet hoofdzakelijk worden
toegeschreven aan het 70 kg hogere wagengcwicht. Woog de oude '80' schoon
aan de haak slechts 950 kg, de nieuwe
brengt 1020 kg op de schaal. Dat de
wagen ondanks zijn zwaarwichtigheid
(o.m. voor een klein deel veroorzaakt
door de nu volledig verzinkte en daardoor aanmerkelijk duurzamere carrosserie) toch zo'n fraaie topprestatie levert,
is dan ook uitsluitend te danken aan zijn
zeer vloeiende lijnen, welke in de lage
Cw-waarde van 0,29 resulteerden.
In tegenstelling tot voorheen is de standaarduitrusting voor alle typen van de
Audi 80 nu gelijk. Zaken als centrale
deurvergrendcling, elektrische raambediening, toerenteller, stuurbekrachtiging, automatische transmissie en dergelijke mm of meer luxe toestanden prijken
nu alle op het lijstje van de extra's. Maar
ook veel eenvoudiger voorzieningen als
een lampje in de kofferbak (ƒ 60,-) of in
de motorruimte (58 piek) moeten nu
apart worden afgerekend. En dat vind ik
toch zaken die bij een auto uit de hogere
middenklasse best bij de prijs inbegrepen mogen zijn. Maar goed, iedereen
kan zijn Audi 80 nu precies zo aankleden
als hij dat zelf wil en dat heeft ook z'n
voordelen. Wat ik echter beslist jammer
vind , is dat het speciaal voorde '80' door
Audi ontwikkelde veiligheidssysteem

'Procon-ten' niet standaard wordt geleverd. Daarmee zouden de heren uit Ingolstadt beslist een hele goede beurt
hebben gemaakt. Deze in wezen simpele
vinding voorkomt dat bij een frontale
botsing de bestuurder of bijrijder door
het naar binnen dringende stuurwiel
wordt geraakt en zorgt er tevens voor dat
de veiligheidsriemen strakker worden
aangetrokken.
Maar al mag het bedrag van 1853 gulden
dat nu als extra moet worden neergeteld
wellicht wat veel lijken voor die paar
staalkabels en bijbehorende 'katrollen',
waaruit het systeem bestaat, ik ?ou het er
toch graag voor over hebben als ik daarmee een langdurig verblijf in een ziekenhuis of erger nog kon voorkomen. Op de
totale prijs van de auto (f 34.455 plus
wat daar dan nog aan andere extra tjes
bijkomt...) maakt dat tenslotte ook niet

zo veel uit.

Techniek
Motor: 4-cil.lijn, watergekoeld; 1781 cc;
boring x slag 81 x 86,4 mm; compr.verh.
9,0 : l; max. vermogen 65 kW/88 pk bij
5200 omw/min.; max. koppel 142 Nm
bij 3300 omw/min.; elektronische ontstekmg; katalysator.
Transmissie: voorwielaandrijving; vijf
versnellingsbak. Onderstel: wielophanging vóór onafhankelijk met McPherson
schroefveren en stabilisatorstang, achter
starre ai met torsieveren; telesc. schokdempers rondom: banden 175/70 SR
14. Remmen: geventileerde schijven
u>or. trommels achter: bekrachtigd: diagonaal gescheiden remsysteem.
Maten en gewichten [engte 439 cm:
breedte 169.5 cm: hoogte I40cm: wiel-

basis 254,6 cm; spoorbreedte voor 141
cm, achter 143 cm; draaicirkel 10,3 m.;
rijklaar gewicht 1020 kg; max. toelaatb.
gew. 1480 kg; max. aanhanggewicht
1200 kg geremd, 540 kg ongeremd; tankinhoud 68 liter loodvrij normaal.

Prestaties:
Top 179 km/uur; acceleratie 0-100 km/
uur in 11,8 sec.; verbruik bij 90 km/uur,
120 km/uur en in de stad resp. l op 17,2,
l op 13 en l op 9,8; gemidd. verbr.
tijdens test l op 11,2.

Prijs:
Audi 80 S ƒ 34.455.-.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 630,- tot
f 652.- per jaar.

Nieuwe Mazda 929

Kwaliteiten kunnen de nieuwe Mazda '
929 niet ontzead worden. Dat bleek wel
in en om een zeer regen- en stormachtig
Lissabon, waar de \akpers kon kennismaken met die nieuwe Mazda 929. Ik
had daar de beschikking over het topmodel. dat voorzien was \an een beul
\ an een V6-motor met een inhoud \ an 3
liter, dne kleppen per cilinder en een
\ermogen \an 190 pk. Deze bra\e broeder gaat enorm snel uit de startblokken.
Gelegenheid om metingen te verrichten
had ik niet maar ik wil de fabrieksopgave
best gelo\ en dat die 3 liter in 8.6 sec. naar
100 km/h accelereert en dat zijn topsnelheid 220 km/h bedraagt.
Mocht u wat minder haast hebben en iets
minder willen uitgeven, dan zijn er ook
nog twee uitvoeringen met een 2.2 liter
motor. De een met een carburateur en
de ander met injectie. De carburatorversie heeft een vermogen van 115 pk en
de injectie-uitvoering beschikt over 136
pk. De respectievelijke topsnelheden
zijn 170 en 187 km/h.
De nieuwe Mazda 929 is een ruime vierdeurs automobiel met achterwielaandrijving en vijf- versnellingsbak of automatische bak. De prijzen varieren van
ƒ 39.995,-tot ƒ 61.000,-.

Skoda en de rallysport

rijder Urbal.
Behalve in de Nederlandse Hellendoom
Rally komt het Nederlandse Skoda
Dealer Team uit in de volgende rally's:
Circuit des Ardennes in België Hunsrück
Rally in West Duitsland, Manx Rally in
Engeland en de Rally Köln-Ahrweiler in
West Duitsland.

Tijdens de Personenauto RAI werd het
contract met de nieuwe Rally-equipe
voor het seizoen 1987 ondertekend.
Binckhorstdirecteur A. Iserief kondigde
in aanwezigheid van Skoda's Export Sales Manager Z. Pokorny de plannen aan.
In 1987 zal het Nederlandse Skoda
Dealer Team in vijf voor de West Euro
Cup meetellende wedstrijden de beschikking krijgen over een fabrieksauto.
De!equipe van het Skoda Dealer Team
wordt gevormd door de ook in 1985 en
'86 voor Skoda rijdende Dick Waayenberg, die nu vergezeld wordt door navigator André Schoonenwolf. Voor de
enige Nederlandse rally, die voor het

Europees kampioenschap meetelt, de
Hellendoornrally, zal een tweede fabriekswagen worden ingezet, die wordt
bestuurd door de Tsjechische fabrieks-

ECHT BELGISCH... JE PROEFT TI
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER'.

ZONWERING

GEMEENTEPOLITIE

ASSISTENT(E)
Betrokkene zal belast worden met het toezicht op de kinderen, die op het
strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost zijn ondergebracht. De
aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en augustus.

SONNEVELD SPORTING

Sollicitaties - gericht aan de Burgemeester van Zandvoort - dienen
onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden gezonden aan
de Hoofdinspecteur-Korpschef van gemeentepolitie Zandvoort,
postbus 210, 2040 AE Zandvoort.

Nieuwe openingstijden per 1 maart '87
maandag
9.00 - 12.30
13.30 - 18.00
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

zondag

- 12.30
- 12.30
- 12.30
- 12.30
- 12.30

13.30 - 18.00
13.30 - 18.00
13.30 - 18.00
13.30 - 18.00

tel. 02507-14678

ZONNECENTRUM

l

Zonnebank en hemel met ingebouwde

gezichtsbruiner ƒ10,- (25 min.)
Gezichtskanon ƒ15,- (20 min.)
Lichaamskanon ƒ35,- (30 min.)
Alles inclusief zwemmen.
Open van 9.00-16.00 uur en 19.00-21.30
(ook in het weekend).

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Roos en Beeklaan 4 - Santpoort - Tel. 023-383134

INSCHRIJVING VAN
LEERLINGEN

MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN

Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

ELECTRO.FOTOJELEFOON.FOTO.ELECTRO

wij gaan

UITBREIDEN
koopjes!!!

Dagopleidingen:

-Ar
*
*
*
*

Bouwkunde/Restauratietechniek
Weg- en Waterbouwkunde
Proces- en Milieutechniek
Werktuigbouwkunde
Elektrotechniek/ Electrpnica
Energietechniek
Computertechniek
Commercieel technisch
Avondopleidingen:
* Procestechniek
* Technische Sterkstroom Installaties
* Middelbare Lastechniek
* Milieutechniek
* Computerkunde en Computertechniek
* C.N.C. (Computer Numeric Cpntrol)
* C.A.D. (Computer Aided Design)
Tot het eerste leerjaar van alle afdelingen van de dagopleidingen kunnen
worden toegelaten:

koopjes!!!
iet om service gaat

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel.: 020 - 233295

Samenwerkingsschool voor de Umond
en het Haarlemse gebied

van den Bos

13.00 - 18.00

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel.: 02507 - 12174

Echte bakker Balk

Hogeweg 28

Slotman &

13.30 - 17.00

Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlensspecialisten

ƒ1,—

IJMOND MTS

Er wordt gewerkt in een 38-urige werkweek, met wisselende vrije dagen
(2 per week) volgens een dienstrooster.
Werktijden per dag van 09.45 tot 17.45 uur. A.T.V.-dagen zullen in overleg
met de Commandant Strand worden ingeroosterd.

Brillen - oogmeting - contactlenzen

Schokoladenfinger

PARADIJSWEG 2, ZANDVOORT
tel. 15602 - t.o. politiebureau

Het salaris is afhankelijk van de leeftijd, variërend van f 904,40 tot
f 1987,70 bruto per maand.

ƒ 6,75

VANAF DINSDAG

KEUR EN ZOON

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

De Hoofdinspecteur-Korpschet van gemeentepolitie Zandvoort. H J A Merkhorst

VRIJDAG EN ZATERDAG

Pralin taart

kortingen tot 40^
Opkopers gevraagd voor grote partij lampen - TL -schakel^
electromateriaal
^
ELECTRO
ER FOTO

nocFcir

ZIE DE ETALAGES
Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378

a. bezitters van een LBO-diploma, waarbij de vakken Nederlands of een
moderne taal, wiskunde en natuurkunde volgens het C-programma (op
C-niveau) zijn geëxamineerd en de overige drie vakken ten minste
volgens het B-programma (op B-niveau).
b. bezitters van een MAVO-diploma.
C. bezitters van een bewijs van overgang van de derde naar de vierde klas
HAVO.
d. degenen die een gelijkwaardige opleiding hebben genoten.

INSCHRIJVING:
Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd of afgehaald bij de adrninistratie van de school. Het ingevulde formulier moet zo spoedig mogelijk worden ingeleverd. Het dient in ieder geval vóór 8 mei in het bezit te zijn
van de school, ook als men nog niet het vereiste bewijs van toelating bezit.
Voor het bezoeken van de informatie-avonden, die op de maandagavonden
in de iJmond-MTS plaatsvinden, kan men telefonisch via de administratie
van de school een afspraak maken.
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Eervol verlies dames

ZANDVOORT - De afdeling
'Zandvoort van de Dierenbescherming start op zondag 8
maart met een nieuwe cursus
'Elementaire gehoorzaamheid
en gedragsoefeningen voor de
hond. Deze is er op gericht, de
eigenaren beter om te leren
gaan met hun huisdier.

OSS heren slaan van zich af
ZANDVOORT - De volleyballeden van Sporting OSS
blijven elke week voor goede
prestaties zorgen. De afgelopen week werden twee wedstrijden gewonnen, twee gelijk
gespeeld en driemaal moest
met een nederlaag genoegen
worden genomen. Maar liet
vertoonde spel was van dermate goed gehalte dat de score positief overkomt. Het eerste dames team verloor met 3-0 van
koploper Waterlanders en het
eerste heren team haalde zeer
knap uit tegen OVRA 3, 3-0.
JÜJ

>•

volleybal

Sporting OSS dames l moest het opnemen tegen Waterlanders, dat op
weg is naar het kampioenschap. Desondanks probeerde Sporting de toekomstige kampioen onderuit te halen
en heeft sterk tegenspel geboden. In de
eerste twee sets bleef Sporting langdurig in het spoor van Waterlkanders en
moest pas in de slotfase terrein prijsgeven. Waterlanders won met 15-10 en
15-9. In de derde set was Sporting uitgespeeld en kon Waterlanders wat gemakkelijker toeslaan en via 15-5 de 3-0
zege veilig stellen.

ting had ook al een zware opdracht en
moest naar koploper OVRA 4. Het
Zandvoortse team, dat in de middenmoot vertoeft, nam in de eerste set
verrassend een 0-8 voorsprong. Jammergenoeg kon Sporting niet doordrukken en herstelde OVRA zich rjzersterk en liep naar een 15-8 winst.
Ook de tweede set werd door OVRA
met 15-6 afgesloten, terwijl de derde
set tot 10-10 gelijk op ging. Na veel
opslag wisselingen besliste OVRA de
set met 16-14 en daarmee de wedstrijd.
Op papier had Sporting OSS 3 een
gemakkelijker opdracht dan de eerste
twee teams. Tegen het onderaan
staande Die Raeckse was Sporting
OSS duidelijk de betere ploeg. Met
grote overmacht werd Die Raeckse
van het veld geslagen met de setstanden 5-15, 3-15 en 7-15.
Het vierde dames team trad aan tegen het lager geplaatste HSVC en
werd in de eerste set weggespeeld met
15-5. In de tweede en derde set waren
beide teams volkomen aan elkaar gewaagd en dat leverde veel spanning
op. Sporting won de tweede set met 1512 en HSVC won de derde met 12-15.

De vierde set moest de beslissing brengen. Sporting moest de set winnen om
alsnog met een 2-2 gelijkspel huiswaarts te keren. De Zandvoortse dames lieten er geen gras over groeien en
met uitstekend volleybal werd HSVC
Het tweede dames team van Spor- naar een 15-6 nederlaag gespeeld.

Spprting OSS l speelde een klasse
partij tegen OVRA 3 en zegevierde met
3-0. In de eerste en tweede set speelde
Sporting OSS volleybal van prima
kwaliteit en dat resulteerde in gemakkelrjke overwinningen van 3-15 en 715. De derde set leek eveneens eenvoudig te verlopen maar door concentratie verlies wist OVRA de achterstand
te verkleinen tot 11-12. Sporting
vluchtte in een time-out en de rust
kwam terug. De opslag werd heroverd
en met drie weloverwogen aanvallen
werden de beslissende punten gescoord en de set met 11-15 winst af gesloten.

Gehoorzaamheid en gedragsoefeningen

De cursus beslaat tien lessen 'm het
veld', onder deskundige leiding van
een gediplomeerd instructrice. Door
middel van allerlei oefeningen wordt
geleerd hoe men de hond gehoorzaamheid kan bijbrengen. Men gaat ervan
uit dat het een roedeldier is, dat niet
naast maar met de mensen leeft.
De Dierenbescherming probeert
hiermee te voorkomen dat allerlei
honden 'van hand tot hand' gaan, omdat zij zogenaamd niet te handhaven
of vals zijn. Bovendien hoopt men door
deze cursus het aantal leden te vergroten, wat dringend gewenst is m verband met de inkomsten voor de vele
werkzaamheden van de vereniging.
Het lidmaatschap zit inbegrepen bij
de prijs van de cursus, die f. 29,50 bedraagt. Voor dit bedrag ontvangt men
zesmaal per jaar het informatieblad
Dier.

Het tweede heren team kwam in een
enerverende strijd tot een gelijkspel
tegen Cazus 2. De eerste set ging moeizaam naar Sporting met 14-16. In de
tweede en derde set was het betere spel
van Cazus dat ook tweemaal won met
15-9 en 15-8. De vierde set werd het
klapstuk van de avond en de beste periode voor het talrijke publiek. Vanuit
achterstand wist Sporting goed terug
te komen tot 13-13 en na veel spanning
Dinsdagavond 3 maart is er om 20.00
werd uiteindelijk de zege gepakt met uur
in het Gemeenschapshuis een in15-17.
troductie-avond voor nieuwe cursisDe adspiranten konden tegen het ten. Daarbij zijn de instructrice en
Dekker aanwezig voor alle
sterke Spaarne geen winst boeken. dierenarts
Zeer dapper werd partij gegeven en de informatie. Voor inlichtingen kan
3-0 nederlaag was zeer eervol, via de men Greet Drijver bellen, telefoon
setstanden 15-4, 15-12 en 15-9. Aan- 16684.
staande zaterdag wordt een volledig
programma afgewerkt in de Pellikaanhal waarvoor wordt verwezen
naar de Sportagenda.

• In tien lessen *in het veld' kan men van zijn hond een gehoorzaam huisdier maken.

Lions-teams lijden opnieuw verlies
meer opleveren daar de aanval volledig blokkeerde. Wel enig pech met
schoten die uit de ring rolden, maar
ook onnodig veel balverlies waarvan
Lisse knap profiteerde en uit liep naar
6-15. Lisse was feller en veroverde vele
malen balbezit waar Lions weinig tegenover stelde en de ruststand werd
10-26.

Zondag: Alliance - TZB 14.30 uur te
Haarlem.

terstand teruggebracht. Lions pakte
vele rebounds en wist nu wel de weg
naar de basket te vinden en werkte de
achterstand bijna weg, 37-43. Lisse
wankelde en Lions moest wel risico's
nemen om de achterstand geheel weg
te werken. Daardoor kon Lisse profiteren van balverlies aan Zandvoortse
zijde. In de slotfase kon Lisse de wedstrrjd weer onder controle krijgen en
bepaalde de eindstand OD 38-50.
De als coach optredende Olaf Vermeulen vond het jammer dat het in de
eerste helft met liep. „Vooral in de
tweede helft liep het af en toe best. Het
was jammer dat in het begin niet goed
werd gespeeld. Men moet er in geloven
dan kan het best. Als er gespeeld wordt
zoals in de tweede helft dan moet het
zeker kunnen."

Basketbal

Heren

Voetbal

ZANDVOORT - Het is natuurlijk eentonig maar het is
niet anders, ook deze week valt
er weinig positiefs, wat resultaat betreft, over de Lions te
vermelden. Zowel de dames als
de heren moesten wederom
met nederlagen genoegen nemen. De Lions dames speelden
een goede tweede helft maar
keken toen al tegen een te grote achterstand aan om nog tot
winst te komen. Lisse won mét
38-50. De heren waren niet veel

minder dan Antilopen maar
ook in deze wedstrijd waren er
periodes waar in niet gescoord
werd en daardoor een 60-77 nederlaag en het wachten is nog
steeds op de eerste punten.
basketball

*

De Lions dames begonnen vrij redelijk tegen Lisse en scoorden vrij snel
vijf punten bijeen. Jammergenoeg zou
de eerste helft nog slechts vijf punten

In de tweede helft leek Lions naar
een grote nederlaag te worden gespeeld daar al snel tegen een twintig
punten achterstand werd aangekeken. Toch Het Lions zien tot beter basketbal in staat te zijn en herstelde zich
knap. Door enige rake acties van Chika Bol en Thea Remders werd de ach-

Zaterdag: 17.30 uur Dunking Limmen
- Lions heren.

Een kwartier lang heeft Lions uitstekend gespeeld en was gelijkwaardig
aan Antilopen, Antilopen bezat een
speler die veel scoorde maar ondanks
dat bleef Lions tot 22-22 bij. Toen viel
het ritme weg en vooral door straf worpen kon Antilopen weglopen naar een
26-33 ruststand.

Zaalhandbal
Zondag in de Pellikaanhal: 10.00 uur
MA ZVM - Concordia. Haarlem: 10.45
uur MA ZVM 2 - Nieuw Vennep 2;
11.30 uur DJ ZVM - Uitgeest; 12.25 uur
DS ZVM 2 - Uitgeest 1; 13.35 uur HS
ZVM 2 - HVH 1; 14.45 uur HS ZVM 3 KIC 2; 15.50 uur DS ZVM 3 - Bunkert
6.

In de tweede helft wist Lions de gevaarlijkste aanvaller aan banden te
leggen, maar Antilopen bezat meerdere schutters. Lions was zeker niet minder en probeerde van alles. Na tien
minuten een 45-57 achterstand en via
enige strafworpen en een paar goede
aanvallen kwamen de Zandvoorters
tot 51-59 terug. Ook na een kwartier
spelen bij de stand van 55-63 leek het
nog te kunnen maar de enorme foutenlast speelde Lions in de slotfase
parten. Antilopen kon daardoor vanaf
de strafworplijn vele malen punten
bijeen vergaren en liep naar een 60-77
overwinning.

Volleybal

Zaterdagavond in de Zandvoortse
sporthal Pellikaan Dames: 18.30 uur
Sporting OSS l - Die Raeckse 1; 19.30
uur Sporting OSS - Cazus 1; 18.30 uur
Sporting OSS 3 - HSVC 1; 20.30 uur
Sporting OSS 4 - HSVC 6; 18.30 uur
Sporting OSS 5 - HSVC 4. Heren:
20.00 uur Sporting OSS l - VCY 2;
19.30 uur Sporting OSS 2 - OVRA 5;
20.30 uur Sporting OSS 3 - Heemstede
6.
De vijftienjarige Raquel van Duyn.

Zaalvoetbal

Foto: Bram Stijnen

Fraaie dressuursport
HALFWEG - Een viertal
ruiters en amazones van Filip
Dros
Ruitersportcentrum
Zandvoort namen afgelopen
zaterdagavond deel aan een
dressuur wedstrijd in manege
Spaarnewoude in Halfweg.
Deze dressuurwedstrijd werd
georganiseerd in het kader
van een samenwerkingsverband tussen een aantal maneges in de regio Kennemerland.

op de periodieke wedstrijden op de
voor hen vreemde paarden een dressuurproef rijden. Uit een deelnemersveld van veertig combinaties behaalden de Zandvoorters een goede 9e, 10e,
lle en 15e plaats. Daarvoor zorgden
respectievelijk Seppe van Vliet, Marion de Krijger, Karin Steffens en Raquel van Duyn. Met deze klassering
was directeur-instructeur Pilip Dros
ruimschoots tevreden.

De Zandvoortse ruiters reden erg
netjes maar hadden moeite in te spelen op de voor hen vreemde paarden en
dat is nu juist het specifieke van dit
soort wedstrijden. Medio april treedt
•f*paardesport
/
manege Dros als gastheer op. „Ik denk
dat de ruiters op hun vertrouwde
Elke manege heeft een afvaardi- paarden een goede kans maken op het
ging van wisselende deelnemers, welke eremetaal", aldus Dros.

Cecils op weg naar
het kampioenschap
ZANDVOORT - Cecils lijkt
op weg naar het kampioenschap in de hoogste klasse van
de zaalvoetbalcompetitie. Met
nog vier wedstrijden te gaan
hebben de Zandvoorters vier
punten voorsprong op naaste
concurrent het Heemsteedse
Goossens. De moeilijke wedstrrjd tegen Doelen Boys werd
door het team van coach Bert
Leijenhorst met een 4-2 overwinning afgesloten.

aanvallen werd getracht Doelen Boys
te verrassen. Dat lukte perfect en Richard Kerkman knalde Cecils naar
een 3-2 voorsprong. Doelen Boys trok
fel ten aanval maar zoals eerder vermeld Ed Steffers was paraat. In de
slotfase maakte Cecils aan alle onzekerheid een einde door het vierde doelpunt te produceren. Een vloeiende
aanval werd gaaf afgerond door Hans
Schmidt waardoor de eindstand 4-2
werd.

Aanstaande maandag speelt Cecils
de belangrijke thuiswedstrijd tegen
Brandweer. Bij winst is het kampioenschap weer iets dichterbij en de steun
van een talrijk publiek zal voor de
Zandvoorters een extra stimulans zijn.
zaalvoetbal
De plaats van handeling is de Sporthal Pellikaan en de aanvang is om
Alle zaalvoetbalteams willen graag 20.30 uur.
de koploper laten struikelen en zo ook
Doelen Boys dat Cecils geen duimbreed toe gaf. Het werd een gelrjkopgaande en zeer spannende zaalvoetbal
wedstrijd waarbij beide teams volop de
aanval zochten. Daardoor zeer hachelijke situaties voor de doelen, waarbij
ZANDVOORT - Een inwoonster van
de Zandvoortse doelman Ed Steffers
zich onderscheidde met prachtige red- het Fenemaplein die zaterdagnacht
dingen. De ruststand zou op 2-2 wor- was gevallen en niet in staat was op te
den bepaald door doelpunten aan Ce- staan, is gered door haar Personen
cils kant van tweemaal Marcel Looyer. Alarmerings Systeem. Dank zij dit apparaatje, dat zij op haar lichaam
Na de pauze bleven beide teams ja- draagt, kon zij de politie waarschugen op de overwinning. Cecils bleef wen. Deze was dan ook snel ter plekke
bekwaam verdedigen en met snelle om haar te helpen.

Y

Vrouw hulpeloos
in haar woning

Foto: Bram Stijnen

Voor Olaf Vermeulen was het een
drukke avond, maar ook een weinig
gelukkige avond. „Antilopen speelde
rommelig en we hadden deze wedstrijd
kunnen pakken. Wij hadden pech dat
de ballen uit de ring rolden en Antilopen had daarbij geluk. Ik hoop dat
toch eens de vlam in de pan slaat. Zo
langzamerhand gaat het geloof in
winnen eruit en wordt het moeilijk,
maar ik denk dat er ploegen zijn waarvan wij kunnen winnen" aldus de positief denkende Vermeulen.

Vrijdagavond in de Pellikaan sporthal. 18.00 uur Zandvoortmeeuwen D
Jun. - DSC '74; 18.30 uur Zandvoort'
75 C jun. - FC '84; 19.00 uur Zandvoort
Noord 4 - BSM 2; 19.45 uur TZB 3 Sekura 2; 20.30 uur TZB - Cecils vet.;
21.15 uur Cecils 2 - DIO 2; 22.00 uur
Zandvoortmeeuwen 6 - Parade Boys 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.30 uur Cecils - Brandweer; 21.25
uur TZB 2 - Zandvoort '75 dames; 22.10
uur Zandvoortmeeuwen - Kalmthout

ZVM/Versteege
stevig aan kop

Zowel de dames- als de herenteams van De Lions leden verlies.

Zwemgeweld van Zeeschuimers Klaverjastoernooi
op Nieuw Unicum

ZANDVOORT - In de tweede klasse van de zaalvoetbalcompetitie lijkt ZVM/Auto
Versteege onbedreigd op het EMMEN - Na de medaille rekampioenschap af te stevenen. gen van vorige week deed de
Zwemvereniging De Zeeschuimers het afgelopen weekend
zaalvoetbal
nog eens dunnetjes over. De
De mannen van coach Eli Zeeschuimers kwamen in EmPaap waren ook in het duel men tijdens de Nederlandse
tegen Postboys ongenaakbaar winterkampioenschappen tot
en haalden uit met 7-0. Daar- uitstekende prestaties en over
door drie punten voor op con- beide weekenden genomen
current Kalmthout dat aan- werden elf gouden, 9 zilveren
staande maandag in de Pelli- en elf bronzen plakken mee
kaanhal op bezoek komt. De naar de badplaats genomen.
aanvang vn deze wedstrijd is Ook dit keer vele persoonlijke
records en prachtige Nederom 22.10 uur.
landse adspiranten records.
De Zandvoorters moesten aantreden
met enige invallers en hadden daardoor enige jeugdspelers opgesteld. Dat
deed niets af aan de kracht van
ZVM/Auto Versteege en met vlot en
aantrekkelijk zaalvoetbal werd Postboys aangepakt. Uitblinker Bob Brune opende al snel de score en even later
ondernam deze speler een geweldige
solo, die hij met een keihard schot afrondde, 2-0. Postboys kon aanvallend
geen vuist maken aangezien de Zandvoorters goed stoorden en vaak in balbezit kwamen. Nog voor de doelwisseling was de strijd gestreden door twee
doelpunten van Marcel Elzinga, 4-0.
In de tweede helft was er maar een
team dat zaalvoetbalde en dat was
ZVM/Auto Versteege. Postboys spartelde wel wat tegen maar werd weggespeeld. Ondanks de ruime voorsprong
bleef ZVM/Auto Versteege geconcentreerd voetballen en de sterk spelende
Henk Gaus voerde de stand op naar 50. In de slotfase wisten Bob Brune en
Steef Gerke nog doeltreffend uit te
halen waarmee de eindstand kwam op
een dik verdiende 7-0. Coach Eli Paap
was uiteraard erg tevreden met de
prestatie van zijn team en hoopt op
veel publiek aanstaande maandag.

Topscorers Lions: Rudy Becic 13,
Evert Bol 12, René de Jong 12, Peter
van Koningsbruggen 6, Adn BeekhuiFoto: Bram Stijnen zen 6, Peter Bos 5.

Stan Steegeling bleek de vorm van
vorige week nog steeds te bezitten en
zwom op de 100 meter schoolslag een
Nederlands adspiranten record in
105.35 en werd daarmee eerste. In de A
finale behaalde hij op deze afstand een
prima vijfde plaats. Op de 100 meter
vlinder- en 200 meter wisselslag werd
Stan Steegeling eveneens eerste in
uitstekende tijden en bovendien sleepte hij op de 400 meter vrije slag een
zilveren medaille in de wacht in
4.12.58.
In de groep zestienjarige was het
Onno Joustra die zeer sterk zwom en
tweemaal een eer ste plaats behaalde.
Dat gebeurde op de 100 meter schoolslag en en 200 meter wisselslag, in de
grote A-finale deed Joustra eveneens
van zich spreken en legde beslag op
een zeer fraaie tweede plaats in de
sterke tijd van 1.04.68.
Voor een bronzen plak zorgde Wander Halderman die de 200 meter wisselslag zwom in 2.10.18 en Michiel van
Warmerdam die de 100 meter schoolslag in 1.12.79 bemdigde. De estafettte
ploeg bestaande uit Jaco Koning, Erik
Wempe, Michiel van Warmerdam en
Stan Steegeling wist een fraaie derde

plaats te behalen op de 4x200 meter eerste in 1.04.77 en plaatste zich daarvrijeslag.
mee voor de A-finale. Daarin moest zij
liet op nemen tegen onder anderen JoBij de jongste meisjes (1974) was het landa de Rover en Annemarie Vervooral Hanneke Koopmans die van stappen en vocht zich naar een zeer
zich deed spreken. Tweemaal een eer- knappe vijfde plaats. Op de 200 meter
ste plaats en tweemaal een tweede wisselslag greep Barbara de Wit een
plaats, betekende een geweldige score, derde plaats m 2.25.15. Vih Adam tenGoud werd behaald op de 100 meter slotte voegde aan het totaal medailles
vlinder slag m 1.10.38 en op de 100 nog een zilveren toe op de 100 meter
meter schoolslag in 1.17.59. De twee vlinderslag in 57.53.
zilveren plakken kwamen tot stand op
de 400 meter wisselslag m 5.22,06 en
De Zandvoortse zwemmers van De
200 wisselslag in 2.33.66.
Zeeschuimers. Barbara de Wit en
Stan Steegeling zagen hun prachtige
Ook Barbara de Wit zorgde voor zwemmen bekroond met uitverkiezing
fantastisch prestaties. De Zandvoort- ni de nationale jeugdploeg voor de zese (jaargang 1972) zwom een geweldige ven-landemvedstrijd op 18 en 19 mei in
tijd op de 100 meter rugslag en werd Londen.

Joling en Meenwsen in
voorstelling Het Konsert
HOOFDDORP - Mimespeler Teo Joling en zangeres Lucia Meeuwsen zullen op vrijdag 6 maart te zien zijn in de
voorstelling 'Het Konsert' in
het Oude Raadhuis. Muziek
en arrangenemten zijn van
Guus Janssen en de vleugel
van Hans Westendorp.

bouwde dit instrument om tot een apparaat vol boobytraps.

zeer goed geslaagd
ZANDVOORT - Het onlangs
op Nieuw Unicum gehouden
klaverjastoernooi was zeer geslaagd. Er namen vierenvijftig
koppels aan deel en de opbrengst kwam op ruim 550
gulden.
De organisatie van het klaverjastoernooi was in handen van de SC.
Unicum '73, in samenwerking met de
Nederlandse Klaverjas Federatie, afdehng Kennemerland. De eerste ronde
k\vam op naam van het koppel Nales/Hut met 2227 punten. De overwinmng in de tweede ronde ging naar mevrouw Schellekens en de heer Best, die
samen 2071 punten verworven.
Jn de eerste en laatste ronde veroverden de heren Hakman en Spelhoven
met 2240 punten de eerste plaats,
waardoor zij zich ook verzekerden van
de eindoverwinning. In totaal bereikten zij 5642 punten. Op de tweede
plaats in het emdklassement legden de
dames Nales en Hut beslag, met 5561
punten. Derde werd het koppel Brouwer/Nieuwendijk. met 5557 punten,
vierde het koppel Weyers/Bol met 5284
punten.

'Het Konsert' duurt een uur. maar
het is al half voorbij als de eerste noot
wordt gespeeld. Dit komt door allerlei
tegenslagen van buitenaf en tics van
De poedelprijs ging naar het koppel
de musici zoals het verstellen van de
pianokruk en het schuiven met de Van der Spek. dat 3520 punten behaalmuziekbladen. Langzaam wordt de de.
krankzinnigheid
opgevoerd
met
steeds nieuwe onvoorspelbare gebeurDe voorstelling gaat over een con- temssen waarin de voortdurend eigencert, een ritueel dat onderworpen is zinniger wordende vleugel een belangaan gedragsregels. Gewoonlijk wordt rijk aandeel heeft.
dit gebeuren door zowel musici als publiek met strakke gezichten voltrokDe voorstelling begint om 20.30 uur
ken. Niets is dan ook leuker wanneer en de toegang bedraagt ƒ7,50, voor
er tijdens een concert iets misgaat. Mi- houders van CJP en Pas 65 vijf gulden.
ZANDVOORT - Maandagochtend
mespeler Teo Joling en zangeres Lucia Voorbespreken kan vanaf zaterdag 28 raakte een veertig-jarige bewoner van
Meeuwsen maken hier in hun voor- februari op werkdagen en op zaterdag Drachten op de Boulevard Barnaart
stelling gebruik van. Hun tegenspeler van 14 tot 16 uur, tel: 02503-37575. Het m een slip. Kort daarna werd het voeris een vleugel, die Westendorfer heet, theater is vanaf een uur voor de voor- tuig tegengehouden door vijf betonnen paaltjes.
*genoemd naar Hans Westendorp. Hij stelling geopend.

Betonnen paaltjes
staan in de weg
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vaat mt Ik zocht op ie Grote Krocht
Niet het alledaagse bepaalt de norm,
maar de individuele smaak.

^tomeni

Azca

B.V.

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE
Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort,
tel. 15734

Met onze

Mode, kwaliteit en service van

kattebakkorrels
is de bah
foetsie

OPTIEK SLINGER
qedipl. ooqmeetkundige o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

WEEKENDREKLAME VAN AART VEER

Erica

Voorkom griep
KIWI'S

Mode
Begijne Boetiek

Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Maak het gezellig thuis
haal een bloemetje van
„Erica" in huis
grote sortering

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

De nieuwe voorjaarskollektie is
binnen van

vol vitamine C
Hagelwitte

10 voor

CHAMPIGNONS
per doosje

* Aangob 4 conv clubs jaren 50 en 2 _'its bankje sa
men / 150 lol 18803
* Bes'e Suus bedankt voor
je volle in. et uin ruim vier
jaar voor de verg Vrouwen
van Nu
* Binnenkort start de cursus
reanimatio van de Ncd Hartstichting U kunt /ich nog
hiervoor opgeven Tel 16085
of 14624
BONTMANTEL INRUIL
Met
(kleine)
bijbetaling
Meest exclusieve lichlgewicht nappa larnrny coats en
bontmantels Bontgevoerde
regenmantels Bel voor af
spraak of uitaebioide docu
mentatie 020^233488

1,25

5 grote witte

GRAPEFRUITS 2,95
uit onze keuken
onze overheerlijke

/ê pnd.

AART VEER

* Te koop z g a n 4-pits butagasstel met thermische beveiligmg ƒ 100 Tel 15671

* Help de Polen Stuur eens * Te koop z g a n diepvneeen voedselpakket1 Geen zer, inh 600 liter Tel na 18
adres7 Dat hebben wij voor u1 uur 023-241967
Inl tel 02907-5235

GROENTE EN FRUIT

NICO VERHEY

Grote Krocht 25
tel. 144O4

SWINGER

Te koop aangeboden
T k zwaar eiken salontafel,
SIMCA 1308, 1979, ƒ600
1 20 m, vierkant met groen/
Tel 02507-15927.
beige plavuizen en bijzettafel,
* Te koop Cor du Buy tafel- in nw staat, van ƒ 1500 voor
ƒ700 Tel 17133
tennistafel Tel 12498
kinderdetsmandje
*• Te koop damesregenjas, * T k a
nw, kleur grijs, mt 48, nw prijs ƒ 15, kinderautostoeltje ƒ 40
Tel 15913
ƒ319, nu ƒ95 Tel 16262
* Te koop elektr oven Tel * T k a Phonic mengpaneel,
5 kanalen, werkt op 220 volt,
15234
vaste prijs ƒ 100 Tel 15052
* Te koop gevr c v -ketel,
Voor al uw
cap 15000 cal Tel 16050

Hillegom-Antiek

3,95

1

Grote Krocht 24 -Zandvoort

KÏIMIffl

GRAPEFRUITS 2,95

TROYA salade

Mare O'Polo

ICRO

5 grote rode

Passage 42
Zonnestudio
Kapsalon

ZONNEBANK 20 min. ƒ 9
(snelbrumbuizen)
abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON
20 min ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35
LICH KANON 40 mm ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100
inlijstwerk
WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK
Kunst & Antiekhandel
ZONNESTUDIO OOK
,,West-Nederland"
'S AVONDS GEOPEND
Gevestigd op de Zandvoortse Antiekmarkt, Dorpsplein 2
Passage 42
Dagelijks geopend

Gratis

Vijf
toonzalen
gezellige
Woninggids van Zandvoort
meub m alle stijlen Veel
kleinantiek Laagste prijzen'
Leidsestraat 122 Dag tel
02520-20993 Koopavond
makelaar/ o.g.
•* Laat u inpalmen door een
Tel. 02507-12614
dame, iedere donderdagavond bij de Zandvoortse
schaakclub
-*• Te koop 3 vlechtscher- * Twee toneelavonden per
* Met een korting van een men, 183x183 z g a n , ƒ 50 jaar voor maar ƒ 10 Ditisvoor
riks zit u bij Ton ver „Wim Tel 17060
niks Belt u even? 12432/
Hildenng" Bijna voor niks
17385'17844, Ton ver Wim
Wordt nu donateur voor ƒ 10
Hildenng
Timmerbedrijf
Bel even 12432
•*• Uw paard staat al klaar m
R. F. Lammers
•*• Oproep Met betrekking
het Gemeenschapshuis, niet
Broodje burger
tot de campagne Rode Kruis voor al uw timmer- en onder- op de gang" Maar op het
houdswerk Tel 023-364168, schaakbord11 Vanavond vaneind
juni
doe
ik
een
oproep
op een na de beste aan mensen die mij willen b g g 023-381378
af 8 uur
Casino cioupier vraagt zo- helpen met de collecle en be •*• T k tennisracket, Snaumerhuis Ie koop Br o nr zorging A Schuurman, Roze waert medium, slechts ƒ 150 * Voor een knaak per avond
zit je goed bij de Zandvoortse
798 7506-1 bui v d blad
nobelstraat 12, tel 13852
Tel 023-247371
schaakclub
GARAGE FE HUUR
•*• Royaal wand-systeem, 7
FENFMAPLEIN
planken en 2 kastjes, 80 cm
TEL 19357
b r , teak Tel 1?498
*- Gevr f lint-c h'ilp in de huis- -* Ski s t k , merk Kneissl,
houding voor een ochtend 1 85 m v lichaams! 1 75 m,
tel. 02507-14678
per .vcek Bellen al'een na 19 binding Tyrolia, 2 jaar oud,
uur tel 16136
3 weken op geskied, evt.
*- Ge/r oude spullen voor schoenen Na 19 uur 17875,
45 min. grondgymnastiek, daarna zwemmen,
rommelmarkt Fel 12298
TE HUUR, Bl'daal a/Zee luxe
Turks stoombad, badminton, whirlpool.
*• Gevraagd huishoudelijke stacaravan van 1 april tot
hulp v a 35 jaar voor ca 2 uur 1 oktober Tel 19263
Prijs per keer ƒ10,per week / 10 per uur Tel * Te koop 1-persoons houMaandag, dinsdag, woensdagavond van 19.3002507-17173 s avonds
ten opklapbed met ombouw
21.30 uur. Dinsdag en donderdagochtend van
9.30-11.30 uur.
* Oude ansichtkaarten gevr Prijs r i o t k Tel 17736
door verzamelaar Geeft goe •* Te koop 4-pits gasstel ƒ 75
NU OP ONZE NIEUWE VERENDE VLOER.
de prijs Tel 02507 13666
Tel 14511

CEfl/E

SONNEVELD SPORTING
CONDITIE TRAINING

Tel. 12500

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

•* Waar kan je een kasteel
veroveren'' Inderdaad1' Vanavond in het Gemeenschapshuis
* Wegens verhuizing over
el vloerwnjver ƒ 25, tienerbureau , oranje/zw , ƒ 25, tienerbed, spiraalbodem, 90x200,
ƒ85 Tel 023-247371

5 REGELS

* Wist u het al? Voor 1987
donateur, voor maar ƒ 10 Van
Ton ver ,, Wim Hildenng".
Tel 12432/17385/17844.
WONINGRUIL Aangeb: gr
5-kam
eengez hoekh
m
cv, tuin zuid, schuur enz,
rust str., Haarlem-Meerwijk.
Gevr • , 3-kamerwoonr.
m
Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel.
voor 11 uur: 023-330085

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
• Reflectanten op adverten- per week Corn Slegersstr
ties onder nummer gelieven 2B, tel. 02507-12070.
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit Videotheek 'Dombo'
voorkomt vertraging m de beCorn.Slegersstraat 2B
handeling
Tel 02507-12070
* Toonkunstkoor Zandvoort.
1 film ƒ 5/f 7,50 p.d.
Kom ook zingen bij T.O Z i
5 films ƒ 25 p.week
Elke maandagavond om 8 uur
Verhuur movie-boxen
bent u welkom m „De
Krocht"

G R AT l S

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt.
Ook voor huishoudeli|k personeel.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft

*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

* Vanavond carnaval?7 Nee,
schaken bij de Zandvoortse
schaakclub in het Gemeenschapshuis
Wilt u zelfstandig iets ondernemen,
met steun van Walra.
Een inkomen verdienen dat u zelf
bepaalt? Wordt dan
WALRA-ADVISEUSE
(m de avonduren)
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan
100 jaar) haar zeer gewilde Imnengoed Uw verdienste? Een gezonde
provisie Auto noodzakelijk.
Adressen worden verstrekt. Geen
investeringen. Interesse' Bel nu
Walra (Els Gortemuller): 04904-15858
• Uw advertentie voor de rubriek HUUR EN VERHUUR
AUTO'S EN MOTOREN kunt u zowel schriftelijk als telefonisch opgeven. Het telefoonnummer van Weekmedia is
020-5626271.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Naam
of afgeven bij

Adres
Telefoon .
Postcode

Plaats

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

WEEKMEDIA 30
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Frank Steenman van Voorkoming Misdrijven:

'Een inbreker weet in elke woning wel iets te vinden'
. ZANDVOORT - "Een dief
heeft bij mij niets te halen', dat
wordt maar al te vaak gedacht", vindt Frank Steenman, coördinator van het Bureau Voorkoming Misdrijven.
"Maar de mensen die dat denken vormen juist de grootste
risico-groep. Een inbreker
maakt van tevoren geen berekening of in een woning veel of
weinig te halen valt. Hij gaat
gewoon daar naar binnen
waar dat het makkelijkst is".
Om de Zandvoortse inwoners
in te kunnen lichten over inbraakpreventie en alle andere
mogelijkheden om diefstal te
voorkomen, is het 'team' van
het Bureau Voorkoming Misdrijven onlangs met zes medewerkers uitgebreid.

en tevens te merken met behulp van
een graveerpen, bijvoorbeeld met de
postcode. Deze pennen zijn tegen woordig in allerlei winkels te krijgen. Maar
het belangrijkst is, dat de voorwerpen
uit het zicht blijven.

gulden, en dat vinden de meesten toch
makkelijk verdiend".
"Meestal hebben wij hier in Zandvoort
wel te maken met gelegenheidsdieven,
zowel uit het dorp zelf als van ver daar
buiten. En het zijn vaak mensen waarvan je het helemaal niet verwacht. Er
wordt wel gedacht dat het over het'
algemeen snelle, vlotte jongens zijn,
maar dat gaat lang niet altijd op. Het
kan ook best iemand zijn die er tegenovergesteld uitziet. En, wat men ook
niet verwacht, er zijn ook vrouwen
bij".

"Het komt wel voor dat er in kleine
groepjes gewerkt wordt. Dan gaat er
meestal eentje op wacht staan. Zo
wordt er bijvoorbeeld ook wel eens een
hele straat 'afgewerkt'. Maar over het
algemeen gaan inbrekers er liever alleen op uit. Dan hoeven zij de buit ook
niet te delen en zij kunnen door niemand verraden worden. Ook dan blijft
het meestal niet bij één woning. Regelmatig worden er in serie op één avond
achter elkaar een aantal huizen 'meegenpmen'. En dat gebeurt lang niet
"Er is altijd wel iets te halen in een altijd midden in de nacht. Inbraken
woning", aldus Frank Steenman. vinden ook vaak plaats op de vroege
"Ook al heeft het misschien maar wei- avond".
nig waarde, een inbreker vindt heus
wel iets. En al is zijn buit dan niet zo Gratis advies
veel waard, voor de bewoner blijft het
vervelend, want iets nieuw kopen kost
"De meeste inbraken vinden plaats
toch weer geld. Als bijvoorbeeld bij ie- via de achterdeur. Die hebben vaak
mand een oude cassetterecorder wordt oude sloten, die voor een inbreker heel
gestolen, zal hij waarschijnlijk een makkelijk open te krijgen zijn. Wij
nieuwe willen kopen, waarvoor dan noemen dat de zogenaamde 'kasttoch weer een flink bedrag moet wor- deursloten'. En zo zijn er bij veel woden uitgegeven. En als dat niet moge- ningen wel meer zwakke punten, waar
lijk is, is dat des te vervelender".
de mensen niets aan doen. Het is vaak
nonchalance van de bewoners, waar
, Maar de kans dat er in een eenvou- de inbraak aan te wijten is. En niet
dig uitziende woning wordt ingebro- alleen van de bewoners van de woning
ken is groter dan men denkt. De inbre- zelf, maar ook van de omwonenden.
ker vermoedt meestal dat duurdere Dat is ook een landelijk beeld. De omwoningen beter beveiligd zijn, wat dus wonenden horen misschien wel iets,
veel meer werk kost. Daarom zal hij maar denken vaak dat het toch wel
deze eerder met rust laten, tenzij er niets zal zijn. Men meldt ons dan niets,
natuurlijk allerlei mooie apparatuur omdat men bang is dat wij het vervein het gezicht staat, of bijvoorbeeld lend vinden om voor niets te komen.
een Friesche staartklok. Dan gaat hij Maar wij hebben die meldingen juist
heus wel naar binnen. Maar meestal wél graag. Wij komen liever voor niets
kiest hij voor een woning, waar mak- dan dat wij achter het net vissen.
kelijk in te komen is. Want daar is hij Daarom gaan wij ook naar elke inook snel weer weg. Af en toe zien wij braakmelding".
alleen sporen van een poging tot inbraak. Dan was het dus te lastig,
"Lang niet altijd, maar meestal wél,
'waardoor de inbreker zijn poging snel brengt men achteraf, na een inbraak,
heeft opgegeven. Zodra het moeilijk verbeteringen aan. Want een inbraak
wordt, slaat hij de woning over want is heel erg vervelend. Ook al wordt er
anders duurt het te lang. Maar dan niets vermist, het idee dat er iemand
gaat hij wel naar de buren waar het in huis is binnengedrongen houdt de
•makkelijker gaat. Dat merken wij re- bewoners over het algemeen lang begelmatig".
zig. Soms wel maanden. Het liefst ko/
men wij natuurlijk vóórdat er een inbraak geweest is. Maar zodra iemand
Gelegenheidsdief
zijn woning wil beveiligen, komen wij,
"Wij hebben pas iemand opgepakt, nadat er een afspraak gemaakt is,
die vierendertig inbraken op zijn graag langs voor een advies. En dat is
naam had staan. Ook hij ging ervan gratis. Met de bewoner lopen wij dan
uit': 'eerst naar binnen en dan zie ik alle zwakke punten langs".
wel wat ik vind'. Voor een video krijg je
"De mensen kunnen zelf ook door
bij een heler nog een paar honderd heel eenvoudige handelingen de risi-

Voor de klas
Het team van het Bureau Voorkoming Misdrijven stelt zich ook beschikbaar om op scholen voorlichting
te geven. Soms wordt dat uit eigen
beweging gedaan. Frank Steenman:
"Als wij bijvoorbeeld kinderen oppakken omdat zij ergens iets gestolen hebben of eventueel iets vernield, gaan wij
een gesprek aan met de onderwijzers,
kinderen en ouders. Wij aarzelen niet
om over dit soort onderwerpen in de
klas te gaan praten. Je merkt dat de
kinderen er daardoor anders tegenaan
gaan kijken".

• Het Bureau Voorkoming Misdrijven probeert ook wat tegen autodiefstal te doen. Voorwerpen die voor het grijpen liggen, worden als waarschuwing voor de eigenaar verwijderd.
Foto: Beriott
co's verkleinen. Bijvoorbeeld alleen al branden. Wat dat betreft zijn schakel- steedt het team veel aandacht aan
door bij het vertrek de voordeur op het klokken wel handig".
auto-inbraken. Hiervoor geeft men
nachtslot te doen, .óók overdag. Dat is
folders uit met diverse praktische tips
"Beveiligen kost natuurlijk geld, waardoor dit risico tot een minimum
al een gratis beveiliging. Maar achteren zijkant van de woning moeten na- vooral als je het in één keer goed wil beperkt wordt. Zo wordt bijvoorbeeld
tuurlijk niet vergeten worden. Hier- doen. Als dat niet mogelijk is, kun je aangeraden géén waardevolle voorlangs vindt bijna zeventig procent van ook geleidelijk aan verbeteringen aan- werpen in het zicht achter te laten.
de inbraken plaats. Men kan bijvoor- brengen, maar liefst zo snel mogelijk". Dit is geen overbodige raad. Zodra de
beeld beginnen met het vervangen
eerste toeristen zijn binnengestroomd,
van het slot door een steviger exemkomen direct al minstens tien van hen
plaar, en zo ook de raamvergrendelinper dag naar het politiebureau om
gen. Deze moeten eigenlijk op een Graveerpen
aangifte te doen van diefstal uit de
plaats zitten, waar je van buiten af via
auto. Om autobezitters te wijzen op
Het bureau richt zich niet alleen op hun slordigheid en de risico's die zij
het raam niet makkelijk bij komt. Zo
zijn er wel meer punten die aandacht inbraakpreventie bij woningen. Men daardoor lopen, worden af en toe acwil op allerlei gebieden zoveel mogelijk ties gehouden, waarbij zichtbare,
nodig hebben".
misdrijven voorkomen. Zo ook bijvoor- enigszins waardevolle voorwerpen uit
"Buitenverlichting
aanbrengen beeld vandalisme en winkeldiefstal. geparkeerde voertuigen worden verheeft zeker nut. Een inbreker heeft Men geeft winkelpersoneel advies over wijderd. De eigenaar kan deze later
een hekel aan licht, omdat de kans dat de wijze waarop men een verdachte weer op het bureau ophalen.
hij gesnapt wordt daardoor groter kan aanhouden. Het aanhouden verwordt. Binnen een lamp laten bran- eist bij menigeen wel wat oefenen, omDaarnaast is er samenwerking en
den terwijl men weg is, kan nuttig zijn. dat dit directe contact met een winkel- overleg met justitie en gemeente. Zo
Maar bij langdurige afwezigheid moet dief emotioneel lastig blijft. Daar- heeft bijvoorbeeld ook het plaatsen
er af en toe wel wat veranderd worden, naast geeft men natuurlijk voorlich- van waarschuwingsborden of extra
want een dief heeft een sterke regel- ting over de mogelijkheden om winkel- verlichting een 'voorkomend' fesulmaat vrij snel in de gaten. Zo is het diefstal te voorkomen. Het aanhouden taat. Bovendien is vorig jaar bijna elke
bijvoorbeeld goed om de gordijnen re- en beboeten van de winkeldief wordt autokraker voorgeleid, wat nu duidegelmatig te openen of sluiten, of het binnenkort een voornamelijk plaatse- lijk tot gevolg heeft dat dit 'gilde' voorlicht op andere tijden te laten bran- lijke aangelegenheid, omdat de Zand- zichtiger wordt en Zandvoort steeds
den. Dat zouden bijvoorbeeld de buren voortse politie zelf een schikkingsbe- meer mijdt.
kunnen doen. Het is natuurlijk het drag vast kan gaan stellen.
Voor het geval er toch waardevolle
beste als je in meerdere ruimten op
spullen in de auto moeten achterblijBehalve genoemde misdrijven be- ven, is het handig deze te registreren
verschillende tijden het licht laat

De provincie: Vaag
lichaam voor de één,
voor ander boeman

door Jaap Kok

E

Door de aanwezigheid van een VMer tijdens de nachtdienst, is er nu dag
en nacht iemand beschikbaar om de
eerste noodzakelijke adviezen te geven, zoals bijvoorbeeld kort na een inbraak. Tijdens de 'dagdienst' heeft de
medewerker van Voorkoming Misdrijven wat meer tijd om zich in de wijk te
begeven, zodat dan het meeste werk op
het gebied van preventie wordt gedaan.
Men kan de medewerkers bereiken,
voor advies, directe hulp of een afspraak, via het politiebureau, telefoon
13043. Men kan dan vragen naar één
van de medewerkers uit de eigen wijk.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

con
p
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De samenstelling van het huidige provinciaal bestuur is als volgt: 22
VVD, CDA 19, PvdA 19, D66 7, CPN 5, PSP 4, PPR 2, SGP/RPF 1.

Er zit nog een ander aspect aan provinciale verkiezingen. Want degene
die op 18 maart naar de stembus gaat,
kiest zijdelings ook de Eerste Kamer.
De leden van Provinciale Staten kiezen namelijk die Eerste Kamer. Tot nu
toe gebeurde dat in twee gedeelten,
ditmaal kiezen alle leden van Provinciale Staten voor het eerst de totale
Eerste Kamer.

Het recreatiegebied Spaarnwoude is één van de recreatieterreinen die door de provincie zijn ingericht in de
drukbevolkte Randstad.
F0io Arct»ei weekmeda

Ook Amsterdam heeft voordeel van
zijn sterke vertegenwoordiging in Provinciale Staten. Want mede daardoor
blijft het bijvoorbeeld mogelijk om te
bouwen in het IJmeer, ondanks een
zeer persoonlijke ingrijpen van de
Commissaris van de Koningin, Roei
de Wit, die fel gekant is tegen bouwen'
daar. Maar bij de uitvoering van hetgeen in het Streekplan staat speelt de
provincie dan nauwelijks meer een rol.
Het zijn de gemeenten die bestemmingsplannen vaststellen en ook zorgen voor de uitvoering van een dergelijk plan.
ATZELFDE GELDT bijvoorbeeld
voor het aanleggen van een tweede Coentunnel en al zijn toevoerwegen. De provincie schept in het
Streekplan de mogelijkheid voor die
tunnel en het Rijk zorgt voor de uitvoering. Maar naar het Rijk toe zijn de
mogelijkheden voor de provincie weer
wat beperkter. Want als die tweede
Coentunnel niet in het Streekplan
was opgenomen dan zijn er toch procedures waardoor het Rijk toch kan
doen wat zij van zins is.

Ondersteund door het regionale bureau Voorkoming Misdrijven, verrichten de teamleden het werk voor de misdaadpreventie naast de dagelijkse politiezorg. Zij blijven deel uitmaken van
de uniformdienst, die is verdeeld over
de drie wijken tot twee teams per wijk.
Deze teams kunnen ondersteuning
krijgen van alle gespecialiseerde diensten.

Eens in de vier jaar wordt het college van Provinciale Staten gekozen.
Alleen ditmaal werd een uitzondering gemaakt. De huidige Statenleden
hebben er vijf jaar opzitten. In principe is het provinciaal bestuur net zo
samengesteld als een gemeentebestuur. Noord-Holland wordt bestuurd
79 Statenleden. In de eerste vergadering van de nieuwe Provinciale
Staten kiezen de statenleden zes tot acht mensen uit hun midden die de
hele dag aan het besturen van de provincie kunnen besteden. Dat zijn
Gedeputeerde Staten. Voorzitter van Provinciale Staten is de Commisaaris van de Koningin. Hij is niet gekozen, maar door de Kroon benoemd. De Statenleden van alle provincies kiezen op een daarvoor vastgestelde vergaderdag de leden van de eerste kamer.

van Provinciale Staten te kiezen, zonder eigenlijk te weten wat
die Provinciale Staten nu precies doen. Menigeen kent de
provincie als de boeman, die bestemmingsplannen afwijst, wegomleggingen niet laat doorgaan, instemt met het aanleggen
van tunnels en toevoerwegen en plotseling woningbouw plant
op plaatsen waar men dat helemaal niet denkt.

van het Streekplan geschrapt. Als de
bouwlokatie niet in het Streekplan
was opgenomen had Aalsmeer naar
zijn woningen kunnen fluiten.

Voor al dit werk had het bureau
meer mensen nodig. En omdat voorkoining van misdrijven een van de prioriteiten van het Zandvoortse politiekorps is geworden, is er onlangs een
team van zeven 'VM-ers' gevormd. Tot
nu toe hield eigenlijk alleen Frank
Steenman zich met dit werk bezig. Nu
coördineert hij het team. De overige
zes medewerkers hebben, verdeeld in
groepjes van twee, hun eigen wijk.
Voor Zandvoort-Noord zijn dit Leo
Talsma en Ron van Leeuwen, voor
wijk 'Centrum' Peter Kuling en Ruud
Luttik en voor wijk 'Zuid' Rini Cappel
en Ronald Schaap. Peter Kuling blijft
ook functioneren als vaste wijkfunctionaris voor het centrum, Guido van
Schagen voor Noord en Co Koper voor
Zuid. De wijkfunctionarissen draaien
zo min mogelijk basisdiensten, waardoor zij zoveel mogelijk overdag voor
hun wijk beschikbaar zijn.

De samenstelling van
Provinciale Staten

PROVINCIE: Voor velen is dat een wat vaag begrip. Toch
D Emoeten
op 18 maart de kiezers naar de stembus om de leden

Het provinciaal bestuur heeft niet
op de eerste plaats een uitvoerende
taak. De provincie is er meer als toezichthouder, hoewel dat in de laatste
jaren wat begint te veranderen. Een|
voorbeeld daarvan is het Schipholconvenant, een moeilijk woord voor een
samenwerkingsvorm die is gevonden
met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Schiphol. Bij dat Schipholconvenant zijn onder meer de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en
de provincie Noord-Holland betrokken. Die drie gaan nu deelnemen in
een ontwikkelingsmaatschappij die de
gebieden rond Schiphol moet gaan
ontwikkelen. Hier is de provincie dus
betrokken bij de uitvoering van plannen.
EN VAN DE VOORNAAMSTE taken van de provincie is het vaststellen van Streekplannen. Gemeentebesturen moeten er rekening mee
houden wat in het Streekplan staat.
In zo'n plan wordt geregeld waar huizen moeten komen, waar bedrijven
zich kunnen vestigen maar ook waar
er bouwland, weiland en kassen kunnen komen. Er wordt iri geregeld waar
het groen moet blijven. Die streekplannen zijn nodig omdat gemeenten
nogal eens de neiging hebben ongebreideld te bouwen. Dit kan gaan ten
koste van de belangen van andere gemeenten. Met het aantrekken van industrieën is dat al precies hetzelfde.
Mede daarom moet de provincie ook
de bestemmingsplannen van gemeenten goedkeuren. Die bestemmingsplannen worden getoetst aan het
Streekplan. Nog maar kort geleden is
het Streekplan voor het AmsterdamNoordzeekanaalgeniPd vastgesteld. Bij
de vaststelling van zo'n streekplan
blijkt ook het gewicht van Provinciale
Staten. De Aalsmeerse lobby was er
toen debet aan dat er plotseling toch
een wijk in Aalsmeer kan worden gebouwd. Die wijk was in het ontwerp

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

voor de provinciale vaarwegen. Dus
hier heeft de provincie wel een uitvoerende taak.
Op het gebied van de recreatie doet
de provincie ook het een en ander. Er
zijn overal in Noord-Holland recreatiegebieden zoals bijvoorbeeld het
Twiske en Spaarnwoude. Het provin-

ciaal bestuur betaalt meestal samen
met gemeenten (en soms het Rijk) de,
recreatiegebieden. Ook stelt het provinciaal bestuur geld beschikbaar'
voor mensen of groepen die willen werken aan het herstel en het behoud van
natuur en landschap. De provincie]
koopt ook wel terrein aan. Een voor-,

D

Toch heeft het provinciebestuur invloed op alles wat er in de provincie
gebeurt. De wegen bijvoorbeeld. De
grote doorgaande wegen in ons land
worden door de regering in Den Haag
aangelegd en onderhouden. De gemeenten zorgen voor de plaatselijke
woordje
wegen. De provincie moet zorgen voor • In het gehandicaptenbeleid spreekt de provincie een (belangrijk)
F
°'° *"*«
de doorgaande wegen. Datzelfde geldt mee.

beeld daarvan is het Noordhollands
Duinreservaat.
ledere gemeente heeft gemerkt dat
de provincie op het gebied van welzijn
druk bezig is. Want onder het welzijnsbeleid valt ook de Rijksopdracht
om in iedere gemeente kleine woonwagenlokaties te stichten. De bedoeling is dat de woonwagenbewoners
worden opgenomen in de plaatselijke
samenleving. Het woonwagenbeleid is
natuurlijk niet het enige op weizijnsgebied waar de provincie zich mee bezighoudt. Als enige heeft Noord-Holland bijvoorbeeld twee provinciale
psychiatrische ziekenhuizen. Ook
voor de "gewone" ziekenhuizen heeft
de provincie te zorgen. De provincie
moet een plan maken waar en hoeveel
ziekenhuizen er moeten zijn. Datzelfde geldt voor scholen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en bibliotheken. Verschillende gemeenten hebben
al kunnen kennismaken met de laatste plannen. Want bijna in ieder stad
of dorp moeten minder plaatsen komen in verzorgingstehuizen. Het is
een gevolg van de bezuinigingsdrift
van het Rijk, maar de provincie moet
wel de plannen maken.
Op welzijnsgebied stelt de provincie
verder geld beschikbaar voor theatergezelschappen en orkesten. Er worden
cursussen georganiseerd voor dirigenten van plaatselijke muziekcorpsen.
Datzelfde gebeurt voor mensen die in
clubhuizen en creativiteitscentra
werken of voor jeugdsportleiders,
scheidsrechters en sportleiders voor
gehandicapten.
VOORNAME TAAK van de
E EN
provincie is tegenwoordig het mi-

Provincies hebben niet altijd bestaan. Tijdens de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden (1588-1795) was één van die Nederlanden, Holland, zo ongeveer het gebied dat nu Noord- en Zuid-Holland beslaat. Deze
zeven staatjes hadden een grote zelfstandigheid, regelden zelf hun bestuur. Vertegenwoordigers van die staatjes vormden de Staten-Generaal.
Tijdens de Franse overheersing raakten de staatjes hun zelfstandigheid
kwijt. Van 1806 tot 1810 was Lodewijk Napoleon koning van Holland. Hij
vormde onder meer de departementen Amstelland (het huidige NoordHolland) en Maasland (Zuid-Holland) in. Na de Franse tijd kregen de
staatjes hun vroegere zelfstandigheid niet terug. Het Rijk stelde regels
vast. De Commissaris des Konings moest er toen op toezien dat die regels
in de provincie goed werden uitgevoerd. In 1848 kwam er een Grondwet.
Daarin werd de provinciale indeling geregeld en werden de bevoegdheden vastgesteld. Na 1850 werd het takenpakket van de provincies verder
uitgebreid. Die taken zijn verder geregeld in de Provinciewet van 1962.
Het provinciebestuur zetelt in het Provinciehuis in Haarlem, de vroegere villa Welgelegen. Dit fraaie bouwwerk werd in 1789 gebouwd door de
Amsterdamse bankier Henry Hope, die er zijn kunstcollectie in onderbracht.
lieubeheer. Op allerlei terreinen bemoeit de provincie zich met het milieu. Dat is overigens ook weer een
opdracht van het Rijk. Voor het uitvoeren van die opdracht heeft de provincie technische ambtenaren in
dienst die onderzoeken of een weg niet
te veel geluidhinder geeft, of een fabriek uitgebreid kan worden zonder te
veel luchtvervuiling te veroorzaken.
Veel bedrijven moeten een vergunning van het provinciaal bestuur hebben om zich te vestigen of uit te breiden. In zo'n vergunning staan voorwaarden, welke maatregelen er genomen moeten worden om te zorgen dat
er zo weinig mogelijk vervuilende stoffen in de lucht of het water komen.

In Noord-Holland zijn ongeveer 600
gifbelten. Het provinciaal bestuur
speelt een belangrijke rol bij het opruimen van het gif. Het schoonhouden en
schoonmaken van het grondwater is
ook een taak van de provincie. Maar
de provincie heeft die taak overgedragen aan de Waterschappen.

Wat betreft de inkomsten is de provincie bijna volledig afhankelijk van
het Rijk. De regering bepaalt ieder
jaar hoeveel de provincies van het rijk
krijgen. Dat geld gaat in het zogenaamde provinciefonds. De twaalf
provincies krijgen daar elke een deel
van. Een grote provincie met veel inwoners krijgt meer dan een kleinere
met minder inwoners. De provincie
Soms wijkt het provinciaal beleid af Noord-Holland ontvangt ongeveer
van dat van het Rijk. Dat is bijvoor- ƒ 115 miljoen.
beeld het geval met Schiphol. DaarDe provincie krijgt ook een deel van
voor stelt het Rijk andere maatregelen
voor om de geluidhinder te beperken de motorrijtuigenbelasting. De totale
opbrengst is in Noord-Holland ongedan de provincie eigenlijk wil.
veer dertig miljoen gulden en daarvan
In Nederland gooien we per persoon mag de provincie dus een deel in de zak
ongeveer driehonderd kilo huishoude- steken. Het Rijk heeft nog wel meer
lijk afval weg per jaar. Vroeger werd geld beschikbaar. Dat zijn zogenaamdat afval gestort op vuilnisbelten. de doeluitkeringen. De provincie
Maar nu zitten er veel schadelijke krijgt die voor het aanleg en onderstoffen in het afval en stoffen die niet houd van wegen, voor milieubeheer,
meer vergaan. Er kan dus niet meer emancipatie, bibliotheken en bestrijworden gestort. In de Afvalstoffenwet ding voor muskusratten.
staat dat de provincie een plan moet
De provincie. Voor velen een vaag
maken om aan te geven hoe het afval
wordt verwerkt. Een deel van het begrip. Toch is het provinciebestuur
Noordhollandse afval gaat nu nog de laatste tijd steeds nadrukkelijker
naar Wijster in Drente. In de toekomst aanwezig. Dat kan ook niet anders als
wordt al het afval in Noord-Holland men het takenpakket van de provincie
bekijkt.
zelf verwerkt.

et een Micro komt uonder de mensen. Met een Micro komt uonder de mensen. Met e
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rBezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
In je nabije omgeving is een belangrijke wedstrijd tiek gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere
gespeeld. Dan wil je ook weten hoe dat duel is uitgepakt, volwassen manier.
Was het 'n eerlijke confrontatie? Is er grof gescoord?
Elke keer weer. Voor nog geen gulden per week.
Zandvoorts Nieuwsblad laat't j e elke keer uitWie nu nevenstaande bon invult hoeft de krant
voerig
weten.
Of
het
zich
nu
in
de
plaatvoortaan
geen week meer te missen,
O
selijke sport, op cultureel of poliBellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET MEER.

Naam:
. —
Adres:
—
Postcode/Plaats:
Giro-Banknr.:
Telefoon:
Ik betaal per kwartaal D ƒ 11,50, per halfjaar f 21,- D
per j aarHH ƒ39,95 (voor postabonnees gelden andere
tarieven).
Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia,
Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.
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Zandvoortse plaatjes op oude film
ZANDVOORT - Vrijdag
werd in gebouw De Krocht een
genootschapsavond georganiseerd door het Genootschap
Oud Zandvoort. Het gevarieerde programma en de extra inzet van enkele medewerkers
zorgde voor een boeiende
avond, waarbij het verleden
voor velen herleefde.
Eén van de hoogtepunten van déze
avond, die sfeervol door het Zandvoorts Kinderkoor werd geopend, was
ongetwijfeld wel het optreden van mevrouw E. Jongsma-Schuiten. Bijna
twintig minuten lang wist zij het pu-

bliek te boeien met haar vertellingen.
De verhalen, onder andere over een
visloopster, waren gesitueerd in het
oude, Zandvoortse verleden. Mevrouw
Jongsma-Schuiten droeg het geheel
op, zonder tekst op papier en grapte
nog dat zij 'maar' twintig minuten ter
beschikking had gekregen.
Door de heer Koper werd een reeks
dia's getoond, met vooral oude Zandvoortse portretten. Bij een aantal van
deze bleef de geportretteerde onbekend, maar een aantal andere onbekenden werd gezamenlijk 'geidentificeerd'. Later vertoonde mevrouw Joustra-Brokmeier een door haar vader in
1939 opgenomen film. Het bleek een
bijzonder document, waarop een aantal aanwezigen in de zaal zichzelf on-

verwacht terugzagen of anderen herkenden.
De film was een veelzijdige reportage over onder andere de reddmgboot,
reddend zwemmen in zwembad Groenendaal, het omver storten van de
watertoren en één van de eerste autoraces op Zandvoort. Hiervoor werd indertijd een traject afgezet over de Van
Lennepweg en langs de Vijverhut.
Volgens de heer Bakels, die medewerking had verleend aan de voorbereiding van deze filmvoorstelling, waren
de getoonde opnames van vooral de
agenten in zomerkostuum uniek, omdat hiervan nauwelijks foto-materiaal
beschikbaar is.

Ook OSS was op de film vertegenwoordigd, evenals tal van andere verenigingen, middels een opname van één
van de vele wandeltochten uit die tijd.
Daarnaast ontbraken ook de Zandvoortse voetballers niet.
Samen met het optreden van goochelaar Ad Hendriks werd het een
boeiende en veelzijdige avond voor de
aanwezigen, getuige de reacties uit de
De Schuimkoppen zijn vanaf 21.30 zaal.
uur in restaurant Delicia te vinden in
verband met het twintig-jarig bestaan. Later op de avond verhuist men
naar Bar Old Chap, de residentie.

Carnavalsprogramma
veelbelovend
ZANDVOORT/SCHARREGAT - Komende dagen zal de
badplaats weer in de greep zijn
van het gilde der feestvierders.
Het carnavalsfeest breekt dan
weer los, tot groot genoegen
van mening 'Scharregatter'.
De plaatselijke verenigingen
hebben hun uiterste best gedaan om voor deze dagen een
vermakelijk programma op te
stellen. Ten opzichte van vorig
jaar heeft dit enige wijzigingen
ondergaan.

Vrijdag
Het feestgedruis begint al op vrijdagochtend om 10.00 uur als De
Schuimkoppen een bezoekje brengen
aan de Van Heuven Goedhartschool.
's Avonds om 22.00 uur start deze vereniging samen met De Scharrekoppen
een elf-kroegentocht. Twee boerenkapellen zullen hieraan hun medewerking verlenen.

Zaterdag
Zaterdagmiddag om 13.30 uur vertrekt de kinderoptocht vanaf sportschool Wim Buchel. De kinderen ontvangen hier een toegangskaart voor de
kindermiddag in gebouw De Krocht,
aanvang 14.30 uur, waar ook de jurering voor de kostuumprijzen plaats
heeft. De boerenkapel De Wijkerboertjes zorgt hier samen met een clown
voor de carnavalssfeer. Aan de optocht
zullen ook de beide carnavalsverenigingen deelnemen, evenals een muziekkorps en een boerenkapel. Zjj vertrekken naar het Raadhuis, wat de
intocht wordt van Stadsprins Walter
I. Daarna gaat men door naar de
Krocht.
's Avonds is er een gekostumeerd bal in
gebouw De Krocht, entree f. 10,- per
persoon. Er zijn vele fraaie kostuumprijzen te winnen. De muziek wordt
verzorgd door dans- en showorkest
M.Z. en de hofkapel van De Scharrekoppen, De Wijkerboertjes.

Zondagmiddag om 13.00 uur vertrekt vanaf de Quarles van Uffordlaan de traditionele carnavalsoptocht
met medewerking van drie muziekkorpsen, twee boerenkapellen en vele
praalwagens en groepen. Deelname is
voor ieder gratis. Daarmee maakt men
ook kans om de wisselbeker voor de
ludiekste praalwagen of groep te bemachtigen. Het casino deelt tijdens de
optocht gratis ballonnen uit. Daarna,
om 14.45 uur is er in gebouw De
Krocht een groots bal, met de prrjsuitreiking voor alle deelnemers aan de
optocht. De Schuimkoppen worden
tegen die tijd weer dorstig en starten
dus om 15.30 uur samen met de Boerenkapel een kroegentocht die tot
18.00 uur duurt. Om 21.30 uur doen zij
ook nog even de andere kroegen aan
met als eind van de rit Bar Old Chap.
Waarschijnlijk zullen zij De Scharrekoppen nog wel tegenkomen, want zij
hebben beloofd 's avonds ook met de
hofkapel door het Scharregat te dweilen voor een kroegentocht.

17373

Stijldansen voor
alleenstaanden
en echtparen

een nieuw adres voor bijzondere
boeketten en bloemstukken, gemaakt
van verse bloemen
droog bloemen
zijde bloemen
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

ZANDVOORT - Stichting Harten
Twee, de sociëteit voor alleenstaanden, geeft met ingang van deze week
een extra gelegenheid tot stijldansen.
Hiervoor kan men op zaterdagavond
terecht in de Manege aan de Zandvoortselaan. Deze avond is echter gereserveerd voor alleenstaanden. Daarnaast zijn ook (echt)paren welkom op
zondag tussen 15.00 en 22.00 uur.
De gebruikelijke dans- en ontmoetingsbijeenkomsten op vrijdag, zaterdag en zondag vinden gewoon voortgang. De gelegenheid tot stijldansen is
een extra service. Voor meer informatie hierover kan men bellen (02507)
16023.

/2 pond

shoarmavlees

ham

Vz pond

1 ons

biefstuk

02507-13675

op zondag van 1 0.00-1 1 .00 uur (ƒ 1 0,zwemmen en Turks stoombad).
Vrijdagavond van 19.00-20.00 (idem).

biedt u da unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

2,

10

Begin NU met
definitieve
ontharingsbehandelingen.
Vraag
inlichtingen.

Knippen,
wassen,
Föhnen. Incl.
versteviging

VERBOUWEN??
Aannemersbedrijf

F. M. SCHILDER
verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij p.a.
kozijnen en ramen monteren met speciale tochtprofielen?

45;

zowel in Merbau,

Maandagochtend en dinsdag de
hele dag gesloten.

Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

Passage 20. tel. 02507-16309

Telefoon 023-360929

Balletstudio l 18
Conny Lodewijk

Een
bloemetjes
gordijn van

Kwekerij P. van KLEEFF

JAZZBALLET DOEN!!!
Voor jong en oud
overdag en 's avonds
pré ballet vanaf 4 jaar

BLOEMENHUIS

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

De specialist
in al uw
bloemwerken

J. BLUYS

Voor info bei 02507-12598
's morgens van 09.00 tot 10.00
uur. Studio adres: Corn.
Slegersstraat 2 of kom eens langs
op maandag en donderdag.

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

DINSDAG GESLOTEN

Dinsdag
Dinsdag vindt de afsluiting van het
carnaval plaats. De Schuimkoppen
betreden daarvoor om 21.00 uur in Old
Chap tot 23.11 uur. De Scharrekoppen
starten onvermoeibaar om 21.00 uur
een nieuwe gekostumeerde kroegentocht.

Het feest is alleen toegankelijk voor
personen van 18 jaar en ouder. De zaal
is open om 19.30 uur. Toegang is alléén
mogelijk via de hoofdingang, op vertoon van een entreekaart. Deze is a f.
10,- m de voorverkoop verkrijgbaar bij
Rvjwielhandel Peter Versteege in de
Haltestraat en Drugstore De Gaper in
de Kerkstraat.

Prins Walter hoopt dat het 'Scharregat' zal uitlopen om deze avond samen met de bewoners van Nieuw Unicum mee te vieren. Volgens de voorspellingen zal het veertien-mans orkest 'Cita con el pasado' ervoor zorgen
dat men niet stil kan blijven zitten.
Een andere band. 'Bota Nova', zal
daarnaast nog voor Braziliaanse muziek zorgen en de dansgroep 'Caribeyo'
norgt voor een tropische sfeer.

Late melding

KWEEKKASJES voor de vensterbank
JIFFY-POTS

RESTAURANT „DELICIA" VIERT FEEST

BLOEM-en GROENTEZADEN

Zaterdag 28 febr. a.s.

GROOTS
CARNAVALSFEEST

opQfibarQbibliothGGk
NOODVOORZIENING
VANAF MAANDAG 2 maart a.s.
JAAP KIEWIET MAVO
Sophiaweg 2. Tel. 14440 (alleen tijdens openingstijden)

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

ZANDVOORT - Zeven uur nadat
aan de Burgemeester Engelbertstraat
een auto was opengebroken, werd hier
pas melding gemaakt op het politiebureau. De melding kwam 's middags na
15.00 uur binnen terwijl het feit al om
08.30 uur was gesignaleerd.

15.30
15.30
15.30
15.30
10.30

tot
tot
tot
tot
tot

21.30
17.30
21.30
21.30
13.30

uur
uur
uur
uur
uur

per lenerskaart maximaal 3 boeken meenemen
Géén mogelijkheid tot lenen van videobanden, grammofoonplaten, compact-discs, muziekcassettes, legpuzzels en documentatiemateriaal.
Voorlopig geen boeteheffing op in te leveren materialen.

Beide rechterportieren waren geopend terwijl een ruitje van het achterportier was vernield. Uit een onderzoek was op te maken dat de auto was
doorzocht.

l Gevormde steunpantres,
40 denier Mt 38/40 48/
Panties voor de grote ma
"Caresse" breigaren, acryl/ ten, 20 denier, ongevormd, 50 975/1075.Steunkousen, 70 den Mt 8/
met ingezet tussenstuk
wol, 6 kleuren
t/m 11 XL
Bol over'Geld terug 1
Mt
44/46
en
46/50.
250
10.75
50 gram

2r

NU
GOEDKOPER

3 STUKS

-(div-.-maten)

ZAAIGROND - BEMESTING

Men wordt dringend verzocht auto's
alleen op de parkeerplaatsen te stallen. omdat de ingangen vrij moeten
bljjven voor dienstverlenende instanties.

NU

Damesslips van elastisch
katoen m div kleuren en
streepdessms Mt38/4046/48 en 34/36 42/44.
5 25 en 5 75 «£J

NÜlOc
GOEDKOPER

Jacquard beha met beugel Stonewashed denim baby
o.a. m wit en ivoor, mt 70- jack, 100% katoen Mt 74
en 80
85B/C en 70/85D.
32.75
1675

NU 1475

NU

5

28?

In ons feestelijk versierde
Restaurant
en
onze
gezellige bar
„Black-Jack" organiseren wij a.s. zaterdag een
geweldig carnavalsfeest voor al onze Zandvoortse
inwoners.
Hossen - dansen - springen met levende muziek
m.m.v. André v. Duin (imitator) van 20.00 tot 03.00
uur. Geen entree - geen verhoogde prijzen.

VOOR DE KINDEREN van 14.00 tot 17.00 uur
Mini play-back show (iedereen mag meedoen) en
kindercarnaval m.m.v. André van Duin (imitator) met
leuke prijzen en voor ieder kind een gratis
consumptie en versnapering.

.

KERKSTRAAT 16, TEL. 12270

Afvalbak in wit of grijs
Inh 40 Itr
24.75

5

NU 19?

Super Ferro HD Stereo au
dio cassettes 3 stuks 60
mm of 2 stuks van 90 mm
6.75

5

NU

5?

Set vooi het binnenshuis
opkweken van bv tomaten
3 75 geranium 4 75
hanggetamumS 75 Incl
zaaigtond F l hybriden;.!
den en kasje fy ft

NÜJIÖC
GOEDKOPER

Gedetineerd duplexbe
turij> met r elief Afwas
ba.v 53 uu \ Q m

Overhemd met streepeffekt. In wit, blauw en grijs,
mt 37/38-43/44.
34.75

NU

5

28?

Shampoo, voor div. haartypes 200 ml. 2 -

NÜ

C

3 STUKS Dl

Aanbiedingen geldig t m 28 lebiucin 1987

Mat witte kunststof bloempotten. 2.50 t/m 14.75

NÜ

Liefst eigen
woonruimte.
Brieven onder nr
75067 bur. v. d. blad.

SBCI AEROBIC

en %-taar

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin
rundvlees en natuur varkensvlees

Maandagavond zullen beide verenigingen acte de presence geven op
Nieuw Unicum, waar vanaf 19.30 uur
een bruisend feest begint, met medewerking van diverse bands. Zie hiervoor het artikel elders in dit blad.
Daarna, tussen 23.30 en 24.00 uur begeven zowel Scharrekoppen
als
Schuimkoppen zich nog naar enkele
kroegen in het dorp.

man.

SPORTING

cervelaatworst l,
1 ons
««»,:
rosbief
2,95

195

cornedbeef

Tel.

Weduwe, 63 jr.
zoekt kennismaking met
gezellige, nette

tel. 02507-14678
NIEUW VANAF 1 JANUARI 1987

^ 25

IVz ons

1

1 ons

garage box
of schuur.

ra

Haltestraat 12
Zandvoort
Tel. 02507-12616

Maandag

ZANDVOORT - Op 'De
Brink' van Nieuw Unicum
wordt maandag 2 maart weer
een groots gekostumeerd Tropisch Carnavalsbal gehouden,
waarbij ook carnavalsvereniging De Scharrekoppen present is. Prins Walter maakt
om 20.00 uur een spectaculaire
entree met zrjn voltallige gezelschap en wordt muzikaal
vergezeld door de Hofkapel 'De
Wijkerboertjes'.

225

TE HUUR GEVR.

SLAGERIJ
ARBOUW

Zondag

Nieuw Unicum organiseert
bruisend caranavalsfeest

Voor de meest originele carnavalskleding zijn er mooie prijzen beschikbaar, evenals bij de te houden grote
loterij.

Vrijwillige Hulpverlening

-|25

2 STUKS !•
GOEDKOPER

Kaarslampen met kleine
fitting Mat: 15 25 en 40W
1.25. Rameen helder gedraaid. 25 W 2 -, 40W
225 Egaal wit. 25 W
1.75,40 W 2.-

NÜ

CA

2 STUKS OU C
GOEDKOPER

5

NÜ
Doorgestikte, bedrukte
slaapzak, 100% katoen
42.75

NU

5

36?

PiqueTshirtjemetkorte
mouw, 100% katoen
Mt 74 en 80
675

Katoenen T shirt o a m wit,
khaki, turquoise, marine
en mint Mt 38/40 42/44
11.75

NU

NU

5

s?

9?5

Fietspomp met naadloze
buis en houten voetplank

1075

Nü9?5

n?

Kleurenfilms.
m duovoordeelpak
kleinbeeld 12 opn

100 ISO 11 50 NU 9.75
200 ISO 13 50 NU 10.75
kleinbeeld, 24 opn
100 ISO 14 50 NU 11.75
200 ISO 16 50 NU 12.75
kleinbeeld 36 opn
100 ISO 17 50 NU 14.75
200 ISO 19 50 NU 16.75
Diafilm incl ontw
36 opn. 23 50NU 19.75
Instamatic/pocket 24 opn
200 ISO 13 50 NU 9.75

Echt Waar VoorJe Geld
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SONNEVELD
SPORTING
tel. 02507-14678

l

ledere dag geopend
van 900 1600 uur
voor vrij zwemmen,
water 30 gr

l

Entree ƒ 4,-(20x ƒ55,-)
's avonds
van 19.30-21.30.

ZWEMLES
VANAF 5 JAAR

SAUNA
ZQNNEBANKEN
SPORTCENTER
A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

RADION WASMIDDEL
geschikt voor elke was vanaf 40 graden Celcius
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IS ALTIJD
MAANDAGOCHTEND

l bij de kassa
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE

'4 ' JV
Vi,

ER IS GOED BIER
ER IS BETER BIER
ER MAAR EEN

«V'i

Haltestraat 1
Telefoon 16123
L/w speciaalzaak
voor

PANEERMEEL

tfen

NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland
Zondagmiddag
geopend van

koffer 2000 GRAM

in Brabant gebrouwen
NU NOG VOORDELIGER!

KNQRR SPECIAL
PORTIE SOEPEN

SPECIAL

Asperge-Cremesoep

HALVE LITER 75

alleen heet water toevoegen
even doorroeren en na 2 minuten
een heerlijke kop soep

1-5 uur.

tN DONKER BFI

ZOEK UIT:
DROGISTERIJ

TOMATEN-CRÈME / CHAMPIGNONCRÈME / OSSESTAART / TOMATENGROENTE / ASPERGE-CRÈME of
KERRIE-CREMESOEP

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor.
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

20
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3 porties

WO CB4M

Te huur gevr. in
Zandvoort
voor onbepaalde tijd

flat of huis
minimaal 3
kamers.

HEINZ

(^Mi ^7^:; ^^,
«^fe^/>^^y
V-'-^,.'.^ <ï/ vc ,^X VA.' ""-'" \S^

Huur tot 750,- p. mnd.
Tel. 020-651583
na 19.00 uur.

TOMiniKnCHUP

l/>4W>iJF IVOEA/SDX1G

de enige échte en dat proef je!

NIVEA HIIOE SHAMPOO

Te huur in

Zandvoort
app. voor perm.

HIVEA

vj n L/1 c

Ho/r Gore
Shampoo

FLACON

^-r-w-pw^

f~^~-*^r

f~ ~-*v

^<^".-?'\£^4

850 9

ƒ 750,-all-in.
Tel. 023-276697

Dr.Vogel,
VSM Schwabe
Lid VNR
Reformhuizen
Haltestraat 1,
Tel. 16123.
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Jus d'Orange
1
™ «"*""W^^
.,
•orei-Mui
"*
OrangeJuice

*
0 DOM
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M. forfK* COWT-

850 gram

4.95

/S NERGENS IN NEDERLAND ZO VOORDELIG
OP = OP, DUS ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

»

KINGSIZE FLES VOOR DE PRIJS
VAN EEN NORMALE FLES

250 ml l^pgl

met kookgelegenh.,
w.c. en douche

Voor al uw
Homeopathie- en
Reform-artikelen

r/"

SS?"

DOOS a

OOK NAAR MAAT

YOUPIAJ

TAART VAN DE WEEK
voor
7 - 9 pers.

KIWI TAART
met ananas en rijk opgespoten

GEEN
8 GULDEN
MAAR
>-r-"-7; ,.«-1. p-m;

UIT ONS GROTE

JAFFA
SMMSAPP&EN

T

iAl @fe

ASSORTIMENT

PER
POND

\POND

5W/TTE 2.6ROTE
&JWW
CITROENEN

VRIESVERS, dus verser bestaat niet

• OOSTZAAN: Zuidemde39 «VOLEINDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
9 NIEUW VENNEP. Hoofdweg 1185 « Z W A N E N BURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 4 9 - 5 3 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 3 1 - 3 2 • Johan HuizingaIaan180-188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer la
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat
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Ondernemers Vereniging presenteert rapport aan gemeente

Het onderzoek van TERP, Bureau
voor Toegepaste Ekonomische en
Ruimtelijke Planning, was vooral gericht op de ontwikkelingsmogelrjkheden van recreatie en toerisme in Zandvoort. De OVZ, die verbetering en ver-,
nieuwing van het toeristisch product
wil stimuleren, had hiertoe opdracht
gegeven omdat er behoefte was aan
een visie. Bovendien is zij van mening
dat er een ander plan moet staan tegenover het verkeerscirculatie-model
van de gemeente.
"Ik hoop dat er een toenadering ontstaat tussen gemeente en Ondernemersvereniging, waardoor in goede samenspraak het beste uit beide rapporten gehaald kan worden", aldus Hildering. Het rapport moet volgens hem
gezien worden als een handreiking
aan de gemeente. "Wij hebben hiermee
een belangrijke stap gedaan in de rich-

Machielsen. Zo ook moet er vooraf
overleg gepleegd worden met de Commissie voor Midden- en Kleinbedrijf.

Het onderzoek, waarvan de totale
kosten op f. 83.000,- komen, is mede
mogelijk geworden door bijdragen van
de overheid, gemeente, banken en de
Kamer van Koophandel. Bovendien
hebben enkele leden van de OVZ nog
een extra bedrag gestort, naast hun
oorspronkelijke bijdrage. Om een juiste indruk te krijgen van de bestaande
situatie en hetgeen daaraan verbeterd
kan worden, strekte het onderzoek
zich uit over een zomer- en een winterting van een betere samenwerking en seizoen. Ook de OVZ heeft hieraan een
hopen zo brj te dragen aan de ontwik- bijdrage geleverd, onder andere door
keling van Zandvoort". Naast het zelf het uitvoeren van een enquête onder
uitvoeren van planvoorstellen willen verblijfs- en dagtoeristen.
de Zandvoortse ondernemers met de
informatie uit het onderzoek de ge- Imago
meente stimuleren, een actiever voorZandvoort is qua grootte en bezoewaardenscheppend beleid te voeren.
kersaantallen na Scheveningen de
Volgens burgemeester Machielsen tweede badplaats van de Noordzeelevert het rapport materiaal aan, dat kust, zo meldt het rapport. Wat het
een bijdrage is aan het verder denken kwaliteitsniveau betreft, ondervindt
en het ontwikkelen van Zandvoort. de badplaats geduchte concurrentie
"Maar, er kan ook niets van terecht van Scheveningen, Noordwijk en Katkomen, indien de ondernemers zelf wijk, met name waar het gaat om uitniets doen". De ideeën kunnen volgens breiding, modernisering en vernieuhem geïntegreerd worden in het cen- wing van verblrjfsrecreatieve voorzietrumplan. De gemeente heeft met de ningen. De aanpassingen zijn daarom
verdere uitwerking hiervan gewacht volgens het bureau ook noodzakelijk
tot het rapport zou uitkomen. Maar om Zandvoort een goede concurrentieallereerst moet de burgerij nog gele- positie te geven.
'Van cruciaal belang voor de toegenheid hebben tot inspraak, aldus

komstige ontwikkelingsrichting is, of
men op het lokale bestuurlijke niveau
kiest voor Zandvoort primair als
woongemeenschap óf voor Zandvoort
als badplaats. Het imago en de allure
van Zandvoort als 'volksbadplaats
nummer één' geldt allang niet meer.
Zandvoort heeft eerder te kampen met
een zeer negatief imago: slechte bereikbaarheid, parkeercapaciteit te
klein, verouderde toeristisch-recreatieve productelementen. Om deze negatieve beeldvorming weer ten goede
te keren en zo de concurrentiepositie
van Zandvoort te versterken, dient allereerst een duidelijke en overtuigende
keuze gemaakt te worden voor Zandvoort als badplaats. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente, die voorwaardenscheppend
dient" te werken'.
'Kleinschalige en incidentele pogingen tot modernisering en vernieuwing
bij de logiesverstrekkende bedrijven
en de specifiek op toerisme gerichte,
dienstverlenende instanties heeft een
verdergaande verslechterende concurrentiepositie tot gevolg. De neergaande beweging die in de Zandvoortse situatie duidelijk aanwijsbaar is, zal
hierdoor versnellen. De financiële positie van de toeristische bedrijven
wordt op deze wijze verder aangetast,
zodat het vermogen om op korte termijn in te spelen op de marktontwikkelingen verder te kort zal schieten'.

ZANDVOORT - Voor de

', Zandvoortse Aardappeltelersvereniging zijn er andere locaties voorhanden,
voor het geval zij het 'Rog, geveld' moet verlaten.
Ontruiming zou nodig zijn
indien camping 'De Zeereep' alsnog hierheen wordt
, verplaatst.

• 'Het rapport levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Zandvoort',
aldus burgemeester Machielsen. V.l.n.r.: burgemeester Machielsen, wethouder Aukema en de heren Oonk, Hildering en Nanninga, alle drie bestuurslid van
OVZ.

Daarnaast moet voorkomen worden
dat Zandvoort zich uit de markt prijst
bij het doorberekenen van de extra
kosten, die recreatie en toerisme voor
de gemeente met zich meebrengen.
'Niet alleen het prijsniveau zelf, maar
ook het negatief imago dat door hoge
tarieven (parkeerkosten, toeristenbelasting) kan ontstaan, zullen een nadelig effect hebben op de concurrentiepositie'.
Het belang van het toerisme voor
Zandvoort blijkt onder andere uit de
bijna vier miljoen gulden inkomsten
uit deze sector. De duidelijk berekenbare lasten komen op ongeveer twee
miljoen, naast de indirecte en daardoor moeilijker te 'kwantificeren' kosten, zoals die van politie, verkeers-

Foto: Bram Stijnen

maatregelen, openbare voorzieningen
en de extra werkzaamheden van het
gemeentelijk apparaat. Naast de twee
miljoen gulden zijn er uitgaven die
door doeluitkeringen van de overheid
worden gedekt.
Het bureau TERP komt uiteindelijk
tot een tiental adviezen, op welke wijze
de ontwikkeling van de badplaats gestimuleerd kan worden. Het belangrijkst daarbij is, dat het verblijfsklimaat wordt verbeterd.
Als titel van het rapport is gekozen
voor 'Zandvoort in ontwikkeling', om
aan te geven, dat de periode van voortdurende achteruitgang is afgesloten.
Zie ook pagina ^

ZANDVOORT - Veel inwoners van de
badplaats hebben weer een paar vermoeiende dagen achter de rug. Voor de echte
doordouwers is het vanaf vrijdagavond vier
dagen lang tot in de kleine uurtjes feest
geweest. Vooral de caranavalsverenigen De
Scharrekoppen en De Schuimkoppen hielden zich keurig en bepaald niet met tegenzin-aan het programma: kroegentochten op
vrijdag-, zondag-, maandag- en dinsdagavond.
Het carnavalsfeest begon officieel zaterdagmiddag
met de kinderoptocht en de ontvangst van het carnavals-prinselijk gezelschap op het Raadhuis, waar de
burgemeester en wethouder Aukema een paar 'bijzondere' cadeau's kregen aangeboden. Ondertussen
vluchten de kinderen met hun ouders voor de regen

naar gebouw De Krocht, voor het kindercarnaval. De
ouders profiteerden hier mooi van mee, om alvast goed
in de stemming te komen, s'Avonds was het hun beurt.
Hiervoor trok men naar Delicia in de Kerkstraat en
vervolgens Bar Old Chap, de residentie van De
Schuimkoppen, of naar De Krocht voor een gekostumeerd bal.
Ook de volgende dagen was het volop feest, met de
optocht van de zondagmiddag en de diverse kroegentochten. Hoogtepunt was wel het 'Tropisch Karnavalsbal' op Nieuw Unicum, waar enkele honderden
gasten aanwezig waren. Dinsdagavond werden de
feestdagen afgesloten met de traditionele 'slooptocht'.
Hoewel de algemene indruk was, dat het aantal
feestgangers iets lager is dan vorige jaren, waren de
carnavalsverenigingen zelf dik tevreden.
Meer hierover op een van de binnenpagina's.

"De wildste verhalen doen de ronde",
aldus Mollerus. "Zo denkt een aantal
mensen dat het buitenbad deze zomer
buiten gebruik is. En er wordt zelfs
gedacht dat ook het binnenbad dicht
is. Maar daar klopt allemaal niets van.
We draaien dit seizoen net als andere
jaren. Het vrjftig-meterbad gaat op
Hemelvaartdag, 28 mei, gewoon weer
open, net als het golvenbad en de overige buitenbaden. En zij blijven open
tot l september. Ook de tennisbaan
kan weer gebruikt worden, zij het, dat
wij voorlopig ook hiervoor l september
als sluitingsdatum aanhouden. Misschien dat dit nog uitloopt tot een iets
latere datum".
Ook de tarieven blijven normaal,
evenals het gebruik van abonnementen. "Dit alles blijft hetzelfde", aldus de
zwembad-directeur. "Ook de lessen.
Hier en daar leeft de gedachte dat er
na l september geen zwemlessen worden gegeven, maar dat is absoluut onjuist. De lessen gaan gewoon door".
Voordat het buitenbad wordt geopend zal er nog wat onderhoud aan
worden verricht. De wedstrijdstrepen
van het vrjftig-meterbad worden opnieuw geschilderd en van het loopgedeelte worden enkele stukgevroren tegels vervangen. Van de tennisbaan
worden enkele netten vernieuwd. De
totale kosten zullen ongeveer f. 20.000,bedragen, een bedrag dat vergelijkbaar is met de normale onderhoudskosten.
Het onderhoud gebeurt met een andere intentie dan vroeger, omdat men
verwacht dat het buiten-gedeelte vol-

Hele mooie
leren herentruien
Te gekke
damesjacks

gend jaar niet meer opengaat. Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat de bouw
van het Vendorado-park inderdaad
doorgaat. "Maar wij denken al twee
jaar dat het het laatste jaar is". Dit
seizoen blijft echter alles als vanouds.
"28 mei ziet het buitenbad er weer
puntgaaf uit", aldus Mollerus.

DE LEERSHOP

Een van de ambtenaren van de
Zandvoortse Burgerlijke Stand sluit
verandering van deze situatie niet uit,
omdat trouwen op zaterdag toch een
uitstekende oplossing is voor mensen
met een drukke baan. Dit geldt uiteraard zowel voor het bruidspaar alsook
voor de gasten. Wellicht mankeert het
hier aan bekendheid met deze mogelijkheid, hoewel er eind vorig jaar pagina-grote aankondigingen in de
plaatselijke bladen hebben gestaan.
Heemstede en Bloemendaal bieden
deze service al langere tijd, zij het tot
voor kort eenmaal per twee weken. In
deze plaatsen ontstond duidelijk meer
animo, waarna men ertoe overging,
het trouwen elke zaterdag mogelijk te
maken.

Zaterdag 14 maart a.s.
vanaf 11.00 uur-14.00 uur

Cortina
Modes
Kerkplein 3
Zandvoort

een
vlot leren
jack?
see Morris
before
you buy
Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam:
LeidsestraatG (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

ZANDVOORT - Vorige week
werd na een grondig herstel
het Vliegersmonument uit de
Waterleidingduinen op zijn
plaats teruggezet. De aanzet
tot het herstel was gegeven
door leerlingen van de Van
Heuven Goedhartschool, die
het monument hebben 'geadopteerd'. Een dag voor de terugplaatsing kwamen de kinderen van groep zeven in de
werkplaats van de heer Lavertu even naar het resultaat krjken.

Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,

Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,

andere dagen, omdat de ambtenaar
van de Burgerlijke Stand en de bode
dan in feite overwerk verrichten en de
trouwzaal, met name in de winter, extra verwarmd moet worden. Voor de
zaterdag bedraagt het tarief f. 600,-,
terwijl dit op doordeweekse dagen varieert van f. 64,- tot f. 222,-. Op donderdagochtend is een huwelijksceremonie
op het Raadhuis zelfs gratis. Maar de
woordvoerder van de Burgerlijke
Stand vermoedt dat de kosten weinig
uitmaken, ervan uit gaand, dat een
stijlvol huwelijk al gauw enkele duizenden guldens kost. Tot nu toe is ook
niet gebleken dat de kosten een rol
speelden bij de keuze van de trouwdag.
Voor de huwelijksvoltrekking is elke
zaterdag bij toerbeurt één van de vier
ambtenaren van de Burgerlijke Stand
beschikbaar, plus een van de bodes.
Maar het ziet er naar uit dat de heren
deze dag voorlopig nog vrijaf hebben.

Datum
HW LW HW LW
5 mrt
06.4602.33 19.10 14.57
6 mrt
07.24 03.08 19.53 15.21
7 mrt
08.06 03.35 20.39 15.44
8 mrt
09.0004.0821.34 16.26
9 mrt
10.2004.5823.57 17.33
10 mrt
--.- 06.07 12.09 19.24
11 mrt
01.0608.01 13.1721.04
12 mrt
01.5609.33 14.0522.00
13 mrt
02.36 10.20 14.43 22.43
Maanstanden zaterdag 7 maart
EK 12.58 uur

Gans vastgevroren
ZANDVOORT - Vorige week woensdag kreeg de politie de melding binnen, dat er in het ijs bij de Vijverhut
een gans vast was gevroren. De brandweer kwam daarop in actie en bevrijdde het dier uit zijn benarde positie.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

Het tarief voor een huwelijksvoltrekking op deze dag is hoger dan op de

EEN COMPLETE KRANT MET O A
•
•
•
•
•
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Vliegersmonument is na herstel
terug in de Waterleidingduinen

len. De letters waren er gewoon afgehakt en bovendien waren aan de zijkant ook nog hakenkruizen ingekrast.
Die heb ik nu allemaal weer weggehaald". Aan de nieuwe letters valt weinig te vernielen. Deze heeft hij ingehakt in een plaat keihard Zweeds graniet, die in zijn geheel in het blok steen
ligt verzonken. Het blok zelf blijft
kwetsbaar omdat dit uit een vrij zachHet herdenkingsteken staat nor- te steensoort, Duits zandsteen, bemaal in de Waterleidingduinen, op de staat.
plaats waar in de Tweede Wereldoorlog een aangeschoten geallieerd vlieg"Eigenlijk is er niets bestand tegen
tuig neerstortte. Bij dit ongeval kwa- vernielzucht", aldus Lavertu. "Als je
men alle inzittenden om het leven.
een zware voorhamer neemt, krijg je
De leerlingen ontdekten vorig jaar dat alles stuk, ook dat Zweeds graniet.
het monument ernstig beschadigd Maar de mensen moeten nu eindelijk
was. Zelf lichtten zij de gemeente hierover In. Deze heeft het monument uit- eens leren er vanaf te blijven".
eindelijk bij de heer Lavertu onderDe leerlingen van groep zeven van
bracht, om het te laten repareren. Het
was voor Lavertu geen onbekend stuk de Van Heuven Goedhartschool hebsteen, dat werd binnengebracht. Hij- ben de adoptie 'overgenomen' van een
zelf heeft samen met zijn vader het groep acht die de school inmiddels
herdenkinsteken in 1947 vervaardigd. heeft verlaten. De adoptie houdt in
dat zij de algemene zorg ervoor op zich
Lavertu heeft duidelijk 'hart' voor hebben genomen. Zij bezoeken het mozijn werk. "Het is toch verschrikkelijk nument regelmatig en leggen er bloedat mensen een monument zo toetake- men op herdenkingsdagen.

vanaf 449,-

Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

ADVERTENTIES-

Mode flitsen
in Eigen Huis

vanaf 249,-

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;

Tot nu toe weinig animo
om op zaterdag te trouwen
ZANDVOORT - Er bestaat
nog maar weinig behoefte onder de Zandvoorters om op zaterdag te trouwen. Sinds deze
mogelijkheid wordt geboden, l
januari van dit jaar, is er tot
nu toe slechts één huwelijk op
deze weekenddag voltrokken,
terwijl zich verder nog één ander paar hiervoor heeft aangemeld. Dit in tegenstelling naar
de steeds groter wordende
vraag, die aanleiding was om
ook de zaterdag als huwelijksdag in te stellen.

In verband met een eventuele
ontruiming had de vereniging
'l een bezwaarschrift ingediend.
,' Nu de gemeente echter de schrif, telijke toezegging heeft gedaan,
dat zij alternatieven zal bieden, is
het bezwaarschrift ingetrokken.
I
Welke alternatieven men op het
'I•I oog heeft, wordt nog niet bekendgemaakt. De keuze zal uiteinde, lijk in overleg met de vereniging
j" gedaan worden, wordt van ge,' meentezijde medegedeeld.
• Allereerst moet echter worden
j afgewacht of de verhuizing van
ï; 'De Zeereep' naar het Roggeveld
\ doorgaat. De bouw van het Ven\. dorado-bungalowpark, waarvoor
de camping het huidige terrein
'• moet ontruimen, staat nog niet
.: honderd procent vast. Bovendien
j' hebben Provinciale Staten bij de
.» vaststelling van het nieuwe
•' Streekplan de nieuwe locatie van
. de hand gewezen. De gemeente
. probeert ondertussen alsnog toe[ stemming voor de verhuizing te
' krijgen.

ADVERTENTIE

misverstanden rond
Vier dagen feest in Scharregat Veel
openstelling De Duinpan
ZANDVOORT - Rond de
openstelling van het zwembad
De Duinpan bestaan op het
ogenblik erg veel misverstanden, waarschijnlijk door de geplande bouw van het Vendorado-park. Er doen geruchten de
ronde dat het zwembad tijdens
het komende seizoen gesloten
worden en dat er tot die tijd
andere tarieven gelden. Volgens directeur Hans Mollerus
blijft alles echter precies hetzelfde als vorig jaar.

Oplage: 4.400

Andere locaties
gevonden voor
i aardappeltelers

Aangenamer verblijfsklimaat nodig
voor concurrentiepositie Zandvoort
ZANDVOORT - In Zandvoort moet een aantrekkelijker verblijfsklimaat voor de toeristen worden gecreëerd. Dit is noodzakelijk om een goede concurrentiepositie te verwerven ten opzichte van de overige Noordzee-kustplaatsen. In het kort kunnen hiermee de vele conclusies in het zeer uitgebreide rapport
van het Bureau TERP uit Amersfoort, over de ontwikkelingsmbgelrjkheden van recreatie en toerisme in Zandvoort, worden
samengevat. Het ruim honderd pagina's tellende rapport is het
resultaat van bijna negen maanden onderzoek, dat verricht
werd in opdracht van de Ondernemers Vereniging Zandvoort
(OVZ). Maandagmiddag werd door voorzitter Henny Hildering
een exemplaar aan burgemeester Machielsen overhandigd.

\

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

• De leerlingen van de Van Heuven Goedhartschool, groep 7, hebben het
Vliegersmonument al in het verleden geadopteerd. Voor het gerestaureerde
monument teruggebracht werd, kwamen zij even een kijkje nemen.

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

DONDERDAG 5 MAART 1987

WEEKMEDIA 30

FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij in zijn
leven voor ons heeft gedaan, is heden 26 februari
1987 mijn liefste Joop, onze pappa, schoonpappa
en opa, op 73-jarige leeftijd

Joop Elfrink
aan zijn laatste reis begonnen.
Zandvoort:
Han Elfrink-Visser
Jollen Daane-Elfrink
Martin Daane
Martin en Veronica
Anna Paulowna:
Jan Elfrink
Ellen Elfrink-Timmer
Tamara, Taco,
Remy en Jolanda
Trompstraat 21 flat 4
2041 JE Zandvoort
Pappa heeft zijn lichaam beschikbaar gesteld
voor de medische wetenschap.

Komt u iets
te kort?

De Ondernemers Vereniging Zandvoort
maakt bekend dat:

Spar

De presentatie van het
RAPPORT TERP

Zandvoort
Noord
IS ALTIJD

zal plaatsvinden op 12 maart a.s. om 20.15
uur in het Palace Hotel te Zandvoort.

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

De O.V.Z. nodigt haar leden en alle belangstellenden, in het
onderzoek aangaande de ontwikkelingsmogelijkheden voor de
Recreatie en het Toerisme in Zandvoort en de daarmede
samenhangende economische en ruimtelijke effecten voor het
Midden- en Kleinbedrijf, uit om daarbij aanwezig te zijn.

SAUNA
ZONNEBANKEN

De Heer Ir. K. A. A. v. d. Spek van Buro Terp zal het rapport
nader toelichten.

SPORTCENTER

Oproep
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere 'amiliebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

DAGEN

Openbaar Middelbaar
Economisch en Administratief
Onderwijs van de gemeente
Haarlem

Mr. Joh. Enschedéschoo! voor
MEAO te Haarlem
volledig dagonderwijs
Zijlvest 25a - Telefoon 023-319171

Driejarige opleiding;
keuze uit vijf richtingen
Decanen R J Rood en F Rulkens

Tweejarige opleiding
bij de afdeling KMBO (Volletijds Kort
Middelbaar Beroepsonderwijs)
Keuze uit administratie en secretariaat
Coördinator C Tjaden

WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

Voor leden ligt het rapport ter inzage bij het secretariaat Grote Krocht 20.
Vragen naar de Heer Oonk.
BESTUUR O.V.Z.

Dierenbescherming
Zandvoort

ATTENTIE!
De Dierenbescherming Zandvoort
maakt bekend, dat er dit jaar te
weinig geld is binnen gekomen
(door gebrek aan collectanten)

om een
sterilisatie/castratie-aktie
te kunnen bekostigen.
Wij hopen dat dit u niet zal
weerhouden uw dier toch te laten
helpen.
Wij wijzen u er op, dat de asiels
boordevol honden en katten zitten!
Indien u ons in oktober a.s. helpt
met collecteren, kunnen wij wellicht
onze akties voortzetten.

Voorbereidingsbesluiten:
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de gemeenteraad bij besluiten van 26 februari 1987 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard,
dat voor.
III. het gebied 'Kop van Lennepweg', caravankamp 'de Zeereep e.o.', zwembad
'De Duinpan' en Vijverpark.
II. terrein gelegen aan de Kam. Onnesstraat nabij Spoorlijn Zandvoort Haarlem.
III. terrein 'Roggeveld' nabij de Boulevard Barnaart.
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop de betreffende terreinen met een rode omlijning zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur) ter inzage.
Zandvoort, 5 maart 1987.

l

Hondenkapsalon ,,ELSE' Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Voor direct permanent te huur

rf

met toilet en douche.
Voor werkend alleenstaande. Tel. 13946.

OPEN DAG
voor beide afdelingen

WOENSDAG 11 MAART 1987

18 maart
VERKIEZINGEN
Provinciale
staten

van 1500-1700 uur 's middags en
van 1900-21 00 uur 's avonds

Gemeentelijke DAG- en AUONDMEAO voor volwassenen
Jacobstraat 2 - Telefoon 023-315936

Deeltijdonderwijs
voor volwassenen (vanaf 17 ]aar),
zowel overdag als 's avonds
Keuze uit 18 vakken
Decaan E R Huitzing

INFORMATIEAVOND
WOENSDAG 18 MAART 1987
om half acht (1930 uur)
Folder en inschnjfbiljet ook telefonisch
verkrijgbaar.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

U draagt de VVD een warm hart toe?
Laat ons dan een TUINBORD met affiche bij U plaatsen.
Bel even naar 15276/16822 18978 of
023-242233

II IDITCD
^Wr l l tIV

tel. 02507 - 1 53 51

Zandvoort - kaadhuisplein 15
tel. 02507-12838

AFD. SPORT

Converse met de
all-stars met
en zonder -^ _^ ^ _
veter
99,95

DAG en NACHT bereikbaar

-

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Huur ƒ 625,80 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift

2. De flatwoning
CELSIUSSTRAAT 100
huur ƒ 467,85 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., douche en berging.
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort
verlenen voor bovenstaande woningen slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren
voor het toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd
op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
- uw geboortedatum:
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten dat u
scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de
gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 10 maart 1987
vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen kan men dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een
aparte brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde van
voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het
bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor
het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op
vrijdag 13 maart a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

RUILRUBRIEK MAART 1987
1. Aangeboden: eengezinswoning
KONINGSTRAAT
', Huur ƒ339,15 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, 2 slaapkamers, douche, schuur
en tuin.
Gevraagd:
Grotere eengezinswoning.

2. Aangeboden: Eengezinswoning
K. ONNESSTRAAT

Gevraagd:

Huur ƒ 701 ,20 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, 4 slaapkamers, douche, c.v.,
schuur en tuin op het zuiden.
Kleinere eengezinswoning.

3. Aangeboden: Flatwoning

NIEUWSTRAAT
Huur ƒ394,75 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berGevraagd:

Grotere woning, geen flatwoning in de
Keesomstraat of Lorentzstraat.

4. Aangeboden: Flatwoning

De
zomerstoelen
zijn binnen en nu
nog voor
winterprijzen.
De kussens (van
vorig jaar) voor
de halve prijs, bij
aankoop van
stoel

AFD. HUISHOUDELIJKE ART.

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst

1. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 285

VAN LENNEPWEG 24

AFD. TUINMEUBELEN
Grote sortering
nieuwe schoenen is
binnen. Adidas in
vele kleuren _ _ . _ _
slechts
89,95

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Daarnaast kunt u bij ons terecht

VOOR DE LEDEN KOMEN
BESCHIKBAAR MAART 1987

DAG EN NACHT VERZORGING

win Het kasteel van Hordak ,,Evil Horde"
Nu de He-man Punch man
van 29,95 voor

OOK NAAR MAAT

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

WONINGBOUWVERENIGING

AFD. SPEELGOED
KLEURWEDSTRIJD

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Begrafenissen
en crematies!

EJTUn

Royal Albert artikelen tijdelijk lager geprijsd. Onze paas-collectie staat
er weer op zijn paas-best bij.
Laatste 2 dagen voor het inruilen van uw oude pannen.
Verder krijgt
iedere klant
geheel gratis
een losse spons

Gevraagd:
_

Huur ƒ265,10 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, 2 slaapkamers, douche, berging.
Eensgezinswoning, liefst in plan Noord of
oud Noord, huur tot ƒ 450,00 per maand.

5. Aangeboden: Flatwoning

MR. TROELSTRASTRAAT 62

Gevraagd:

Huur ƒ389,35 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en
berging.
3 of 4 kamerflat.
_

6. Aangeboden: Flatwoning

LORENTZSTRAAT (1e etage)

Gevraagd:

Huur ƒ671,60 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
berging, lift, volledig opgeknapt.
Woning in centrum van Zandvoort, bestaande uit 4 kamers, huur tot ƒ 700,00 per
maand.

7. Aangeboden: Flatwoning

LORENTZSTRAAT (1e etage)
PRIJSVOORBEELD:

Serie Diamant
Kookpan 16 cm
Kookpan 18 cm
Kookpan20cm
Fluitketel 21
Steelpan 16 cm

69.81.92.47.50
54.-

jnruil 20.'
inruil 20.inruil 20.jnrujl 15.inruil 10.-

343.50
85.U betaalt 258.50

SPECT(R)ACULAIRE INRUILAKTIE VAN B.K. PANNEN
UW OUDE PAN IS NU f 20.- WAARD
Wij geven f 20.- inruilkorting bij aankoop van een een nieuwe B.K. kookpan, f 15.- korting op een fluitketel en f 10.- op een steelpan. J

Gevraagd:

Huur ƒ 670,25 per maand
Bestaande uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
berging, lift, marmeren vloer.
3-kamerwoning in centrum van Zandvoort.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in
te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1 . Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen
van de ruilregeling. Hierin staat o. a. dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een
nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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ZANDVOORT - Een ijlings in één dag - door het college Positief advies aan Gedeputeerde Staten
van burgemester en wethouders van Zandvoort opgestelde
brief heeft mede geleid tot een
positief advies aan Gedeputeerde Staten inzake het Mabonproject. De brief was gericht aan de Provinciale Planologische Commissie (PPC)
van Noord-Holland, subcom- dus Burgemeester en Wethou- houden met deze fase, die op het bin- pre-advies zelf, daarover thans nog
missie van de gemeentelijke ders van Zandvoort.
nencircuit is geprojecteerd. Hierdoor geen inzicht bestaat, waarbij wij mede
zou een onoplosbare conflictsituatie in aanmerking nemen dat het terrein
plannen. Deze adviseert GS in
tussen recreatiepark (inclusief uit- in bedoelde variant met een duinenrij
verband met de gevraagde ver- Uit het toezenden van het pre-advies breiding)
en (gecomprimeerd) circuit van het gecomprimeerde circuit is afde gemeente Zandvoort de conklaringen van geen bezwaar, trok
geschermd'.
clusie, dat dit bedoeld was om verte- kunnen ontstaan.
die nodig zijn voor realisering genwoordigers van de V.N.G. in de Volgens B & W echter staan de exacte
'Echter ook in het geval dat vast
van het project. Het schrijven subcommissie de gelegenheid te geven, situering en omvang van de 'te zijner komt
te staan dat uitvoering van fase
tyd noodzakelijke' uitbreiding nog
was een reactie op het een dag met haar van gedachten te wisselen. niet
vast. 'Situering en omvang van 2 om akoestische redenen niet vere'Omdat wij het pre-advies pas gisteren
eerder ontvangen pre-advies, hebben
en de vergadering fase 2 zijn vooral afhankelijk van de nigbaar is met een gecomprimeerd cirwaarin enkele duidelijke kant- van uwontvangen
commissie morgen plaats- uitkomsten van het akoestische on- cuit, zal het gecomprimeerde circuit
tekeningen werden gemaakt vindt, is er echter nauwelijks gelegen- derzoek naar de definitieve versie van niet worden aangelegd en de huidige
gecomprimeerde circuit, waarbij circuitexploitatie worden beëindigd.
tegen het Vendorado-park. heid voor een zodanige gedachtenwis- het
seling', concludeert de gemeente in fase 2 in beschouwing wordt genomen. Fase 2 is noodzakelijk om het recreaDit onderzoek heeft nog niet plaatsge- tieproject een voldoende economisch
'Wij kunnen ons niet aan de haar schrijven van 9 februari 1987. vonden'.
draagvlak te geven'. Daarnaast wijst
'Wij
menen
een
dergelijke
gang
van
indruk onttrekken dat het sa- zaken te moeten betreuren'.
Daarom noemt men het 'nogal sug- men erop dat met deze uitbreiding uitmengaan van het gecomprigestief en voorbarig' dat in het pre- drukkelijk is rekening gehouden in
het onlangs vastgestelde, nieuwe
meerde circuit en het recrea- In het schrijven van B & W worden advies zonder enige reserve is gesteld streekplan.
kanttekeningen alvast gerelati- dat, om geluidshinder ter plaatse te
tieproject inclusief de te zijner de
veerd. Het betreft hier onder andere voorkomen, aanzienlijke ingrepen in
tijd noodzakelijke uitbreiding fase
2 van het project. In het pre-ad- het landschap en hoge kosten voor exvanuit een enigszins negatieve vies wordt er de aandacht op gevestigd tra geluidwerende voorzieningen no- Visie
grondhouding is benaderd', al- dat thans rekening moet worden ge- dig zullen zijn. 'Hoewel, blijkens het
Ook bij een ander punt wordt het

IJlbrief college vergroot kans
op realisatie Vendorado-park

Huis in de Duinen organiseert
gezellige vakantie voor ouderen
ZANDVOORT - Het Huis in zien het succes van vorig jaar,
de Duinen organiseert, even- belooft het een gezellige week
als vorig jaar, voor Zandvoort- te worden.
se ouderen een vakantieweek,
Voor degenen die dat willen, is er
in de maand mei. Dit jaar zijn tijdens
de vakantie elke dag wel een
hiervoor kamers gereserveerd bus-excursie
te maken. Voor de avonin hotel 'De Bosrand' te Dol- den worden door de hotelleiding kleine
dersum, provincie Drente. Ge- activiteiten georganiseerd. Uiteraard

alleen voor degenen die hieraan deel
willen nemen.
Voor het onderkomen is gekozen
voor Hotel De Bosrand, een gerenoveerde boerderij, voorzien van allerlei
gemakken. Het hotel is rustig gelegen,
zoals de naam al zegt aan de rand van
het bos. Het beschikt over een sfeervol
restaurant, een gezellige bar en een
zonneterras en is aangepast aan minder-validen. Er is rekening gehouden
met de deelname van veertig ouderen.
De beschikbare kamers zijn alle tweeUit de strekking van het pre-advies
persoons.
hebben B & W afgeleid dat de realisering op zich zeer gunstig wordt beoorVoor de dagelijkse begeleiding gaat deeld. Indirect dringen zij dan ook met
een team personeelsleden van Het klem aan op een positief eind-advies.
Huis in de Duinen mee. Het zijn alle- 'Uitstel van het Zandvoortse recreatiemaal in de verzorging geschoolde project door het niet tijdig beschikmensen, waarop men voortdurend baar komen van de vereiste verklarinkan terugvallen. Mede door hun me- gen van geen bezwaar, zal de planning
dewerking werd de vakantie van vorig van de projecten dermate negatief bejaar een groot succes. "De meeste men- ïnvloeden, dat van dit project zal moesen vonden het geweldig", aldus me- ten worden afgezien. De exploitant
vrouw W. Brand, de aktiviteitenbege- heeft ons dit met nadruk verklaard.
leidster van Het Huis in de Duinen. Zij Bovendien zal weigering van de becoördineert de organisatie van het va- doelde verklaringen een uiterst negakantie-arrangement. "Veel deelne- tief effect sorteren pp de besluitvormers van vorig jaar hebben ook voor ming van de financier (A.B.P.)'.
dit jaar al weer ingeschreven. Het is
vooral een oplossing voor mensen die
Volgens secretaris Merts, van de geliever niet alleen op vakantie gaan". meente Zandvoort, heeft het schrijven
De kosten voor het arrangement be- van B & W geleid tot een positief addragen f. 610,- per persoon, op basis vies van de PPC aan Gedeputeerde
van een tweepersoonskamer. Dit is in- Staten van Noord-Holland. Mede door
clusief de algehele hotelverzorging de positieve opstelling van de Rijksmet volledig pension en 's morgens consulent voor het Midden- en Kleinkoffie en 's middags thee, plus de bus- bedrijf.
excursies.

Voor verdere inlichtingen en een
folder kan men zich wenden tot mevrouw Brand, via het telefoonnummer van Het Huis in de Duinen (02507)
• Een aantal Zandvoortse ouderen kon vorig jaar al genieten van een heerlijke 13141, toestel 25. Liefst zo spoedig movakantie.
gehjk.
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arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen; Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
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van Kempen, tel. 13073.
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VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
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Ruiten sneuvelen
tijdens carnaval

ZANDVOORT - Tijdens de carnavalsdagen sneuvelden in de omgeving
van de Kerkstraat enige ruiten. Onder
andere van een horeca-onderneming
aan de Buureweg en, maandagnacht,
van een parfumerie-zaak in de Kerkstraat. In dit bedrijf werd, rond half
drie in de vroege ochtend, iemand aanGuido van Schagen, maandag en don- GEREFORMEERDE KERK,
die door de achterdeur naar
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 zondag: 10.00 uur: Ds Kr. Smit, Heem- gehouden
binnen was gekomen. Tijdens het veruur. Van Pageehal, tel. 17113.
stede
hoor bleek echter dat hij niet de dader
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- Viering H.A.
van de vernieling was. Na enige tijd is
ling, woensdag 10.00-11.00 uur en Kindernevendienst en crèche
hij heengezonden.
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
NEDERLANDSE PROTESTANTENOm ongeveer drie uur 's nachts werWijkfunctionaris Zuid, Co Koper, BOND
den in dezelfde straat drie personen
woensdag 11.00-12.00 uur en 19.00- zondag: 10.00 uur zangdienst, voorbe- aangehouden,
vanwege vernieling eri
20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
reid door eigen leden
openbare dronkenschap. Voor hen
wordt een proces-verbaal opgemaakt.
BRANDWEER: tel. 12000.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Vrijdag-avond 6 maart 19.30 uur: WeCENTRALE POST AMBULANCE- reldgebedsdag.
ZANDVOORT - Sinds voriVERVOER (CPA) KENNEMER- zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en ge week is een van Zandvoorts
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
samenzang
zondag: 10.30 uur Hoogmis m.m.v. St. achtertuinen opgesierd met
een reusachtige spoorwegwaTAXI: tel. 12600.
Caeciliakoor
Cel. J. v.d. Meer
gon. De trotse eigenaar is
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op KERK v.d.NAZARENER, Zij l weg 218, blijkbaar verheugd over deze
unieke, nieuwe aanwinst. De
maandag en donderdag van 1.30 tot Haarlem
3.00 uur door de heer Frits van Veen of Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en bewoners van Huis in het
na telefonische afspraak. Telt 03507- bijbelgespreksgroepen
Kostverloren kijken er echter
19393
- 10.30 uur: morgendienst Ds. J. Over- anders tegenaan.
BELBUS:
duin/Dhr. J. IJnema H.A.
Hefc is nu- mogelijk voor inwoner^ van - 19.00 uur: avonddienst Ds. J. OverDe zeventig jaar oude tank-wagon
55 jaar en ouder gebruik temaken van duin
werd vorige week donderdag geïnstalde bus van het vervoersproject.
Woensdag: 20.00 uur: bijbeloverden- leerd in de achtertuin van een woning
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo- king/bidstond
aan de Zandvoortselaan. Het duizenren:
den kilo's zware gevaarte was met een
Huis in de Duinen: tel: 13141,
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- dieplader naar de Burgemeester NaVan 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar SCHAPSBOND
wijnlaan vervoerd en vervolgens met
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- ledere veertien dagen samenkomst op
tafel, kaarten etc.)
maandag 15.00 uur, tel: t.4878
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.) JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmedeSTORINGSDIENST GASBEDRIJF: straat 37 te Haarlem.
tel. 17641.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van RaepALG.MAATSCHAPPELIJK WERK horststraat 36 te Haarlem, tel. 023ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. 244553.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak.- Voor deze BURGERLIJKE STAND
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat Periode:
ervoor de vrager geen kosten verbon- 24 febr. t/m 2 mrt.
den zijn.
Ondertrouwd:
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Fijma, Jan William en Veerman,
HULPVERLENING: Voor informatie, Yvonne Frieda Cornelia
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- Geboren:
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Nancy, dochter van: Penning, Richard en Van den Brink, Caroline EliWETSWINKEL: Gemeenschapshuis sabeth
L. Davidsstraat. Eerste en derde Joyce Susanne, dochter van: Vonsee,
woensdag van de maand van 17.30- Kwald Humbert en Paap, José Fran18.30 uur.
cisca
Suzanne, dochter van: Heitkönig, AnHUURDERSSPREEKUUR NVH: 't tonius Richardus en Smit, Sonja
Stekkie, Nieuw Noord'. Eerste en derde Bastiaan, zoon van: Stiekel, Peter en
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 Reinbergen, Mieke
Nicky, zoon van: Bol, Willem en Wijuur.
nalda, Alette Styn

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 7/8 maart
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

streekplan, naast enkele andere verwijzingen, naar voren gehaald ter verdediging. 'In het pre-advies wordt het
ontbreken van een samenhangende
visie op de ontwikkeling van recreatie
en toerisme voor geheel Zandvoort, afgewogen tegen de belangen van natuur en landschap betreurd. Wat dit
betreft merken wij op dat het recreatieproject op het streekplan voorkomt,
zodat wij moeten veronderstellen dat
een globale afweging van de betrokken
belangen reeds op provinciaal niveau
heeft plaatsgevonden'. Met het ontbreken van een visie, wat door B & W
wordt duidelijk wordt bestreden, doelde men in het pre-advies vooral op de
verplaatsing van de manege en het
onderkomen van de scoutinggroep,
het vervallen van het 'Vijverpark' en
de ontwikkelingen ten aanzien van
het binnenterrein van het circuit.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
zondag: 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. oudere catechisanten.
Voorjaarszendingskollekte
Kindernevendienst en crèche

De eerste dag dat de bibliotheek weer openging, afgelopen maandag, gaf een ware stormloop te zien.
Foto: Bertott

Ware stormloop op bibliotheek
tijdens de eerste uitleendag
ZANDVOORT - Op de Jaap te was zo groot dat zich lange
Kiewiet Mavo aan de Sophia- rijen vormden voor de balie.
weg wappert nu de vlag van de "Wij kregen regelmatig te horen dat
Openbare Bibliotheek. De eer- men
blij was, dat de bibliotheek weer
ste dag dat de bibliotheek hier open is", aldus één van de medewerkopen ging, vertoonde een ware sters. Dit werd ook duidelijk door de
drukte. Het lokaal waar de boestormloop van leden. De druk- grote
ken zijn uitgestald was af en toe bom-

De Wurf maakt
officieel haar
zangdebuut
ZANDVOORT - De Zandvoortse Folklore Vereniging
De Wurf zal 7, 8 en 14 maart in
De Krocht weer een aantal
oud-Zandvoortse taferelen ten
tonele brengen.

vol en voor de uitleenbalie in de gang
vormde zich een rij wachtenden van
wel twintig meter. Tevens werden
tientallen boeken, platen, cassettes,
compactdiscs en videobanden teruggebracht, nu dit nog zonder boete mogelijk is. Zolang de bibliotheek in de
MAVO gehuisvest is, worden deze materialen niet ter beschikking gesteld,
natuurlijk met uitzondering van de

Reumafonds
houdt collecte

boeken. De voorraad hiervan is echter
beperkt. Daarom mag men er ook
maar drie tegelijk lenen.
Het nieuwe onderkomen vereist wel
enige aanpassing. Zo zijn de openingstijden afgestemd op de school. Tijdens
de lesuren is de bibliotheek gesloten,
maar zodra de leerlingen weg zijn,
gaan de deuren open voor de uitleen.
De apparatuur waarmee de boeken
worden geregistreerd, staat in de gang
opgesteld. Maar deze moet dagelijks
geplaatst en opgeborgen worden, omdat de gang tijdens schooltijd vrij moet
zijn voor de leerlingen van de MAVO.
Daarnaast belemmert de beperkte
ruimte waar de boeken staan opgesteld, een goede sortering. "Maar de
mensen zijn zo blij dat wij weer open
zijn, dat ze dat wel voor lief nemen",
aldus de medewerkster.

De bibliotheek is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 15.30 tot
20.30 uur, op dinsdag van 15.30 tot
17.30 upr en op zaterdag van 10.00 tot
Tijdens elk van de drie voorstellinZANDVOORT - De Stichting Het 14.00 uur. Het huidige telefoonnumgen zullen twee eenakters van me- Nationaal Reumafonds, afdeling mer is 14440.
vrouw Jongsma-Schuiten gespeeld Zandvoort, houdt in de week van 9 tot
worden, getiteld 'De Strandweg' en 15 maart haar jaarlijkse collecte. De
'Aen de schoonmaek'. Tussendoor is er stichting heeft hard geld nodig. 'Je
een optreden van enkele accordeonis- gaat aan reuma zelden dood, maar er VERENIGINGSNIEUWS
ten van de vereniging. De zanggroep leven valt ook niet mee'. Vorig jaar gaf
van de Wurf beleeft deze dagen haar de stichting 3,3 miljoen gulden uit aan
debuut. Het wordt het eerste officiële onderzoek. Dit is echter niet voldoenoptreden van de groep, die zich vooral de.
toelegt op oud-Hollandse liedjes, bij- Bovendien wil het fonds meer doen,
voorkeur geënt op de zee.
namelijk mensen wier leven geremd
Voor de voorstellingen van 7 en 8 wordt door reuma, een stoot tot beweDe Bomschuiten Bouwclub houdt
maart zijn nog enkele kaarten te krij- ging te geven.
morgen, vrijdag 6 maart, een bingogen. Aanvang zaterdag 7 maart: 20.00
Voor de collecte kan men nog zeker avond. Hiervoor zijn door diverse
uur, aan het eind van de avond wordt
gelegenheid tot dansen gegeven. Aan- collectanten gebruiken. Deze kunnen Zandvoortse middenstandsbedrijven
vang zondagmiddag 8 maart: 14.00 zich opgeven bij mevrouw G. Machiel- prijzen beschikbaar gesteld. Volgens
sen-Mouw, telefoon (02507) 16488.
de verwachting wordt het een gezellige
uur.
clubavond voor leden en donateurs en
mensen die eventueel lid willen worADVERTENTIE
den.
]
De bingo-avond wordt gehouden op
het vaste adres van de club, het gebouw van de voormalige Josina van
den Endenschool aan de Nicolaas
RUITERSPORT CENTRUM
Beetslaan 14, te Zandvoort. Aanvang
ZANDVOORT
20.00 uur.
;
Erkende federatie rijschool"
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
Autosportvereniging Sandevoerde
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.
houdt aanstaande zaterdag, 7 maart,
de voorjaars-puzzelrit, die wordt gereden binnen de grenzen van de gemeenaanleunwoningen is het enkele meters te Zandvoort. De lengte van de rit, die
hoge gevaarte een doorn in het oog, is uitgezet door de heren W. Jansen en
omdat het precies in hun uitzicht D. Visser, bedraagt achtentwintig kistaat. De plaats van de wagon is bijna lometer en telt mee voor het Verenirecht tegenover hun voortuinen.
gings Kampioenschap 1987.
De start is om 20.01 uur, vanaf Hotel
De bewonerscommissie van de des- Delicia, Kerkstraat 16. Vanaf 19.30
betreffende bejaarden heeft ondertus- uur is er gelegenheid om in te schrijsen al contact opgenomen met de ge- ven. De deelname kost f. 12,- per equimeente, met de vraag of plaatsing van pe, voor leden f. 10,-. Voor meer inlichde wagons is toegestaan. Volgens een
een kraanwagen in de tuin getild, op woordvoerder van de commissie kan tingen kan men zich wenden tot de
secretaris van de vereniging, de heer
een plaats vlak bij het hek.
het echter nog enige tijd duren voor er R. ten Cate, telefoon (02507) 13180.
antwoord
komt
op
deze
vraag.
De eigenaar is waarschijnlijk gewend aan het beeld van spoorwegwaDe wagon is ondertussen een trekgons, omdat hij samen met zijn broer pleister geworden voor vele nieuwsgieeen bedrijf heeft dat deze verhuurt. In rigen. Zo zagen de bejaarden de afgeloKomende dinsdag, 10 maart, houdt
het bejaardencentrum Huis in het pen dagen tientallen auto's voorbijkoKostverloren is men er echter niet zo men en halthouden het spoorwegma- de heer Van Wijk in Hotel Triton een
lezing over de herkomst en betekenis
blij mee. Vooral de bewoners van de terieel.
van achternamen. Volgens de vereniging een voor veel leden interessant
onderwerp. De lezing begint om 14.00
uur.

Bomschuiten
Bouwclub houdt
bingo-avond

FILIP DROS

Puzzelen met
Sandevoerde

Omwonenden
storen zich
aan wagon

Vrouwen Van Nu

Een week later, dinsdag 17 maart,
wordt als vervolg op de lezing een 'aangeklede' wandeling gemaakt met een
bezoek aan het Gemeente-Archief te
Haarlem. Maximaal vijftien personen
kunnen hieraan deelnemen. Verzamelen bij het Gemeente-Archief, Jansstraat 40, Haarlem, om 14.00 uur.

Gemoederen lopen
op over parkeren
in de Nieuwstraat

ZANDVOORT - Diverse bewoners
van de Nieuwstraat hielden zich vrijdagmiddag druk bezig met een voor
een garage geparkeerde auto. Een van
hen kon er daardoor met zijn auto niet
uit. Het voertuig werd daarop op initiatief van de politie weggesleept.
's Avonds wekte een andere auto de
ergernis van een van de andere bewoners. Het voertuig, waarvan de eigenaar op vakantie was, stond fout geparkeerd voor zijn woning. De man
maakte zich zo kwaad omdat de politie
daar niets aan deed, dat hij de ruiten
van de auto insloeg. Hier kwam de
Overleden:
KERKDIENSTEN
agenten wel op af. Zij troffen de dader
Verlaan, Engelbertus, oud 66 jaar
met bloedende handen in zijn woning
Piek geb. Van der Pot, Catharina
aan. Deze weigerde echter verbinding
Weekend 7/8 maart.
Anna, oud 88 jaar
Vrijdag-avond 6 maart 19.30 uur: We- Dorlas, Nelly, oud 84 jaar
van zijn wonden. Ter ontnuchtering
reldgebedsdag, viering in de R.K. Elfrink, Johannes Jacobus, oud 73 Deze spoorwegwagon staat sinds vorige week in één van Zandvoorts achtertuinen. Een bezienswaardigheid die niet werd hij meegenomen naar het politiedoor iedereen op prijs wordt gesteld.
bureau en ingesloten.
Kerk, Grote Krocht, Zandvoort.
jaar
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Austin Metro Surf, een beetje miskend
Het 7at er natuurlijk heel ruim m dat de
Austin Metro Surf onmiddelijk door
mijn veel betere helft werd omgedoopt
in Smurf. toen hij hij ons k\vam logeren
Maar Suri ot Sniurt, dat maakt allemaal
' niet /o veel uit. als het kind maar een
naam heeft.
Doch laat ons eerst e\en de geschiedenis
',in duiken, \vant we realiseren het ons al
niet eens meer /o. maar Austin heelt
middels de geniale Alec Issigonis in 1959
het hele denken hoe een kleine auto er
uit moest /ien en gebouwd worden. \olkomen op /ijn kop ge/et door het creeren van de Mini. toen nog Austin Seven
geheten. Issigonis realiseerde /ich dat
een in lengterichting geplaatste motor en
achten\ielaandrijvmg toch wel erg veel
plaats in nam. Vandaar dat hi| een auto'tje ontwikkelde dat op een doosje
leek. met een dwars geplaatste motor
voorin en uiteraard voorwielaandri|vmg
Tevens ?ette hij alle vier de vv iclen op de
' uiterste hoeken en ziedaar, daar stond
een automobieltje met een optimaal te
benutten binnenruimte en een vveergalo/e weghggiiig. Dat dit ontwerp inderdaad
geniaal was, moge blijken uit het gegeven dat vrijwel alle automohiellabnkanten deze oplossing hebben overge. nomen en dat die Austin Mini nog steeds
wordt üebouwd

Grotere broer
De Mini heeft heus nog wel charmes
maar bij Austin realiseerde men /ich dat
die Mini toch wel wat klem was en enige
moderne zaken, zoals een derde deur
bijvoorbeeld, miste. Vandaar dat er m
19JSO een wat grotere en nog gerattineerdere broer bi| kwam. de Metro
Dat die jongens bij Austin Rover onder
de hand weten hoe je /o'n moderne
voorwielaandrijver moet bouwen, blijkt
wel bij de Metro Smurf. pardon, ik bedoel natuurlijk Surf
Dat hoekige van de Mini heeft plaats
moeten maken vooraerodynamische lijnen. En deze Metro is vooi/ien van een
praktische derde deur en een neerklapbare achterbank.
Nu we toch bij het interieur zijn aangeland. dit is prima afgewerkt en de zetels
zitten zeer wel. Ook de achterpassagiers
hebben voldoende de ruimte. Een klem
nadeel voor de inzittenden is dat zij -om
hun zetels te bereiken- over een vrij hoge
drempel moeten stappen. Jonge mensen

(advertentie)

AUSTIN

TEST 'M ZELE

De Metro Surf is een aerodynamisch gelijnde praktische auto.
/uilen dit niet bezwaarlijk \inden maar
als de benen wat stram beginnen te worden. kan dit een probleempje /i|n.
Het dashboard is over/ichtelijk en voor/iet de bestuurder van ruim voldoende
informatie Ik had al even opgemerkt dat
de Metro Surf. evenals /i|n kleine broertie de Mini. een weergaloze vveghggmg
heett en het is dan ook iedere keer weer
een belevenis om te ervaren hoe bar snel
hil door een bocht te mennen is. /onder
dat hi] ook maar iets van vreemde /ijsprongeties maakt. De motor is de oude
vertrouwde A-motor, die ook de Mini
Coopers hun prestaties deed leveren, /ij
het dan dat de/e motor nu wat gemoderniseerd is. Hij heett een /uigervcrplaatsing van 1275 cm? en een vermogen van
59.S pk en dat /orgt voor een topsnelheid v an ruim 150 km/ h en een acceleratie van O tot l (K) km h in 13.8 sec. Voorwaar. prestaties die er /ijn mogen \oor
een auto van de/e klasse.
De/e prestaties krijgen nog meer inhoud
wanneer ik mij realiseer dat ik maareen
gemiddeld testverbruik had van l op
14,2. De remmen /i|n opmerkelijk goed
voor hun taak berekend. Het /ijn geventileerde schijven voor en trommels achter. uiteraard bekrachtigd en gescheiden
en al dit mechaniek /orgde keer op keer
dat on/e Metro Surf in de kortste keren
en lineaalrecht tot stilstand kwam. Maar
ook de vierversnellmgsbak is goed voor
zijn taak berekend H i j schakelt exact en
direct.

Eigenlijk is de/e J ld.155.- kostende
Austin Surf ergens een beetje een miskende auto want ge/ien al /i|n positieve
kwaliteiten zie je ze eigenlijk te weinig op
de wegen. Maar |a. het is nu eenmaal een
lange weg om een imago, wat in het verleden een deuk heeft opgelopen, weer uit
te deuken en op te poetsen. Toch blijft
het jammer want deze Metro hoeft voor
geen concuirent in /i|n klasse onder te
doen. Het is al weer ]aren geleden dat ze
bil Austin Metro zijn uitgehuild en opnieuw -en weer goed- begonnen.

Gemiddeld brandstofverbruik tijdens
de test l op 14.2
Geld

Bezoek de grote voorjaarsshow met speciale aktie-aanbiedingen.
Van donderdag 12 t/m maandag 23 maart bij uw Austin Rover dealer.

/ 16.155.- mcl. BTW.
Motorrijtuigenbelasting van / 381.per |aar.

Nederlands Camel Trophy team bekend

Honderdduizend en twee Opeis verkocht

Gerrit Dammer en Fons van Oers zullen de eer van Nederland verdedigen in
de aanstaande Camel Trophy 87. Op
Eastnor Castle in Engeland hebben zes
kandidaten zich drie dagen lang in het
zweet gewerkt om gekozen te worden
en daar bleek dat het tweetal uit Wijchen gewoon de besten waren.
Onder de meest zware omstandigheden lieten de instructeurs van Land
Rover de zes gegadigden tot bijna vervelens toe met de viervvielaangedreven

Techniek
Dwars \oonn geplaatste lignmotor \an
het A-t) pc. Cilinderinhoud 1275 cm.x
Compressieverhouding 9.75. l Boring \
slag 70,61 \ S l .28 mm. Vermogen 46.5
kW bij 5300 omw/min. Ma\ koppel 98
Nm bi| 3000 omw/min. Voonvielaandrijving. Vier versnellingsbak met achteruit. Wielophanging voor onafhankeh j k met Hydragas v eerelementen en stabilisatorstang. Wielophanging achter onafhankelijk met H\dragas veerelementen.
Geventileerde schijtremmen
vóór.
trommels achter, gescheiden en bekrachtigd. Stuurinnchting tandheugel.
Lengte 340.6 cm. breedte 154,6 cm.
hoogte 137.3 cm. Wielbasis 225.1 cm.
Spoorbreedte vóór 130,1 cm, achter
129.5 cm. Draaicirkel 10.96 M. Massa
S03 kg. Ma\. aanhanggewicht geremd
950 kg. Inhoud brandstoftank 35 1.
Velimiaat 105 TD .\ 315. Bandenmaat
160/65 SR 315.
Prestaties
Topsnelheid 151 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in 13,8

terreinwagen alle hoeken van het landgoed opzoeken om te kunnen beoordelen of zij hun woorden in daden
wisten om te zetten. Veel aandacht
kreeg ook de bediening van de kettingzaag, lier en brandblussen, waarbij de
nadruk lag op het veilige gebruik van
deze in de jungle onmisbare gereedschap. Ook een E.H.B.O. cursus en
uitgebreide lessen in de techniek van
de Range Rover Turbo Diesel behoorden tot het programma.

Dhr. Beickler, uiterst rechts, overhandigt de sleutels aan de heer Boszhard.
Vorig |aar sloot de heer Ferdmand
Beickler. president van General Motors
Europa, een weddenschap af met de
algemeen direkteur van General Motors Nederland, de heer G. van Welsenes. dat wanneer hij dat jaar meer dan
100.000 auto's zou verkopen, hij de
sleutels van de 100.002de Opel persoonli|k zou komen overhandigen.
Bedoelde Opel werd een Omega, die
door de ^unsterdamse Opel dealer

RIVA aan de heer D. Boszhard uit
Amsterdam verkocht werd en de heer
Beickler overhandigde de sleutels
persoonlijk aan de familie Boszhard.
Hij zei daarbij: Ik ben graag naar Nederland gekomen om deze Omega
persoonlijk te overhandigen. Ik teliciteer de koper met zijn aanwinst en de
gehele Nederlandse Opel organisatie
met het fantastische resultaat m 1986!

VOLVO VIERT DIT VOORJAAR
OVER D6VOUÜE BR66DTC FEEST

Iedere JubilcumVolvo krijste een gcdistingccrdc koperen badac op
'r dashboard. Bovendien
wordt uwnaamge^ravecrd in uw exclusieve
jubileum sleutelhanger.

EXTRA JUBILEUM NIEUWS.
Volvo \ ie n /'n 60-pna j u b i l e u m met
een vorstelijke Voo!].i.ir.ssho\v. Alle modellen
clclcn mee in de Icesnirugdc.
M,idr bovenal de i lubileum-Volvo'.s
clie \oordexe ene gelegenheid /.ijn intiemst
niet een .iant.il rcn.ilc extra .s.
Genoeg redenen om \ ,in S t/m 14 ni.un
on/e Voorj.uiv.lioxv ie be/oeken. K u n t u
meteen een uitdagende proefrit maken in u\\
Kuonete VoKo.Om in dcMcmmin£ te komen.

De Jubileum-Volvo 240 DL Sedan met
o.a. 2-liccr bcnzine-motor met 5-bak, zilvcrmctallic, blauwe stoften bekleding, decoratieve
striping in bordeaux-rood met grijs, koplampwissers en -sproeiers, zwarte antenne, 2 deurspcakcrs en speciale wieldoppen.

DcJubilcum-Volvo ï 40 DL met o.a. getint
sjlas rondom, ari]/e rwccdstor bekleding, /.wnite
mmmma, koplampwisscrs en -spiocicrs, dccoraucve stnpina m bordeaux-rood met grijs, S-bak
behalve in 1.4-uitvoenng\ 2 deurspcakers, /warre
antenne. In 1.4- ol 1.7-liter ben/me- en 1.6-htcr
diesel-uitvoering.
De Jubilcum-Volvo 3 60 Injcction Sedan
met o.a. 2-hr.cr benzinemotor met S-bak, zilvermctallic, getint sjlas rondom, zwarte tnmming,
decoratieve stripmsj in bordcaux-rood met ijrijs,
koplampwisscrs en -sproeiers, zwarte dakantcnnc,
2 dcurspeakers en 175/70 banden.

Wanneer u besluit om of een JubileumVolvo of een andere Volvo te gaan rijden, profitccrt u van een extra feestelijke korting op deze
stereo radiocassettespcler(type CR407) van
f 950,-voor f 5 90,-.

votvo

AUTOMOBI6LB6DRUF H.R KOOUMAN B.V
Brederodestraat 6-10, Zandvoort, tel: 02507 - I 3242

Nieuwe en inruil
REN/\ULTs?

i

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr.
13360
OFF.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

'VAN DIE GEKKE BLAASJES. BELACHELIJK HÈ?
BLEEK 'T NOTABENE HERPES TE ZIJN:'

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

Klaasjes op of rond de geslachtsdelen. Vervelend denkje, maarhet
zal wel weer overgaan. Toch kan het een geslachtsziekte zijn. Geslachtsziekte
krijg je bij het vrijen. En het gaat niet vanzelf over.
Ga bij twijfel naarde dokter. HIJ is de enige die je kan helpen.
En waarschuwdegene(n) met wie je de laatste tijdsexueel contact hebtgehad.
Zij moeten ook naar de dokter. Verdere informatie, adressen en telefoonnummers vind je m de uitgebreide folder over geslachtsziekten.
Je kunt onderstaande bon - in voldoende
gefrankeerde envelop - opsturen naar de SOA
Stichting, Wittevrouwensingel 74,3572 CD Utrecht.
Sluit een postzegel voor antwoord bij.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

RENAULT Service en Verkoop

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
023-25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

ALLE TOPMERKEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

eemsteedse
anden
ervice

HYPERMODERNE UITLIJN- EN BALANCEER-COMPUTERS
SPORTVELGEN - UITLATEN - SCHOKDEMPERS
ALLE VERDERE AUTO-SERVICE MOGELIJK
BEDRIJFSLEIDER BEN SONNEMANS

Camplaan 4, Heemstede (023-282822)
Alle dagen open van 8.30 u-18.00 u (zaterdag 17.00 u)

r GESLACHTSZIEKTE GENEZEN BEGINT BIjJEZELf.
'
|
l

Stuur mi] de gratis folder over geslachtsziekten
Naam:
/Adres

.

Postcode/Plaats:

Publikatte aangeboden door dit blad m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame.
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TZB uit zorgen na knappe winst

HTC heren blijven winnen

VOETBAL
Zondag: ZVV Zandvoortmeeuwen
14.00 uur te Zaandam
Alliance-TZB 14.30 uur te Haarlem.

BASKETBAL
Zaterdag: 18.00 uur Lions dames Hillegom '85 in de Pellikaanhal.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Zandvoortse Pellikaanhal: 18.00 uur Zandvoortmeeuwen C Jun.-Onze Gezellen; 18.30 uur
Zandvoortmeeuwen 2 C Jun.-Score
Advertising; 19.00 uur Zandvoortmeeuwen A Jun.-Concordia; 19.45 uur
Zandvoort Noord A Jun.-DSC'74; 20.30
uur TZB-De Ezel; 21.25 uur TZB 2Loek Anderson 2; 22.10 uur Zandvoort
Centrum-Kalmthout.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur TZB 2-FC'84 3 dames; 21.30
uur Kaashoek Z.-Zandvoortmeeuwen;
22.20 uur Zandvoortmeeuwen 4-TZB
5.

HOOFDDORP - Het eerste herenteam van de Hoofddorpse Tafeltennis
Club is er in de Ie klasse van de afdeling ook deze week weer in geslaagd 2
punten aan het totaal toe te voegen.
Tegenstander van de afgelopen week
Rapidity l, startte echter verrassend
sterk.

nabije toekomst geeft. De komende 2
weken is er een voorjaarsvakantiestop
voor de afdelingscompetitie. Daarna
komt de zware uit-wedstrijd tegen het
op de 3e plaats staande GTTC 1.

De overige standaard teams waren
afgelopen week vrij. Komend weekend
speelt het eerste damesteam in de lanErik Zwiers leed tegen de sterkste delijke vierde divisie de laatste wedtegenstander van deze avond, direct stryd van de eerste helft. Het team
een nederlaag, 0-1. Erik Lagendijk krijgt dan de laatste kans om tegen het
bracht de partijen weer op gelijke eveneens niet hooggenoteerde Tempo
hoogte terwijl de weer goed draaiende, •Team 3 de malaise waarmee men moEelco Stoelmga HTC op voorsprong menteel zit nog voor het begin van de
zette. De Hoofddorpers zetten middels tweede helft te doorbreken. Het eerste
een gewonnen dubbelspel, in de uit- jongensteam speelt :n de laatste wedwedstrijd werd dit nog verloren, goed strijd van de eerste helft in de Landedoor naar 3-1. Erik Lagendijk kwam in lijke NCM klasse tegen het zeer jeugdide belangrijke partij tegen de sterkste ge, talentvolle DOV l uit Heerhugotegenstander danig in moeilijkheden. waard. Desondanks is het verschil op
de ranglijst in het voordeel van de
In de 3e game werd hij aanvankelijk op Hoofddorpers.
een 8-14 achterstand gezet, maar
Tevens worden a.s. zaterdagmiddag
kwam daarna toch sterk terug en kon
alsnog het 4e punt voor HTC aanteke- de clubkampioenschappen voor de
jeugd gehouden. Er is een verdeling in
nen.
3 klassen: Jongens Junioren en AdspiDe band was toen eigenlijk wel ge- ranten Jongens Pupillen en Welpen,
broken. Erik Zwiers scoorde netjes in 2 en een meisjesklasse. Vanaf 11.00 uur
games 5-1 en Eelco Stoelmga haalde de kan men het landelijke jeugdteam aan
winst definitief binnen. Uiteindelijk het werk zien en vanaf 13.30 uur de
werd de eindstand op 8-2 voor HTC clubkampioenschappen. Zaal: W. de
bepaald. Opnieuw een fraai resultaat, Zwijger Mavo, Paxlaan/Kaj. Munkwat steeds meer vertrouwen voor de weg Gymzaal, achterom.

Knappe zege ZVM/Versteege

Rob van der Berg redt Cecils

Uitblinker Alex Miezenbeek soleert hier langs drie tegenstanders.
ZANDVOORT - De winter- De cijfers doen denken dat TZB het
gemakkelijk heeft gehad. Dat is
stop heeft TZB kennelijk goed erg
niet zo daar KIC over een uitgedaan, want nadien konden echter
stekend voetballende ploeg beschikttwee overwinningen geboekt en veelal in de aanval was. Technisch
worden. Daardoor kunnen de goed voetbal wil in deze klasse niet
dt de winst wordt opgeëist,
Zandvoorters de laatste wed- zeggen
is ook een enorme inzet voor nostrijdén vol vertrouwen tege- daar
dig en die had TZB deze middag in
moet treden. Het tweede klas- haar bagage. KIC kreeg in de eerste
serschap van de HVB is vrij- helft, door enige dekkingsfouten goede
kansen, maar wist daar geen raad mee
wel veiliggesteld. Zondag en
zodoende bleef de ruststand dubbelmoest KIC eraan geloven en blank.

met maar liefst 4-1 was de
overwinning voor TZB.

De tweede helft zou een sensationeel

Foto BramStijnen

verloop krijgen met prima voetbal van
beide kanten. Coach Ed Keur had
Torn Loos in het veld gebracht en dat
bleek een gouden greep. Na vijf minuten was het Loos die vanaf de strafschopstip TZB op 1-0 zette. TZB kreeg
de strafschop omdat Alex Miezenbeek
in het zestien meter gebied werd neergelegd. Dit gaf TZB nog meer steun en
met nog meer inzet werd het sterke
KIC opgevangen. KIC drong sterk aan
en dat was precies in de kaart van
TZB. De Zandvoorters konden hun favoriete spelletje spelen, en dat is de
counter.

Voor één van de overwinningen
zorgde het eerste damesteam van
Sporting OSS dat een bijzonder sterk
seizoen draait. Tegen Die Raeckse
moest Sporting alleen de tweede set
prijs geven. Na een riante voorsprong
van 12-6 ging die set toch verloren met
13-15. Door de eenvoudige winst in de
eerste set (15-8) daalde de concentratie
en dat kan op dit niveau nu eenmaal
niet. Na de verloren set herstelden de
dames zich echter en met zeer gaaf
volleybal werd Die Raeckse in de derde
en vierde set overspeeld. Met 15-2 en
15-8 won Sporting de wedstrijd met 3-1
en liet zien veruit de sterkste te zijn.
Het tweede damesteam had het
tweede geplaatste Cazus op bezoek en
hield de stand tot en met de tweede set
in evenwicht. De eerste set ging met
11-15 verloren doch in de tweede set
pakte Sporting met knap spel de set
met 15-12. Cazus verhoogde toen het,
tempo hetgeen voor Sporting te veel
bleek. Ondanks geconcentreerd tegenspel was het antwoord niet genoeg om
bij te blijven. Sporting moest de strijd
dan ook opgeven en verloor met 3-1.
Het derde Sporting OSS damesteam had geen enkele moeite met

te scoren, maar niet genoeg om VCY
van de verdiende zege af te houden. Er
werd op hoog niveau gespeeld waarbij
VCY de betere ploeg was en dus verdiend met 0-3 won.

Het derde Sporting team speelde tegen Heemstede 6 een rommelige wedstrijd maar dwong toch een 2-2 gelijkspel af. Door onregelmatig trainen is
de eenheid en het vertrouwen in elkaar wat aangetast waardoor weer onnodig balverlies voorkomt. Door luidruchtige aanmoedigingen vanaf de
kant steeg het spelpeil bij vlagen hetgeen ook twee setwinsten opleverde.
Heemstede pakte de overige twee sets
waarmee de stand in evenwicht bleef.
Bij de jeugd bleek Heemstede A te
sterk voor Sporting OSS. In een leuke
partij kwam Sporting maar niet in het
goede ritme en verloor via de setstanden 4-15, 6-15 en 10-15. Met nog wat
tussenliggende wedstrijden is de volgende competitieavond in Zandvoort
op 14 maart gevolgd door het traditionele „Garnael toernooi" voor de jeugd.
Volgende week meer over dit unieke
gebeuren dat wederom door het bedrijfsleven financieel wordt ondersteund en daardoor mogelijk wordt gemaakt.

Prijzen loterij Gertenbach-mavo
niet afgehaald
ZANDVOORT - De viering
van het dertig-jarig bestaan
van de Wim Gertenbachschool, werd een zeer gezellig
feest, tot grote tevredenheid
van directeur Nijboer. Er waren veel leerlingen en oudleerlingen aanwezig, die kónden genieten van de muziek

Bezoeker gokhal
dreigt met
ijzeren pijp

van het kwartet 'Kwarts'. Bovendien konden zij een kansje
wagen met de bingo en de loterij. Een aantal prijzen hiervan
zijn echter nog niet afgehaald.
De feestavond ondervond wel enige
concurrentie van de televisie. Volgens
een aantal leerlingen waren hun ouders thuis gebleven in verband met
het programma 'Moordspel'. Toch
kwam het totaal aantal bezoekers op
bijna zeshonderd. Dit waren leerlingen, oud-leerlingen, vooral van de afgelopen vijf jaar, en toch ook ouders.
Daarnaast trok het feest een aantal
jongeren uit het dorp.

Coach Ed Keur was uiteraard erg
tevreden. „We hebben goed revanche
genomen voor de eerder dit seizoen geleden nederlaag" stelt de Zandvoorter.
„KIC is een goed voetballend team
maar in de HVB moet er hard gewerkt
worden en ik ben verschrikkelijk blij
dat dat door mijn spelers uitstekend
werd gedaan. De concurrentie verloor
opnieuw en kunnen we nog één of
twee punten pakken zijn we definitief
veilig. Spelen we de komende wedstrijden met eenzelfde instelling dan gaan
we nog meer punten pakken. Iedereen
is erg positief, dus het moet kunnen.
Elke week moet ik wel steeds anderen
opstellen maar vraag je iemand dan
doen ze het en daar ben ik reuze blij
mee. Ik moet de spelers een pluim geven voor hun inzet. Vaak nam ik het
hun kwalijk als ze te weinig inzet
toonden, maar de laatste wedstrijden
is het uitstekend."

In de tiende minuut was het uitblinker Alex Miezenbeek die een voorzet in
ene op de pantoffel nam en raak kogelde, 2-0. Na een kwartier spelen was de
spanning weer terug toen KIC vanaf
elf meter raak kon schieten, 2-1. De
gebeurtenissen volgden elkaar snel op
en Alex Miezenbeek scoorde opnieuw.
De bal werd achter de doellijn vandaan gehaald maar de scheidsrechter
liet door spelen. Het bleek voor KIC
uitstel van executie daar de volgende
aanval toch raak was. Ab Bol knalde
een vrije trap keihard in en de KIC
De onderstaande stand laat zien dat
doelman kon de bal niet onder controle krijgen waarna Torn Loos er als de TZB wat meer afstand heeft genomen
kippen bij was om te doelpunten, 3-1. en stijgt op de ranglijst. Spaarnestad
17-24, EHS 17-23, VVH 18-23, DSK 18De bezoekers gaven het nog steeds 21, Schalkwijk 16-20, BSM 18-20, Voniet op en bleven de aanval zoeken. De gelenzang 17-18, KIC 18-15, Alliance
achterhoede van TZB zat echter pot- 16-14, TZB 16-11, Spaarnevogels 17-10,
dicht en gaf geen mogelij kheen meer Heemstede 18-7.

Sporting OSS scoort
boven verwachting
won in korte tijd via de
ZANDVOORT - Dat ook de HSVC l en15-6,
15-5 en 15-2. Ook het
volleybal rond is en het wed- setstanden
vijfde team haalde fors uit tegen
strijdverloop niet te voorspel- HSCV 4. Sporting overheerste op alle
len is bewees Sporting OSS fronten en besliste de partij via de set15-8 en 15-9. Het vierde
door boven verwachting te standen 15-1,won
reglementair omdat
scoren. Door de voorjaarsva- damesteam
de laaggeplaatste HSVC 6 niet op
kantie waren diverse teams kwam dagen. De verwachting was
niet op volle sterkte en werd toch dat de twee punten in Zandvoort
rekening gehouden met min- zouden blijven.
der goede resultaten. Toch
werden vier van de acht wed- Heren
eerste Sporting team speelde testrijden met winst afgesloten, genHetUjstaanvoerder
VCY 2 en had
werd één gelijkspel behaald en theoretisch gezien weinig
kans op een
drie wedstrijden gingen verlo- overwinning. Via goed opgezette aanvallen wist Sporting toch veel punten
ren.

weg. in de slotfase soleerde Alex Miezenbeek knap langs enige tegenstanders en bepaalde eindstand op een verrassende maar dik verdiende 4-1 overwinning.

Een fel en goed spelend Brandweer
heeft Cecils de zege zeker niet cadeau
gedaan. In deze onstuimige partij was
de leiding niet erg sterk en had Cecils
zeker niet te klagen bij dubieuze beslissingen van de scheidsrechter.
Meestal vielen die in het voordeel van
de Zandvoorters uit. Al snel scoorde
Brandweer 0-1 en een met invallers
spelendCecils kon niet in het ritme
komen. De combinaties lukten niet en
toen werd er te individueel gespeeld.
Cecils kreeg wel een veldoverwicht
maar kon geen vuist maken. Het
meeste gevaar kwam van doelman Ed
Steffers die mee ten aanval trok en
zijn schot net naast zag gaan. In een
man meer situatie kon Cecils de score
gelijk trekken en het was Bob van der
Berg die raak kogelde.

In de tweede helft werd de strijd feller en kwam Kalmthout al snel op 1-1.
De gasten vochten voor hun laatste
kans en daar ZVM/Auto Versteege
zich niet liet intimideren bleef het een
boeiend gevecht. Wel over en weer
twee minuten straffen, maar het jeugdige Zandvoortse team hield het koppie er bij. De strijd leek in een gelijkspel te eindigen, waarmede ZVM/Auto
Versteege de vier punten voor op de
ranglijst zou handhaven. Ronald Halderman dacht daar echter anders over
en ging vlak voor het einde op avontuur dat hij besloot met een verrassende uithaal die doel trof, 2-1. Voor
Kalmthout was de tijd te kort om nog
iets aan die achterstand te doen en
onder luide jubel kwam het einde en
greep ZVM/Auto Versteege verdiend
de zege.

ken kan ZVM/Auto Versteege, dat
door een knappe 2-1 overwinning op
Kalmthout, dit team op vijf punten
achterstand heeft gezet. Voor dat het
zover was moesten de Zandvoorters alles uit de kast halen daar Kalmthout
er keihard tegenaan ging. Ondanks
dat er te hard werd gespeeld werd het
een prachtige en zeer spannende partij zaalvoetbal. Technisch was
ZVM/Auto Versteege oppermachtig
en dat probeerde Kalmthout te compenseren met de nodige hardheid. De
Zandvoorters lieten zich echter niet
uit het spel halen en namen na tien
minuten verdiend een 1-0 voorsprong
door een doelpunt van Bob Brune. De
voorsprong had groter kunnen zijn
maar de sterk aan de bal zijnde Torn
Loos kon de goede richting niet vin- • Rob van der Berg scoorde voor
Cecils maar liefst vier doelpunten.
den.

Kampioenschap ZVM-welpen

Lions heren
worden overklast

ZANDVOORT - Een succesvol zaalhandbal-seizoen
werd afgelopen zaterdag door
de welpen van ZVM (acht en
negen jaar) bekroond met een
kampioenschap. De Zandvoortse meisjes moeten nog
wel een aantal wedstrijden
spelen maar zijn niet meer in
te halen. Het kampioenschap
werd veilig gesteld door een
gave overwinning op TYBB
met 7-4. Deze overwinning
ontstond mede door prima
keeperswerk van Marielle
Janssen en doelpunten van
Manja van der Neut (5x), Saskia Paap en Wendy Molenaar. ZVM werd dit seizoen
slechts tweemaal verslagen
en de overige wedstrijden
werden vrijwel steeds met
ruim verschil gewonnen.

LIMMEN - Dat de Lions ook
na zaterdag jongstleden zonder punten zouden blijven
stond wel vast daar een bezoek
werd afgelegd bij koploper
Dunking Limmen. De toekomstige kampioenen hebben
Lions geen enkele kans gegeven op een redelijk resultaat.
Lions verloor dan ook ruim
met 86-41.

Aan de basis van dit succes
stond trainster/coach Marja
van Dam, die over een zeer
enthousiast team beschikte,
waarin vele talentjes rondlopen. tiet team bestond uit
Marielle Janssen, Manja van
der Neut, Wendy Molenaar,

Cees van Sloten
verlengt contract
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen en Cees van Sloten
zijn overeengekomen om het
trainerscontract met een jaar
te verlengen. Ondanks de tegenvallende resultaten zijn zowel bestuur als selectiespelers
zeer tevreden over de trainingsaanpak van Van Sloten.

Foto: BRAM STLJNEN
Saskia Paap, Karina Mietes,
Daphina van Rhee, Tamara
van Rhee, Sharon de Vries,
Ilona van der Storm en Mirjam Molanus. Deze meisjes
zorgden voor erg leuk zaalhandbal en over enige weken,
als het buitenhandbal weer
begint, willen zij ook daar het
seizoen met een kampioen-

schap beëindigen.
Zaterdag was het in ieder
geval feest, wat een fijne happening werd. De speelstertjes
kregen van de handbalbond
een vaantje, bloemen van de
club en de ouders hadden
voor een prachtige feesttaart
gezorgd die best in de smaak
viel.

De Zandvoortse basketballers hebben naar vermogen gepresteerd en
gaan alleen in de beginfase redelijk
partij. Vooral door een aantal drie
punters kwam Lions op een steeds grotere achterstand. Bij de rust was het
reeds 37-20. Net als m de eerste helft
speelde Lions in het tweede gedeelte
een zone en dat liep vrij aardig. Dunking Limmen was echter een klasse
beter en bouwde verder aan een grote
overwinning. Lions kende enige momenten van goed basketbal waarbij
vooral op viel, de goed lopende break,
maar dat kon Dunking Limmen niet
verontrusten. Eindstand 86-41.

De Haarlemse trainer is er van overtuigd dat de club zich zal handhaven
in de derde klasse KNVB en wil volgend jaar verder bouwen met de selectie. In het nieuwe seizoen neemt hij
wederom de A-selectie en de A-junioren onder zijn hoede.
Dat de Meeuwen toch wel kunnen
voetballen bleek uit de oefenwedstrijd
van jongstleden zondag tegen het Rotterdamse DOSR. Door twee doelpunten van John van der Zeijs behaalden
de Zandvoorters een goede overwinDe punten van The Lions werden
ning. Het was een nuttige oefenpartij, gescoord door: Adri Beekhuizen 11,
die de Zandvoorters weer wat vertrou- Pierre ter Veer 10, René Baars 6, Thijs
wen zal geven.
Roggekamp 6, Peter Bos 4, Evert Bol 4.

ADVERTENTIE

Brievenbus
EMM
DEMOCRATEN

LIJST 4
I.V. Philatelica
houdt clubavond

Aan het Bestuur en de leden van
Woningbouwvereniging EMM
DEMOKRATISERING WONINGBOUWKORPORATIES
Dames en heren,
Meer dan 10 jaar zijn allerlei commissies in de weer om te bereiken dat
er meer rechten komen voor huurders
en woningzoekenden bij woningbouwverenigingen. Inmiddels heeft het Ministerie een aantal voorstellen opgesteld. Deze zijn inmiddels behandeld
in een advieskommissie, waarin zowel
vertegenwoordigers van huurders als
verhuurders zitting hebben en zijn
deze aangenomen. De Nationale Woningraad - de club waartoe onze vereniging behoort was aanvankelijk voor
- maar nu plotseling tegenstander van
de vernieuwing. Niettemin gaat de
zaak gewoon door en is het wachten op
de door de Minister op te stellen eindtekst.

ZANDVOORT/HAARLEM - PostDe hoofdprijs van de loterij, een lang
weekend naar Parijs ging toevallig zegelvereniging I.V. Philatelica uit
naar een van de leerkrachten, de heer Schalkwijk organiseert houdt morGinsel. Een aantal andere prijzen zijn genavond, vrijdag 6 maart, weer een
nog niet afgehaald. Dit kan alsnog bijeenkomst in het Wijkcentrum, Oosvanaf maandag 9 maart, op de Gerten- tenrijklaan 58 te Haarlem.
bachschool aan de Zandvoortselaan.
Op deze clubavond, waar alle postzeHet betreft hier de lotnummers: gelliefhebbers welkom zijn, wordt zoDe ondertussen gealarmeerde poli- 2637, 0783, 0976, 2975, 0433, 1472, 1434, als gebruikelijk een veiling gehouden.
tie wist de zaak te sussen. Het resul- 1476, 0353, 3341, 0383, 0987, 1095, 0328, Bovendien is er gelegenheid tot het
Om niet achter de feiten aan te lotaat van de bemiddeling was, dat de 0830, 1651, 3346, 0604, 2640, 0428, 0414, ruilen van postzegels.
pen is het voor ons allen van belang
schade aan het gebit wordt vergoed. 1935, 2758, 2757, 0824, 1252 en 1136.
De clubavond begint om 20.00 uur.
ZANDVOORT - Een van de bezoekers van een Zandvoortse amusementshal werd zaterdagmiddag hardhandig verwijderd, waarbij een stukje
van een tand afbrak. De man liet het
hier niet bij zitten en kwam even later
terug met een aluminium pijp.

ZANDVOORT - Het moet Het begin van de tweede helft was
wel heel raar lopen wanneer er voor Brandweer en na zes minuten
geen zaalvoetbalkampioenen keek Cecils al tegen een 1-3 achterstand aan. Cecils heeft wel meer laten
zullen zijn. Zowel Cecils als zien
uit achterstand terug te kunZVM/Auto Versteege kwamen nen van
komen en dat gebeurde ook dit
weer een stapje verder door keer. Ed Vastenhouw had pech dat
zwaarbevochten en benauwde zijn schoten rakelings naast vlogen
Rob van der Berg zou zorgen dat
overwinningen. Cecils had dochpunten
in Zandvoort bleven. Niet
over geluk niet te klagen en de
alleen het feit dat hij alle doelpunten
boog een 1-3 achterstand om in voor zijn rekening nam maakte hem
een 4-3 overwinning op Brand- man van de wedstrijd, ook de akties die
aan die treffers vooraf gingen waren
weer. De man die zorgde dat zeer
de moeite ward. Na de 4-3 voorCecils met de winst ging strij- sprong
drong Brandweer nog wel aan
ken was uitblinker Rob van en kwamen er kansen maar Ed Stefder Berg die de gehele doel- fers bleek opnieuw een betrouwbare
Met nog drie wedstrijden te
puntenproduktie voor zijn re- sluitpost.
heeft Cecils vier punten voorkening nam. In een boeiend gaan
sprong op de naaste belagers en kan
maar te hard zaalvoetbalge- aan een kampioenschap worden gevecht bleef ook ZVM/Auto dacht.
Versteege op het goede pad
door naaste concurrent Kalm- ZVM/Auto Versteege
thout met 2-1 terug te wijzen. Ook aan een kampioenschap den-

hierop zo vlug mogelijk in te spelen dus de vertragingstechniek overboord:
ankers binnen en volle kracht vooruit.
Onze vereniging heeft broodnodige behoefte aan o m. een financiële of kascommissie (dit betreft dacht ik geen
toelichting meer). Een bouwcommissie aantal leden? Samengesteld uit
mensen die in de bouw door praktijkervaring zijn opgeklommen - liefst bij
burgerwerk - die in tegenstelling tot
de armstoelgeleerden weten wat het
betekent zonder of met verkeerde
spullen op een bewoond karwei te zitten. Verder zullen zij het experimenteren moeten uitbannen met nieuwe
materialen die misschien voor de kuststreek niet geschikt zijn.
Het systeem om bij groot onderhoud
bij het starten aan een nieuw blok
steeds een andere bewonerscommissie
op te laten draven helpt niet, omdat de
„know how" van vorige werken niet
meer overeenkomt met de ons bekende
narigheid (een vaste aannemer is tevens zeer aanbevelingswaardig). Wel
kan aan de commissie steeds een tweetal bewoners uit het betreffende blok
worden toegevoegd.
Verder zal in overleg met aannemer

en technische dienst steeds een behoorlijk werkschema moeten worden
opgesteld, zodat de bewoners duidelijk
weten waar zij aan toe zijn. Nu wordt
er een grote opdracht in de buizenpost
gesmeten met de hoop, dat alles er aan
het eind keurig uitkomt onder het
flauwe excuus, dat men geen tijd
heeft, terwijl dit werk voorlopig de
hoofdschotel vormt. Je reinste larie.

vallen en geen lettergreep over onderhoudswerkzaamheden is een giller. De
leden zullen er flink aan moeten meetrekken om deze betere situaties te
scheppen. In het begin zal er wel wat
schroom moeten worden overwonnen.
Verder zal er een goede beleidslijn
moeten komen. Inventarisatie van het
gehele onroerend goed al of niet „groot
onderhoud" behandeld, met overweging of bepaalde panden (flatgebouwen) niet beter gesloopt kunnen worden in plaats van opgeknapt, en de
vrijkomende grond te bestemmen voor
woningen waar op lange termijn meer
behoefte zal bestaan. M.i. is een geldschuld met een gezond onroerend goed
bezit te prefereren boven een pseudo
gezonde balans met als dekking een
woningbestand dat is te vergelijken
met een gebit met een begin van caries.

Een klachtencommissie moet er natuurlijk ook zijn. De wijze waarop momenteel klachten worden verwerkt
tart zeer net gezegd alle vormen van
fatsoen. Specialisten uit de leden die
tijdrovend werk moeten gaan doen,
zullen natuurlijk een vergoeding moeten ontvangen. Beslist geen salaris of
dienstverband. Dit moet kunnen. Het
zal kostenbesparend werken, terwijl
de huidige methode veel weg heeft van
aardappelen schillen met de bijl. Om
tot soepeler besluitvorming te komen
valt het instellen van een „ledenraad"
„De moderne woningbouwvereni(soort OR te overwegen).
ging" schiet er ditmaal helaas bij in.
Wijziging van statuten, huishoudelijk reglement en huurreglement zullen onherroepelijk noodzakelijk zijn.
Wel een artikel over echtscheidingsge-

Alles ter gezonde overweging,
hoogachtend,
S. Hofstra
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DE WUIIf RSCHILDER WONING STOFFERING
WOON.

gaat verhuizen.

24 november 1986 - 20 maart 1987
PREMIE ƒ 50,- per dag per man

uitgebreide collectie tapijt nu met. 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Per 31 maart van L. Davidsstr. 11
naar Corn. Slegersstr. 2

Binnen schilder- en behangwerk
Plafond- en muurwerk

NOVILODI MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten

UITVERKOOP

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte

Vrijblijvend prijsopgaaf.

modellen en coupons.

We gaan gewoon door met veranderwerk
en maatkleding.

Nieuwe openingstijden:
di. t/m za.: 10.00 t/m 14.00 u.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a, Tel. 15186

WHITl NORSE

WHISKY

OtWAOH i
001100 J

veilinggebouw

de witte zwaan
Gasthuisplein
Veiling van meubilair,
vloer-en Perz. kleden,
schilderijen, kleingoed en
vele andere leuke goederen.
De veiling wordt gehouden op
woensdag 25 maart.

OB£MC*
'OO/ O"O"

oo* ge»ta/en o/s gehatcb
S C H O L E N G E M E E N S C H A P

de exotische
CAFÉ
ORIËNTAL

met Franse Brandy
fles 0.75 liter

i \ 11.1 M

"DS. W.J. VAN E L D E N "
In Rembangstraat 36 + Nassaulaan 37
op dinsdag 10 maart
van 19.00 -21.00 uur:

MOKKA LIKEUR

VIEUX

DE KUYPER
15.95

Bentveld.

Voor ons verzorgingshuis vragen wij met spoed

19.95 nu:

Uitat.

stichting Bodaan

95

OPEN AVOND
• Bezichtiging schoolgebouwen.
• Informatie voortgezet
onderwijs:
Diploma MAVO/LEAO/LHNO
en individueel onderwijs.
• Kennismaking met docenten
en medezeggenschapsraad.
+ mogelijkheden tot

Matse
BOUCHER/j
Grote Krocht 7

invalkrachten m/v
voor de verzorging
en de huishouding
die in geval van ziekte of vakantie van het vaste
personeel opgeroepen kunnen worden.
Voor de verzorging
hebben wij zowel gediplomeerde medewerk(st)ers (ziekenverzorgenden en bejaardenverzorgenden) als ongediplomeerden bekend met het werk nodig. •
Voor de huishouding
hebben wij medewerk(st)ers nodig die ingezet kunnen
worden bij het onderhouden van zowel de algemene ruimtes
als de kamers van de bewoners en eventueel ingeschakeld
worden bij werkzaamheden in de keuken.
Salaris volgens de CAO voor bejaardentehuizen.
Voor nadere inlichtingen kunt u, tijdens kantooruren, contact
opnemen met de heer G. Terpstra. Telefoon 023-248181.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de directie van
Stichting Bodaan, Bramenlaan 2, 2116 TR Bentveld (post
Aerdenhout), onder vermelding van het vacaturenummer 014.
Stichting Bodaan is een verzorgingshuis voor 150 bejaarden en
bestaat uit een ziekenafdeling, een
afdeling intensief verzorgingsbehoevende bejaarden en een
afdeling zelfstandig functionerende
bejaarden.

INSCHRIJVING

(Ook woensdag 1 1 + 1 8 maart van
13.30-16.00 uur!)
Rembangstraat 36, 2022 ED Haarlem.

stichting Bodaan
014

(veelal naasMni supermarkten van Oirk van den Broek Bas van der Hei|ben, Oigros en Ditkson)
l Amsterdam Nieuwpoortstraat Liinbaansgracht Sloterkade Delllanöptem Osöorpptan.lambenusZi]lplein Plein'40'«, Motorkade.
BJderdiikkade Kamperloelieweg Kaslelenstraat l Zwanenburg » Hoofddorp l Nieuw Vennep l Zandvoort l Volendam l Hilversum
l KatM|k aan Zee l Sassende™ IHillegom tNoordwi|k l Leden l Noordwi|kerhout l Oude Wetering «Spi|kemsse l Dordrecht
l Schiedam l SliedrecW l Bolnes l Ridderkerk l Papencïecht l Vlaardmgen l Ronerdam Overschie. G J MuWerstraat en AlexanderpokJer.
EN NU OOK l Poortugaal (Winkelcentrum Boomgaardshoek) en Haarlem | Winkelcentrum Schalkwijk) zie voor juiste adressen de Gouden Gris

Aanbiedingen geldig
t/m 7 maart

• Rubrieksadvertentie9 Bel
Weekmedia: 020-562.6271.
• Rubrieksadvertentie? Bel
Weekmedia: 020-5626271.

Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel 1 21 07

PARFUMERIE W1LDERING
SCHOONHEIDSSALON

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder
La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner

informatie op niveau
Wij verzorgen al uw

*******
Epileren - massage - maquilage
-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure
-manicure

INLIJSTWERK
zoals foto's, schilderijen, grafiek, borduursels
etc. Vrijblijvend prijsopgaaf.
Ruime sortering lijsten.

*******
Behandeling volgens afspraak

Kunst & Antiekhandel

Telefoon 12107

„WEST-NEDERLAND"

(zowel dames als heren)

gevestigd op de
Zandvoortse Antiekmarkt
Dorpsplein 2 - dag. geopend

Kerkstraat 23

Zondagmiddag geopend

ELECTRO.FOTO.TELEFOON.FOTO.ELECTRO

jen we u
uitno en voor n
krachtmeting!
Doe hel Tfest ze tegen elkaar. Of test ze tegen
> een concurrent. Ervaar zelf dat de Renault 9 en 11
onbetwiste winnaars in hun klasse zijn.
Van de economische dieselversie tot de razendsnelle
GTE. Ongelooflijk zuinig. Breedgebouwd voor een comfortabele binnenruimte.
Verpakt in een nieuwe styling, even solide als
elegant. Uitgerust voor zwaar werk, met hun vier-torsiestangen-achterbrug (vanaf GTX), onverwoestbaar mechaniek en 5 jaar plaatwerkgarantie.
Meer kwaliteit, meer ruimte, meer comfort, meer
zekerheid. Dat is de winst van geavanceerde techniek
zoals Renault die op de weg brengt.

Klaar voor de krachtmeting? Maak een proefrit in
de Renault 9 en 11. Laat u vooral ook informeren over
het maatwerk-principe in uitvoeringen en opties, van
automaat tot schuifdak, van centrale portiervergrendeling tot lichtmetalen wielen.
Kom langs en ontdek dat méér plezier in autorijden
geen cent meer hoeft te kosten.
De sportieve Renault 11 is er al voor f. 20.360,(inclusief BTW). De Renault 9, de stijlvolle sedan met
de riante kofferruimte, vanaf f 19.720,- (inclusief BTW).
Afleveringskosten f. 420,-.

wij gaan

UITBREIDEN
koopjes!!!
koopjes!!!
kortingen tot

40%

Opkopers gevraagd voor grote partij lampen - TL -schakel-en
electromateriaal

«B ZIE DE ETALAGES
Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378

DE NIEUWE RENAULT 9 EN 11

Prijswijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem,
Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

C49-K

Renault adviseert elf oliën.
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Bureau TERP doet voorstel voor groot aantal veranderingen

Zandvoort moet voor toerist aantrekkelijker worden
maatregelen genomen om de veiligheid voor de voetgangers te verbeteren. Ook zullen de campers in de toekomst worden geweerd.
Als uitwerking van de Bestuurlijke
Aantekeningen bij de Structuurstudie 1980 is door de gemeente voor het
dorpscentrum een plan opgesteld,
waarmee wordt beoogd het voetgangersgebied te vergroten, het parkeren
naar de randen te verplaatsen en de
verkeersdruk te verminderen. In verband met de verkeerskundige aspecten is de afdeling Planologie van het
Centraal Instituut voor het Middenen Kleinbedrijf (CIMK) ingeschakeld,
langrijke belemmering voor de ont- die een en ander heeft geanalyseerd.
wikkeling van de relatie tussen het
Tussen de straten in het centrum
dorpscentrum en het strand. De meest
ideale uitgangssituatie ontstaat, wan- bestaan duidelijke verschillen, vooral
neer dit gebouw wordt gesloopt. Dit door de aanwezige winkels, juist wel of
biedt de mogelijkheid de boulevard niet gericht op toeristen, dienstverle'gezicht' te geven. De invulling van nende instanties of horeca-voorzieeen nieuw gebouw kan een hotel zijn, ningen. Aangezien elk van de straten
een appartementencomplex of een een andere combinatie van functies
combinatie van beide, een zogenaamd heeft, is het niet gewenst een uniforme
aparthotel. Het dient zowel aan de
boulevard- ais aan de centrumkant
een ingang te hebben, waarbij de parterre kan bestaan uit kleine winkeltjes, horecavoorzieningen met (verwarmde, overdekte) terrassen en een
VVV-kantoor. In elk geval biedt het
Bouwes Hotel de mogelijkheid om op oplossing toe te passen. Een plan voor
een zeer centraal en strategisch punt het centrum moet juist rekening nouhet toeristisch product een geweldige den met de verschillende functies en
vernieuwingsimpuls te geven. Daarbij de verschillen in gebruik tijdens de
moet veel aandacht worden besteed zomer en de winter, in de ochtend,
aan een aantrekkelijke invulling van middag en avond. .
de verbindingen met dorp, boulevard
Buiten het toeristenseizoen geldt
en strand.
Essentieel is dat het casino aan deze voor het centrum als totaal, dat de
locatie gebonden blijft. Als gevolg van bereikbaarheid van groter belang is
de uitbreiding van het aantal casino's dan een versterking van het verblijfsin Nederland (met name in Amster- milieu. Dit geldt zeker voor de Haltedam), zal het gebruik van het Zand- straat en de Grote Krocht. Voor Kerkvoortse casino veranderen. Gepro- straat, Kerkplein en Raadhuisplein is
beerd moet worden het casino meer te' het vanuit het oogpunt van een aanintegreren in het toeristisch product genaam verblijfsklimaat gewenst,
l buiten het seizoen een zekere mate
Zandvoort.
van verkeer toe te staan. Daarmee
Voor het VVV-kantoor kan voor wordt een - voor het functioneren van
de winkelvoorzieningen noodzakelijke
- levendigheid in het straatbeeld gehandhaafd.

ZANDVOORT - 'Het enigszins negatieve beeld dat op dit
moment over de situatie in Zandvoort bestaat, zal plaats
moeten maken voor een positieve uitstraling, gebaseerd op
geloof in de toekomst van Zandvoort als moderne badplaats'.
Dit vermeldt het bureau TERP naar aanleiding van het
onderzoek dat in opdracht van de Ondernemers Vereniging
Zandvoort is gehouden. Het bureau is tot de conclusie
gekomen dat een aantal initiatieven noodzakelijk zijn om de
concurrentiepositie van Zandvoort ten opzichte van de
overige Noordzee-kustplaatsen op peil te houden. Er moeten
verbeteringen aangebracht worden aan boulevard en
dorpscentrum, maar vooral ook aan de accommodatie.
Bij de ontwikkeling van Zandvoort
als badplaats verdient een aantal
hoofdthema's speciale aandacht, aldus het bureau TERP. Met name worden genoemd het verbeteren van de
kwaliteit van de 'openbare ruimten'
en het verbeteren of realiseren van
specifiek toeristische voorzieningen
die medebepalend zijn voor het toeristisch product. Een derde hoofdthema
is het verder ontplooien en bedrijven
van gerichte promotie-activiteiten.
De openbare ruimten, waarvoor de
gemeente de eerst verantwoordelijke
is, vormen een essentieel onderdeel
van het toeristisch product. Men
denkt hierbij vooral aan de boulevard,
het dorpscentrum en de verbindingen
met onder andere het strand en Vendprado-bungalowpark. De kwaliteit is
niet alleen bepalend voor de sfeer van
de badplaats, maar bovendien van
groot belang voor initiatieven vanuit
het bedrijfsleven. Daarbij stelt men
vóór, dat de boulevard in drieën wordt
verdeeld, namelijk Zuid, Midden, het
deel tussen het oude Bouwes Hotel en
Bouwes Palace en Noord, de boulevard
Barnaart.
De Boulevard Paulus Loot biedt ruime mogelijkheden om de wandelfunctie te versterken en voor een verbetering van uitzichtpunten en zitgelegenheid, gebruik makend van materi-

Meer fleur en kleur op de boulevard

• 'Er moet worden voorkomen dat de nu nog tijdelijke wijziging van de
Zandvoortselaan definitief wordt.'
(Archieffoto)

deze locatie gekozen worden. In ieder
geval moet getracht worden, het kantoor te verplaatsen naar een meer centrale locatie. Dat kan ook de Kerkstraat of het Raadhuisplein zijn. Het
Het deelgebied 'Midden', omvat het huidige kantoor is buiten de voor het
Badhuisplein, de Strandweg, de Bou- toerisme'en de recreatie zo belangrijke
levard de Pavauge en het Burgemees- winkelstraten gelegen en de looproute
ter Van Fenemaplein. De boulevard erheen vormt een weinig logische vermist hier een aantrekkelijk verblrjfs- binding met het dorpscentrum. De
klimaat en publiekaantrekkende ele- inrichting moet een meer publiekwermenten, terwijl de potenties van dit vend karakter dragen.
gebiedsdeel in principe groot zijn. Er
Het deelgebied Noord omvat de Boukan een ontmoetings- en verblrjfsplaats voor de toeristen worden ge- levard Barnaart. Ook voor dit gedeelte
creëerd door de aanleg van uitzicht- van de boulevard geldt, dat een aanpunten, zitgelegenheid, (verwarmde) trekkelijk verblijfsklimaat voor wanterrassen, kleur en fleur brengende delen en flaneren momenteel ontbreekt. Door de gemeente Zandvoort is
elementen, kiosken en dergelijke.
een plan opgesteld, waarmee de ruimtelijke inrichting van het zuidelijk
Bouwes
deel van de boulevard aanzienlijk zal
Het sombere, uit baksteen opge- verbeteren. Er wordt een verdiept parbouwde, Bouwes Hotel vormt een be- keerterrein aangelegd en er worden
alen die kleur en fleur brengen. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid
vergroot, terwijl de ruimtelijke structuur niet aangepast hoeft te worden.

bleken, dat, bij een vrijwel gelijk gebleven parkeercapaciteit, het aantal
strandbezpekers in zuid sterk is toegenomen. Dit blijkt onder andere ook uit
de toename van het aantal strandpaviljoens en het gebruik van het naaktstrand. De parkeercapaciteit kan hier
uitgebreid worden met twee- a driehonderd plaatsen, door het egaliseren
van een stuk duinterrein langs de
Gort. van der Lindenstraat.
Door realisatie van het Vendoradobungalowpark zullen circa vrjfhonderd parkeerplaatsen in de omgeving
van het NS-station vervallen, ongeveer vijftig procent van de huidige capaciteit. Een beter gebruik van de beschikbare ruimte kan het verlies in
beperkte mate compenseren. Ook het
circuitterrein kan buiten de dagen
met wedstrijdevenementen, parkeerruimte bieden voor de strandbezoekers. Indien het circuit verdwijnt, kan
De Grote Krocht vervult ook in de een deel van het terrein hiervoor bezomer een 'boodschappenfunctie' en schikbaar worden gesteld.
moet dus (per auto) bereikbaar blijven.
Kerkstraat, Kerkplein en RaadhuisEén van de voorzieningen die medeplein worden dan meer gebruikt voor bepalend zijn voor het toeristisch prorecreatief winkelen en flaneren. Het duct, is de bereikbaarheid van Zandhuidige verkeersregime voldoet hierbij voort. Het is duidelijk geworden, zo
goed. Het belangrijkste probleem ligt staat in het rapport, dat het onmogedus bij de Haltestraat. Deze heeft gro- lijk is om de bereikbaarheid van Zandtendeels de fur-tie van aanvoerstraat voort zodanig te verbeteren, dat zelfs
en is voor de meeste toeristen in min- op topdagen geen filevorming meer
dere mate een bezoekdoel op zich. Vol- voorkomt. De praktijk wijst uit, dat
ledig autovrij maken sluit niet goed ook buiten de topdagen regelmatig fiaan bij het gebruik van deze straat en levormins en vertragingen ontstaan.
bij de aanwezige voorzieningenstructuur. Voor een beter verblijfsklimaat Inplaats van de reisafstand is de reisin de zomer zal een oplossing gezocht tijd bepalend voor de beeldvorming.
moeten worden in de terugdringing
van het (auto-)verkeer, zonder de be- Daarom moet iedere mogelijkheid van
reikbaarheid voor bestemmingsver- incidentele verbetering worden aankeer weg te nemen.
gegrepen, omdat een negatief beeld
de bereikbaarheid ook nadeling
Deze planvoorstellen betreffen ta- over
doorwerken op het bezoek op subken van de gemeente. Daarnaast dra- kan
seizoen- en niet-seizoendagen. Zo
gen de ondernemers in het centrum top-,
de knelpunten in de aanvoerrouverantwoordelijkheid op het gebied zijn
de limiterende factoren in het topvan de kwaliteit en de aantrekkelijk- tes
vooral waar het het dagtoerisheid. Bij nieuwvestiging van bedrijven bezoek,
bestaat vooral behoefte aan dif ferenti- me betreft.
atie en specialisatie. De avond-openDe omliggende gemeenten moeten
stelling van de winkels in het seizoen met
hun verkeersmaatregelen rekeen op zondag gedurende het gehele ning houden met het economische bejaar kan beter benut worden, door deze lang van het toerisme voor Zandvoort.
in de regio meer onder de aandacht te
brengen.
Deze zijn nu te sterk gericht op het
oplossen van locale problemen. Zo
Parkeren
/
moet bijvoorbeeld worden voorkomen
dat de nu nog tijdelijke wijziging in
De huidige parkeercapaciteit moet het wegprofiel van de Zandvoortsetenminste gehandhaafd worden, liefst laan definitief wordt, omdat deze exnog uitgebreid. Zelfs op topdagen is tra vertragingen veroorzaakt.
het totaal aantal parkeerplaatsen reDe doorstroming van het verkeer
delijk in overeenstemming met de
vraag, maar toch zijn er wat dit betreft kan worden verbeterd, door verouderproblemen in het centrum en in zuid. de verkeerslicht-installaties te verIn noord kunnen problemen ontstaan vangen en de 'groenfasen' beter af te
door de bouw van het Vendorado-bun- stemmen. Onderlinge koppeling van
installaties bij opeenvolgende kruisingalowpark.
gen is hierbij van belang. Daarnaast
In het centrum zijn er vrijwel voort- moet er overleg zijn tussen de betrokdurend parkeerproblemen. Buiten het ken gemeenten, waarbij het gewest

Grote schoonmaak
door Mevrouw E. JongsmaSchuiten
Juf Nooitgedacht had toen se
jong was wel verkering gehad,
maar haar moeder raadde het
haar af, se vond dat se te jong
was. Nu waren haar ouders
overleden en zat sij als enig
kind in hun keurig huisje. Eensaam, oh nee dat was se niet;
ze had een opgewekt humeur
en ging nogal eens bij sieken
en bij deze en gene op besoek.
Maar voor huishoudelijke
hulp had se een leuk sportief
jong meisje; Sabine heette se.
Inwendig moest se lachen, wat
haar moeder van die naam gezegd sou hebben. Die was nog
uit de tijd van Aaltje en Jopje
of Leentje. Als Sabine kwam
zette se haar fiets tegen het
schuurtje en riep „ik ben het
hoor" en als se klaar was met
haar werk had de juf een
blaadje met twee kopjes thee
en een paar bonbonnetjes,
daar hield se so van en dat was
ook even gezellig.
Nu sei de juf. We moeten nog
praten want voor de Paos wil
ik de schoonmaak klaar hebben. Schoonmaak? vroeg Sabine, alles is toch sctyoon? Nee,
sei de juf, met een ernstig gesicht, bij mijn moeder was alles met de Paos schoon en dat
is al over 14 dagen. De kasten,
al het servies schoon en uitgesopt, bedden gelucht, alle kleren uit de kasten, alles gepoetst

seizoen is in de directe omgeving wel
voldoende ruimte aanwezig, maar de
bewoners van Zandvoort willen bij het
boodschappen doen op korte afstand
van de winkels parkeren. Voor het oplossen van de problemen wil de gemeente het aantal plaatsen aan de
Prinsesseweg uitbreiden. Daar tegenover staat echter een beperking van de
parkeerruimte in de Haltestraat en
Grote Krocht. Behalve de Prinsesseweg zijn er in het centrum nauwelijks
mogelijkheden van betekenis. Daarom
is men aangewezen op de bouw van
parkeerdekken of -garages, bijvoorbeeld op de genoemde locatie, bij de
watertoren en bij het station. De haalbaarheid is echter niet te beoordelen.
Een rendabele exploitatie is waarschijnlijk niet mogelijk, hooguit misschien in combinatie met andere
functies.
De beschikbare parkeerruimte m
zuid is zowel op top- als op subtopdagen geheel bezet. Uit een vergelijking
van luchtfoto's uit 1978 en 1984 is ge-

en gewreven. Wanneer kun je
dan?

ten, zat de juf helemaal van de
kook, wat nou!

Sabine rekende op haar vingers: Maandag hielp se in een
winkel, dinsdag met haar club
zwemmen, woensdag had se
muziekles, donderdag bij de
vrouw van de dokter, vrijdag
haar moeder helpen en saterdag badmintonnen.

De volgende week hoorde de
juf de fiets tegen het schuurtje
zetten en vrolijk riep Sabine:
„Ik ben het hoor, meteen maar
beginnen hè". Ze had haar'
tuinpak aan en zei: „Ik zie alles is al gelucht." Ze stof de de
kasten uit en metéén alles erin,
de juf liep maar even weg, het
gonsde in haar hoofd. Na flink
wat uren zei Sabine: „Ziezo en
kijk nou es alles is klaar, daar
heeft u nu zo'n drukte over gemaakt, het was toch niet vuil,
alles was gelapt, ja het glom
wel, maar toch zoals het echt
vroeger werd gedaan, ze suchtte. Sabine zei en waarom al die
bedden, u slaapt toch maar in
één bed? Ja zei de juf, maar er
kan eens iemand komen.

Juf keek een beetje bedrukt,
Sabine lachte en zei die week
daarop kan ik wel een ochtendje vrij maken, maar ik
moet nu weg naar de pedicure,
dag Juf. Tot dan. De Jufzuchtte. Hoe kwam alles nog klaar!
Maar op de dag dat Sabine
zou komen, hei was prachtig
weer, was de juf om half zes
's morgens al op. Ze sleepte alles uit de kast en het tuintje
stond vol; een vak in een winkel had je kunnen vullen met
vaatdoek, stofdoeken, zeepdoeken, spons en lap, dweilen,
grote boender, ragebol, bezem
en een hoek vol schoonmaakmiddelen. Ze was doodmoe,
maar was overgelukkig, de
bedden en de dekens wapperden vrolijk in de zon.
Daar ging de telefoon, Sabine, erg jammer maar ze kon
niet komen, bij de damesvoetbalclub was een zieke en zondag hadden ze een belangrijke
wedstrijd of zij nu in kon vallen met de training, se had dat
al eens gedaan, wat een eer hè.
Juf tot morgen doei doei.
Alsof de hemel in sou stor-

Buiten ging luid een fietsbel,
dat is mijn vriend mag hij
even binnen komen? Hij gaf de
juf een hand en zei „ik ben
Dirk". Hij keek rond en sei:
„Ze ken er wat van hé", hij
streek over Sabine haar hoofdje, ze was een knap slank meisje. „Maar,"zei hij, „wat ziet die
muur van het tuintje er uit, die
kom ik morgenavond witten,
zet er een rijtje goudsbloemen
langs, dan heeft U zo'n tuintje", stak dan zijn duim op,
„kom Sabine we moeten
gaan", zijn arm om haar heen,
fietsten se samen weg en de juf
dacht, zij had nooit naar haar
moeder moeten luisteren, dan
had ze getrouwd geweest en al
heette haar man dan geen
Dirk.

• 'De Kerkstraat wordt meer gebruikt voor recreatief winkelen en flaneren. Het huidige 'verkeersregime' voldoet hier
goed.'

(Archieffoto)

Kennemerland een sterk coórdmeren- Wanneer dit park wordt gerealiseerd,
is er een extra reden om aandacht te
de rol vervult.
besteden aan de verbetering van de
Het aandeel van de NZH-bussen in kwaliteit van het verblijfsklimaat. Het
het vervoer van toeristen is gering en is van groot belang dat er via de boulezal naar verwachting ook niet toene- vard een aantrekkelijke wandelvermen. Het reizen per trein kan echter binding ontstaat met het dorp. Indien
nog gestimuleerd worden, bijvoorbeeld de hoofdingang nabij het huidige
door flexibel aanpassen van de capaci- zwembad wordt gesitueerd, vormen de
teit, benadrukken van de goede ver- Vondellaan en de Haltestraat de bebinding met Zandvoort, het verkopen langrrjkste verbinding met het dorpsvan treinkaartjes in combinatie met centrum. Om de detailhandel en de
andere faciliteiten, zoals bijvoorbeeld horeca in Zandvoort te laten profitede huur van strandstoelen en de ver- ren van de aanwezigheid van de circa
betering van de service in het station. tweeduizend bezoekers in het bungaDe beëindiging van de dienstverlening lowpark, is het van groot belang dat er
en de sluiting van de stationshal na aantrekkelij ke voetgangersverbindin21.00 uur wordt zowel door eigen inwo- gen met het dorpscentrum bestaan.
ners als door andere bezoekers als een
De voorzieningen op de Zandvoortse
negatief punt beschouwd. Daarnaast
zullen de verbindingen tussen station, kampeerbedrrjven sluiten in de huidistrand en dorpscentrum aantrekkelrj- ge situatie niet aan op de eisen en
wensen die verblijfstoeristen aan de
ker gemaakt moeten worden.
kampeersector stellen. Om het marktaandeel van deze toeristen te verhogen
Accommodatie
is het noodzakelijk dat een groot aantal aanpassingen wordt aangebracht.
Zandvoort heeft een relatief grote Er bestaat vooral behoefte aan vecapaciteit aan verblijfsrecreatieve ac- warmde sanitaire voorzieningen, aancommodaties. In de hotelsector over- sluitmogelijkheden op electriciteitsheerst echter het aanbod van klein- net en riolering, en bijvoorbeeld een
schalige, lagere en middenklasse ho- gemeenschappelijke, overdekte recretels. Een probleem vormt de huidige atieruimte. Daarnaast moet aandacht
kwaliteit ten opzichte van de eisen die besteed worden aan uitbreiding van de
men stelt, op het gebied van modern capaciteit voor toeristisch kamperen
comfort, privacy en dergelijke. De
aanpassing van het voorzieningenniveau heeft geen gelijke tred gehouden
met de stijgende kwaliteitseisen. Als
indirect gevolg hiervan wordt op de
middellange termijn een daling van
het aanbod van verblijfsaccommodaties verwacht, met name in de sector
kamerverhuur.
en aan de opvang van de campers.
Er zal een intensieve aanpassing en Er dient voor gewaakt te worden dat
vernieuwing moeten plaatsvinden, re- verplaatsing van camping 'De Zeerkening houdend met de wensen van de eep' binnen Zandvoort gebeurt, om optoeristen, wat betreft kwaliteit, her- heffing te voorkomen. Opheffing betekenbaarheid en prijs-kwaliteitver- kent, dat de aanbodzijde van de markt,
houding. Vendoradopark en Beach- die momenteel te kort schiet, niet kan
hotel vormen een waardevolle aanvul- inspelen op de vraag naar standplaatling, maar zullen sterk concurrerend sen op goede kampeerbedrijven.
zijn, waardoor een sanering van het
huidige aanbod zal optreden. Het hotelproduct komt uiteindelijk op een
hoger niveau te staan, doordat de ho- Circuit
tels met de meest hoogwaardige voorHet circuit heeft met de huidige
zieningen zullen overblijven.
kwaliteit geen bestaansrecht. Een
Het Vendorado-bungalowpark zal structurele verbetering van het cireen seizoenverlengend effect hebben, cuit is haalbaar gebleken. De investeplus een uitstralingseffect door de ringskosten die hiermee gepaard
promotie in binnen- en buitenland. gaan, zijn echter zeer hoos. Hoewel het

circuit geen relaties vertoont met de
badplaats, is een kwalitatief hoogwaardig circuit voor Zandvoort van
groot belang voor de naambekendheid
en de economische effecten voor de
horeca en de detailhandel. Een slecht '
circuit kan daarentegen beter opgeheven worden. De ruimte die dan vrijkomt kan aangewend worden voor de .'
ontwikkeling van het toeristisch-recreatief product. Het biedt mogelijkheden voor de uitbouw van het Vendorado-park, de aanleg van een nieuw .
kampeerterrein, het plegen van wo- •
ningbouw voor de locale bevolking, de ,_'
aanleg van een 9-holes golfterrein, en- \.
zovoort. Er moet dus gekozen worden
voor een goed circuit of géén circuit. '
In de evenementensfeer ontplooit de •
Stichting Promotion Zandvoort een
drietal grootschalige evenementen,
waaraan ruime aandacht besteed
wordt in de media. Het blijft voor
Zandvoort van belang, deze evenementen jaarlijks doorgang te doen
vinden. Daarnaast wordt er een groot
aantal activiteiten en kleine evene- .
menten ten behoeve van de toerist
georganiseerd, die een extra dimensie
toevoegen aan het toeristisch product
van Zandvoort.
Om bekendheid te geven aan de keu- '
ze voor deze badplaats en aan de verbe- i

Accommodatie moet verbeterd worden f
om verdwijnen hotels te voorkomen
tering van de kwaliteit van het toeristisch-recreatief product van Zand^
voort in al zijn facetten, dienen gerichte promotie-activiteiten ontwik-'
keld en uitgevoerd te worden!
Bijvoorbeeld via advertenties van
VVV, Ondernemers Vereniging Zandvoort en recreatie-ondernemers, in
landelijke dagbladen en in een toonaangevend dagblad in het Ruhrgebied. Zo ook kan men diverse arrangementen aanbieden. Via een 'Zandvoorts' weerbericht op Radio Stad
Amsterdam zou de locale weersituatie
onder de aandacht van (potentiële)
toeristen gebracht kunnen worden.
Op deze wijze kan men trachten sei-,
zoenverbreding vanuit zowel het verblijfstoerisme als uit het dagtoerisme
te realiseren.

Z.O.V. brengt Wiener Blut met veel vaart en verve
ZANDVOORT/HAARLEM
- Op l en 2 maart j.l. gaf de
Zandvoortse Operettevereniging in de Stadsschouwburg te
Haarlem een uitvoering van
de operette „Weiner Blut" van
Johann Strauss, met begeleiding van het Haarlems Operette-orkest onder leiding van
Bert van Poelgeest. Voor de
voorstelling van zondag was
het publiek in groten getale
opgekomen en de schouwburgzaal was dan ook bomvol.
Onder de aanwezigen was tevens de Oostenrijkse Consul.
De operette werd door Z.O.V. met
vaart en verve in fraaie decors en costuums op de planken gezet en bevatte
enkele verrassingen zoals in de openingsscene, waarin een groep toeristen onder leiding van een erkende reisorganisatie, een bezoek aan Wenen
brengt en de standbeelden bewondert
van personen, die later in de operette
een hoofdrol zullen vervullen. Een
sponsoring welke Z.O.V. kennelijk nodig had om uit de hoge kosten van de
produktie te komen.
Ook in het derde bedrijf werd een
scène ingelast, waarin een stokoude
Wener (Jan v.d. Werf f) in een lied aandacht vraagt voor het voortbestaan
van de operette en Z.O.V.
De operette speelt zich af in adellijke
kringen tijdens het Weens Congres,
waar blijkt dat graaf Balduin Zedlau
en zijn vrouw Gabrielle het niet goed
met elkaar kunnen vinden. De graaf
heeft een geliefde, Franziska Cagliare
maar laat ook zijn oog vallen op Pepi,
de vriendin van zijn bediende Josef.
De verwarringen beginnen eerst goed
als de chef van de graaf, de minister
prins Ypsheim-Gindelbach, Gabrielle
aanziet voor de geliefde van de graaf
en Franziska voor diens echtgenote.
Steeds nieuwe verwikkelingen en persoonsverwisselingen doen zich voor tot

Naast fraaie decors en kostuums bevatte Wiener Blut ook enkele verrassingen.

tenslotte in het derde bedrijf de graaf
belooft zijn vrouw trouw te zullen zijn,
Cagliari wordt het eens met de prins,
Pepi heeft haar Josef en gezamenlijk
geeft men de schuld aan het Weense
bloed en de champagne.
Ineke Groen in de rol van Gabrielle
en Tineke Krieger als Franziska beschikken over mooie zangstemmen en
een ongedwongen acteertalent. Jan
v.d. Werff oogstte veel succes met zijn
rol als de wat jichtige prins Ypsheim
en Amand Hekkerzette een waardige
graaf Balduin op de planken en hij
wist met zijn geschoolde stem de zaal
te boeien. Ook Wim de Vries gaf een
goede vertolking van de wat nerveuze
bediende Josef. Opvallend was de rol,
die Mirjam van Looy vervulde. Haar

Foto: Berlott

jeugdige charmante verschijning bij
De muziek van deze operette is sahaar wat frivole rol van Pepi en ook mengesteld met behulp van reeds eerhaar zang mag niet onvermeld blijven. der door Johann Strauss gecompo-,
neerde werken, bij de selectie waarvan
Ook de samenzang van de solisten de componist in het laatst van zijn
kwam goed tot zijn recht, b.v. het sex- leven heeft medegewerkt doch de paritet in het tweede bedrijf. Het koor was tuur werd door Adolf Muller jr definigoed op dreef en voelde zich kennelijk tief samengesteld. Enkele maanden na
thuis bij deze Weense muziek. De fraai het overlijden van de componist vond
uitgevoerde dansen van de balletgroep l in 1899 de première te Wenen plaats.
onder leiding van Tmy van Nielen waren een welkome aanvulling op het
De Zandvoortse Operette Verenigeheel. Kortom een uitvoering, welke
een vlot verloop had mede dank zij de' ging kan ongetwijfeld terugzien op
regie van Paul v.d. Ancker. Rest nog jeen geslaagde uitvoering en gehoopt
een bijzonder woord van lof voor Bert ^ag worden dat de vereniging volvan Poelgeest, die orkest-koor en solis- doende financiële steun ontvangt om
ten goed in de hand had en voor het een reeks operettevoorstellingen in de
alert begeleidend Haarlems Operette toekomst voort te zetten.
Orkest.
W. Berlott
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Ik vond wat ik zocht op te Grote Krocht
Erica

Mode
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

WEEKENDREKLAME VAN AART VEER

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

De nieuwe voorjaarskollektie is
binnen van

de lekkerste

Hollandse

MOESGOUDREINETTEN
2 kilo
grote Spaanse

CLEMENTINES

Maak het gezellig thuis
haal een bloemetje van
„Erica" in huis
grote sortering

1.98 Sinaasappels

zonder pit 10 voor

Passage 42
Zonnestudio
Kapsalon

met knoflooksaus tepond

ZONNEBANK 20 min. ƒ 9
(snelbruinbuizen)
abonnement 10x ƒ 80
GEZICHTSKANON
20 mm ƒ 10
abonnement 4x ƒ 35
LICH KANON 40 mm. ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100
WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK
ZONNESTUDIO OOK
'S AVONDS GEOPEND

Passage 42
Tel. 12500

Grote Krocht 24 -Zandvoort
N.V. „LMIC"

ECHT OOSTENRIJKS... JE PROETTT!

Laboratory, Management andilnformation
Consultancy
Voor ons in mei a.s. te vestigen bedrijf in Zandvoort worden gezocht

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

(administratief)

Vrijdag en zaterdag

Schokoladenfinger
vanaf dinsdag

ƒ 1,—

Apfelstrudel

ƒ 1,25

Amsterdam!
heeft 't
Dirck Dirckz geeft 't
Indien U vanal nu tol eind maart op zondag" in
restaurant Dirck Dirckz ol Dirckshol mei Uw gezin
kom! lunchen ontvangt ,
U voor ieder gezinslid eern
gratis ticket voor één van
de volgende attracties

medewerkers (m/v).
Vereisten: diploma MEAO of afstuderend.
Aantoonbare affiniteit voor informatica.
Leeftijd: 18-23 jaar.
Reacties: Haarlemmerstraat 3A,
2042 NA ZANDVOORT

Echte bakker Balk

rederij Kooy^

Hogeweg 28

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Elhe

Haal met deze
kou de warmte
van de bloemen in
huis

SLAGERIJ
ARBOUW

1 pond Hamlappen
1/2 pond Biefstuk
1 ons Achterham
1 ons Leverkaas
1 ons Rosbief

BLOEMENHUIS
De specialist

6,75
7,25
2,65
1,10
2,95

in al uw

bloemwerken

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60 '

GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS, enz.

vragen voor Zandvoort

bezorg(st)ers
min. Ift. 15 jaar.
Inlichtingen voor Haarlems Dagblad bij mevr.
Spruijt, tel. 02507-15324 en voor De Koerier bij
mevr. Spaans tel. 02507-12498,

De prijs
Slechts

Transavia vliegt u naar London waar D-reizen
een luxe 5-sterren hotel voor u heeft geboekt.
of één van de andere prijzen o.a. een weekend
in Hotel Het Hoge Duin - een diner voor het hele
gezin - of één van de flessen wijn.

Welke kleur hebben de servetten?

O Wat is de prijs van het goedkoopste
*" hoofdgerecht op de kaart?

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
b r u i dlsl jja p o n
M

voor volwassenen

O Wat is de naam van de rode huiswijn?

ICRO
t

.^.
f

voorkinderen tot 12jaar
Deze aktie is alleen geldig in de restaurants
Dirck Dirckz en Dirckshof
" In de krokusvakantie (28 februari t/m 8 maart) elke
dag geldig

1.

GR AT l S

k 0 o P

Voor kinderen het kindermenu "Ernie"
2 Knakworslies met Inles en appelmoes
vanal 12 00 tot 14 30 uur

VOOR HET HELE GEZIN

De Koerier

1 p

De lunch bestaat voor volwassenen uit
Varkenshaas bielsluk "Floriale" met groente en
aardappel garmluur

WIN EEN VAN DE
V.I.P. WEEKENDS
NAAR LONDON

en

4

Mada
üetMiranda-bad^

EXTRA - EXTRA - EXTRA

Haarlems Dagblad

BLOEM- en GROENTEZADEN

«ff

10.-

Toonzaal:

KWEEKKASJES
JIFFY-POTS
ZAAIGROND - BEMESTING

fff*!
Artis

J. BLUYS

Fa. Gansner & Co.

Kwekerij P. van KLEEFF

CH

1j

Grote Krocht 25
tel. 144O4

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- • Reflectanten op advertenden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter- ties onder nummer gelieven
grootten.
ervoor te zorgen dat het numParticulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Haltestraat 12
en dat de brief geadresseerd
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoort
wordt
aan:
Centrale
OrderZandvoorts Nieuwsblad ƒ0,33 per millimeter.
Tel. 02507-12616
afd. Weekmedia, Postbus
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of voorkomt vertraging in de be02977-28411 of afgeven of zenden aan:
handelmg.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM ZandSLAAPKAMERS TE HUUR
voort.
met gebruik van douche en
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
toilet. Bilderdijkstr. 11.
1430 AG Aalsmeer.
SLECHT IN DUITS?
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
BEL 023-331152.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- * Te koop- staande scheveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, merlamp, voet crème, kap
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer crème met bruin. BilderdijkCourant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- straat 11.
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms- * Te koop vouwbed ƒ50.
Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en Tel 13975
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. * Te koop WMF koffiezetmarundvlees en natuur varkensvlees
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
chme met stoom en heet wa• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- ter Inl: tel 19000.
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
Timmerbedrijf
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
R.
F. Lamrners
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummeri voor al uw timmer- en onderverstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè houdswerk. Tel. 023-364168,
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word b g g 023-381378.
ƒ 2,50 m rekening gebracht.
* T k. 100% leren jas, maat
Van Stolbergweg 1
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 40-42; imperiaal; veiligheidsof
sleepstang,
nieuw.
Bildernisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Zandvoort - Tel. 17093
dijkstr 11.
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
* T.k 2 rad graf. best. model
DINSDAG GESLOTEN
Postbus 122,
auto's (Tamiya) + zender, ac1000 AC Amsterdam.
cu's etc Pr n o.t k Tel. na 17
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- u 02507-15359
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een accepigi- * T k Aupmg opklapbed,
voor de vensterbank
rokaart.
120x190 cm, met zeer gave
matras. Pr. n.o.t.k. Tel 18773
(div. maten)
* T k autokinderstoel ƒ 40;
Gratis
karrewiel-tafel, 080, ƒ 100; 4pits gasstel ƒ40 Tel. 17481.
Woninggids van Zandvoort
* T k. bergmeubel, wit/
zwart, ƒ300 Tel 17593
v^tl \J t makelaars
* T k. blauwe kinderwagen
(hoog model); wipstoeltje
NVM
(wit) Tel. 12644
Tel. 02507-12614
WONINGRUIL Aangeb.- gr.
T k CARAVAN, Burstner City, 5-kam. eengez.hoekh m.
* Aang bankstel 3 + 2 + 1,
Hillegom-Antiek bouwj. '76, lengte 4 85 m, mcl c.v., tuin zuid, schuur enz.,
zw. hout, losse kussens, bij- Vijf toonzalen leefbare meub. open voortent. Verdere infor- rust. str., Haarlem-Meerwijk.
Gevr.:
3-kamerwoonr.
in
pass tafel. Tel 16121
in alle stijlen, ook Mechels en matie. tel 02507-14992.
Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel.
cirkelzaac Itafel, voor 11 uur: 023-330085.
* Bent u geïnteresseerd in Henry II Laagste prijzen!
* T.k.
het werk van Amnesty Inter- Leidsestraat 122 Dag. tel z g a n Tel. 023-33922S
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
national en wilt u zelf ook iets 02520-20993 Koopavond
* T k. diepvrieskist + manddoen, bel dan vrijblijvend * Is maandag een fijne dag'je, nuttige inhoud 220 Itr, v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr.
12572
Ja, 's avonds zingen bij ƒ 150. Tel 02507-12558
2B, tel. 02507-12070.
„T O Z " in „de Krocht" om 8 * T k. eiken t v-kast ƒ200.
BONTMANTEL-INRUIL
ZOEK EEN LIEVE MOEDER
Met
(kleine)
bijbetaling uur. Kom eens luisteren bij Tel 17593.
of OMA die tegen een yerMeest exclusieve lichtge- het Toonkunstkoor ZandEen fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander
* T k. essehouten tafel met goedmg overdag op mijn kind
wicht nappa lammy-coats en voort.
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
bontmantels Bontgevoerde * Jongen 10 jaar wil graag 2 bankjes ƒ300. Tel. 16019. wil passen. Inl. vanaf 9 maart:
sector kwijt wilt.
regenmantels. Bel voor af- uw hond uitlaten Liefst om- * T k. grote kaptafelspiegel Lorentzstr. 264, na 18 uur.
Ook voor huishoudelijk personeel.
spraak of uitgebreide docu- gevmg Oud-Noord of zwem- mt 100 cm rond, met 2 zijwanZOMERGARDEROBE
mentatie: 020-233488
den, uitklapbaar, wit, ƒ50.Coupeuse leidster A geeft
bad. Tel. 17030
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en
privé naailes. Niet meer dan
* Carnaval 1987 Uitgeblust? •*• Na de krokus-vakantie Tel 16202
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat
3
mensen.
Tel.
17030.
Kom dan nu tot rust bij de start de 4-lessen cursus 1e * T k. nieuwe l.br. regenjas
tussen ieder woord, punt ol komma een vakje vrij. Schrijt
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
Zandvoortse Schaakclub ie- hulp bij hartstilstand (reani- en l blauwe wastafel Tel.
voorbeeld aangeeft.
dere donderdagavond in het matie) bij de Kruis Ver. Inl tel 16050.
Gemeenschapshuis
16085/14624
* T k. set golfstokken, merk
* Duikteam Zandvoort leer -*• Noteer alvast, 10 en 11 Ram-Laser, 12 stuks, zg.a.n.
nu de mooie onderwaterwe- april, uitvoering van het to- Tevens golfballen. Tel. 18698.
reld kennen Voor complete neelstuk „Beschuit met muis
snorkel- en duikopl info De jes" van Herman Heyermans T k. VOLGLAS AQUARIUM Videotheek 'Dombo'
met onderkast -f hchtkap,
Corn.Slegersstraat 2B
Duinpan Tel 12170 of 17237 Ton ver Wim Hildering.
afrn. 120x40x50 cm. Prijs
Tel. 02507-12070
* Even eruit voor de drukke •*• Ook in Maart een gezellig ƒ850. Tel. 17282
1
film ƒ5//7,50 p.d.
Paasdagen, dan snel bellen programma bij de verg
5 films ƒ 25 p.week
tel 12432 Slechts ƒ 10 m VROUWEN VAN NU. Word * T k. vrieskist 570 liter en
Verhuur movie-boxen.
1987, donateur van ton ver ook lid of bel om inlichtingen geiser. Gevr. kleine vrieskist
± 380 liter. Tel. 16050.
„Wim Hildering"
met nr 14462.
* Gevr huish hulp voor één OPPAS GEVRAAGD voor T k zeer excl zalmrose
ochtend m de 2 weken Tel onze dochter van 3 jaar. Af en BRUIDSJAPON, 100% taftzijde Model uit Italiaanse
12484
toe 's avonds of overdag In Voque. Maat 36/38. Nw.prijs
* Gevraagd koelkast, tafel- april en mei de hele zaterdag ƒ3000 VraagpHjs/1500.Tel.
Voor al uw
model Tel 14628
Tel 14421
02507-18773.
inlijstwerk
GEVRAAGD WOONRUIMTE * Oude ansichtkaarten gevr * T k. zonnebank, heel weiKunst & Antiekhandel
voor Z personen Tel 14104 door verzamelaar Geeft goe- nig gebruikt, ƒ 300. Tel 13975.
„West-Nederland"
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
Golvend haar zonder perma de prijs. Tel 02507-13666
* T k. z/w draagbare t.v. Gevestigd op de Zandvoort-'
13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
nent. QUICK WAVE is de op- Te huur gevr. van mei t/m ƒ75; bureau ƒ45; rijlaarzen, se Antiekmarkt, Dorpsplein 2.
op donderdag
lossmg 6-8 weken natuurlijk aug 2-kamerflat of huisje, ge- mt45, ƒ20. Tel 17593
Dagelijks geopend.
vallend haar voor ƒ65, mcl. heel vrij, met k d t , liefst met
Naam
wassen, knippen en föhnen tel, niet m Noord. Tel 020- * T k a kleine Ned. postze- * Wie heeft mijn trouwring
gelverzamelmg t/m 1983, ca- gevonden, „goud" in de vorm
Tegen de inlevering van deze 922187.
Adres
taloguswaarde ƒ 250, ver- van 2 slangen. Hoge beloadvertentie, tube gel van
TE HUUR GEVR.: woonruimte koopprijs ƒ 175. Tel. 15525, na ning! Tel. 18770.
ƒ 12,55 voor ƒ 5
Telefoon
te Zandvoort, max. huur 18 uur.
INSTITUUT PHYTOMER
• Uw advertentie voor de ruKosterstraat 11 - Tel 14975 ƒ550. Tel. 16792, na 18 uur * Wie houdt niet van gezel- briek FOTO-FILM kunt u zowel
Postcode
Plaats
mengpaneel, ligheid? Een avond bij elkaar schriftelijk als telefonisch op* Help de Polen. Stuur eens * Te koop
zwart,
werkt
op
220
v,
merk
toneel,
dat
kan,
voor
maar
geven.
Het
telefoonnummer
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u! Phonic, 5 kan., vaste prijs ƒ 10 voor 1987 donateur „Wim van Weekmedia is 020ƒ 100. Tel 15052.
l Hildering"
1562.6271.
Inl. tel. 02907-5235.

o.g.

.

Komkommer

AART VEER

SWINGER

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

.Q

GROENTE EN FRUIT

NICOVERHEY

ÏÏIOS

1,98

hand en pers ± 125 stuks l «f 9
uit onze keuken

MarcO'Polo

ICRO

1.98

BANANEN
één heel kilo
Let op 1 hele doos
zoete en sappige
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A Wat is de naam van de bedrijfsleider?

m t

e

e u 0 2 - 5 1

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN / 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO'S kUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN

C Uit hoeveel restaurants bestaan de Dirck
"" Dirckz Horecabedrijven?

BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

Deze bon voor 5 april a.s. opsturen naar:
Dirck Dirckz Horecabedrijven b.v.
Antwoordnummer 245
2130 VB Hoofddorp
(een postzegel is niet nodig)

RESTAURANT DIRCK DIRCKZ
Amsterdam
Telefoon 020183176

RESTAURANT DIRCKSHOF
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam
of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Met een Micro komt
u onder de mensen.
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"arnavalsviering vertoont pieken en dalen

't staat in
de krant
iedere week
weer

Tropisch Karnaval' wordt
uitblinker van festiviteiten
ZANDVOOBT - Terwijl De
Schuimkoppen en de kinderen
niet hun ouders in gebouw De
£rocht al bezig waren om een
eestje te bouwen, werd op het
aadhuis aan Prins Walter
rjen Urste van de Scharrekopjen de scepter van het Scharregat overhandigd. Als blijk
/an waardering kreeg burgenaeester Machielsen een echte
piet Schardriaan overhanjigd. Een waardevol bezit voor
ie gemeente, vergelijkbaar
-net de Mondriaan van Hilverum. Later is uit betrouwbare
bronnen vernomen, dat Vorst
fan meer van de herkomst van
jit schilderij af moet weten.
\Vethouder Aukema werd in
ie halve bloemetjes gezet. Omjat hij 'alle subsidies'halveert,
creeg hij een halve medaille
mgehangen en ontving hij

ook een halve fles wijn. Even
later spoedden ook De Scharrekoppen zich naar De
Krocht. Het carnavalsfeest
was officieel begonnen.

Ook tijdens het gekostumeerd bal, 's
avonds in De Krocht, was er volop
sfeer, al viel de belangstelling enigszins tegen. Er werd door ongeveer honderd feestvierders aan deelgenomen,
maar ondanks dat zat de stemming er
bij de - soms uitbundig - versierde carVoorafgaand aan het ritueel waren navalsgangers goed in.
de carnavalsverenigingen in hun
praalwagens in optocht naar het
Mede door het redelijke weer trok de
dorpscentrum getrokken. Het was optocht
op de zondagmiddag veel puvooral dé optocht voor de kinderen, die bliek. Vooral
de muziekbands en
vol enthousiasme vanwege de ver- mede door de door
praalwagens viel
kleedpartij naar het startpunt waren er aardig watenkele
te zien. De padvinders
gekomen. Hier werden-alle kaarten van Sint Hubertus
hadden zoveel zorg
voor het kindercarnaval uitgedeeld, besteed aan hun praalwagen,
dat zij
tweehonderd vijfenzestig in totaal. daarvoor
wisselprijs kregen uitgeDaardoor werd het, na de toch enigs- reikt. Hetdefeest
werd daarna verder
zins verregende intocht, behoorlijk gevierd tijdens het
boerenbal in De
druk in gebouw De Krocht. De kinde- Krocht. Hoewel dit ook
als een
ren vermaakten zich uitstekend met voorbereiding gezien kanweer
worden, op
de goochel-clown en de ouders werden de erop volgende kroegentochten.
's
al snel door de Wijkerboertjes in de Middags en 's avonds van de De
juiste stemming gebracht. De eerste Schuimkoppen,
terwijl ook De Schargrote polonaise werd een feit. Later op rekoppen 's avonds
door het dorp trokde middag werden aan de kinderen de ken.
prijzen uitgereikt voor de mooiste kostuums, wat enige spannende momenHoogtepunt werd wel het feest op
ten voor de kleintjes gaf.
.Nieuw Unicum, dat maandagavond

Veel kinderen (en ouders) hadden hun uiterste best gedaan om er zo mooi mogelijk uit te zien. Foto: Bram stijnen

plaatsvond. Volgens de schattingen
waren hier acht- a negenhonderd
mensen op af gekomen, waaronder
vooral veel jongeren. Het werd een grote deinende massa op de Bnnk, op de
maat van de muziek van De Wijkerboertjes en het veertien man sterke
orkest Cita Con El Pasado of de band
Bota Nova. Ook de beide carnavalsverenigingen waren hierbij aanwezig,
terwijl zrj zich later op de avond nog
zouden terugtrekken om alsnog even
een kroegentocht te houden.
De laatste lootjes wegen het zwaarst.
Maar of dat ook voor carnavalsverenigingen telt is niet bekend. Maar ook
dinsdagavond waren de heren weer
present. Terwijl De Schuimkoppen
zich in Old Chap terugtrokken, pleegden De Scharrekoppen nog even een
'slooptocht' om hier en daar de versiering wat voorzichtig te slopen. Een
duidelijk einde van een voor de heren
vermoeiende reeks dagen. Maar geen
nood. De leden van de Raad van elf
van De Scharrekoppen hadden allen
vrijaf genomen om 's avonds weer geheel fris present te zijn.

De prinsen van de beide verenigingen ontmoetten elkaar regelmatig.

Foto: Bram Stijnen

Al was het dan iets rustiger dan
voorgaande jaren, mede dankzij de
sponsoring van diverse Zandvoortse
bedrijven, waaronder de horeca, werd
het een carnaval waar met tevredenheid op wordt teruggekeken. Vooral
door de beide verenigingen. "Het was
lekker druk en gezellig", merkte Vorst
Jan op, alvorens hij zijn medewerking
zou verlenen aan de slooptocht.

Proclamatie
Wij Prins Walter den Urste, uit het Hof der Narren, van het Gilde der
Barbieren, Groothertog van de Papilloten, Graaf van de Shampofles, Hertog
van de Gekrulde Snor,
bij de gratie van de Vorsten en de Raad van Elf hebben besloten en doen bij deze
weten:
• Dat nu slopers hun gang kunnen gaan
het met Bouwes in een wip is gedaan.
• Dat de journalistiek zit in de problemen,
Zandvoorts 'Morgen' is met meer verschenen.
• Dat bij een komend surffestijn u zich zult verbazen,
hoe wij Scharekoppen in de zeilen komen blazen.
• Dat al doet het warenhuis niet mee,
wij hebben toch een V&D.
• Dat gooi niets in de parkeermeter, maak de gemeente blij.
dan komt er nog zo'n kunstwerk bij.
• Dat wil je bloembakken op de Zandvoortselaan schadevrij ontwijken
moet je veel te diep in het glaasje kijken.
• Dat er gelukkig een nieuwe traditie is geboren,
een nieuwjaars-concert van alle koren.
• Dat het carnavalsbal stond haast op de tocht,
maar wij hebben gelukkig nog de Krocht
• Dat ook halve subsidie is wel geld,
maar je bent nu sneller uitgeteld.
• Dat de ambtenaren hiermee niet zijn in hun nopjes,
want ook de koffie zit nu in halve kopjes.
• Dat nu wij alles hebben gehad,
hoera wij leven gelukkig in het Scharregat !.'!

?§ fff:

't staat in
^e krant
iedere week
weer

Alaaf !!!

Prins Walter den Urste.

Ben je gediplomeerd

bejaardenverzorger/ster
ziekenverzorger/ster

ALS IEMAND UDIT KAARTJE
LAAT HEN, KAN
HERHALEN GEEN KWAAD.

of
heb je een diploma MBO-VZ
of MDGO, wil je een fijne
baan en niet zo ver van huis,
maak dan een afspraak met
Madeleine van den Brom
voor een informatief gesprek.
Tel. 02507-61107 dagelijks
van 9-17 uur.

St. Nieuw Unicum
Wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten.
Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

EEN FUNE BAAN BU
DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN
Zoek je een leuke en afwisselende baan bij een gezellige
supermarkt7 Lees dan snel door, want wegens uitbreidmg van onze aktiviteiten m Amsterdam en de Haarlemmermeer hebben wij weer volop toekomstmogelijkheden
voor enthousiaste

WINKELASSISTENTEN m/v
leeftijd 1 6 - 2 0 jaar
Direkt inde praktijk en onder deskundige leiding ga je
meewerken om de dagelijkse presentatie van de diverse
afdelingen zo optimaal mogelijk te verzorgen

KASSIERES
Na een gedegen vakopleiding en een aansluitende mwerkpenode krijg je een afwisselende taak m onze gezellige
winkels

MEDEWERKERS m/V
vanaf 18 jaar
Dames of heren die 's avonds iets extra's willen verdienen
kunnen bij ons gedurende enkele avonden per week van
18 30 - 22 00 uur meewerken om onze supermarkten
weer aan te vullen voor de verkoop van de volgende dag

TEAM-LEIDER m/V
vanaf 25 jaar
HIJ/ZIJ krijgt de leiding over het avond-team en is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden
Wij bieden je' 'een goede opleiding 'volop doorgroei-kansen
'een goed vast salaris 'interessante kortmgsregelmg.
Interesse' Ga dan eens praten met de bedrijfsleider van
het dichtstbijzijnde filiaal of stuur de bon op
(Ukunt ook bellen naar ons kantoor 020-11 08 12, en vraag
naar Mevr Zwetsloot)

Als iemand u laat weten dat hij of zij doof is, zorg
dan dat uw gezicht goed zichtbaar is, spreek langzaam en
dui-de-lijk en herhaal zonodig dingen of schrijf ze op.
Zo bevordert u het contact En dat is belangrijk.
Want dove mensen horen er bij. SIRE
PUBLIKATIE AANGEBODEN DOOR DIT BLAD. IN SAMENWERKING MET DE STICHTING IDEËLE RECLAME

BON

Aan Dirk van den Broek Supermarkten
Donauweg 5, 1043 AJ Amsterdam
t a v Mevr M Zwetsloot

Ik ben geïnteresseerd in de funktie:
O
O
O
O

WINKELASSISTENT
KASSIERE
MEDEWERKER AVONDTEAM
TEAMLEIDER AVONDGROEP

Naam
Adres en code
Plaats
Telefoon.
Opeiding
Ervaring
Geb datum:
Referentie'

DONDERDAG 5 MAART 1987

WEEKMEDIA 30

10

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG

NUTROMA
KOfflEMELK

Haltestraat 1
Telefoon 16123
Uw speciaalzaak
voor

HALFVOLLE

nutroma
»

NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland

in handig schenkpak

W^^^ .

UEUWEZEGEL

-.UarOf

Zondagmiddag
geopend van
1-5 uur.

PAK
250 GRAM

LIEBFRAUMILCH

....PEDICURE....

een QbA kwaliteitswijn uit de
Rheinpfalz-streek, enigszins zoet

FLES 0.7 LITER
GEEN

A£ MAAR
JOSÉ LOOMANMOLENAAR

KIie-BAAL

gedipt.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

geenjUKf maar
OP VELER
VERZOEK
HERHAALD

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG
Voor al uw
Homeopathie- en
Reform-artikelen.

BRUINE BONEN
WITTE BONEN ,
CAPUCUNERS

iuü «ia ü-^^-^rS

Dr.Vogel,
VSM Schwabe
Lid VN R
Reformhuizen
Haltestraat 1,
Tel. 16123.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

n HJfc}.'*fe-srf/ï

OUDERWETS LEKKER

LIMONADE GA2EUSE
diverse smaken waaronder champagne-pils

0.75 liter

* HAMBURGERS
* BEEFBURGERS
* UIENBURGERS
* MEXICAANSE BURGERS
* S H O A R M A BURGERS
een traktatie voor jong en oud, zowel op
een lekker broodje als bij de maaltijd.
In handig foliepak dat ook buiten de
koeling houdbaar is

HEERLUKHALF OM HALF

pak inhoud

• OOSTZAAN: Zuideinde 39 O VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 «ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 4 9 - 5 3 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizingalaan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1a
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

iedereen leest
de krant
altijd en overal

y-
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Subsidie beroepskracht bijna uitgesloten

Kinderdagverblijf Pippeloentje
vrijwel zeker in juli op te bestaan
ZANDVOpBT - Als er binnen korte tijd geen zicht komt
op een beroepskracht, zal het
enige kinderdagverblijf in
Zandvoort, Pippeloentje, vrijwel zeker per l juli zijn deuren
sluiten. Op die datum loopt
het huurcontract met de gemeente af. Gezien de onzekere
toekomst, zonder subsidie, en
de onmogelijkheid om zonder
beroepskracht door te werken,
vergt een verhuizing naar een
andere ruimte teveel.
Voor de medewerksters van Pippe• De felicitaties gingen naar leden van de jubileumcommissie, naar ere- en bestuursleden. V.l.n.r. de heren Pols, loentje staat het al bijna vast dat er
Barmentlo, Bouman, Schouten, Lagendijk, Goedegebuure, Waardenburg, Methorsten Arnoldi. Van de jubileumcommis- geen beroepskracht komt. Het is onsie ontbreekt op de foto de heer J.E. Koper.
Foto: Bram stijnen dertussen zeker geworden dat de gemeente hier geen geld voor geeft, terwijl er verder nauwelijks nog een subsidiebron aanwezig is. Als laatste strohalm geldt de provincie, waaraan nog
een verzoek is gericht. De kans dat dit
verzoek wordt gehonoreerd is echter
ZANDVOORT - Al vijftig jaar verwisselen leden van de volop gebruik van gemaakt door de politie-functionaris- miniem.
Zandvoortse Politie Sport Vereniging hun uniform voor sen. Men vond veel ontspanning in het grote aantal sporsportieve kledij. Dit feit wordt dit jaar uitgebreid gevierd ten dat beoefend kon worden. Bovendien bevorderden de
Volgens één van de initiatiefneemmet diverse wedstrijden en toernooien. Het startsein'werd landelijke wedstrijden, die regelmatig werden gehouden, sters, Relinde Adegeest, zegt de gemaandag gegeven, met een druk bezochte receptie.
het contact met andere korpsen in het land.
meente wel het belang van het kinderSinds de oprichting van de vereniging, l maart 1937, is er Zie ook pagina 3
dagverblijf in te zien, maar geen geld

Vijftig jaar een ander uniform
ZANDVOORT - Volgende
week woensdagmiddag om
twee uur vindt in het raadhuis
een openbare hoorzitting
plaats, in verband met het bezwaarschrift van een Zandvoortse parkeerterreinpachter. De pachters werd vorig okdie periode, want in de winter valt
tober duidelijk gemaakt dat in nauwelijks
iets te verdienen met een
hun contract niet verlengd er
parkeerterrein. En die regeling geldt
werd en dat zij voor het ko- niet alleen voor mij, ook voor een andernende jaar opnieuw moesten re pachter die al achtien jaar op terinschrijven. Aan de hoogste rein bij de watertoren staat".
inschrijvers zouden de par- Martens protesteerde vorig jaar dikeerterreinen worden toebe- rect al tegen deze regeling. Volgens
deeld. De heer Martens is de zijn zeggen had hij uit een advertentie
vernemen dat ook 'zijn' terrein
pacht van het Favaugeplein, moeten
te huur werd aangeboden. Toch
waar hij sinds 1983 zijn bedrijf schreef hij in. Hij weigerde echter, beuitvoert, ontzegd. Hij heeft halve met het meeberekenen van de
echter enige tijd geleden een jaarlijkse verhoging, een hoger bod te
doen. Later kreeg hij te horen dat een
advocaat ingeschakeld om zijn ander
meer had geboden en werd hem
protest tegen deze handelwijze te kennen gegeven dat hij het terrein
van de gemeente te ondersteu- moest ontruimen. Ook dit weigerde
hij. "Tijdens de commissievergadering
nen.

Verlies broodwinning dreigt
voor pachter parkeerterrein

"Ik ben wel vier jaar goed geweest
voor mijn geld", aldus Martens, "bijna
twintig duizend gulden per jaar, en nu
de gemeente plotseling meer geld nodig heeft, word ik als één vuilniszak
buiten de deur gezet. Keihard, zonder
enkel overleg, zonder dat mij gevraagd
werd of ik misschien iets meer wilde
betalen. Daar was ik misschien wel toe
bereid, hoewel ik samen met mijn
vrouw van april tot oktober van 's
morgens zes uur tot 's avonds half
twaalf op het parkeerterrein mijn
brood sta te verdienen en dan nog
maar net rond kom. Mijn vrouw en ik
maken elk vierentachtig uur per week

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
12 mrt
01.56 09.33 14.05 22.00
13 mrt
02.36 10.20 14.43 22.43
14 mrt
03.0810.5315.1523.23
15 mrt
03.3711.2415.46 --.-16 mrt
04.05 01.02 16.16 12.00
17 mrt
04.36 01.47 16.48 12.37
18 mrt
05.0800.5817.2213.11
19 mrt
05.4201.2217.5913.40
20 mrt
06.1701.5218.3814.10
Maanstanden: zondag 15 maart
VM 14.13 uur
Springtij: 15 mrt. 15.46 uur
'NAP + 106 CM.

Vanavond wordt
rapport TERP
gepresenteerd
ZANDVOORT - Het rapport
van het bureau voor Toegepaste Economische en Buimtelijke Planning, wordt vanavond, donderdag 12 maart, officieel gepresenteerd.
De presentatie vindt plaats tijdens
de openbare ledenvergadering van
Ondernemers Vereniging Zandvoort,
in het Palace Hotel. Vorige week reeds
werden aan burgemeester en wethouders enkele exemplaren overhandigd.
De vergadering in het hotel, Burgemeester Van Penemaplein 2, begint
om 20.15 uur.
ADVERTENTIE

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

res.
bezorgers/sters
Tel. 17166

van financiën van begin december beloof de wethouder Aukema dat er overnieuw overleg gepleegd zou worden.
Het raadslid Methorst had toen die
zaak aangekaart, waardoor allerlei
protesten los kwamen. Daarna heb ik
niets meer vernomen, tot ik in januari
die brief van de gemeente kreeg dat ik
van mijn terrein af moest. Ik denk dat
ik gewoon aan het lijntje was gehouden tot men zeker wist dat een ander
meer bood".
"Uiteindelijk is er toen toch nog een
gesprek gekomen. Met Aukema en de
andere pachters. Het bleek dat één
van hen op mijn terrein had ingeschreven, met een hoger bedrag dan
ik. Tijdens dat gesprek bedacht hij
zich echter. Wij besloten de verdeling
hetzelfde te laten. En toen deed Aukema de toezegging dat dat zo zou gebeu-

ren. Drie weken later belt hij op met de
mededeling dat B & W anders hebben
beslist. Er was met drie tegen één tegengestemd. Ik heb geantwoord dat ik
daar niet weg ga, ze zullen me weg
. moeten dragen. Mijn ziel ligt daar op
dat terrein. Ik houd vast aan de toezegging die de wethouder tijdens dat
gesprek heeft gedaan".

Failliet

"Ik ben tweeënveertig jaar en ben
blij dat ik een eigen broodwinning heb.
Als zij mij dat parkeerterrein ontzeggen ben ik brodeloos, dan moet ik naar
de bijstand. Met mijn leeftijd krijg ik
toch geen andere baan meer? Ik kan
natuurlijk voor een veel hoger bedrag
inschrijven, maar dan teken ik mijn
eigen failliet-verklaring. Want dat
geld is gewoon niet op te brengen. Degeen die dat wel doet, die merkt dat
nog wel. Dat betekent ook dat als dit
toch doorgaat, de gemeente hier toch
weer op terug moet komen. Want men
kan het niet betalen. Maar eerst jagen
ze iedereen over de kop".
"Bovendien ga ik ook zo al failliet als
ik mijn werk niet meer kan doen. Van
de honderd zestig plaatsen verhuur ik
er twintig vast aan omwonenden en,
na bemiddeling van de gemeente,
veertig aan het casino. Dat geld heb ik
al ontvangen, maar dat kan ik niet
meer terugbetalen omdat ik daarvoor
al investeringen heb gedaan. Daarnaast raak ik bij opzegging van de
pacht ook nog mijn goodwill kwijt,
plus al de investeringen die ik in de
loop der jaren heb gedaan. Want toen
ik daar kwam in 1983 was het een

puinhoop. Als pachter moetje zelf dat
terrein helemaal op orde brengen. Betonnen palen en slagbomen moet je
zelf plaatsen, en pok de belijning komt
voor eigen rekening. Daarnaast hou je
het zelf schoon en bewaak je zo'n terrein 's avonds ook. Ik wil daar 's morgens geen glas van ingeslagen autoruiten tegenkomen.
"Ik kon me niet voorstellen dat er in
Nederland zo met mensen omgegaan
zou worden. Doordat de gemeente door
haar eigen houcïrife bijvoorbeeld de inkomsten van het circuit moet missen,
hoeven wij daar toch niet voor op te
draaien? Zoiets zou ik niemand aan
willen doen, dat je twee en een halve
maand van tevoren wordt opgezegd.
Daar hoeven ze bij de strandpachters
niet mee aan te komen. Maar wij zijn
niet zo sterk, omdat wij niet verenigd
zijn".
"Ik heb uiteindelijk maar een advocaat ingeschakeld en vervolgens hebben wij een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend. De zaak ligt nu ook
bij de Raad van State. Voor zolang
deze zich hier niet over uitspreekt,
hebben wij een voorlopige voorziening
aangevraagd, zodat de opzegging geschorst wordt. En dan wachten wij de
hoorzitting van vorige week maar af.
Maar ondertussen is wel de vreemde
situatie ontstaan dat alles normaal
doorgaat, terwijl ik officieel niet meer
op dit terrein mag staan. En ook de
andere pachter, aan wie dit terrein
toch is toegewezen, gaat gewoon op
zijn oude stek door. Zijn terrein is weer
toegewezen aan een andere Zandvoortse pachter, die al twee terreinen
op zijn naam heeft".

te hebben voor een beroepskracht.
"Wat de gemeente betreft, kunnen wij
wel een bijdrage uit de emancipatiesubsidie krijgen. Maar dat is slechts
een bedrag van ongeveer f. 3.500,-.
Daarnaast wil men garant staan voor
de huur, tot ongeveer f. 10.000,- per
jaar, maar alleen zolang wij nog in de
Jaap Kiewiet Mavo gehuisvest zijn.
Maar het huurcontract loopt op l juli
af. En omdat wij waarschijnlijk toch
op korte termijn moeten stoppen, is
het onzinnig om nog te gaan verhuizen, met al het werk en alle kosten die
daarbij komen".
"Ook al zouden wij hier wat langer
kunnen blijven, omdat de bestemming
van het gebouw nog onduidelijk is,
voor onszelf moeten wij een beslissing
nemen. Dat gebeurt uiterlijk in de
maand mei, want zo kunnen wij niet
langer doorgaan. Die onzekerheid is
voor ons funest, maar vooral ook voor
de ouders. Dan kun je beter sluiten,
dan weet tenminste iedereen waar
men aan toe is. Ook al weten de ouders
voor zichzelf geen duidelijk alternatief. Je ziet nu af en toe al advertenties
in de kranten of bij supermarkten,
waarin men om goedkope opvang
vraagt".

Enquête
Na het overleg met de gemeente, anderhalve maand geleden, is onder de
ouders een kleine enquête gehouden.
Ongeveer twintig gezinnen, waaronder drie één-oudergezinnen, maken
momenteel gebruik van het kinder-

ZANDVOORT - Hotel Keur
aan de Zeestraat is eind vorige
week verkocht aan de in Nederland wonende ondernemer
C.M. Woo. De van Chinese afkomst zijnde Woo kwam na
een korte periode van onderhandelingen tot overeenstemming met de eigenaar, AlAmeri. Het hotel zal geëxploiteerd worden door de gebroeders Bruns uit Zevenaar, aan
wie hij het hotel heeft verhuurd.
Harry (33) en Joop (32) Bruns hebben al een jaar of twaalf ervaring in de
horeca. Zij beperken hun exploitatie
tot het hotel en de bar. Ook de benedenzaal hoort hierbij, maar daarvoor
hebben zij nog geen duidelijke planADVERTENTIE

Modeflitsen
in Eigen Huis

• Voor de opvang van de kinderen van Pippeloentje zal waarschijnlijk op korte
termijn een andere oplossing gevonden moeten worden.

dagverblijf. Uit de enquête bleek, dat
vijfennegentig procent van de ouders
hun kinderen bij Pippeloenye -brengen, omdat zij betaald werk hebben.
Daarnaast vinden de meesten het belangrijk, dat hun kinderen hier met
andere leeftijdgenootjes om kunnen
gaan. Ook studie, cursussen en vrijwilligerswerk blijken een belangrijke

Over de opvang bij Pippeloentje is
men over het algemeen tevreden. Als
redenen hiervoor werd onder andere
de goede sfeer opgegeven.
Vervolg op pagina 3

Hotel heeft nieuwe eigenaar

Gebroeders Bruns starten
exploitatie Hotel Keur
nen. Het restaurantgedeelte zal worden verpacht. De gebroeders Bruns
zijn nu druk bezig met het leggen van
zakelijke contacten, waardoor zij het
hotel bedrijisklaar kunnen maken.
"Voor een opknapbeurt hebben wij nu
geen tijd," aldus Harry Bruns, "want
over drie weken zitten wij al vol. Wij
hebben al afspraken met diverse groepen, waarvan wij de bevestiging via de
telex al binnen hebben gekregen. Na
het seizoen beginnen wij met het opknappen van de kamers". Ondertussen proberen zij personeel aan te trekken, waarin volgens Harry Bruns al
aardig schot zit.
Het hotel is nu in feite al open, maar
nog niet 'op en top'. Eind volgende
week hopen de heren wel zover te zijn.
Harry, zijn vrouw en Joop zullen zich

de eerste weken in het hotel zelf vestigen, omdat zij nog geen ander onderdak hebben.
Met deze nieuwe exploitanten komt
een einde aan een lange periode van
onduidelijkheid over de toekomst van
het hotel. Sinds het vertrek van Ed
van Wonderen, eind vorig jaar, heeft
het bedrijf vrijwel stilgelegen en gaf
het hotel een sombere, gesloten indruk. Er waren betalingsmoeilijkheden. waardoor openbare verkoop van
de inboedel dreigde. Dit kon eigenaar
Al-Amen - vier dagen van tevoren nog net voorkomen. Hij bleef vol goede
moed en verklaarde even later op zoek
te zijn naar een bedrijfsleider. Kort
daarna is hij echter van gedachten
zijn veranderd.

ADVERTENTIE

Zaterdag 14 maart a.s.
vanaf 11.00 uur-14.00 uur

LEREN ROKKEN

Cortina
Modes
Kerkplein 3, Zandvoort

reden om bij een kinderdagverblijf
aangesloten te zijn.

in naturel, lever,
kobalt en zwart

159;
vrijdag koopavond

OE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.

Zandvoort heeft nieuwe brandweercommandant

'Het werk lijkt me hier erg afwisselend'

ZANDVOORT - De
Zandvoortse
brandweer
heeft na een onderbreking
van een jaar weer een echte commandant. Afgelopen vrijdag werd R. Ph.
Schröder door burgemeester Machielsen als zodanig
geïnstalleerd. Naast de algehele leiding van het
brandweerkorps wordt de
preventie één van de belangrrjkste taken van
Schröder.
De zevenendertig-jarige Bob
Schröder is zijn loopbaan als beroeps-brandweerman in Rotterdam rond 1970 begonnen. Acht
jaar later verhuisde hij naar
Heerhugowaard, waar hij als preventie-officier werd aangenomen. De preventie is een onderdeel waarvoor niet zoveel brandweermannen te vinden zijn. "Je
moet er echt inrollen", aldus
Schröder. "Als je het niet kent,
trekt het werk niet zo aan. Het
wordt vaak meer gezien als een
administratief baantje, maar dat
is het helemaal niet. Je bent veel
onderweg, naar bedrijven onder
andere, voor controle of voor
voorlichting over brandpreventie. Natuurlij k is daarbij ook wat
administratief werk nodig, maar
dat neemt slechts een klein deel
van de tijd in beslag".
Schröder zal zich ook bezighouden met een onderzoek naar de
'risicoklasse' waarbinnen de gemeente valt, en - in verband daarmee - een inventarisatie en eventuele aanpassing van het materieel.
De gemeente is volgens Schrö-
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Nieuwe brandweercommandant Rob Schröder: „Ik ben hier in een goed georganiseerd korps
Foto: Bram
terechtgekomen".

der het hiaat van één jaar zonder
commandant, sinds het vertrek
van commandant Paap, goed
doorgekomen. De leemte werd in
die tussentijd opgevangen door de
heren Loos, Schilpzand en Assié.
Door de komst van de nieuwe
commandant is de sterkte van
het korps nu op veertig brand-

weerlieden gekomen, waaronder
twee vrouwen. Vier zijn er in vaste dienst, de anderen zijn vrijwilligers. "Ik ben hier in een goed
georganiseerd korps terecht gekomen en ik word ook goed ingewerkt. Dat is ook wel nodig, want
ik moet Zandvoort nog leren kennen. Het is natuurlijk een totaal

Stijnen

andere gemeente dan Heerhugoij
waard. Bijvoorbeeld door de dui^
nen, het circuit en het toerisme.
§
Er is hier veel meer af wisseling en B
zomer- en winterseizoen verschilk
len sterk van elkaar. Dus ik moet K
eerst de zomer meegemaakt hebj"
ben, wil ik Zandvoort echt goed f
kennen".
|
n i-Biy^'.i.a.nKrj
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ECHT OOSTENRIJKS... JE PROEFT 'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Dankbaar dat aan haar lijden een einde is gekomen, maar bedroefd omdat wij haar, die zo veel
voor ons betekende, moeten missen, delen wij u
mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw,
moeder, oma en zuster
Antonia Johanna Hooglander-Koppen
geboren 8 april 1917 - overleden 11 maart 1987
Zandvoort:
Th. J. Hooglander
J. J. van Warmerdam-Hooglander
W. A. N. van Warmerdam
Michiel
N. Bruynzeel-Hooglander
R. Bruynzeel
Chantal
Richard
Amsterdam:
familie Van de Broek-Koppen
en verdere familie
11 maart 1987
Zr. D. Bronderstraat 16
2042 EE Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek. De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 16 maart
a.s. om 11 uur op de Algemene Begraafplaats,
Pollenstraat te Zandvoort. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer
van de begraafplaats.
Geen bezoek aan huis.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken,
gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepal ingen milieuhygiëne, mede namens de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, bekend, dat zij, respectievelijk de vorenvermelde minister, vergunningen ingevolge de
Hinderwet, resp. de Wet chemische afvalstoffen,
hebben verleend aan de gemeente Zandvoort voor
het uitbreiden/wijzigen van de inrichting (een
remise van de Dienst van Publieke Werken),
gelegen aan de Kamerlingh Ohnesstraat 20 te
Zandvoort, met een depot voor klem chemisch
afval.
Exemplaren van de beschikkingen en alle daarop
betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen, gedurende een maand, gerekend vanaf
vrijdag, 13 maart 1987 ter inzage tijdens de
kantooruren:
- ten Provinciehuize,
Afdeling Milieuhygiëne, Paviljoenslaan 7 te
Haarlem;
- ter secretarie der gemeente Zandvoort;
- in de Bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
Dokter Van der Stamstraat 2 te Leidschendam
(gebouw A, kamer 003).
Tevens liggen de stukken, buiten de kantooruren,
ter inzage in de Openbare Bibliotheek, Prmsesseweg 32-34 te Zandvoort, op zaterdagen van
10.00 uur tot 14.00 uur.
Desgewenst kan na telefonische afspraak met de
Dienst voor de Milieuhygiëne van de Provinciale
Waterstaat van Noord-Holland (telefoon: 023174242) mondelinge toelichting op de stukken
worden verkregen.

Enige kennisgeving

op de leeftijd van 74 jaar.
Zandvoort:
I. M. Hassink-Cochius
Constance
Saskia
en verdere familie

Echte bakker Balk

Stem op 18 maart

Lijst 3 PvdA
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Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia,

Qasthuisplem 12, Zandvoort

B!l OIRCKIII SUmPUN

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,

(aan

BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT 21
de achterzijde van de Dirkson supermakt) ZANDVOORT

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Kunt u zelf niet naar het stembureau,
dan kunnen wij u behulpzaam zijn op
de volgende manieren:

word ook
bloeddonor

020123456

Vervoer naar en van het stembureau
12973

Stemmen bij volmacht. Voor inl.
tel. 16476 / 17202

Begrafenissen
en crematies!

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog k u n t u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk. geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-23411.

Daar ligt onze belangrijkste

jarw

gOZDEAUX 8LANCOE BLAMJS S EO
MIS SV'8OUTE/LLES AU' CHATEAL/

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons terecht

Laat uw stem niet
verloren gaan.

Amsterdam
en omstreken.

inschrijvingen
Uitvaartverzekering

1

Komt u iets
te kort?

LJ/TS7EXENDE VOLLE BODE WltM DIE

NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustra vrijblijvend alle
inlichtingen tof:'? «' v

Spar
Zandvoort
Noord
IS ALTIJD

P. J. d'HONT
Lorentzstraat 50

Tel. 02507-17244

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

BORDEAUX gouez 1985,
HEEL

Sattce&e

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Kampeerverordening

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 12 00 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Verleende bouwvergunningen
78B86 Boulevard Paulus Loot 19
windschermen
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort.
postbus 2. 2040 AA Zandvoort
Bestemmingsplannen
De burgemeester van Zandvoort maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 16 maart 1987 vooreen ieder
gedurende een maand ter inzage ligt het ontwerp-bestemmmgsplan 'Recreatieproject van Lennepweg - Vondellaan' (Mabonplan) op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie
Gedurende voormelde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen tegen het ontwerp-bestemmmgsplan
Wet Stads- en Dorpsvernieuwing
Overeenkomstig het bepaalde m artikel 1. 2 van de subsidieverordening stadsen dorpsvernieuwing wordt bekend gemaakt dat de raad bij besluit van 24
februari 1987 voor 1987 een bedrag beschikbaar heeft gesteld van f 68.000,ten behoeve van de verbetering van door eigenaren bewoonde woningen
Aangezien het beschikbaar gestelde bedrag inmiddels aan subsidies is toegezegd zullen eventuele aanvragen om geldelijke steun afgewezen moeten
worden.
Nadere inlichtingen omtrent de subsidieverordening stads- en dorpsvermeuwmg zijn verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Raadhuisplein 4,
alhier (geopend dinsdag en vrijdag 8 30 - 12.00 uur)
12 maart 1987

JJ35-1

VERHUIZEN?

EVENWICHTIGE.

VALDEIQI&/985

De door de gemeenteraad bij zijn besluit van 27 januari 1987, nr. 8e
vastgestelde 'Kampeerverordening' is vanaf heden gedurende drie maanden
voor een ieder op de gemeentesecretarie ter inzage gelegd

Aangevraagde bouwvergunningen
verbouw woning
garage - berging
erfafscheiding
bouw 2 woningen

OCrTES DE SLA YA
VITALE BODE IA2//V FOMKELEND'EN'ELB5AN7

LALANDE DE POME&3L
METDEBB2CEMDE !3oNDE SO£S5E

2041 RC Zandvoort

Uitslagen verkiezing Provinciale Staten
Voor het bekend maken van de uitslagen van de Provmciale-Statenverkiezing
op 18 maart a.s. zal op de gebruikelijke wijze de raadszaal voor alle belangstellenden v.a. 20.00 uur zijn opengesteld tot circa 22.30 uur
Op de gemeentecomputer zullen de uitslagen worden verwerkt en m de
raadszaal op monitoren worden aangegeven.
Na invoering van de uitslagen per stembureau zullen een totaal-uitslag en de
vergelijking met voorgaande verkiezingen zichtbaar worden. Afdrukken hiervan
komen voor een ieder beschikbaar.
De landelijke ontwikkelingen kunnen via een opgesteld televisietoestel worden
gevolgd.

ZIGH

DE KOMENDE 3ABEN TEN VOLLE k^CWTW/KKEL&S

UITVAARTVERZORGER

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

Parnassialaan 21
Haarlemmerstraat 39
Brederodestraat 15/7
Louis bavidsstraat 11

DAG EN NACHT VERZORGING

Hogeweg 28

Gefeliciteerd

De toekomst is van iedereen

29887
30B87
31B87
32B87

tel. 02507 - 1 53 51

Zopfe
Oostenrijks feestbrood

DAG en NACHT bereikbaar

2042 PT Zandvoort, 10 maart 1987
Sophiaweg 59
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

2)

vanaf dinsdag

provinciaal bestuur x
van nGord-hollandy/^

Susanna Henriette Velthuijsen
weduwe van Cornelis Hendrik Hassink

tel.

Apfelstrudel

Haarlem, 12 maart 1987.

Op 6 maart is rustig ingeslapen

1)

Vrijdag en zaterdag

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

1095

DE WIT VERHUIZINGEN
BOKDEAUX &3JGE -SLJPE&EU& I9&3
MIS &V BCUTE/LLE AU OHATEAU

(«KENDE
VERHUIZERS

A - J . v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort -Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

1Q95
STICHTING AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT
Sektel3"aa
Lotentrctraal 52
2041 SCZandvoon
Tel 02507 1761J
Poslgiro2525000

Celsmsstcaat 190
2041TRZandvoo1
Tel 02507-17113

COMPUTERCURSUSSEN
Wegens succes herhaalt FRONTIine Computers de volgende
cursussen

Leren programmeren (Basic)
13 wekelijkse lessen van 2 uur, start; dinsdag 31 maart 20.00 uur
cursusgeld ƒ180,- inclusief cursusboek.

Tekstverwerking
o wekelijkse lessen van 2 uur, start: zaterdag 4 april 9.30 uur cursusgeld ƒ 90,- inclusief lesmateriaal

Kindercomputercursus
4 wekelijkse lessen van 1 uur, start: zaterdag 4 april 11.30 uur
cursusgeld ƒ 50,- inclusief lesmateriaal
Informatie:

tel. 18096 of 023-316864, folder verkrijgbaar bii
't Stekkie

Aanmelding:

door overmaking van het cursusgeld op giro
2525000 t.n.v. Stichting Aktiviteitencentrum
Zandvoort, of contante betaling bij de beheerder
van 't Stekkie.

GHATEALJ &E FEJZONNA 'ö>5~
PINOT-

6 HALEN
5 BETALEN
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Zandvoortse Politie Sport Vereniging bestaat vijftig jaar

Politie-functionarissen zijn altijd
actief bezig geweest met sport
ZANDVOORT - Het was Ter gelegenheid van de viering wavele oud-gedienden aanwezig. Zoflink druk afgelopen maandag ren
bijvoorbeeld oud-korpschef .Van
op het politiebureau. Behalve als
Maris. Deze overhandigde namens alle
burgemeester Machielsen "was oud-leden aan de voorzitter een teneen groot aantal leden en ex- niswisselbeker. Het tennissen wordt
de laatste tijd binnen de vereniging
leden van het politiekorps pre- •weer
meer beoefend. Uit handen
sent op de receptie ter gelegen- van dewat
belangstellenden, de heer Atteheid van het vijftig-jarig be- ma, ontving Barmentlo een oude mestaan van de Zandvoortse Poli- daille van de vereniging, uit het jaar
1938, als herinnering aan de begintie Sport Vereniging. Sinds de jaren.
Attema had het kleinood enige
oprichting op l Maart 1937 is jaren terug
in de duinen gevonden.
het volgens voorzitter A. Barmentlo altijd een bloeiende Ook van zwemvereniging De Zeeontving de Z.P.S.V. een bevereniging geweest, voortdu- schuimers
ker. Echter niet speciaal vanwege het
rend bezig haar leden te acti- jubileum, aldus mevrouw Joustra, die
veren tot deelname aan allerlei het kleinood overhandigde. Het was
sportevenementen. Daarnaast nog een prijs voor de deelname van de
vereniging aan de zwemmarathon die
heeft de Z.P.S.V. verschillende in
december in de Duinpan werd gemalen het voortouw genomen houden.
De Z.P.S.V. was één van de
met de introductie van spor- vier verenigingen die hier aan deel naten bij de Nederlandse Politie men en die bij nader inzien elk voor
een prijs in aanmerking kwamen.
Sport Bond.
Volgens Barmentlo is een dergelijke Veel variëteit
vereniging broodnodig en mag deze in
geen enkele goed functionerende poliHet aantal sporten dat door de vertie-organisatie ontbreken. 'Het werk enigingsleden wordt beoefend is in de
van de politie is, zeker in deze tijd, geen loop der jaren flink toegenomen. Het
gemakkelijke klus', aldus Barmentlo. begon in 1937 waarschijnlijk allemaal
'Werk dat veel spanningen met zich met schieten, zwemmen en vissen. De
meebrengt. Daarom is het goed dat hengelsport genoot vooral in de vrjftielke sportman en -vrouw zijn sport en ger en zestiger jaren een grote belangontspanning kan zoeken in een 'eigen' stelling. Elk jaar werd aan het begin
sportvereniging'. Zijn woorden wor-- van het visseizoen een viswedstrijd geden bevestigd door het grote aantal houden in de vijver aan de Vondelleden dat de vereniging momenteel laan. Hieraan namen toen ook ambtetelt, ruim vijfenzeventig, waaronder naren van de gemeente deel. Dit waarook administratief personeel en de schijnlijk om één van de regels te omparkeercontroleurs.
zeilen. De vijver mocht in die trjd na-

BRIEVENBUS

Verlichting
.Het is 5 jaar geleden dat ik voor het
eerst geprobeerd heb. gedaan te krijgen dat er voor de veiligheid van de
bewoners van de huisjes achter het
Huis m de Duinen, langs de oude
trambaan. een 6-tal lantaarns zouden
worden geplaatst. Noch van het vorige, noch van het nieuwe gemeentebestuur heb ik enige reactie of medewerking gehad.
Volgens wethouder Van Caspel is er
geen geld. Een jaar geleden deed hij de
toezegging dat er inmiddels subsidie
voor is aangevraagd. Als op de oude
trambaan een fietspad wordt aangelegd (wanneer?) zal er verlichting worden aangebracht.
Wel is er in die tussentijd een glasversiering aan de gevel van het politiebureau van ± f. 60.000.- aangebracht.
Een hek om het politiebureau moet
volgens dhr. Van Caspel mooi zijn en
zal ± f. 47.000.- gaan kosten. Ik begrijp
er mets meer van en geef de moed
maar op.

Door de Z.P.S.V. werden hengelcompetities gehouden, op verschillende
viswaters, en deelgenomen aan regionale en landelijke N.P.S.B.-viswedstrijden, waarbij veel bekers en medailles werden gewonnen. De laatste
jaren echter is de Z.P.S.V.-hengelsport
enigszins op de achtergrond geraakt.
Reden voor ere-lid Pols om op de
laatstgehouden ledenvergadering een
uitnodiging te doen voor een visdag
met een boot op de Waddenzee.
Al vóór 1940 werd er ook al gevoetbald bij de Z.P.S.V. Er werd een elftal
opgericht, dat deelnam aan diverse
vriendschappelijke wedstrijden. Halverwege de zestiger jaren begon men
deel te nemen aan de competitie van
het District West van de Nederlandse
Politie Sport Bond. Daarbij kreeg men
gedurende een groot aantal jaren hulp
van één of twee gastspelers, omdat de
korpssterkte niet groot genoeg was om
voldoende spelers te leveren. Het team
had in klasse I wisselend succes, maar
in 1976 werd men kampioen en promoveerde naar de overgangsklasse. Langzamerhand klom men ook hier op naar
een hoge klassering. De top werd bereikt tijdens het seizoen '82-'83, toen de
Z.P.S.V. op een gedeelde eerste plaats
eindigde. Het lot bracht het kampioenschap echter niet bij de Zandvoorters. De concurrerende ploeg, PPSO
uit Purmerend, ging met de eer strijken. Het seizoen daarna viel de ploeg
terug naar de eerste klasse.
Momenteel wordt er nog steeds deelgenomen aan competitie- en bekerwed-

Geef de natuur terug wat je de naVoor een betere doorkijk heeft het
Huis in de Duinen het struweel uitge- tuur ontneemt.
dund en bomen gekapt. Beangstigend
is op het ogenblik overal het rooien
J.L.G. Niessen
van bomen (zijn ze allemaal ziek?). Een
ADVERTENTIES
luchtfoto met ultra-violet geeft aan
wat gerooid of hersteld kan worden.
Bomen die altijd bescherming hebben
gehad van soortgenoten of andere,
krijgen nu de volle laag wind. De vochtigheidsgraad en de temperatuur tussen de bomen verandert en kan funest
zijn. Vlugger afsterven is niet uitgesloten.
Er mag aangenomen worden dat het
hakhout niet verbrand wordt, maar
door een hakmachine wordt klein geinaakt. Hetzelfde geldt ook voor kerstbomen, want

Let op!
Over J> weken

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool**
KEESOMSTRAAT 15

""*""*ÏPSIH^H-*"^TEL. 02507-15894

Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

WEEKENDDIENSTEN
NIEUW uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
HUISARTSENPRAKTIJK G.J..I. Mol Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel woensdag 11.00-12.00 uur en 19.0020.30 uur, politiebureau Hogeweg.
15600/15091.
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

melijk alleen gebruikt worden door
gemeente-ambtenaren en hun huisgenoten.

wen en Ds. M.E. Brinkman, gemeensch. Ger./Herv. dienst m.m.v. de
Beatrixschool in Geref.Kerk
Crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
zondag: 10.00 uur hr H. de Jong, Zandvoort

strijden, ook door het inmiddels opgerichte zaalvoetbalteam.

Wielrennen
Sinds 1978 wordt bij de Z.P.S.V. ook
de wielersport beoefend. Dit begon op
het moment, dat men, ter gelegenheid
van de viering van het veertig-jarig
bestaan, gedurende een hele dag de
beschikking had over het circuit. Het
aantal inschrijvingen voor de wielrenwedstrijd, open voor alle N.P.S.B.-leden, overtrof alle verwachtingen,
waardoor de mede geplande afstandsloop moest vervallen. Geïnspireerd
hierdoor organiseerde de Zandvoortse
vereniging in 1979 de eerste nationale
N.P.S.B.-Wielerkampioenschappen
en werd deze tak van sport door de
bond erkend. Sindsdien is de belangstelling hiervoor enorm toegenomen,
met name voor de tochten.
In de zeventiger jaren nam de
Z.P.S.V. een nieuw initiatief, en wel
een open, landelijk tennistoernooi
voor politie-ambtenaren. De wedstrijden werden georganiseerd door de heren Pols, Glasbergen en Methorst, en
gespeeld op de banen van de huidige
tennisveremging 'De Glee'. Het toernooi werd zo'n succes, dat dit op veelvuldig verzoek het jaar daarop herhaald werd. Het bestuur van de Zandvoortse vereniging wist te bereiken dat
tennis pp de districts- en landelijke
wedstrijdkalenders werd geplaatst.
Sindsdien worden nu jaarlijks toernooien afgewerkt, om de felbegeerde
'gouden' plak te veroveren. Nadat bij
de Zandvoortse politie-ambtenaren de
animo voor tennissen lange tijd gering
bleef, is de laatste jaren weer een dui-

Pippeloentje
Vervolg van pagina l
De leidsters
zijn lief voor de kinderen en geven een
goede verzorging. Men is van mening
dat de kinderen zich hier goed thuis
voelen. Eén ouder had echter ook commentaar op de opvang. Dit was met
name vanwege de sterke wisseling van
personeel. Een bezwaar, waar ook een
aantal anderen over sprak. Daarnaast
speelde ook de regelmatige openstelling na acht uur een rol.
Daarnaast verklaarden de meesten
bereid te zijn regelmatig te helpen met
schoonmaakwerk of reparaties. Zes
ouders kunnen ook af en toe wel invallen, maar toch niet meer dan éénmaal
per week. Dit geldt met name in het
geval van ziekte van een van de vrijwilligers. Indien men deze mensen wekelijks zou inzetten, zou dit een veel
grotere wisseling van personeel betekenen, met alle nadelige gevolgen voor
de kinderen.
Bijna alle ouders zyn bereid, een brj-

ZANDVOORT - Dit weekend vond weer een optreden
plaats van de Zandvoortse folklorevereniging De Wurf.
Hierbij was ook het debuut
van de zanggroep van deze
vereniging. Samen met de
twee eenakters van mevrouw
Jongsma-Schuiten en het optreden van de dansgroep gaf
dit een programma met veel
afwisseling.

ROOMSKATHOLIEKE KERK
door Joan Kurpershoek
zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en
samenzang
De zanggroep van De Wurf houdt
zondag: 10.30 uur Hoogmis m.m.v. zich al enige tijd bezig met het instuVerdere inlichtingen omtrent de BRANDWEER: tel. 12000.
jeugdkoor St. Agatha
deren van de liedjes. Bijna alle leden
weekenddiensten worden verstrekt
Presentatie eerste communicantjes
van de vereniging doen hieraan mee.
via de telefoonnummers van de huis- CENTRALE POST AMBULANCE- Doopviermg
Cor Veldhurjzen heeft zich spontaan
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, VERVOER (CPA) KENNEMERCel. H.J. Kaandorp
hiervoor beschikbaar gesteld als diriLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
tel. 13355,
gente. Zij is geen onbekende voor De
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, Wurf, omdat zij ook al voor de begeleiTAXI: tel. 12600.
12499.
Haarlem
ding van de dansgroep zorgt. Het idee
Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en van een zanggroep was ontstaan uit de
DIENSTENCENTRUM:
KoninginneTANDARTS: Hiervoor de eigen tandbehoefte om een gevarieerd programweg l, Zandvoort. Spreekuur op bijbelgespreksgroepen
arts bellen.
maandag en donderdag van 1.30 tot - 10.30 uur: morgendienst Ds. J. Over- ma te kunnen brengen. In verband
duin
het karakter van de vereniging,
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, 3.00 uur door de heer Frits van Veen of - 19.00 uur: avonddienst Ds. J. Over- met
bestaat het repertoir uit Oud-Holna telefonische afspraak. Tel: 02507H.B.A. Mulder, tel. 13073.
duin
landse liedjes, zoals 'Mijn Nederland',
19393
Woensdag: 20.00 uur: Celgroepen/bij- 'Naar Zee', 'De Draaiersjongen' en 'De
WIJKVERPLEGING: Voor informa- BELBUS:
beloverdenking/bidstond
Reddingboot'.
tie over de dienstdoende wijkverpleeg- Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
kundige: 023-313233.
NED.CHRISTELIJKE
GEMEENZo ook 'Het Ding', één van de liedjes
de bus van het vervoersproject.
SCHAPSBOND
het onlangs door DAZ-productions
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine Men belle hiervoor: 24 uur van tevo- ledere veertien dagen samenkomst op op
uitgebrachte
grammofoonplaatje
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- ren:
maandag
15.00
uur,
tel:
14878
waar onder andere het Zandvoorts
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. Huis in de Duinen: tel: 13141,
volkslied op staat. Het Ding is bij wijze
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-van spreken weer opgevist, nadat het
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- jaren
geleden symbolisch in zee was
Thorbeckestraat 17 te Zandvooft, tel. tafel, kaarten etc.)
gedumpt. Het liedje, in 1950 door
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa- straat 37 te Haarlem.
15847.
van 19.30-21.25 idem. Inlich- KRO-man Ger de Roos, geschreven,
miliebezoek, boodschappen doen etc.) Dinsdag
tingen: R. van Rongen, Van Baep- op muziek van een nummer van DanPOLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: horststraat 36 te Haarlem, tel. 023- ny Kay, was zo'n succes, dat het 'tot
14444.
244553.
vervelens toe' op de radio werd aangeSpreekuur wijkfunctionaris Noord, tel. 17641.
vraagd. Met de 'dumping' hoopte men
Guido van Schagen, maandag en donervan af te zijn.
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK BURGERLIJKE STAND
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
Het optreden, waarbij ook regelma13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreektig het publiek werd aangespoord om
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, Periode:
in te vallen, leidde direct tot een uitnomaandagavond van 19.00-20.00 uur. 24 febr. t/m 2 mrt.
diging voor het Zandvoorts NieuwVerder volgens afspraak. Voor deze
jaarsconcert van komend jaar.
hulpverlening, beschikbaar voor iede- Ondertrouwd:
re inwoner van Zandvoort geldt dat Van Schooien, Wouter Christiaan
De twee eenakters duurden lang geervoor de vrager geen kosten verbon- Maria en Vissers, Wilhelmina Maria
noeg en hadden voldoende vaart om
den zijn.
Onalhankelijk nieuwsblad voor Zandvoott,
Agatha
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
Tukker, Dorotheus Cornelis en Koper, een boeiend geheel te vormen. In 'De
Strandweg' bezoeken 'echte' Engelsen
donderdag Uitgave Weekmedia BV
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Maria Helen
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
in keurig zomerkostuum (Klaas KoHULPVERLENING:
Voor
informatie,
Arnoldt,
Ronald
en
Franken,
Cornelia
J M Pekelharing
per en Corry Weber) en een vijftal Joradvies en hulp tel. 17373, op alle werk- Martina
danezen de badplaats. Natuurlijk
dagen van 10.30-12.30 uur. SchrifteKantoor Gasthuisplein
moet er even verdiend worden aan de
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Gehuwd:
12. Zandvoort, tel 02507
17166 Postadres
El Mourawad, Rami en Engels, Ute toeristen, maar dat kan wel aan de
Zandvoortse badvrouw (Kiek Blurjs)
postbus 26. 2040 AA
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis Dagmar Margarethe
Zandvoort
L. Davidsstraat. Eerste en derde Schuiten, Cornelis Gerhard en Ottoli- overgelaten worden. Ook de melkvenKantoor geopend
ter kent het klappen van de zweep. Hij
•woensdag van de maand van 17.30- ni, Anneliese
maandag 13 16 u ,
schroeft nog even snel zijn prijzen op,
18.30
uur.
dinsdag 10 13 en 14 16
alvorens zijn waar te verkopen. UitGeboren:
u, woensdag9-11 u ,
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't Ellen, dochter van: Biurjs, Gerardus eindelijk wordt er door de Amsterdamdonderdag 10-12 en 13-17 u , vri|dag9-12u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Stekkie. Nieuw Noord. Eerste en derde Johannes tu Kooij, Hermanna PetroAalsmeer, tel 02977-28411 Postadres
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 nella
postbus 264.1430 AG Aalsmeer
uur.
Suno, zoon van: Yu, Shangkai en Xie,
Verkoopleider B Lodewegen
Yaoshu
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
Rogelio Nan Freddy, zoon van: Bakels,
advertenties 10730 PCADV
Victor en Instrella, Maria Rowena NeRedactie: Gasthuisplein 12. Zandvnnrt, tel
KERKDIENSTEN
02507- 1A)b6 Postadres postbus 26, 2040
nita.
AA Zandvoort
Niels, zoon van: Heisterkamp, CorneJoan Kurpershoek Redactiechet Dick Piet
lis en Newsky, Lucia Jacoba Maria
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Abonnementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, ƒ
zondag: 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- Richard, zoon van: Engelen, Gerardus
21,00 per hall jaar. ƒ 39.95 per jaar Voor
wen en Ds. M.E. Brinkman, ge- Johannes Antonius en Graver, Geesje
postabonnees gelden andere tarieven Losse
meensch. Ger./Herv. dienst m.m.v. de
nummers/ 1,Overleden:
Beatrixschool
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507 17166
Berghuis, Marinus Johannes, oud 78
Crèche
jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
Hassink geb. Velthuijsen, Susanna
GEREFORMEERDE KERK,
1941
zondag: 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- Henriëtte, oud 74 jaar

Zandvoorts
Nieuwsblad

De voetballers waren er al vroeg bij, al zijn er uit de eerste jaren nauwelijks foto's. Deze stamt uit 1947. V.l.n.r.- Staand- trainer Henk Schut, A. Willemsen, Tjerk Bakker, Henk Jansen, P. Douma, Roei Dijkstra, Jaap Zijp. Op de voorgrond- W"''
Kruif, Van Landeghem, Klaas Platje, keeper A. van Waardenberg, Jaap Mettes en een nog onbekende speler Een aantal'
van deze sporters is reeds overleden.
'.

delijke toename te constateren.
De Z.P.S.V. neemt verder af en toe
ook deel aan volleybal-toernooien. Na
een opbloei van deze sport in 1981, toen
men zich zelfs inschreef voor de competitie van het district West, nam de
animo de jaren daarna echter weer
duidelijk af.
Wederom is de Z.P.S.V. van plan een
nieuwe sport binnen de landelijke
bond te introduceren, namelijk karate. Woensdagmiddag 16 september
zullen dan ook de eerste wedstrijden in
politieverband plaatsvinden. Men

hoopt dan zoveel mogelijk gevechts- leumfeestavond: 21 mei regionale vissporters bij elkaar te krijgen.
wedstrrjd binnenwater; 25 juni 'zaal'voetbaltoernooi op de verharde buitenvelden van de handbalvereniging".
Jubileumprogramma
Zandvoortmeeuwen, op het sportparfc;
De Politie Sport Vereniging Zand- Dumtjesveld, aan de Thomsonstraat; voort heeft ter viering van het jubile- 9 september, strand-dumloop, wed-;
um een uitgebreid programma sa- strijd- en prestatieloop, 4, 8 en 12 kilo- mengesteld, dat er als volgt uitziet. 23 meter; 16 september, open karatewed-'
April, veldvoetbaltoernooi met tien strijden in de Pellikaanhal, alle cate-^
deelnemende verenigingen op de vel- gorien; 24 september tennistoernooi op*
den van Zandvoortmeeuwen aan de het sportpark Duintjesveld; 9 oktober
Van Lennepweg; 5 mei, jubileumwed- jubileum-klaverjastoernooi in de kan-"
strijd Z.P.S.V.-Veronica op het hoofd- tine van het bureau van Gemeente
veld van Zandvoortmeeuwen aan de Politie Zand voort; 23 oktober, invitatie.
A.J. van der Molenstraat; 15 mei jubi- volleybaltoernooi.

drage te betalen volgens de normen te zoeken, door bijvoorbeeld samen een
van het Ministerie van WVC, voor in- oppas te nemen. Enkele ouders zien
stellingen die volgens de Rijksbijdra- geen oplossing en achten zich genoodDe Vrouwen Van Nu maken dinsgeregeling Kinderdagverblijven wor- zaakt thuis te blijven tot hun kind
den gesubsidieerd. Deze bereidheid naar een peuterschool kan. Vooral dag 17 maart een aangeklede wandewas vooral een vraag vanuit de ge- voor de één-oudergezinnen is een ling met bezoek aan het Gemeentemeente. Maar zolang Pippeloentje niet duurdere oplossing met haalbaar. Archief te Haarlem. Dit als vervolg op
gesubsidieerd wordt, betekent deze Voor vijfentwintig procent van de ou- de vorige week gehouden lezing over;
norm, die voor veel ouders lager ligt ders kan het betekenen dat zij hun de herkomst en betekenis van achter-'
namen. Er kunnen echter maximaal
dan het huidige tarief, een verminde- baan moeten opzeggen.
vijftien personen deelnemen. Verzaring van de inkomsten. Bijna niemand
ADVERTENTIE
melen om 14.00 uur bij het Gemeenteheeft er bezwaar tegen als de werkgeArchief, Jansstraat 40.
ver benaderd wordt voor een gedeeltelijke of gehele subsidie van de plaats
Woensdagmiddag 18 maart wordt er
van het kind. Maar hier wordt erg weieen gezellige spelmiddag in Restau-'
nig of geheel niets van verwacht.
rant Delicia gehouden. Aanvang 14.00'
Bij de vraag wat men gaat doen als
uur.
Pippeloentje moet sluiten, zitten de
Voor vrijdag 20 maart staat een
meeste ouders met de handen in het
avondje uit naar het concertgebouw',
haar. Men weet nauwelijks een conop het programma. Hier zullen onder
creet antwoord. 'Een ander alternatief
andere Marco Bakker en pianist Co
zoeken' zegt een aantal ouders. Maar
van der Heide optreden, evenals een"
wat dat moet zijn, weten zij niet.
zang- en dansensemble. Hiervoor zijn
'Thuis opvang nemen, of een peutervijftien kaarten a f. 27,50 per stuk bespeelzaal of een ander kinderdagverschikbaar, voor personen van vijfenblijf zoeken', zeggen anderen. Men
zestig jaar en ouder f. 22,50. Om 19.45
denkt ook aan de mogelijkheid om sauur verzamelen m de hal van het conmen met andere ouders een oplossing
certgebouw.

Vrouwen Van Nu

DEMOCRATEN
LIJST 4

Debuut zanggroep

Folklorevereniging De Wurf
brengt gevarieerd programma

Het optreden van De Wurf was vol afwisseling. Daarbij maakte de zanggroep zaterdag haar debuut.
Foto: Bram Stijnen

mers een feestje gebouwd, wat echter
uitloopt op een flinke ordinaire ruzie.
Een van de Zandvoortse inwoonsters
(Mien Kerkman) komt woedend haar
man (Engel Kerkman) uit de armen
van een Amsterdamse (Rie Molenaar)
halen.
Het echtpaar Kerkman heeft deze
scène thuis meerdere keren geoefend,
wat echter wel wat verwarring gaf bij
de buren. Deze dachten dat zij echt
ruzie hadden.

Citroentje
Ook 'Aen de schoonmaek' is niet gespeend van humor. Een Zandvoortse
huisvrouw (Alie Swart) verspeelt, geholpen door haar vriendin (Els Hogervorst) de laatste rol behang waarmee
de kamer opgeknapt moest worden. De
dames konden niet van een flesje citroenjenever afblijven, zodat het plakken een totale mislukking werd. De
verwachte toorn van de echtgenoot
(Bob Gansner) valt echter mee. Hij

heeft zelfs nog een verrassing voor zijn
Al met al een geslaagd optreden van
vrouw in petto.
De Wurf, dat hopelijk aanstaande zaterdag in gebouw De Krocht met
De spelers van De Wurf waren za- evenveel elan wordt herhaald. Zonterdagavond verrassend goed op dreef, dagmiddag was er al een tweede uitzodat de humor goed uit de verf kwam. voering, die werd bezocht door het
Naar later bleek, werd er zelfs hier en genootschap Oud-Noordwijk, dat
daar spontaan nog een komische op- daarmee een tegenbezoek bracht aan
merking toegevoegd, waardoor duide- de Zandvoortse vereniging. De Wurf is
lijk is dat men er ook zelf veel zin in vorig jaar naar Noordwrjk geweest.
had. Bovendien is ook een compliment
aan regisseuse Alie Bol op zijn plaats, Het gezelschap is ook uitgenodigd voor
evenals aan de jonge debutanten Da- een bezoekje aan Katwijk, dat 10 april
niëlle en Angela Schilpzand. Vooral plaatsvindt. Op deze wijze wordt er
Angela blijkt het Zandvoortse dialect gewerkt aan een hechter contact tusuitstekend te beheersen.
sen de folkloreverenigingen van de
kustplaatsen in de regio, waaronder
Naast het optreden van de zang- ook die van Scheveningen.
groep zorgde ook de folkloristische
dansgroep, met debutante Greet VoorHet optreden van 14 maart begint
douw, voor een aardige afwisseling.
Evenals by de zanggroep werd de mu- om 20.00 uur en zal evenals afgelopen
ziek ook nu prima verzorgd door de zaterdag afgesloten worden met een
twee accordeomstes Milly Zandvoort optreden van 'De Splinters', waarbij
en Henny Brouwer. Ook Henny is gelegenheid wordt gegeven om een
sinds kort lid van de folklorevereni- dansje te maken. De voorstelling is
echter al bijna uitverkocht.
ging.

ADVERTENTIE

Ons karwei: Optreden tegen
grote en kleine misdaad.

18 MAART

CDA

Erica

OPEN HUIS
vrijdag 13 en zaterdag 14 maart
Voorjaars
kollektïe
1987
JS^*^^

T

Mode
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Loop eens binnen
want heus in
planten hebben
wij nu een enorme
keus

NOUVEAUTÉ
fraaie kollektie

HANDBREITRUIEN

de prijzen zullen
u verbazen

De nieuwe voorjaarskollektie is
binnen van

Mare O'Polo
NICO VERHEY

Grote Krocht 24 -Zandvoort

sd~*fii$HÊt

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

SWING ER

V

U weet

Voor iedere
t een
'euke
verrassing

Haltestraat 16, tel. 16204

RReus

v

..Uis en Specialiteiten'

ne rode loper
hebben wij vo«
u uitgerold

Asito
schoonmaak en onderhoud

part-time
medewerkers/stens
in Zandvoort.
Werktijden in de ochtend- en avonduren.
Tel. inl. 02510-36744.

Wilt u echt iets
moois?
KOM DAN NAAR

MEDEWERKER
VISSPECIALIST M/V
m vaste dienst.

Grote Krocht 19. Zandvoort.

.

Haltestraat 65 • Zandvoort
Tel. 1 20 60

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 / 12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

WASUNIEK

Autobedrijf

Haltestraat 63b, tel. 14417

veilinggebouw

de witte zwaan
Gasthuisplein

Met onze
kattebakkorrels
is de bah
foetsie

bloemwerken

J. BLUYS

Fa. Gansner & Co,

een nieuw adres voor bijzondere
boeketten en bloemstukken, gemaakt
van verse bloemen
droog bloemen
zijde bloemen
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

J. JONGSMA!
Curiestraat 8.
Telefoon: werkpl./mag.
shown.

12323
13360

Off. FORD Service en Verkoop

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

24 UUR SERVICE

Grote Krocht 28, Zandvoort,
tel. 15734

werk-

Nieuwe en Inruil FORDS?

GEGARANDEERD
WATERAFSTOTEND

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

WEZENBEEK

Voor winkel/kassa en koffieshop
zaamheden.

MIELE WASSALON

REINIGEN

Aica

Dierenspeciaaizaak

Leeftijd vanaf 17 jaar.

Voor ml. 16204, 's avonds 19322.

stomerij

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

medewerkers/sters

gevraagd, part-time. Ervaring geen must.

SKIKLEDING

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

De specialist

in al uw

VERKOOPSTER

yj^A mode met 'n (uwt

BLOEMENHUIS

Leeftijd 23-27 jaar.
Enige ervaring gewenst.
Goede toekomstmogelijkheden.

zoekt hiervoor

Belangstellenden kunnen reageren: tel.
02507-12820 en vragen naar de hr Van 't
Hof, of de hr Piso.

Zandvoort/Bennebroek

Tevens

HEMA ZANDVOORT

zoekt i.v.m. uitbreiding,

vraagt

U bent van harte welkom!

M.i.v. 19 april gaat voor ons het zomerseizoen weer beginnen.

Duizenden jaren geleden experimenteerden de Arabieren met het kiemen van de zaadjes van de Luzerneklaver. Ze ondervonden de genezende en levenskrachtige werking van die kiemen en gaven ze de naam ,,AIFal-Fa" „vader van alle voedsel".
Natuurlijk koopt iedereen wel eens tauge of tuinkers,
maar ondanks al hun goede eigenschappen zijn Alfalfa-kiemen hier nog nauwelijks bekend. In tegenstelling
tot de Verenigde Staten, waar de „sprouts" al jarenlang een niet meer weg te denken groente zijn in saladbars, restaurants en supermarkten.
Waarom kiemen' Zaden bestaan voornamelijk uit
koolhydraten en vetten. Tijdens het kiemproces, worden deze omgezet m vitamines, suikers en eiwiten. Zo
gaat bijvoorbeeld het vitamine-C gehalte van Alfalfa in
de kiempenode met 600% omhoog (te kop Alfalfa = 6
glazen vers geperst sinaasappelsap). Verder bevat Alfalfa o.a.: vitamine D, K, E, B12, ijzer en fosfor. Niet
voor niets wordt Alfalfa wel de „koningin onder de kiemen" genoemd. Kiemen eten is dus pure levenskracht
eten.

Veiling van meubilair,
vloer-en Perz. kleden,
schilderijen, kleingoed en
vele andere leuke goederen.
De veiling wordt gehouden op
woensdag 25 maart.

~7 r\ Slotman &
van den Bos
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN
Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

Als de WW. er achter
staat
heb je te maken met
kwaliteit

Zandvoort-Zuid
te koop

vrijstaand woonhuis
met garage en nieuwe centr. verw.
install. Direct achter Boulevard

ƒ 295.000,- k.k.
N.V. „LMIC"

Tel. 15774.

Laboratory, Management and Information Consultancy
Voor ons in mei a.s. te vestigen bedrijf in Zandvoort
worden gezocht

Alfalfa is te beschouwen als een volwaardige groente,
die met wortel en al gegeten wordt. Het ontkiemen van
Alfalfa is een eenvoudig en volkomen schoon proces:
- besproeiing met schoon water, m
- een warme, donkere, goed geventileerde ruimte.
Verder omringen wij de „baby-sprouts" natuurlijk met
al onze zorg en aandacht tijdens hun groei . . .

(administratief) medewerkers (m/v).

Doordat er niets dan water aan de zaden wordt toegevoegd (dus ook geen bestrijdingsmiddelen) kan deze
groente zo uit de verpakking gegeten worden! Donker
en koel bewaard blijft het minstens een week lang vers.
Wel kan Alfalfa voor gebruik even onder de kraan worden afgespoeld, om het een frisser aanzien te geven.

Schriftelijke reacties naar: Haarlemmerstraat 3A,
2042 NA Zandvoort.

Vereisten: diploma MAVO, HAVO of MEAO.
Interesse voor kantoorautomatisering.
Leeftijd: 18-35 jaar.

VERBOUWEN??
Aannemersbedrijf

F. M. SCHILDER
verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij o.a.
kozijnen en ramen monteren met speciale tochtprofielen?

zowei in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

Door zijn fijne smaak en structuur laat Alfalfa zich gemakkelijk combineren met elke groente en is te gebruiken als onderdeel m allerlei gerechten (bijv. in soepen toegevoegd vlak voor het opdienen - m pannekoeken,
bij visgerechten etc. etc.) rauw, gekookt of gebakken

Telefoon 023-360929

Dagelijks vers bij

AART VEER
HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

ter kennismaking

van 1,98 nu VOOr

l5
p. doosje.
Een gratis receptenfolder ligt voor u klaar.

AART VEER

Daar zit u dan Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want

GROENTE EN FRUIT

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Grote Krocht 25
tel. 14404

En de makelaar weet van wanten en kranten

Te koop

Hotel LAMMY
vraagt voor het aanst. seizoen van 1-4 tot 1-10-87:

Kelners, serveersters,
ontbijtserveerster m/v,
kamermeisjes.
Full-time, part-time mogelijk.
Salaris volgens CAO horeca.
Soll. na telefonische afspraak Henk v. der Werff,
Hogeweg 34 Zandvoort. Tel. 13466.

ff

Vis van Floor

ff

Strand visverkoopwagen
met vergunning en tractor
Brieven: J. Molenaar
Lorentzstraat 158
2041 SH Zandvoort.
Geen telefonische reacties.

zaalvoetbalteams

ZHC in aktie

ZANDVOORT - In de zaal- TZB niet om nog feller ten aanval te
voetbalcompetitie was het een trekken waarbij veel risico's werden
genomen, De Ezel miste toen de kansuccesvolle week. Ondanks dat sen
TZB kwam sterk terug. Een
TZB vrijwel niet meer aan de- verreenuitworp
van doelman Pred van
gradatie kan ontkomen wordt Limbeek werd verlengd door Ab Bol en
er met inzet gestreden en-dat Marcel zorgde voor de gelijkmaker, 33. In de laatste minuten golfde het spel
leverde tegen De Ezel een ver- op
en neer. Beide partijen wilden de
diende 4-3 zege op. ZVB/Auto overwinningen
en TZB had de beste
Versteege is niet meer te stop- mogelijkheden. Ab Bol dacht dat er
pen en stevent op een kampi- gefloten was en stopte, terwijl hij de
in het verlaten doel had kunnen
oenschap af. Nu waren de bal
plaatsen. Toch kwam de verdiende
mannen van coach Eli Paap overwinning
tot stand door goed volveel te sterk voor de Kaashoek houden. De Ezel kreeg een twee minudat met 12-0 werd weggespeeld. ten straf opgelegd en TZB profiteerde
Robert Koning zorgde voor
Voor Cecils wegen de laatste bekwaam.
de beslissende treffer in deze zeer
loodjes erg zwaar, maar door spannende
strijd, 4-3.
het 6-6 gelijkspel tegen HZV
Peter Korver zijn er nog twee ZVM/Auto Versteege
punten uit twee wedstrijden Voor ZVM/Auto Versteege kan het
nodig om de kampioensvlag te bijna niet meer fout gaan dit seizoen.
hijsen.
Met nog vier wedstrijden te gaan moe-

TZB

WEESP - Na een lange win-terstop kwam de ZHC opnieuwin aktie. De dames werdenjammer genoeg afgelast, doch.:
de Zandvoortse hockeyers be-haalden in en tegen Weesp eenl
zwaarbevochten gelijkspel, l-'
l.
:
In de eerste helft had Zandvoort het>
beste van het spel en nam door een;
strafbal van Mare Meyer een dik verdiende voorsprong. Het overwicht kon!r
helaas niet in meerdere treffers worden uitgedrukt. Weesp werd voorna-"
melijk gevaarlijk via enige strafcor-;
ners doch de afwerking was onzuiver.In de tweede helft voerde Weesp het"
tempo op en kreeg meerdere mogelijk-;
heden, uit strafcorners, om gelijk te
maken. De gelijkmaker kwam er toch;
na een goed lopende aanval. De ZHC'
defensie werd uiteen gespeeld. In de.
slotfase herstelde ZHC zich en trok ten'
aanval en schiep zich een geweldigemogelijkheid maar die werd net ge-'
mist waardoor de strijd m evenwicht1
bleef.

ten er drie punten gescoord worden
om het kampioenschap te gaan vieren
en dat moet lukken. Een uiterst gemotiveerd ZVM/Auto Versteege heeft tegen Kaashoek laten zien duidelijk te
sterk te zijn. Na vier minuten stond de
stand van 2-0 al op het scorebord door
treffers van Ronald Halderman en
Rocco Termaat. Termaat was uitstekend op dreef en nam ook de derde,
vierde en vijfde treffer voor zijn rekening. Vlak voor de doelwisseling scoorde Ronald Halderman nummer zes en
was er van spanning geen sprake
meer.

Voor TZB is er geen hoop meer op
behoud van het hoofdklasserschap
(alle wedstrijden moeten gewonnen
worden), maar dat neemt niet weg dat
de Zandvoorters hun sportieve plicht
vfrillen vervullen en mede degradatiekandidaat De Ezel niets cadeau hebben gedaan. In een harde wedstrijd
startte TZB uitstekend en nadat Hans
Deelstra de lat had getroffen was het
Ab Bol die de score opende. De Ezel
kreeg wat mogelijkheden maar was
onzuiver in de afwerking. De ZandOndanks de grote voorsprong bleef
voorters kwamen zelfs op 2-0 toen
Martin van der Mije een strafschop ZVM/Auto Versteeg zeer attraktief
ziaalvoetbal spelen. Met flitsende comverzilverde.
binaties werd de Kaashoek uiteen ge- Deze competitie is gebleken dat een speeld en de stand liep op tot in de
voorsprong voor TZB niet positief op dubbele cijfers. Door doelpunten van
riet team overkomt. Er sluipt paniek driemaal Henk Gaus, tweemaal Bob
in de gelederen en de tegenpartij kan Brune en eenmaal Victor Gerke liep
profiteren. Zo ook De Ezel dat nog voor ZVM/Auto Versteege naar een prachde doelwisseling de strijd een ander tige 12-0 overwinning.
gezicht gaf en driemaal wist te scoren, Cecils
2-3.
. De korte pauze deed TZB kennelijk
De spanning wordt Cecils vaak bijgoed en het initiatief werd herpakt. na te veel doch wederom konden de
TZB had pech met inzetten van Ab Zandvoorters een dreigende nederlaag
Bol en Marcel Cabri op het houtwerk in de slotfase voorkomen. Tegen het fel
eh zeer fortuinlijke reddingen van de tegenstand biedende HZV/Peter KorDe Ezel doelman. Dat verhinderde ver moest alles uit de kast worden ge-

Judoka's in vorm
MALBEN - Na enige weken
van afwezigheid door blessures hebben een drietal judoka's
van Sportacademie Nauwelaerts weer deelgenomen aan
wedstrijden.

TZB-voetballer Ab Bol is zijn tegenstander te snel af.

naald om tot een 6-6 gelijkspel te komen. Als deze vreselijk spannende partij nam Cecils door twee doelpunten
van Marcel Looyer een 2-0 voorsprong.
De Haarlemmers kwamen sterk terug
en brachten Cecils in het nauw en dat
betekende 2-2. Door Hans Schmidt
kwamen de Zandvoorters weer op

Komende zondag 21e
Strandloop Zandvoort
ZANDVOORT - Aanstaande zondag 15 maart organis'eert de Amsterdamse Rijwiel
Toer Club Olympia in samenwerking met ICL Computers
en Inter sportschoenen de 21e
Zandvoortse StrandlQop over
4, 8 en 21 kilometer Organisator Dick Castien heeft ook dit
jaar weer de assistentie van
vele medewerkers om dit grandioze festijn in goede banen te
laten verlopen.
Na de vorige succesvolle loop waaraan ongeveer 700 lopers deelnamen,
heeft de organisatie gemeend de lage
inschrijfgelden te blijven hanteren.
Alle deelnemers ongeacht de te lopen
afstanden betalen dit jaar zegge en
schrijve twee gulden administratie/deelnamekosten. Is de tocht voltooid
dan komen de volhouders in het bezit
van een fraaie herinnering in de vorm
van een waterdichte geldkoker. „Ik

probeer elk jaar een andere herinne- ring aan de deelnemers uit te reiken.
Dat lijkt mij leuker dan elk jaar een
vaantje," meent Dick Castien. „vorig
jaar sloeg de tegel erg aan, dus nu
maar weer wat anders."
Ook de vorig jaar zo gewaard gebleken verandering in het parcours blijkt
gehandhaafd, waardoor de 21 kilometerlopers tweemaal voorbij de rotonde
komen. Minder saai dus voor de lopers
en veel aantrekkelijker voor de toeschouwers. Evenals vorig jaar wordt er
gerekend op een groot aantal toeschouwers. Als extra attractie wordt
door de firma Inter sport tien paar
sportschoenen beschikbaar gesteld.
De Zandvoortse Strandloop is een
wedstrijd waaraan ook door vele honderden recreanten wordt deelgenomen, aangezien er geen tijdslimiet is
gesteld. Het wedstrijdgedeelte zal ook
dit jaar weer door Piet van de Sloot op
deskundige wijze van commentaar
worden voorzien. Bovendien wordt de
zaak zeer professioneel aangepakt en
worden alle deelnemers voorzien van

voorsprong (2-3) doch nog voor de rust
werd het 3-3.
HZV/Peter Korver had snode plannen en vocht voor elke bal. Cecils
kreeg het moeilijk maar liet zich niet
van de wijs brengen. Ook na de 4-3
achterstand bleven de badgasten erin
geloven en met knap spel en een gaaf

3VGEND/S

VOETBAL

ZVM-handballers

Boukes 5, Wim Brugman 3, Joost
De ZVM heren hebben dit jaar een Berkhout 2, Hans Moll 2, Dirk Berk- geweldige vorm stak. TYBB slaagde er
wel in om te scoren en greep zodoende
goede mogelijkheid gehad om een hout 2, Ronald Vos 1.
een onverwachte 6-3 zege.
ADVERTENTIE
De Zandvoortse doelpunten werden
gescoord door Elly von Stem l, Yvonne
de Jong 2.
De eindstand: IJmond 14-22, KIC 1421, ZVM 14-18, TYBB 14-16, Concordia
Haarlem 14-15, HVH 14-14, ADO 2 14Kindermode
3, Bato 14-3.

Belli & Ribeïiï

Haltestraat 45
„El Paso" - Jeans met strip
Rok en blazer
Overhemd
Verkrijgbaar in de maten 128/176.

Jeugd

ƒ 129,95
ƒ 49,95

„El Paso" - Chambray
Overall

ƒ 39,95
ƒ 59,95
Jack
Verkrijgbaar in de maten 92/116.
ƒ 39,95
„Mina" linnen schoentjes
In diverse kleuren en verkrijgbaar in de maten 30/35
Dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur
Maandag gesloten.

Na het behaalde kampioenschap
kwamen de ZVM junioren (heren) in
de Amsterdamse Zuidhal in het veld
om een promotiecompetitie af te werken. Een viertal teams streed om twee
plaatsen in de hoogste landelijke klasse en dat *erd een enorm spannend
geheel. ZVM verloor van Neyenrode,
dat promoveerde, speelde met 13-13 tegen VZV gelijk en won zeer knap met
24-12 van HVL. Door deze uitslagen
waren ZVM en VZV gelijk geëindigd
en zullen een beslissingswedstrijd
moeten spelen. De promotie had al een
feit kunnen zijn daar in de strijd tegen
VZV door ZVM duidelijk beter werd
gespeeld. Steeds had ZVM een voorsprong en enige minuten voor het einde zelfs een 13-10 voorsprong. Door
vele twee minuten straffen kon ZVM
het net niet volhouden en kwam VZV
toch nog tot 13-13. De komende beslissingswedstrijd wordt echter met vertrouwen tegemoet gezien.

doelpunt van Pim van Dord was het
weer gelijk. Toen Frans Post voor een
twee minuten straf aan de kant moest
leek de strijd gestreden, daar HZV/Peter Korver een 6-4 voorsprong nam.
Met nog zes minuten te gaan trok Cecils fanatiek ten aanval en steeg de
spanning naar een kookpunt. Pim van

Dord gaf Cecils weer hoop en twee imnuten voor het einde werd het volhouden beloond in de vorm van een doelpunt van Marcel Looyer. 6-G. Met de
thuiswedstrijd tegen het gedegracleerde New Wave nog op het programma
moeten de benodigde twee punten binnen gehaald kunnen worden.

In dit ijzersterk bezette toernooi
kwam Eva Rietdijk uit in de klasse 9
t/m 11 jaar boven 39 kg. Raymond Bijl
trad aan in de groep 11 en 12 jarigen
onder de 35 kg. en Ben Rietdijk streed
in de groep 16 tot en met 18 jaar onder
78 kg.

Sporting OSS Garnaeltoernooi

Zondag: Haarlem-Zandvoortmeeuduidelijke startnummers. Het kan wen 14.30 uur.
niet anders of het wordt weer een Heemstede-TZB'14.30 uur
prachtig sportevenement op het Zaterdag: Zandvoort '75-Aalsmeer
15.00 uur binnenterrein circuit.
strand van Zandvoort.
VELDHANDBAL
Wandelaars zijn ook van harte wei- Zondag: ZVM-dames-IJmond 13.00
kom, maar kunnen maximaal 8 kilo- uur velden binnencircuit.
meter doen. De start van de 4 km is om VOLLEYBAL
11.00 uur vanaf de zuidkant van de Zaterdag in de Zandvoortse sporthal
rotonde en de 8 en 21 km starten vanaf Pellikaan, dames: Sporting OSS 1-A1de noordkant van de rotonde om 11.05 lides 2 20.00 uur, Sporting OSS 2-Die
uur. Zoals eerder vermeld zijn de kos- Raeckse 3 19.30 uur, Sporting OSS 3ten slechts / 2,- en kan er worden inge- Heemstede 6 18.30 uur, Sporting OSS
schreven voor de start vanaf 9.30 uur. 4-SBY 5 20.30 uur, Sporting OSS 5Dat is voor de 4 en 8 km aan de kassa's HSVC 5 20.30 uur. Heren: Sporting
op de rotonde en voor de 21 km moet OSS I-Heemstede 4 18.30 uur, Spordat gebeuren in strandpaviljoen nr. 8 ting OSS 3-De Bunkert 3 19.30 uur.
„Trefpunt". Daar is gelegenheid zich Jeugd: Sporting OSS K-Gaz Heemsteom te kleden en na afloop gebruik te de K 18.30 uur.
maken van warme douches.
ZAALVOETBAL
Tijdens de loop is het laag water dus Vrijdagavond in de Pellikaanhal
een uitstekende mogelijkheid om aan staan de volgende wedstrijden op het
dit evenement deel te nemen, daar de programma: 18.00 uur Zandvoortafstanden geen bezwaar hoeven te meeuwen D jun.-HBC 2, 18.30 uur
zijn. Dick Castien rekent erop dat het Zandvoortmeeuwen C Jun.-Meerwrjk,
19.00 uur, TZB-de Krim dames; 19.45
aantal deelnemers van vorig jaar uur,
Zandvoortmeeuwen vet.-TZB,
wordt overtroffen.
20.30 uur Zandvoort '75 dames-Spaarnevogels, 21.15 uur Cecils 2-Tum Tum
2, 22.00 uur Zandvoort Noord 2-Concordia 3.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Zandvoort Noord A junDSK, 21.30 uur Zandvoort Centrum 3Vrouwentroost 2, 22.15 uur TZB 3De eindstand is: Schagen 18-26, Zandvoortmeeuwen 2.
ODIN18-24, ZVM 18-22, IJmond 18-22,
Tonegido 18-19, Meervogels 18-17, KIC
ZANDVOORT - Meepraten
18-17, Accom KSV 18-16, Concordia
over
de plaatselijke gezondHaarlem 18-11, AOG 18-4.

ZANDVOORT - De ZVMJunioren in promotiestrijd
teams kwamen in de Pellikaanhal voor het laatst in aktie om zaalhandbal te spelen
en gaan aanstaande zondag
aan de tweede helft van het kampioenschap te pakken. Helaas liep
de laatste weken erg stroef en werveldhandbal beginnen. De het
den
onnodige nederlagen geleden. Telaatste wedstrijd binnen werd gen AOG
toonde ZVM wel degelijk tot
door het herenteam aangegre- de top in deze
klasse te behoren en met
pen om de zwakke wedstrijden fraai en snel handbal werden vele
'bijeen gespeeld. AOG Dames
van de laatste weken te doen doelpunten
spartelde
dapper
tegen maar was eiDe ZVM dames moesten drie weken
vergeten. AOG werd daardoor
kansloos en keek na de eerste in de wachtkamer totdat de laatste
kansloos met 21-15 verslagen. genlijk
helft tegen een 11-8 achterstand aan.
kon worden afgeDe Zandvoortse dames stelden In de tweede helft verzwakte ZVM competitiewedstrijd
werkt. Die drie weken stilstand hebenigszins teleur door met 3-6 niet en gaf daardoor AOG geen enkele ben de dames geen goed gedaan en
van TYBB te verliezen. De kans naderbij te komen. De voor- tegen TYBB kon niet het juiste ritme
werd gestadig uitgebouwd worden verkregen. In de eerste helft
hoogste herenjunioren van sprong
naar een zeer verdiende 21-15 overwin- liep het nog redelijk en nam ZVM een
ZVM strijden nog volop mee ning.
3-2 voorsprong. Na de rust kon aanvalnaar een plaats in de regionale De doelpunten van ZVM kwamen op lend geen vuist worden gemaakt, alnaam van: Djurre Boukes 6, Gerard hoewel zesmaal het houtwerk werd geklasse.
troffen en de TYBB keepster in een

Foto: Bram Stijnen

In sporthal Veldschuur in Malben
werd een groot judotoernooi afgewerkt
waaraan 500 judoka's deelnamen. De
drie deelnemers Eva Rietdijk, Raymon Bijl en Ben Rietdijk kwamen prima voor de dag en behaalden de eerste
plaats.

heidszorg kan binnenkort bij
Patiëntenbelangen
Zandvoort. Een kleine groep van
vier inwoners uit de badplaats
is al enkele maanden bezig met
de voorbereidingen. Ondertussen heeft men nauwe contacten opgebouwd met de Stichting Wel uit Zandvoort-Noord,
het ELSO en het Regionaal
Patiëntenberaad.
Voordat
men echter goed van start
gaat, worden eerst nog enkele
vrijwillige medewerkers gezocht.

Zandvoort
Estafette
ZANDVOORT - Het Comité
Viering Nationale Feestdagen
houdt op 30 april wederom de
traditionele Zandvoort Estafette.
De estafette wordt gehouden in het
kader van de viering van Koningmnedag. Scholen, verenigingen en bedrijven uit Zandvoort kunnen voor dit
evenement met viermans/vrouws
ploegen inschrijven in de volgende
leeftijdsgroepen:
11 t/m 13 jaar, meisjes en junioren; 14
t/m 17 jaar, junioren dames en junioren heren; 18 jaar en ouder, senioren
dames en senioren heren.
Inschrijfformulieren zijn verkrrjgbaar bij K.J. Koper, Van Lennepweg
38-4, te Zandvoort. Telefoon 14833.
Aanmeldingen dienen uiterlijk 20
april op bovenstaand adres te worden
ingeleverd.

ZANDVOOBT - Komende Allides, Spaarne'75, Die Raeckse,
KDO, OVRA, Heemstede, Christofoor
zondag 15 maart wordt alweer en
Brother Martmus.
de derde aflevering gehouden
van het, speciaal voor de jeugd
van 8 tot en met 16 jaar, Gar- Kompetitie
nael volleybaltoernooi. Spor- In de competitie werden nog vele
ting OSS beschikt over twee wedstrijden gespeeld en daarbrj kwaorganisatoren die enorm veel men de teams van Sporting OSS tot
wisselende resultaten. Het eerste hewerk hebben verzet. Pred Kok renteam
pakte goed uit tegen Heemen Jan Molenaar zorgden dat stede
3 en won met 3-0. Het was een
alles geregeld is en nu kan het regelmatige overwinning waarin
Sporting van beging tot eind domispel weer beginnen.
Vanaf de eerste dag van inschrijving
voor dit toernooi bleek een geweldige
belangstelling te bestaan en moesten
vele aanmeldingen worden afgewezen.
Vol is vol. De behoefte aan een jeugdtoernooi bleek hiermee wel bewezen en
dus een grote stimulans voor de beide
Sporting heren. De organisatoren
hebben zeer drukke weken achter de
rug, zoals het regelen van de sporthal,
het zoeken van sponsors om het geheel
mogelijk te maken, het benaderen van
officiële scheidsrechters, het aanschrijven van de verenigingen en het
opstellen van een programma. Dat alles is geregeld en het programma ziet
er als volgt uit. Om 9.25 uur is de opening van het toernooi terwijl de mini's
om 9.30 beginnen. De prijsuitreiking is
om 13.00 uur. Na de pauze zijn de adspiranten aan de beurt om 13.20 uur
en de prijsuitreiking daarvan wordt
verwacht om 16.50 uur.

neerde en met welluidende cijfers won,
15-2, 15-9, 15-3.

Bij het eerste damesteam was het
resultaat duidelijk minder goed en tegen de verwachting. Brother Martinus was de tegenpartij en gezien de
stand op de ranglijst had dat geen probleem moeten zijn. Dat leek liet ook
niet daar Sporting in de eerste twee
sets het beste van het spel had en dan
ook won met 15-10 en 15-13. In de derde
set kwam de ommekeer, alhoewel
Sporting toch de mogelijkheid had om
de zaak af te maken. Bij 14-14 lukte
het echter niet en Martmus scoorde de
belissende punten 14-16. In de vierde
en vijfde set kwam Sporting op achterstand en kon niet de veerkracht opbrengen om iets terug te doen. Martinus speelde de wedstrijd uit met 15-10
en 15-8 en won zodoende met 3-2.

OSS moest ook met een nederlaag genoegen nemen, 3-1. Sporting bood toch
goed tegenspel en na de eerste set verloren te hebben met 15-7 werd de tweede set knap veilig gesteld met 6-15. In
de derde en vierde set was het Zandvoortse verweer gebroken en werd dé
strijd verloren met 15-10 en 15-3.
Het tweede herenteam kwam zelfs
tweemaal in aktie en greep eerst een
verdiend gelijkspel (2-2) tegen OVRA
5. Na de eerste drie sets, (15-13, 11-15.
12-15) leek Sportmg gemakkelijk de
vierde set te pakken. Een 13-9 voorsprong werd genomen en toen kwam
OVRA sterk terug, doch bijtijds herstelden de Zandvorters zich en werd
met 16-14 het gelijke spel afgedwongen. De tweede partij was minder succesvol voor Sporting OSS 2. Allides 6
was veruit de sterkste en zegevierde
dan ook gemakkelijk met 3-0.
ADVERTENTIE

18 MAART

Het tweede damesteam verloor met
Plaats van handeling is natuurlijk 3-0 van Heemstede l en het vyfde dade Zandvoortse Pellikaanhal en de toe- mesteam won met 3-0 van HSVC 6.
gang is gratis. Deelnemende teams
zijn Sporting OSS, Triumph, SAS'70, Het vierde damesteam van Sportmg

Inwoners kunnen meepraten over
de plaatselijke gezondheidszorg
"Wij willen de patiënten een plek
geven waar zij mee kunnen praten
over de gezondheidszorg", aldus coordinator Erik Hornman. "Daar kan iedereen aan deelnemen, want elke inwoner van Zandvoort heeft 'ervaring'.
Iedereen gaat wel eens naar een dokter, een tandarts of een ziekenhuis. En
ook de geestelijke gezondheidszorg
kan aan bod komen. Bewustwording
als gebruiker van de gezondheidszorg
van eigen lijf en leden staat voorop, en
het besef dat men niet alleen staat".
Behalve Erik, bestaat de groep nog
uit drie vrouwen. Twee van de vier zijn
zelf werkzaam m de gezondheidszorg.
Een van de twee anderen is 'huismoeder'. Zij zijn echter op zoek naar meer
medewerkers, om een zo breed mogelijke basis te hebben en om een goed
contact met de achterban mogelijk te
maken.
De PBZ is niet alleen opgericht om
de kritiek op de zorg te inventariseren.
Er kunnen ook nieuwe ideeën naar
voren gebracht worden. Het is volgens
Hornman van belang, te overleggen
over mogelijke verbeteringen die in de
Zandvoortse gezondheidszorg aangebracht kunnen worden. Bijvoorbeeld
over een beter ambulancevervoer of
een betere samenwerking tussen diverse personen en instanties. Ook is
het goed om ten opzichte van de toekomst een visie te ontwikkelen. Zo wil
men bijvoorbeeld meedenken over vervanging of waarneming van huisartsen. of eventueel over het profiel van
een opvolger, wanneer een huisarts
vertrekt. Moet dit een conventionele
arts zijn, of wellicht iemand die alternatieve geneeswijzen voorstaat, kan
een vraag zijn die daarbij behandeld
wordt.
Voor een goed overleg streeft men er
naar, zoveel mogelijk eerste-lijn wer-

• Patiëntenbelangen Zandvoort: 'Elke Zandvoorter heeft 'ervaring'. Op de foto
drie medewerkers van PBZ. V.l.n.r.: Lida Weilers, Ciska Boekestein en Erik
Hornman.
Foto: Beriott

kers, zoals bijvoorbeeld huisartsen of
wijkverplegenden hierbij te betrekken. Wellicht dat er raakvlakken ontdekt worden met de jeugd- ol ouderengezondheidszorg. Dit bevordert, ook de
mogelijkheid tot een brede voorlichting. naar de patiënten. Hiervoor zou
onder andere een boekje uitgebracht
kunnen worden, waarin alle hulpverlenende instanties staan vermeld.
Momenteel vinden de voorbereidingen nog plaats onder de 'vleugels' van
het WEL in Zandvoort-Noord, waardoor de PBZ meeprofiteert van de be-

staande contacten van deze instantie.
"Maar met de echte start willen wij
helemaal zelfstandig gaan draaien.
Twee jaar geleden is ook geprobeerd
een dergelijke instantie op te richten,
maar dat mislukte toen. Door de huidige aanpak ziet de toekomst er voor
de PBZ rooskleuriger uit".
Voor meer inlichtingen kan men
contact opnemen met Erik Hornman,
telefoon 19506, of naar de volgende
overleg-avond komen. Deze is aanstaande woensdag, 18 maart, in de
Keesomstraat 339. Aanvang 20.30 uur.
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BEHANG
KEUR EN ZOON
PARADIJSWEG 2, ZANDVOORT
tel. 15602 - t.o. politiebureau

Let nu op de prijs
Haal bij

Autorijschool v. Engelen
uw rijbewijs
Eerste 10 lessen ƒ 35,- p.u.
vervolglessen ƒ 42,50 p.u.

Tel. 02507-19453
Van noord naar zuid,
van oost naar west,
Als het aan de VVD ligt,
worden de verbindingen BEST!

MODESHOW
»

o

Exclusieve Kunstnijverheidskleding t/o Casino
Zandvoort - Thorbeckestraat 9 - Tel 02507-13420

D dinsdag 24 maart 1987
en zomermodeshow van o a.
E enlenteMARIMEKKO, VUOKKO uit Finland
vele andere nationale en internationale collecties
R DINSDAG 24 MAART 1987
N PALACE HOTEL
ZANDVOORT
's middags
A 2014 0000 uur
uur s avonds
Annemiek Tan
R Ladyspeaker
Entree ƒ22,50 per persoon, inclusief bij entree cafe-complet, in de
pauze wordt u een cocktail of drankje met een hartig hapje aangeboT den
Ook aan onze vegetarische gasten is gedacht
De kaarten voor onze modeshows zijn te verkrijgen in onze zaak
Wij wensen u een plezierige modeshow toe

MODERN ART ZANDVOORT

SLAGERIJ
ARBOUW
Haltestraat 12
Zandvoort
Tel 02507-12616

11/2 ons

1 pond

Shoarmavlees

2,25
2,95

7,45 Ham
1 ons

1

/2 pond

7,25

Biefstuk

Rosbief
Maandag en Dinsdag

1 ons

Chinaburger

Gebr. Gehakt

p. stuk
+ gratis saus

1,10

1,25

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees en
natuur varkensvlees

PALACE HOTEL
* * **
van 12 maart - 10 april een

AMERICAN FOOD FESTIVAL
met typisch Amerikaanse gerechten en uiteraard U.S.
prime Beef, U.S. wilde rijst, Californische wijn o.a.
ONBEPERKT CALIFORNIA
CORNED BEEF HASH
ƒ15,50

Wat dacht je van een sportieve auto die véél te bieden heeft,
maar waar je tijdelijk maar weinig voor betaalt? Een aantrekkelijk
aanbod dachten wij.
Het gaat hier om de Polo Coupé Sprinter, die o.a. is uitgerust met een grille met dubbele koplampen, een sportstuur,
hoofdsteunen, brede 165 SR banden met lichtmetalen velgen en een
fraaie striping.
Als we alles in ogenschouw nemen, zou deze Polo
f22.060.- moeten kosten. Maar we willen graag een sportief gebaar
maken. En daarom betaal je momenteel slechts f 19.650,-. Zoals we
al zeiden, een aantrekkelijk aanbod.
Temeer daar het hier om een echte Volkswagen gaat.

Wat betekent dat e naast het sportieve uiterlijk kunt rekenen op een
zelfcorrigerende stuurinrichting, onafhankelijke wielophanging, een
solide kooiconstructie en standaard een katalysator.
Ook geruststellend is de l jaar algehele garantie (zonder
kilometerbeperking), drie jaar lakgarantie en zes jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit.
Alles bij elkaar dus een aanbod dat je eigenlijk niet kunt
laten lopen. Vandaar dat we je hierbij uitnodigen voor een
uitgebreide proefrit. Wil je weten waar de dichtstbijzijnde dealer zit,
bel dan 020 -86 73 51.

Volkswagen.Wie anders?

Afgebeeld Polo Coupe Sprinter f19650,- Polo Coupe va f 18 390,-, Polo 3-deurs va f16390,- Incl BTW en katalysator, excl f400,- aflevenngskosten Wijzigingen voorbehouden

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

„CATCH THE
SPIPJT"

TOT DAN!

Burg:, van Fenemaplein 2 - 2O42 TA Zandvoort Tel. (O2507) l 29 11 -Telex 41812

Met een Micro komt uonder de mensen.
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Commissaris der Koningin Roei de Wit over de provincie:

bereiken, maar dan /uilen /e toch hun
fractie mee moeten krijgen Het is ook
logisch dat Amsterdam een \ rij bclangnjke rol speelt in de Staten Dat"
komt omdat ei nogal wat Amsterdammeis Statenlid zijn Maar ook hier
spreekt de macht van het getal

Steeds meer hete hangijzers
komen op ons bordje terecht
P

Een dikke vinger houdt de piovmcie'
in de pap ah het om grootschalige;
recreatiegebieden gaat Bij de gioengebieden hebben wij een grote betiok-"
kenheid in linanciele en personele
zin" Logisch want de gebieden -.
Twiske Amstelland Spaainwoude hebben betekenis voor een \eel gioteii
gebied dan de gemeente waarin /u*
toevallig liggen omvat Ovei het g < touwtrek om de zeggenschap over het
recreatiegebied dat zich tussen pro\ incie en de gemeente Haarlenimei In -.
de en Spaarnwoude afspeelt kan De
Wit zich niet druk maken Die ge-,
meente maakt het niet allemaal in / r£
eentje uit Ze heeft geen recht winveto maar wel een stem in het s een a-ï
tieschap We wachten de dis< ussie die
daar plaatsvindt wel af
".

ROVINCIALE verkiezingen worden veelal gezien als
graadmeter voor de, landelijke politieke verhoudingen.
Dit temeer omdat de leden van Provinciale Staten de
Eerste Kamer kiezen. „Ik ben daar met gelukkig mee," zegt
Commissaris van de Koningin, Roei de Wit. „De politieke praktijk leert, dat de leden van de Staten in dit opzicht niet bepaald
zonder last of ruggespraak stemmen, maar gehoorzaam de
instructies van de respectievelijke partijen opvolgen." Provinciale Staten hebben echter niet alleen de taak de Eerste Kamer
te kiezen, de laatste jaren is de taak en de invloed van de
provincie aanzienlijk uitgebreid. Wat is die macht en invloed
van de provincie eigenlijk. Peter Schat en Jaap Kok vroegen de
Commissaris ernaar.

Met een grapje reageert De Wit op
de landelijke impact van de statenverkiezmgen „De enige nationahsatie die
we sinds de oorlog, behalve die van de
Nederlandsche Bank, hebben gehad
was die van de statenverkiezingen "
De opmerking, dat het belang is toegenomen doordat dit jaar voor het eerst
de Eerste Kamer in zijn geheel wordt
gekozen door alle statenleden, en niet
meer half om half, doet hij als „flauwekul" van de hand. „Er is niets
nieuws onder de zon, sinds ik m 1958 m
de Staten werd gekozen." Achttien
jaar lang zat De Wit in de krappe statenbankjes Tegelijkertijd was hij - m
de roerige jaren zestig - wethouder te
Amsterdam voor de PvdA en later burgemeester van Alkmaar. In 1976 werd
Roei de Wit Commissaris van de Koningin m Noord-Holland

Verschuivingen
„Het is ontegenzeggelijk zo, dat er
enig nationaal gevolg van de Statenverkiezingen uitgaat, dat is niet anders dan bij de grote gemeenten." De
Wit kan zich nog enkele „significante
voorbeelden" van grote verschuivmgen m de Staten herinneren, die werden gevolgd door veranderingen op
landelijk niveau de val van het kabinet Drees in 1958, Cals/Vondeling in
1966 (de 'Nacht van Schmelzer') en de
voor de PvdA desastreuze uitslag van
de kamerverkiezingen m 1982 „De
Statenverkiezingen maakten een zodanige indruk op de landelijke pohtiek, dat ze landelijk politiek effect
kregen. Geprofileerde uitslagen hebben m de Staten een direct gevolg omdat ze de zetelverdeling wijzigen, maar
op de Kamer en het kabinet vooral een
psychologische." De Wit doelt daarmee op het verschijnsel dat een 'aardverschmving' in de politieke voorkeur
bij statenverkiezingen, de landelijke
politici onder druk zet Dat kan tot
spanningen leiden en zelfs tot de val
van een kabinet
Het gebruik van de Statenverkiezingen als graadmeter voor de landely ke politiek vindt De Wit echter oneigenlyk. „Ik zou het jammer vinden, als

daar qua campagne door de partyen
nadruk op wordt gelegd 'Nationalisatie' van de statenverkiezingen betreur
ik " Wel belangrijk vindt De Wit het,
dat de provinciale fracties hun programma's afstemmen op die van de
landelijke partijen „De mensen hebben een globaal en wat vormloos beeld
van een politieke partij. Je zou zelfs
kunnen zeggen, dat ze geen 'beeld' van
een partij hebben, maar een 'gezicht',
als resultaat van het televisietijdperk.
Een hele kleine minderheid van de
mensen leest politieke programma's
Daarom vind ik dat het onvermijdelijk
is dat de politieke partyen zich in de
statenverkiezingen profileren op dezelfde lijn als de landelijke fracties "

jaartal 1950 als breekpunt Want toen
werd er pas beslist dat Provinciale
Staten de bevoegdheid kregen om
streekplannen vast te stellen In de
jaren zestig en zeventig werden belangrijke taken op het gebied van miheuhygiene daaraan toegevoegd Vervolgens kreeg de provincie nog taken
op sociaal-cultureel gebied en op het
terrein van het welzijn

„Het zijn in de regel wel dingen die
nogal problematisch liggen Met betrekking tot de Woonwagenwet heeft
de provincie nogal wat bevoegdheden." Toch de boemanrol'' De Wit- „ledere gemeente wil een cultureel centrum. Op dat gebied beconcurreert
men elkaar, niet als het gaat om het
aanleggen van woonwagenlocaties Er
wordt nogal eens lelijk gedaan over de
provincie, maar altijd leuk gevonden
worden deugt ook niet Het gaat erom,
dat bestuursbeslissingen duidelijk zijn
naar buiten toe." Wat dat aangaat is
Over de kennis die de provincie-m- de verslaggeving van statenmeuws in
woners hebben van de provinciale po- de regio Amsterdam beslist een onderlitiek maakt De Wit zich geen illusies geschoven kind, constateert De Wit,
Is het niet zo, dat men in de provincie de zwarte piet in deze naar de grote, m
de boeman ziet, die gemeenteraden in Amsterdam gevestigde, dagbladen toede wielen rijdt door plannen van lage- spelend
re overheden te beknotten of af te keuHij vindt wel dat de provincie zoveel
ren' „Kijk de provincie heeft veel ta- mogelijk
doet om in de bekendheid te
ken Het hangt er maar vanaf, waar- raken. Daaraan
werkt het bureau
mee je in aanraking komt Ik vind met voorlichting van de
duidedat de provincie een boemanrol speelt lyk mee. Dit bureau provincie
volgens de
Je moet haar zien als intermediair De Commissaris objectiefmoet,
waar
provincie beweegt zich op allerlei ge- de provincie voor staatvertellen
is met zo
bied Er komen ook steeds meer uitvoe- dat dit bureau het beleidHet
van de prorende taken bij Zo heeft zy een taak op vincie moet verdedigen Ook
zelf staat
het gebied van de Wet Geluidhinder, hij altijd open voor een gesprek
met de
een zaak die de burger direct raakt. Bij pers
het opruimen van chemisch afval
heeft zij een taak en in het ouderenbeleid. Maar de voornaamste taak is toch Vaag
wel die van planning en coördinatie.
Maar toch, ondanks al die voorlichHet werk van de provincie is voor de
mensen interessanter geworden. Dui- tmg blijft de provincie voor menigeen
delijke hot issues zijn op het bordjes een vaag begrip Men weet dan wel dat
de provincie iets te maken heeft met
van de provincie terecht gekomen."
het beoordelen van raadsbesluiten,
Maar dat geldt pas van de laatste het vaststellen van streekplannen en
jaren Eigenljk van, na de oorlog. De het verdelen van contingenten voor
Commissaris hanteert daarbij het sociale woningbouw. De provincie

'Ik vind niet dat
de provincie voor
boeman speelt'

De Commissarissen dei Koningin'
verschillen nogal wat van elkani Er 1
/ijn er die geregeld v an /ich doen spreken in de pers anderen treden niet of,'
nauwelijks op de voorgioncl 'oals De.
Wit In de regel zijn Conmnssai isserv
afkomstig of uit de landelijke of uit der
provinciale en lokale politiek Degioe-r'
pen /ijn nog steeds te onderscheiden;
\vant ook voor het je bewegen maakG
dat uit Oud-ministers \ a n bijv oorbeeld binnenlandse/.aken genieten op
voorhand al meer bekendheid dan bijvoorbeeld de burgemeester van \\k-,
maar, die Commissaris van de Konmgin wordt
*

Principes

• Commissaris
Roei de Wit: „Je
zult mij niet gauw
zien met een
hapje en een
drankje. Maar als
het dan gebeurt
dan moet het
functioneel zijn."

krijgt pas concretere vormen als het
gaat om het sluiten van bejaardentehuizen, het aanleggen van woonwagenlocaties en op het gebied van het
milieu, om stortplaatsen of vuilverwerkingsmstallaties. „Nogmaals, het
is maar waar je interesse ligt Op het
gebied van het milieu geldt dat iedereen daar wel interesse in heeft, maar
andere zaken zijn nu eenmaal wat vager. Toch heb ik het idee dat steeds
meer mensen de weg naar de provincie
weten te vinden."
„Het is zo dat de taken van de provincie ook steeds talrijker zijn geworden. Ik weet wel, toen ik in de Staten
kwam had je twee vergadenngen per
jaar: de januari- en jumvergadenng

Je had maar weinig commissies byvoorbeeld de commissie voor de waterstaat, de commissie voor de ziekenhuizen en de Raad van Toezicht op de
bedrijven PEN en PWN Nu vergaderen de Staten eenmaal per maand, en
dat meestal twee dagen, en er zijn met
minder dan 22 statencommissies "
Commissaris De Wit denkt dat hy
een grote rol heeft gespeeld in het om
zeep helpen, zo rond de jaren tachtig,
van de plannen om Nederland op te
delen m meer provincies De Wit.
,,Myn acties gebeurden meestal
schriftelijk Je hebt er weinig aan m
een of andere televisie-uitzending je
mening te verkondigen Dat moet op
de goede plaatsen gebeuren Ik zorgde

Principes die De Wit ten aan/ien
van zijn ambt huldigt di ukken eveneens hun stempel Ik ben alleen benaderbaar voor de dingen waar ik als
Commis>ans mee bezig ben Ik /,it hier
voor m n werk Men zal mij dus /elden
met het glas in de hand op recepties en
aanverwante gelegenheden aantreffen buiten dat ik geen alcohol drink '
Privé en werk weet hij strikt te scheiden zodat De Wit naast druk werk
nog een rustig privebestaan in stand
kan houden .Ik pas ervooi om op te
treden m talkshows cjeiandiiiclu'd
tussen een zangeres en een zanger
Dat is een bewuste keuze Over bekend zijn m de provincie heeft De Wit
geen klagen ,Ik zit er al /o lang Toch
kan ik nog door Haarlem lopen zonder
herkend te worden Bekend zyn heeft
altijd wel dat wat ik erover gelegd had weliswaar charmante kanten het is
in het juiste postbakje terecht kwam toch ook wel erg belastend
Ik ben blij dat wijlen minister Rietkerk de knoop doorhakte en de planEen bijzondere rol speelt de Comnen van tafel schoof Ik zeg altijd dat missans van de Koningin in de bui gede provincie het scharnierpunt vormt meestersbenoemingen De provincie
tussen Rijk en gemeenten En dan Noord-Holland w as de eerste pi ov incie
kun je geen kleine provincies gebrui- die begon met de gemeenteraden via
ken "
een vertrouwenscommissie te betrekken by de benoeming van een burgeEn de macht van Provinciale Sta- meester Een voorbeeld dat nu landeten' Is het niet zo dat gemeenteraads- lyk navolging heeft gekregen Het beleden die ook nog Statenlid zyn in het tekent wel extra vergadenngen, veel
voordeel zijn' „Dat is onzin Ook in de gesprekken met kandidaat-burgeStaten gelden de gewone democrati- meesters „Ik heb het voor mezelf veel
sche spelregels Om er iets door te kun- drukker gemaakt," aldus De Wit ,De
nen krijgen zal men gewoon de meeste macht van de Commissaris is erdoor
stemmen moeten hebben Dan is het verkleind Maar ook op deze manier
logisch dat gemeenteraadsleden pro- voel ik my ook de scharniei tussen de
beren het beste voor hun gemeente te gemeenten en de rijksoverheid '

Burgemeester Machielsen:

'Ik had als burgemeester en statenlid af en toe twee
"Provinciale Staten vormden in het
verleden altijd een heel autonoom bestuur waarvan de plaats nooit zo duidelijk was. Die was wel bij de wet geregeld, maar in de praktijk bleef deze
ergens onbestemd tussen de gemeente
en het Rijk m. Vooral voor de burger
was het onduidelijk. Deze heeft te maken met belastingen en subsidies, en
met de vraag of hy zijn boom om mag
hakken moet hij bij de gemeente zijn.
Maar waarvoor had hy de provincie
nou nodig? Dit bestuursorgaan was
dan ook weinig opzienbarend maar
laatste jaren is er een duidelijke ontwikkeling gaande, waarbij de provmcie een heel expliciete bestuurslaag is
geworden. Er wordt nu veel actiever
gewerkt. Zo heb je nu dus drie bestuurslagen, die alle drie even duideInk naar buiten treden".
"De provincie krijgt steeds meer
plannende en coördinerende taken,
ook door de rijkswetgeving. Het is duidehjk een intermediair bestuur, het
Rijk neemt wetten aan, delegeert en
vraagt aan de provincie om dit te coordineren. Hiervoor stelt de provincie
allerlei beleidsnota's op en treedt dan
m overleg met de gemeentes. Daar kan
het Rijk zich buiten houden, wat minder kopzorg betekent. Waar de provincie zich dan mee bezig houdt, zyn onder andere de verdeling van de onderwysvoorzienmgen over de provincie,
de behandeling van de economische
trekkers in de provincie en bijvoorbeeld de volkshuisvesting".

met de mensen van de economische
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft veelvuldig
afdeling van de provincie om hun
met de provincie te maken. Bijvoorbeeld door het Streekplan, steun
te krygen, zodat de gemeente
beleidsnota's betreffende onderwijs, bejaardencentra
ingepast zou worden m de rykssubsienzovoort. De provincie krijgt steeds meer plannende en
dienng voor verbetering van de toenstische infrastructuur. Dat verzoek
coördinerende taken, onder andere op het gebied van de
via de provincie, by de minister
Ruimtelijke Ordening. Daarnaast speelt zij een intermediaire moet
ingediend worden Dus allereerst moet
rol tussen de gemeente en de overheid. Volgens burgemeester de provincie zich ermee kunnen verMachielsen zijn de Provinciale Staten-verkiezingen van
enigen. Maar voordat de minister
eventueel zyn instemming verleent,
groot belang, maar hij betreurt het dat deze zo'n landelijk
er tientallen gesprekken
accent krijgen omdat de Staten de Eerste Kamer kiezen. "De hebben
plaatsgevonden. De provincie houdt
burgers krijgen het idee dat zij alleen maar stemvee zijn voor voortdurend contact met de gemeente
de Eerste Kamer, terwijl zij eigenlijk niet weten wat er
en voert langdurig overleg met het ministene en met de ryksconsulent voor
gebeurt bij de provincie. En deze grijpt juist veel directer in
het Midden- en Kleinbedrijf Noordop hun leven dan het Rijk". Daarom, in verband met de
Holland, die aan de minister advies
Provinciale Staten-verkiezingen van volgende week, aan
moet uitbrengen.
burgemeester/VVD-statenlid Machielsen de vraag
voorgelegd, wat de invloed van de provincie in praktijk
eigenlijk voor Zandvoort betekent.
Wandelgangen

"Dat zie je nu by voorbeeld ook m de
Kamer. Minister Brinkman zegt dat
er voor het derde televisienet geen geld
is, de hele Kamer valt over hem heen,
en dan zeggen CDA en VVD. 'Wy zullen u nog een kans geven' Dat kan
natuurlyk omdat er op het ministerie
al veel voorbesproken is. Zo doen wy
dat ook, ik zit ook regelmatig met myn
eigen gedeputeerde te praten. Dan heb
ik het voorrecht dat ik het eens over
Zandvoort kan hebben. Dan heb ik
inderdaad twee petten op, een als burgemeester en een als statenlid"
"Als fractievoorzitter moet ik overal
wel wat vanaf weten Daarnaast heb
ik dan ook nog myn eigen disciplines
waar ik voor sta als gewoon statenlid.
Het is allemaal echter wat afstandelyker dan m de gemeente Daar ben je
veel directer bezig dan in de provincie,
waar wy voornamelyk de hoofdlynen
aangeven Je hebt in de provincie ook
niet met een, maar met tientallen karakters te maken Diverse stedelyke en
landelyke agglomeraties Zodra je byvoorbeeld boven het Noordzeekanaal
komt, kryg je heel duidelyk de agransche sector waarmee je vertrouwd
moet raken" Machielsen houdt het nu
echter, na zeventien jaar statenlid geweest te zyn, voor gezien Hy zal zich
dit jaar met herkiesbaar stellen.

De inspanningen van Machielsen
vormen een voorbeeld van hetgeen
zich m de 'wandelgangen' kan afspelen, indien een burgemeester 'twee
petten' op heeft. Dus behalve burgemeester ook lid van een Statenfractie
is. Machielsen is ook nog voorzitter
van de VVD-fractie van Provinciale
Staten. "Voor het politiek functioneren heb ik erg veel plezier gehad van
myn statenhdmaatschap Byvoorbeeld by een vergadering van een commissie Ruimtelyke Ordening of Weg
en Waterstaat, zyn altyd de 'big bos- Nooit klaar
ses' van de diensten als adviseurs aanwezig. Dan leer je elkaar kennen Na
Overleg binnen de wandelgangen
afloop of op excursies praat je dan w el lykt wel nodig te blyven om voor de
eens over Zandvoort".
verbetering van de toeristische infraDaarnaast is de samenstelling van
btuictuur nog meer geld binnen te
Provinciale Staten van politiek ge"Het is ook wel makkelyk om m de slepen 'Je bent natuurlyk nooit
wicht in verband met de verkiezing
wandelgangen een aantal dingen voor klaar Dit jaar heeft men ons deze subvan de Eerste Kamer. "Ik moet perte bespreken. Als je in de Staten zit te sidie toegewezen, maar dat wil met
soonlyk zeggen dat ik de wijze waarop
discussieren en je beweert by wyze van zeggen dat wy die. zolang wy nog niet
de landelijke politiek zich op het ogenspreken dat iets rood is, dan kun je klaar zyn met de verbeteringen, elk
blik met de Provinciale Statenverkiemoeilyk na een half uur zeggen 'Och jaar opnieuw krygen Ik maak me
zingen bemoeit, heel erg betreur. Ik
nee, ik heb me vergist, het was paars sterk dat de minister doorgaat, hy zal
vind dat geen goede zaak voor de proje met elk jaar een miyoen komen
vmcie. Het is wel verklaarbaar. De
Dat moetje voorkomen, daarom praat brengen Er zyn ook andere gemeentes
Eerste Kamer is natuurlijk erg beje van te voren met elkaar, onofficieel. die geld nodig hebben Vorig jaar ging
langryk. Deze moet de wetten van de
In een informele situtatie kun je veel alles naar de provincie Zeeland, toen
Tweede Kamer goedkeuren. Als daar
beter met elkaar praten, dan kun je was ei mets beschikbaar voor Noord• dus een ander politiek gestructureerd
het nog eens anders brengen, als je Holland Maar je moet dat rustig aan
| college zit, kryg je fricties. Als dus de
merkt dat je tegen een muur loopt'
opbouwen Zorgen datje plannen hebt
! Provinciale Staten zo gekozen worden,
klaarliggen En als de adviseurs van de
.dat er geen meerderheid is van CDA
"Dat voorbespreken moet je met al- minister zich positief opstellen - daar
•en VVD, gaan we in Nederland naleen doen met de statenleden Je moet werkje m het voorveld aan - dan komt
'tuurlyk toch een moeilijke tyd tegevoorkomen datje de gedeputeerde ver- er een moment dat men zegt 'Dit jaar
moet in bestuurlijke zin. Daarom zyn
rast met een kant en klaar voorstel, kunnen wy Zandvoort helpen'".
die Staten-verkiezingen ook van lanwant dan krrjg je meteen het effect
delyke betekenis, maar ik vind het op
van 'Oh nee hoor, ben je gek, hoe kryg
De nodige verbeteringen in de toezichzelf toch heel betreurenswaardig
je het m je hoofd' Nee, dan moet je ook ristische infrastructuur gaan verder
dat het ook zo'n landelyk accent
met die gedeputeerde gaan praten. Die dan alleen de noord-boulevard. "Bekrijgt".
zal, als hy merkt dat er een grote aan- halve met de boulevard zyn wy tegelydrang vanuit de Staten te verwachten kertyd bezig met het Mabon-plan en
De provincie heeft volgens Machielis, eerder proberen mee te denken, het Beach-hotel De reconstructie van
.sen zeer belangrijke taken. Vooral de
waardoor er voor hem een aanvaard- de boulevard heeft een voortrekkersintermediaire rol is af en toe van het
baar verhaal uit komt. Dan wordt het rol by de veranderingen naar het
[grootste belang, zoals byvoorbeeld bij
een open zaak. Dan wordt het door de nieuwe gezicht van Zandvoort Over
', de 2,9 miyoen die Zandvoort heeft ge- • Burgemeester Machielsen stelt zich na zeventien jaar lidmaatschap van Staten ingebracht en dan weet je hoe twee jaar heeft dat gebied een heel
i kregen voor de reconstructie van de Provinciale Staten niet meer herkiesbaar.
ongeveer de verhoudingen liggen. Zo ander gezicht gekregen. Het wordt ook
•noord-boulevard. "Die is niet zomaar
heb je de meeste kans om iets te halen, meer geïntegreerd ten opzichte van
'uit de lucht komen vallen. Daarvoor
en dus met door m het wilde weg mo- het dorp Je kunt je nu nog afvragen
moetje plannen ontwikkelen en klaar- Provincie by het ministerie kunt aan- vyf jaar bezig om dat geld binnen te ties op tafel te gooien. Dat kun je net zo waar Zandvoort eindigt. Stedebouwhebben, waarmee je, samen met de kloppen. Maar ikzelf ben ook al vier of krygen. Ik ben eindeloos bezig geweest goed laten".
kundig heb je daar nu het 'gat van

Zandvoort' Daar komt nu eindelijk Boer van mening dat dat pas na l mei
verandering in en wel op zo'n wyze, geldig was Dat is zo'n moment dat je
dat het economisch van betekenis is" tegen elkaai oploopt In dat soort zaken kan er beter duidelijkheid zyn
"Zo moeten binnen Zandvoort ver- zodat je weet waar je aan toe bent
schillende dingen aangepakt worden,
"Zolang de provincie het met ons
maar wel op elkaar afgestemd Zoals
de omgeving van Bouwes Iedereen is eens is en het kan verantwoorden
het ermee eens, dat, als dit gebouw helpt zy ons duidelyk met alle nuddewordt afgebroken om er iets nieuws te len die zy heeft Zo ook byvoorbeeld
bouwen, de infrastructuur van die met het Mabon-plan Op het ogenblik
plek de belangrykste is die aangepakt gaat het alleszins redelyk met onze
moet worden Dat gebied moet een ontwerpbestemmingsplannen maar
hele andere inrichting krygen En we plegen dan ook wel permanent
daarna ga je natuurlyk automatisch overleg Het Vendorado-park wordt in
door Als je by voorbeeld naar het dorp het nieuwe Streekplan een 'hele goede
kykt, het centrum-gebeuren dat is zaak voor Zandvoort en de legio geeen wanhoop, dat zit heel slecht m noemd, maar 'het moet wel zoigvulchg
elkaar Dat vereist een flexibele aan- afgewogen worden in relatie met anpak Daar hebben wy echter tot nu toe derebelangen Dan krygjehetandeie
niets aan gedaan, omdat wy eerst het verhaal, namelijk dat centraal gekeTERP-rapport wilden afwachten ken wordt, m welke situatie Zandvoort
Wat dat betreft zullen wy kyken m vei keert Hoe ver wy nog v ei dei /uilen
hoeverre de adviezen \an dat rapport afzakken of dat dat omgebogen kan
m ons plan passen of m hoeverre ons worden En wy kunnen dat ombuigen
plan aangepast moet worden Dan wy zyn weer op de weg omhoog Daar
is de provincie het mee eens en daal
kryg je een totaal-conceptie"
wil zy ons ook mee helpen
Gedeputeerde Staten hebben ook
een intermediaire rol gespeeld by de
bouwplannen voor de zuid-duinen Richting geven
Aanvankelyk hadden zy deze afgevve"Ruimtelykeordening is volgens mij
zen maar dat is veranderd in de bereidheid om mee te denken, vanwege een van de belangrykste taken v a n ac
onze woningnood Maar toen werden provincie Dan krygj" net stieekplan
de plannen door de minister afgevve- waardoor de economische activiteiten
zen. Het ryksbeleid is erop gericht, de van de mensen gelicht wolden Fee
natuurgebieden om ons heen zo in streekplan bevat veel beleidsnot 11
stand te houden Naast de voordelen byvoorbeeld ovei landgoederen of vuheeft de de ligging van de gemeente lagebieden De meeste wouien vas'Mdus ook een duidelyk nadeel wat de steld in de Staten, als beleidsmstiuwoningbouw betreft Gedeputeerde ment Deze worden dooi GS gelnnStaten waren dus wel bereid mee te teerd by de beooideling van bestemdenken, maar zy kiegen van het Ryk nungsplannen en bouwplannen Dal
zyn allemaal zaken waaimee ie een
nul op rekest'
burger kunt treffen Maat v ooi eeii
Streekplan wordt vastgesteld speeit
Circuit
zich een heel proces af Ei vvoidt bijvoorbeeld een speciale onclei/oek Het beleid van de provincie kan ech- commissie ingesteld Daarnaast \voi
terook heel duidelyk tegen dat van de den hoorzittingen gehouden vvaaiby
gemeente indruisen Zoals byvoor- allerlei instanties en ook de bin^eis
beeld by het circuit Dat is er nu in de gelegenheid tot inspraak vvoidt gebogecomprimeerde voim net doorgeko- den Dit wordt vei werkt tot hele boek
men by de vaststelling van het nieuwe werken, waarover binnen de comniisStreekplan, maar Gedeputeerde Sta- sielatergediscussieeid woult liet v e i ten, met name de Party van de Arbeid slag daarvan vvoidt dan aan GS oveien een deel van de CDA-fractie, wilden legd Alszy hun vooidiacht dan - ivai
het weg hebben Al hebben zy nooit de zin van de commissie - niet v oldoenduidelyk gemaakt waarom zy dat wil- de aanpassen woidt gepiobeeui IR t
den Maar op het circuit is de Wet op beleid via moties by te buigen
de Geluidhinder \an toepassing Die
"Eeist wordt ook het beleid ten aankun je natuurlyk heel strict hanteren
en naar aanleiding daarvan zeggen zien van alleilei zaken hekeken hl
'Het circuit moet veidwynen maar je wordt gepiobeerd tussen de verschilkunt ook wat selectie toepassen Eerst lende aspecten een balans te vinden
kyken watje wilt bereiken en daarmee Meestal zyn ae in pnncipc niet nut
je benadering bepalen Als die niet zo elkaar in overeenstemming te bienstar is, kun je proberen een oplossing gen, maar je zult toch \vat moeten
voor de problemen te vinden, waar- doen. Dat is altyd moeilyk Als je erdoor het circuit alsnog mogelyk gens bouwt gaat er meestal wel een
wordt"
stuk natuur veiloren Je moet dus bohoedzaam te werk gaan vaak v i a dE
De PvdA heeft mede door de invloed weg van het compioims Dat is het
van de Zandvoortse gemeente-fractie afwegingskader, waar de piovmue
in het verkiezingsprogramma wel een zich mee bezig houdt Dat heet dan
flexibeler en realistischer standpunt streekplan maken Een heel duidelyk
ingenomen, al was gedeputeerde De richting gevende taak volgens my
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MEVROUW,
Heeft u ook zo'n zin in het voorjaar?
Dan heeft u ook vast zin in iets nieuws!
Een leuke blouse, een schitterende pull-over of vest, een mooie rok of
broekrok, of misschien en sportieve pantalon of bermuda.
We hebben het allemaal voor u in de nieuwe kleuren:
beige, kaki, turquoise, rose, marine, zwart en rood.
Komt u alles eens bekijken en passen, er staat een heerlijk kopje
espresso voor u klaar.
Bovendien krijgt u a.s. vrijdag en zaterdag bij aankoop van ƒ 150,- of
meer, een schitterende
eye-make-up-set (w.w. ƒ 27,50) KADOÜ (vaste klantenkaart)

Hartverwarmende prijzen

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093
DINSDAG GESLOTEN

KWEEKKASJES voor de vensterbank
JIFFY-POTS

(div. maten)

ZAAIGROND - BEMESTING
JONGE

Ifdo bromet mode
ZCindxOOrt Haltestraat 18

BOKMA

Hooggeëerd publiek! Entam
presenteert f 1500,- korting
op alle gebruikte wagens.

Florijn
Oiroen brandewijn
Bols

50

•

ve

BLOEM- en GROENTEZADEN

,

nu

GEBRUIKTE WAGÉNSHOW
***
U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

adembenemende
attractie^en
spectaculaire

verzorgd en bezorgd
Kerkstraat 12,i 2042JE Zandvoort

AU* MERKEN

l \ l

kortingen
^

Weekmedia is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie.
Redacties van Weekmedia zijn gevestigd in
Amsterdam, Amstelveen, Weesp, Purmerend
en Zandvoort.
Op de redactie van het Amstelveens Weekblad ontstaat binnenkort de vacature vooreen

ADJUNCT REDACTIECHEF (M/V)
(volledige werkweek)
Het Amstelveens Weekblad is een op donderdag verschijnend abonnementsblad voor Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel.
De redactie telt vijf leden en is gevestigd in
Amstelveen.
De adjunct redactiechef is belast met de dagelijkse leiding van deze redactie en rapporteert
aan één van de redactiechefs van Weekmedia.
De adjunct redactiechef zal een ruime en
brede journalistieke ervaring moeten hebben
en aantoonbare leidinggevende capaciteiten
dienen te bezitten. Bezit van een rijbewijs is
noodzakelijk. Bekendheid met het verspreidingsgebied van het Amstelveens Weekblad
strekt tot aanbeveling.
Honorering geschiedt op basis van de CAO
voor huis-aan-huisbladjournalisten.
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de
algemeen redactiechef, de heer J. M. Pekelharing telefoon 020-451515.
Sollicitaties dienen uitsluitend schriftelijk te
geschieden.
Brieven kunt u richten aan de personee/afdeling van Perscombinatie N. V., Wibautstraat
150, 1091 GR Amsterdam, t.a. v. mevrouw E.
Thijssing, onder vermelding van ET/10.
De sollicitatietermijn sluit 27 maart 1987.

Het succes van de nieuwe Fords is zó groot
dat letterlijk honderden automobilisten bij
Entam hunForcl,Opel,Fiat,VW,Renault,diverse
Japanse merken en noemt u maar
op, inruilen. Voor u betekent dat ^'^
een buitenkans met een keuze *'° U'"~N
uit ruim 400 kerngezonde jonge
occasions. Een gebruikte wagen
voor een prijs die minimaal
f 1.500,- onder de normale
gebruikelijke verkoopprijs
ligt. Een winst die Entam u
kan doorspelen omdat de
inruilauto's nog geen inspectie
en opknapbeurt gehad hebben.

enkeleTaunus-modellen.En voor elke gebruikte
wagen geldt een korting van minimaal f 1.500,-.

Vroege vogels
verdienen
f400,- extra.
Komt u op dinsdag,
woensdag en donderdag
^ vóór 10.30 uur, dan
'T profiteert u van'n extra
/ korting van liefst f 400,en brengt u uw totale
winst op f 1.900,-.
Want tijdens de
grandioze Show in
een echte circustent
van ruim 1200 nf,
_
trakteert Entam
op spectaculaire kortingen.

Alle merken,
alle typen.
Tijdens onze Show
ontmoet u de gebruikte wagen die u zoekt.
Vrijwel alle merken en typen zijn vertegenwoordigd. Met motoren die variëren van l tot 2 liter.
Met gasinstallatie, dieselmotor, automaat of
schitterende accessoires.
Natuurlijk is Ford ruim aanwezig met
onder meer Fiesta, Escort, Orion, Sierra en
Type

Bouwjaar

Norm.
Verkoopprijs

Toyota Starlet

1983

10.500,-

9 000,-

Opel Kadett
12S3-drs

1985

17.500,-

16000,-

Ford Escort
1300L3-drs

1983

13.500,-

12.000,-

Ford Sierra
1800 Laser
3-drs

1985

21.500,-

20.000,-

Aktieprijs

Exclusieve Ford Tlumderbird poster.

Kom snel profiteren.
De Entam Gebruikte Wagen Show wordt van
dinsdag 10 t/m zaterdag 14 maart a.s. gehouden
in onze grote circustent op het Entam voorraadterrein aan de Si jsjesbergweg in Amsterdam Z.O.
(industrieterrein Bullewijk aan de Meibergdreef).
Volgt u de Entam Show pijlen.
Vanaf het metro-station Holendrecht rijdt er
op zaterdag regelmatig een Entam busje naar de
Show die u niet mag missen.

Volop show,
volop voordeel.
Neem de kinderen mee want in de Circus-'
tent van Entam is van alles te beleven. Er is een
beperkte oplage posters beschikbaar van de
beroemde Thunderbirds die in de Entam tent
ook in het echt te bewonderen zijn.
Op woensdag en zaterdag worden er flensjes gebakken en zijn er shows en attracties.
Kortom een feest voor jong en oud.
Al blijft de korting van minimaal f 1.500,- de
grootste attractie!

E M l F\l 11 'n Straatlengte voor in service.
/~i • •
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CIRCUS
TEMT

Sijsjesbergweg, Amsterdam Zuid-Oost, tel. 020-964802.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur. Koopavond tot 21.30 uur.
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Seat Marbella, het
nieuwe instapmodel
" De Marbella vormt in de Seatfamilie
het binnenkomertje.
Duidelijk een auto die bedoeld is voor
jonge mensen, die in de eerste plaats
een praktisch en zuinig vervoermiddel
/oeken en niet teveel waarde hechten
aan luxe en comfort. Want luxueus kun
' je deze Marbella met het vele blote blik
binnenskamers en de u at slordig gc, legde rubberen vloerbedekking moeilijk noemen.
En \\at het comfort betrelt verdient hij
ook niet direct een zoen van de juffroim. Maar praktisch en zuinig is dit
wagentje wel. Ondanks zijn betrekkeli jk geringe lengte van 348 cm, biedt hij
voldoende plaats aan vier volwassenen,
al zal de bezetting doorgaans wel bestaan uit niet meer dan twee volwassenen met hooguit een paar kinderen.
Als motor \oor de Marbella koos men
\ een rechtstreeks van de vroegere Fiat
. 127 afgeleide krachtbron, die in de
1
loop der jaren echter zoveel modificaties heeft ondergaan, dat hij volledig bi j
de tijd is. Het is een dwars voorin ge-

Makkelijk is da verschuifbare asbak
en voor niet-rokers verwijderbaar.

Het bedieningsgemak is eenvoudig met
uitzondering van de ruitesproeier. die
op ouderwetse manier via een rubber
handpompje werkt. Goedkoop maar
akelig primitief. Ook het leit dat de
schakelaars voor licht, achterruitverwarming en aanjager zich achter het
stuur bevinden, zodat |e genoodzaakt
bent je hand door het stuurwiel te steken om ze te hereiken, is niet zo handig.
Het schakelen (de GL en GLX zijn
standaard van een vijfbak vooizien) via
de kloeke en in sommige standen als
een jonge hond kwispelende pook
verloopt doorgaans zonder problemen.
Wel /ijn de schakelwegen vrij lang. De
remwerking (schijven voor. trommels

bouwde viercilinder van 903 cc, die 29
k\V/4()pk levert bij 5400 omw/min.
Hen zeer levendig motortje (ook wat
het geluid betrelt ), dat de slechts
6cSO kg wegende Marbella een topsnelheid geeft \an 133 km/uur en een aceeleratie van O tot 100 km/uur in 20
sec.
l let maximum koppel van 60 Nm is al
b i j 3000 omw/min. beschikbaar. Sterk
pluspunt is natuurlijk zijn bescheiden
drankzucht. Bij 90 km/uur loopt de
Marbella niet meer dan l op 20 en bi)
120 km/uur l op 14.5. En ook het
stads\erbruik kan niet l op 13,7 matig
worden sienoemd.

zlowel op de grote weg als in stadsverkeer toonde de Marbella zich een vlot
wagentje, waarmee het moeiteloos
sturen en manoeuvreren is. Al te hoge
eisen aan het rijcomfort moefje bij een
dergelijk soort auto uiteraard niet stellen. De voorwielaangedreven Marbella
heeft een aan hladveren opgehangen
starre achteras. een constructie die nu
niet bepaald tot de modernste behoort.
De vering is vrij stug en oneffenheden
in het wegdek zijn in het interieur dan
ook duidelijk voelbaar. Maar vreemd
genoeg en aar je dit niet echt als hinderlijk: het past eigenlijk wel b i j het
karakter van deze Spaanse furie.

achter) is goed al vergen de niet hekrachtigde remmen \\el v r i j \eel pedaaldruk.
Samenvattend kan worden gezegd, dat
de Marbella. e\enals de l'anda. vooral
de jonge generatie automobilisten zal
aanspreken. Lieden die met al te veel
noten op hun zang hebben en \oor wie
een auto in de eerste plaats een \er\oermiddel is. dat hen voor zo mm mogelijk geld zo ver mogelijk weg brengt.
Waarbij de aanschaffingsprijs uiteraard ook een rol speelt. En die is met
nog net geen dertien mille (/ 12.995.om precies te z i j n ) \oordcze GL-\ersie
beslist niet overdreven hoon.

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Techniek

Seat Marbella GL

Motor: dwars voorin; 4-ciI.li|n. \\atergckocld; 903 cc: hoi ing \ slag 65 x 6S
mm; compr.vcrh. ,S,3:T: ma.\. vcrniogcn 29 kW/40 pk hi| 5400 onm/mm.:
rna\. koppel 60 NM hi| 3000 omu/
min.
Transmissie: voor\\ielaandri|ving: vi|l
vcrsncllingshak.
Onderstel: \\ielophanging voor onalhankelijk niet McPherson scliroeivelen, achter starre as met hlad\eren: telesc. schokdempers rondom: handen
135 R 13.
Remmen: sclii|\en \oor. trommels
achter; gescheiden remsysteem.
Maten en gewichten: lengte 34cS cm:
breedte I46 cm: hoogte I45 cm. uielhusis 2I6 cm; spoorhreedte \oor I25
cm. achter 125 cm: draaicirkcl 9.5 m:
rijklaar geuicht 680 kg: mav toelaatb.
gcvi. I 150 kg; ma\. aaiihanggeuieht
750 kg geremd, 33 l kg ongeremd: tankinhoud 35 liter loodvrij normaal.

NIEUW:
DE SEAT

MARBELLA.

sprint en een top heeft van 205 km/h.
De nieuwe V6 3.0 liter motor van de
Amerika is rechtstreeks afgeleid van de
bestaande 2.5 liter zescilinder. Meteen
inhoud van 2959 cm3 levert deze
krachtbron 138 kW/188 pk. goed voor
een top van 220 km/h en een sprint van
O tot 100 k m / h in 7.3 sec.
Uiterlijk onderscheiden de/e nieuwe
raspaarden zich van hun stalgenoten in
hoofdzaak door de ,wat breder-uitgebouwde wielkasten, een wat zwaardere

Top 133 km/uur: acceleratie O-100
k m / u u r in 20 sec.: verbruik bi| 90 km/
uur, 120 km/uur en m de stad resp. l op
20. i op I4.5 en l op I3.7: geniidd.
\erbr. tijdens test l op I 5 . I .
Prijs
Seat Marbella GL / 12.995.- (Marhella L / l l.995.-: Marbella G LX

/ 14. l 95).
Motorrijtuigenbelasting van / 30S,-tot

/ 316.- per jaar.

Aktiemodel van Opel, de Kadett Club
Van de Opel Kadett is nu ook een aktiemodel. de Kadett Club. Dit model is
leverbaar als 3-, 4- en 5-deurs uitvoering en is gebaseerd op het LS-model
van de Kadett.

Alfa 75 modellenlijn uitgebreid
De beweegredenen die Alfa voor ogen
stonden b i j het lanceren van de nieuwe
High Tech motoren waren drieerlei:
het imago verstevigen, het opnieuw
bewijzen van de technologische vooruitgangen het benadrukken van de suprematie der Alfa motoren met betrekking tot het specifieke vermogen.
De Alfa 75 Twin Spark is uitgerust met
twee bougies per cilinder en levert een
\ ermogen van 109 kW/148 pk hij 5800
omw/min. waarmee deze limousine
zich in 8.2 sec. naar de 100 kilometer

Door Rein Lepoink

Prestaties

Het fris
en modern
aandoend neusje van de Marbella.

De korte stoeltjes hebben enige
gewenning nodig.

Autonieuws

frontspoiler. drempelverbreder en een
achterspoilcr. De levering van de 2.0
Tvvin Spark zal in april beginnen en die
van de V6 3.0 in juni van dit jaar. De

prijzen varieren van circa j 42.500.voor de eerstgenoemde versie en
/' 52.000.- voor het nieuwe topmodel
in de 75 serie.

In het vooronder/it de schone 1.3 NB
Euronorm motor, gekoppeld aan een
vierversnellingsbak. De Kadett Club is
voor/ien van de volgende extra's: van
binnenuit \erstelbare linker en rechter
buitenspiegel in de kleur van de carrosserie. zilveren streep in de bumpers
en zijstrips, 5 1/2 J x 13 sportvelgen,
175/70 R I3-80T banden, speciaal
"Club" embleem, striping zoals.op de
Kadett GLS en speciale bekleding.
Voor het driedeurs model moet u

ƒ 22.490,- neertellen, het 4-deurs modcl kost ] 24.065.- en het prijskaartje

van het 5-deurs model
ƒ23.355.-.

vermeldt'

WU VEREN NOG ÉNKELE DAGEN
OVER DE VOUÜÊ BREEDTE FEEST:
Volvo viert het heuglijke feit dat 60 jaar geleden de eerste Volvo uit de
fabriek in Götcbor^ rolde. U kunt dit feest nog een paar dagen meemaken.
Alle modellen delen mee in de feestvreugde.
Tot zaterdag 14 maart a.s. kunt u profiteren van een drietal exclusieve
Jubileum-aanbiedingen. Een 340 DL 5-dcurs, een 360 Injection Sedan
en een 240 DL Sedan in stijlvol zilvermctallic.Voor een extra feestelijke prijs.
Om het exclusieve karakter nog eens te onderstrepen, wordt elke
Jubilcum-Volvo voorzien van een gedistingeerde koperen badge op het

dashboard. Zo'n koperen schildjc vindt LI ook op de lederen sleutelhanger, waarin wij -eveneens in koper- uw naam laten ^ravcrcn.
Maak dus in de komende dagen tijd vrij voor onze Voorjaarsshow.
Die ook in het teken staat van alle andere Volvo-modellen. Met andere
woorden: u kunt bij ons altijd een proefrit maken in uw favoriete Volvo.

AUTOMOBieiBGDRIJF H. R KOOUMAN B.V
Brcdcrodcstraat 6-10, Zandvoort, tel.: 02507 - M242

ELECTRO.FOTO.TELEFOON.FOTO.ELECTRO
'tRose geluk in uw leven
'VAN DIE GEKKE BLAASJES. BELACHEUJK HÈ?
BLEEK 'T NOTABENE HERPES TE ZIJN."
Blaasjes op of rond de geslachtsdelen. Vervelend denkje, maar het
zal wel weer overgaan. Joch kan het een geslachtsziekte zijn. Geslachtsziekte
krijg je bij het vrijen. En het gaat niet vanzelf over.
Ga bij twijfel naar de dokter. HIJ is de enige die je kan helpen.
En waai'schuwdegene(n) met wie je de laatste tijdsexueel contact hebt gehad
Zij moeten ook naar de dokter. Verdere informatie, adressen en telefoonnummers vind je in de uitgebreide folder over geslachtsziekten
je kunt onderstaande bon - in voldoende gefrankeerde envelop - opsturen naar de SOA
Stichting, Wittevrcuwensingel 74,3572 CD Utrecht. •Sluit een postzegel voor antwoord bij.

Wij gaan UITBREIDEN

slechts
nog 2 weken

de allerlaatste

&s"*<\'.v
^

r GESLACHTSZIEKTE GENEZEN BEGINT BIJ JEZELF.
'

Stuur mij de prat/s f"oWer over geslachtsziekten.

l

Naam:

|

Adres:

.

Postcode/Plaats:

Publikatie aangeboden door dit blad m samenwerking melde Stichting IdeeTe Reclame.

'n l ntvln'£i'bi'inteiii\ niet spanning tegemoet j>e:ti.'n en
t 't tl blijde bajt en 'iti en
U tundtitn np n bijzt nnlei c u //rt' U' bent htett
MetivnpcntHtnlijfci'lfiiaitiiililenwiiue, niiv\t
n i ifichrcii/e Ken nemer Ktia rli'n Kol lekt ie.
l wbezoeltmeei iliin uaiirtl

kortingen tot

40%

Opkopers gevraagd voor grote partij lampen - TL -schakel-en
electromateriaal
ELECTRO
EH FOTO

ZIE DE ETALAGES
Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378

Randstad
Handelsdrukkerij b.v.
Stationsweg 38, Aalsmeer
Tel. 02977-25141'
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n 2O5Junior voor
2O5 -per maand

MlCRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwezen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.3 3 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.61 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verknigbaar.
e Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ5.00 adm. kosten
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 m rekening gebracht.
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U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Nog enkele TENNISBANEN * Duikteam Zandvoort leer
TE HUUR
Zwembad De nu de mooie onderwaterweDuinpan Tel 12170
reld kennen Voor complete
•* 10 en 11 april a s voeren snorkel- en duikopl info De
wij, Ton ver Wim Hildenng, Duinpan Tel 12170 of 17237
het toneelstuk op .Beschuit
met muisjes' van Herman
Heyermans Tot gauw
Nog enkele TENNISBANEN
TE HUUR
Zwembad De
Duinpan Tel 12170

Videotheek 'Dombo'

B-keus snow-wash spijkerbroeken, ƒ 40 Kostverlorenstraat 6

Corn Slegersstraat 28
Tel 02507-12070
1 film ƒ5;/7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

BONTMANTEL-INRUIL
Met
(kleine)
bijbetaling
Meest exclusieve lichtgewicht nappa lammy-coals en
bontmantels
Bontgevoerde
regenmantels Bel voor afspraak of uitgebreide documentatie 020-233488

- Striping in de modekleuren rood/blauw/
groen op zijkanten
-Junior-kleurlogo in de sierstukken op de
achterstijlcn
- Full cover aërodynamische wielplaten
- Chique chroomstrips in de bumpers
- Zwarte sierplaat op achterklep
-Junior kleurlogo op achterklep
- Vlotte eigentijdse jeans bekleding, ook op de

T-N.

.

1

1

l

1

.

1

l

Dat werkt als volgt: u betaalt van de nieuwprijs ruim éénderde deel: f 7.03 S,-. Daarvoor kunt u
natuurlijk ook de inruilwaarde van uw huidige auto
gebruiken.
Vervolgens betaalt u gedurende 48 maanden
f 205,- per maand, waarbij de effectieve rente
omgerekend op jaarbasis 11.3% bedraagt (die rente
is trouwens fiscaal aftrekbaar!) Na vier jaar
is er nog zo'n f4.500,- te betalen.
U kunt dan drie dingen doen:
de rest in één keer betalen, de lening verlengen of de 205 Junior inruilen voor een
nieuwe.
Dat laatste kan een goed plan zijn,
want u hebt alle kans dat uw 'Junior1 nog
lang geen 'senior1 is en nog meer oplevert
dan die restbetaling. 'n Prima manier
om 4 jaar lang plezierig te rijden. Dat geldt
overigens voor alle 30 uitvoeringen van
het sterke nummer. Wat let u om 'ns bij ons
te komen kijken?
*Deze aanbieding geldt tot
30 april 1987. De lening wordt verstrekt
door Peugeot Talbot Financiering onder de
gebruikelijke voorwaarden van een huurkoopovereenkomst

hoofdsteunen en deurpanelen
- Luxe donkerblauwe moquette bekleding op
vloer en bagagcafdckplaat
- Inbouwvoorziening voor radio en luidspeakers
- Zwarte antenne
- Verstelbare rugleuningen vóór
- Binnenspiegel met dag/nacht stand.

'NSTERKNUMMER.
i'Rij/.i-.N/ijN INU usirr imv. AI 11 vi RIV;SK.OS 11 \ 1440. .
WIJ/.IG1NGI-N VOOKBl1 lOUDl N! PHKil OT'I AI BO l 11 ASL
DIKlïCTLl-ASENTl G1;N l EN AAN"I RIlKKhl IJKI. i'RIJS.
'I IJDhI.IJK VANAI r466,-PI:R MAAND (l XCI . B I~W).
t Ht-N/INL-YERHKUIK (tCi: NORM A70): BIJ 120 KM/LI CONS'I ANT
l OP 17,2 1-N IN STADSVrRKH-K l OP 17,2.

Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

X

HCM

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres9 Dal hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235

CEfUE. makelaars o.g.
NVM,
UAKlLAA*

Tel. 02507-12614

VIDEOTHEEK DOMBO l film
v a / 5 per dag 5 films / 25
por week Corn Slegerssir
2B tel 02507-12070

1

'S ^byManülck.

Woninggids van Zandvoort

tot 15 kilometer
Prijzen vanaf / 329 incl BTW
en aansluiting
DESAGROS LUNTEREN
Tel 03420 91728 070-459179
dag en nacht bereikbaar

Dit zijn de extra's van de 2O5 Junior.
De driedeurs Peugeot 205 Junior met
'n pittige schone motor van 1.124 cm', heeft
'n top van 14-2 kilometers per uur en 'n verrassend laag benzineverbruik: bij 90 km/ u constant slechts l liter op 23,2 kilometer.*
Hij is leverbaar in wit, donkerblauw
of tegen meerprijs in grijs mctaallak en heeft
de volgende extra's:

Zandvoort

Gratis

Draadloze
telefoons

1

Dc Peugeot 205 Junior. Extra vlot aan- JH^we kunnen spreken van een verrassend aanbod.
Bij de Junior zijn de sterke kwaliteiten uitgegekleed, voor'n uitgeklede prijs.Voorzien van
J& de modernste techniek die niet alleen
breid met een aantal plezierige extra's tegen een aanschadelijke uitlaatgassen vermindert, maar óók de trekkelijke prijs. U rijdt'm al voor f 17.93 5,-(incl.
Bijzondere Verbruiksbelasting.
afleveringskosten) en als u snel bent, kunt u zelfs
Dat maakt de Peugeot 205 Junior een stuk nog gebruik maken van ons unieke financieringsvoordeliger, voeg daarbij z'n speciale uitvoering en aanbod*: 'n 205 Junior voor f 205,- per maand.

Erv PART-TIME VERKOOPSTER boven 25 jaar qe
vraagd Tel 15444
* Gratis af te halen onderstel
van een caravan, kan een
aanhanger van gemaakt worden tel 12860

Passage 42
Zonnestudio
Kapsalon

* Hemelvaartsdag het 7e
Louis Blok schaaktournooi ZONNEBANK 20 min / 9
Vanavond in het Gemeen- (snelbruinbuizen)
schapshuis kunt u al warm
abonnement 10x / 80
draaien Tel 14441 17272
GEZICHTSKANON
20 min ƒ 10
Hillegom-Antiek
abonnement 4x ƒ 35
Vijf
toonzalen
gezellige
meub in alle stijlen Veel LICH KANON 40 min ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100
<lemantiek Laagste prijzen'
WIJ WERKEN OP
Leidsestraat 122 Dag lel
AFSPRAAK
02520-20993 Koopavond
ZONNESTUDIO OOK
MEISJE 17 jaar biedt
S AVONDS GEOPEND
zich aan als OPPAS
Tel 12298

Passage 42
Tel. 12500

* Heeft u de lidmaatschapskaart ontvangen dan krijgt u * Mengpaneel te koop aanvan Ton ver Wim Hildenng geb
merk Phomc 5 kan ,
een programma voor 10 of 11 'wart, werkt op 220V, vaste
april a s
prijs / 100 lel 15052

5 nRcE u
Gc
ELS
o
ö

Vriendelijke groeten
Ben, Edith en Ellie

mm mm G
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Timmerbedrijf
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onderhoudswerk Tel 023-364168,
b g g 023-381378
* T k 2-pers bed, 180x200
met 2 nachtkastjes en Imnenkast, 4-deurs, l beige, z g a n
Tel 17343

* T k gevraagd 2-pers bed
Nog enkele TENNISBANEN
matras Tel 12595
TE HUUR
Zwembad De
T k surfplank + nieuw zeil, Duinpan Tel 12170
beginnersplank, ƒ400. Tel
Te huur garage, Burg Fene02507-17329
maplein Tel 19357
T k VW Scirocco '76, metall
grijs + sportvelgen, / 1850 TE HUUR GEVR voor direct
en perm kl woning of zoTel 02507-18696/13541
merhuis m Z'voort Tel 17405
* Tk
wegens
overcompleet hang-/legkast, staande * Te koop 5 kaarskroon kokapstok, 2+1-p bed + diver- perkleur. koperen gong, eleksen Brederodestr 15/12, za tnsche bakoven Tel 17242
11-16 uur
* Te koop aangeb. 2-pers
* T k wegens
overcom- bed + springbox + 2 nachtpleet t v -meubel, Zaanse kastjes en grote toilettafel
klok, toilettafel Brederode- Tel 17242
straat 15/13, za 11-16 uur

-/MlCRO

* T k wegens overcompl
mini wasmachine, huishoudelijke en tuinart; droogkap,
eettafel, stoelen, t e a b Brederodestr 15/13, za 11-16 u

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen9 Bankstel of ander
huisraad te koop9 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt
Ook voor huishoudelijk personeel
Gebruik bi| het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer een vakje Laat
tussen ieder woord, punt of komma een vakje vri| Schrijf
per regel hele woorden of lettergrepen Zoals het
voorbeeld aangeeft
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN MAXIMALE
VRAAGPRIJS VAN ƒ 300 KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO GRATIS MICRO S KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN
OPGEGEVEN
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5 30 EXTRA
CONTANt TL VOI DOEN BIJ EEN VAN ONZE kANTOREN

Zandvoorts Nieuwsblad

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd
Weekmedia,
Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandeling

T k a ANTIEK 18e-eeuwse
Normandische
bruidskast,
dekenkist,
piano,
merk
Steingraber Prijs n o t k Tel
02507-12119

Te koop BOUVIERPUP, licht
gestroomd, reu, thuis grootgebracht. Tel 15444; na 18
uur 19049
* Te koop cirkelzaagtafel,
z g a n Tel. 023-339229
* Te koop een goed onderhouden diepvneskist, 200 liter
inhoud L Smid, Vmkenstr 46

* Te koop elektr mbouwoven AEG met grill, draaispit
*Tka
set golfstokken, en tijdklok, ƒ250 Tel 15160.
merk Ram-Laser, 12 stuks,
Te koop gevraagd HUIS
z g a n , tevens golfballen
aan de Zuid-Boulevard
Tel 18698
Tel 023-292323
*Tka
slaapkamerameu* Te koop hifi-systeem, merk
Dlement bed, ombouw, boeNikko, verm 2x50 watt, semikenkastje en toilettafel, m
autom
platensp,
tuner,
geb verlichting, afm bed
equalizer, cass.deck, 2-2-weg
1 80x200 mtr Tel 15088
boxen, pr ƒ200 Tel 15239
* T k a verchroomde televi* Te koop kort nertsbontjassiepoot Tel 15088
je, mt 40 Tel 17242

* Gevr oude spullen voor * Weet u het al? Voor ƒ 10
donateur van Ton ver Wim
rommelmarkt Tel 12298
* Oude ansichtkaarten gevr Hildermg Gauw overmaken
door verzamelaar Geeft goe- ABN 565900471, dan krijgt
u de lidmaatschapskaart
de orns Tel 02507-13666
* Toonkunstkoor Zandvoort * Wie was getuige van een
(TOZ) Kom ook zingen bij aan mij gepl mishandeling,
T O Z Repetities maandag- H lemmerstr 17, op wo 4-3avond om 20 uur in De 1987, 's midd om 1 u , s v p
melden F J v Zeyl, 17405
Krocht
WONINGRUIL
Aangeb. gr.
Nog enkele TENNISBANEN
eengez hoekh
m
TE HUUR. Zwembad De 5-kam
c v , tuin zuid, schuur enz ,
Duinpan Tel 12170
rust s t r , Haarlem-Meerwijk
* Voelt u iets voor een dagje Gevr
3-kamerwoonr
m
naar Gelderland voor maar Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel
7
ƒ 26 Ga mee met de verg voor 11 uur 023-330085
Vrouwen van Nu1 Bel eens
WOONRUIMTE TE HUUR GEmet nr 14462
VRAAGD per 1 april Tel
Voor al uw
12940, na 18 uur

inlijstwerk

Kunst & Antiekhandel

„West-Nederland"
Gevestigd op de Zandvoortse Antiekmarkt, Dorpsplein 2
Dagelijks geopend

i

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

Sociëteit DUYSTERGHAST

„20 jaar jong"
Diaconiehuisstraat 1

ZEKER WETEN

i

voor leden en introducé's:

zaterdag 21 maart a.s.
Lentebal met muziek van het

Trio Bredero
Het geheel wordt afgewisseld met
modeflitsen van Salon de Mode „Cecile"
Zaal open 19.00 uur
Informatie lidmaatschap:

Daar zit u dan Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

tel. 15765 - 15295 - 13092 - 18067

e*
biodt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, naarverzorging

Peelingbehandeling
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag om
13 30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m dezelfde week
op donderdag
Naam

of afgeven bi|

Adres
Telefoon
Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vet melding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Oderaldeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam

Plaats

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

NU ƒ 35,-

Sterke steungevende permanent, zowel grove
als fijne krul

NU ƒ 70,-

Gratis V-vormige
gezichtssnelbruiner
Maandagochtend en dinsdag de
hele dag gesloten.

Passage 20. tel. 02507-16309

Het bestuur van de VVD afd. Zandvoort organiseert een
openbare ledenvergadering

op maandag 16 maart aanvang 20.15 uur
in de Panoramazaal van het Palace Hotel, Burg.
van Fenemaplein 2 in Zandvoort.
Drie kandidaten van de Provinciale Staten zullen
uitleggen waarom u juist op l 8 maart VVD
moet stemmen!
Leden, bekenden en belangstellenden zijn van harte welkomi
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Een loper of kamerbreed tapijt op de trap
f
• De vleug
vin boven
naar beneden
•
Fauteuil
met gevoel
voor beslotenheid
• Ventilator
in toilet

§

Tja, wat leggen we op de trap? Goede
vraag. Het antwoord erop is niet altijd
even simpel, al zou men dat misschien
wel denken. We zullen de verschillende mogelijkheden op het gebied van
trapbekleding eens op een rijtje zetten,
met de voor- en nadelen.
Het voordeel van een traploper is dat
hij, na verloop van tijd, verlegd kan
worden. Bij tijdige verlegging zelfs
twee maal. Maar een nadeel is dat het
nog zichtbare gedeelte van de trap ook
om een behandeling vraagt, bijvoorbeeld schilderen. Verder kunnen de
bijkomende kosten verbonden aan een
traploper een bezwaar zijn. Er zijn traproeden, onderkussens en dergelijke
nodig en de kosten daarvoor kunnen
aardig oplopen.
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pagina over
wonen

met
o tips voor
n richting
« handige
producten
• ontwikkelingen
en trends
n goed en
voordelig wonen

bijdragen, tips en
deeen zenden
aan
redactie
weekmedia
'ostbus 51
1180 AB Amstelveen.

nformatie over
advertenties
:el. 020-562 2230

Wilt u de trap liever in zijn geheel
laten bekleden, dan hebt u de keus uit
tapijt, vinyl of linoleum. Voor intensief belopen trappen zij de twee laatstgenoemde soorten zeker aan te raden temeer omdat ze tegenwoordig verkrijgbaar zijn in vele aantrekkelijke
dessins. Voor de afwerking wordt
meestal een geribbelde vinylstrip gebruikt. Dat staat weliswaar iets minder 'huiselijk', maar deze strips voorkomen slijtage en uitglijden.
Woont men in een huurhuis, bedenk dan vooraf, dat u bij verhuizing
verplicht bent om de trap weer in zijn
eigenlijke staat op te leveren, iets dat
niet alleen een arbeidsintensieve maar
De Chesterfield, een begrip op meubelgebied; iedereen weet ongeveer wat
voor type zitmeubel dat is. De eerste
exemplaren werden in de helft van de
vorige eeuw gemaakt. Het ontwerp is
van Britse origine en dankt z'n naam
waarschijnlijk aan de stad Chesterfield, toenmalig centrum van handel
en industrie. De Chesterfield was in
die tijd eigenlijk een bibliotheek-meubel. Engelse aristocraten beschiktem
meestal over een privé bibliotheek en
daarin stond zo'n glanzend lederen
Chesterfield fauteuil, bank of zitgroep. Niet zozeer bedoeld om daar nu
eens ontspannen in te gaan zitten lezen. Eerlijk gezegd zat men er toen niet
eens echt comfortabel in; daar was de
zitting te ongemakkelijk en ts stug
voor. Nee, met Chesterfield meubels
pronkte men liever; ze vormden een
bewijs van welstand en goede smaak.

Om tegemoet te komen aan de veranderde gezinsgrootte is de serie
vrijstaande magnetronsovens van Bauknecht uitgebreid met een witte
compact magnetron. Het is een solo-apparaat dat door afmeting en
gewicht m elke keuken past en toch een nuttige inhoud heeft van 17 liter.
Het apparaat heeft een tijdschakelaar van 0-30 minuten en een ontdooistana. Het binnenwerk is gelakt roestvnjstaal en een glas keramische
bodemplaat.
Een specialiteit van dit merk is dat voor een gelijkmatige luchtverdehng gebruik wordt gemaakt van een roterende antenne in plaats van het
gebruikelijke draaiplateau. Het nuttige vermogen is 500 watt. De oven
wordt geleverd met kookboek voor de adviesprijs van ƒ 599.-

Bad voor twee in normale maat

Trapbekleding met tapijt. De factor kwaliteit dient voorop te staan bij de keuze.

met een foamrug, maar met een achterkant van jute. Het bevestigen op de
traptreden kan dan op spijkerlatjes.
Wanneer de voorkeur uitgaat naar Neem verder de beste kwalitiet ondereen trapbekleding met tapijt, moet u tapijt die er is, want hiermee wordt de
er rekening mee houden dat een ge- levensduur vele jaren verlengd.
heel beklede trap niet meer verlegd
kan worden. Vrijwel altijd is per trede
Tot slot. de volgende tip. Het is algeeen stuk tapijt precies op maat gesne- meen gebruikelijk om traploper en/of
den en apart gelegd. De levensduur is tapijt met de vleug van boven naar
dan ook een factor die altijd voorop beneden, dus aflopend, te leggen. Het
dient te staan bij uw keuze. Gelukig is echter veel praktischer en zeker verzijn er prima kwaliteiten in de handel, standiger om dit juist andersom te
waaronder ook objectkwaliteiten, die laten doen en wel op de volgende respeciaal zijn gemaakt voor zwaar en den. Wanneer de vleug naar beneden
intensief gebruik.
afloopt, glijden de voetzolen met de
Kies voor de trap liever geen tapijt falopende vleug mee. Vooral bij oudeook een kostbare geschiedenis zou
kunnen worden.

ren en minder validen kan dit problemen geven. Deze mensen hebben toch
al een zekere angst om een trap af te
lopen. Door de vleug dus andersom te
leggen, kan men deze angst verrninderen, terwijl het zeker ongelukken kan
voorkomen. Deze legmethode heeft
trouwens ook voor het bestijgen van
een trap, om dezelfde reden, alleen
maar voordelen.
Zelf doen?. Nee, een trap bekleden is
echt geen karweitje om even zelf te
doen. Dat moet vakkundig gebeuren
en man kan ervoor terecht bij de wonmginrichter, die ook meer uitgebreide informatie kan geven.

buisvormig stiksel of door gladde leuningen. En ook de 'leerkleuren' zijn
vertaald naar de hedendaagse woonmode. Er bestaat keuze uit kleuren als
wit, beige, bordeauxrood, groen, grijs,
zwart enz. Een Chesterfield hoeft
trouwens niet per se te zijn bekleed
met leer. Er worden ook veel gedessiiieerde meubelstoffen op toegespast,
betreft het zitcomfort. Dat is aanzien- zoals bijvoorbeeld wollen weefstoffen,
lijk verbeterd, want pronkmeubel of velours, chenille.
niet, 't moet gewoon goed zitten.
Afhankelijk van de dessinering, de
Het echte statige bruine Chester- kleuren en het type meubelstof is het
field meubel wordt meestal gecombi- ' resultaat klassiek, gedistingeerd moneerd met een klassiek interieur. Te- dern of uitgesproken modern. Zeer gemidden van (bijvoorbeeld) Engelse wild bij jong publiek zijn Chesterfield
stijlmeubelen komt het nu eenmaal tweezitsbankjes, overtrokken met een
prachtig tot z'n recht. Maar het model romantisch gebloemde cretonne (een
op zich bleek ook flexibel genoeg om stevig linnen of katoenen stof). Het
het aan te passen aan meer eigentijdse liefst met roze- of abrikoostinten,
interieurstijlen. Wat de vormgeving grijsblauw of honingkleur. Vooral de
betreft wordt op creatieve manieren laatste is een zeer actuele kleur, die
afgeweken van het oorspronkelijke zich prachtig Iaat combineren met geontwerp. De capitons in de leuningen loogd grenen en andere lichte houttinworden vaak vervangen door vertikaal ten.

Hoekkast met gebogen deur

Milieuvriendelijke
klosetcombinatie

Wanneer een keuken een L-vorm heeft ontstaat meestal een scherpe
hoek bij kasten en aanrechtblad. Siematic heeft dit probleem opgelost
met een hoekkast met gebogen deur. Hierdoor is het mogelijk zowel het
werkblad als de onderkasten een vriendelijke soft-line te geven, waardoor
de keuken meer een woonruimte wordt.
Deze hoekkast is 90x90 cm en voorzien van een carrousel met twee
plateaus die alle benodigdheden met één draai binnen handbereik brengen. De hoekkast is in de volgende kleuren te krijgen:
Hout: blank eiken, bruin eiken, grijs eiken en beuken.
Gelakt: met dd-lak in wit. grijs en antraciet.
Polyester: wit, sand, grijs en antraciet.
Inlichtingen bij Siematic Benelux, tel. 013-636525.

Er bestaat nu een klosetcombinatie
die voorzien is van een vernuftigde
geïntegreerde afzuiginstallatie voor
geur, zonder dat daarvoor speciale
voorzieningen getroffen behoeven te
worden.
Het betreft hier de Palma Nova
'Chair' van Sphinx. Dit toilet heeft
een ventilator in het reservoir die de
geur uit de klosetschotel afzuigt. Deze
wordt via flexibele slangen geleid en
uitgeblazen in het riool achter het waterslot.
De afzuiging functioneert gedurende het gehele defekatieproces
zonder dat in de toiletruimte aanwezige temperatuur wordt beïnvloed.

Kookeiland tevens eethoek
Een origineel idee voor de inrichting van een keuken wordt aangedragen door Allmilmö met de serie Fmeline in edelwit. Deze serie opent
nieuwe perspectieven in de vormgeving van keukenfronten in kunstof,
die zowel esthetisch als technisch aan de hoogste normen voldoen.
Een bijzonder item is het centrale kookeiland met eethoek. Dit fraai
gevormde eiland staat onder de afzuigkap en is voorzien van een keramische kookplaat. Daarnaast kunnen twee of drie personen genieten van
hetgeen op de plaat wordt bereid. Aan de afzuigkap bevindt zich een
plateau voor potten en pannen of individuele gebruiks- of siervoorwerpen. De stoelen heten Allmilmó en zijn in de hoogte verstelbaar.
Informatie bij Allmilmö Nederland, tel. 03200-41700.

Niet alleen voor kantoren en openbare gebouwen waar het toilet frequent wordt gebruikt, maar ook voor
privé-woningen is de Palma Nova
'Chair' een milieu vriendelijk toilet.
De techniek van de rechtsreekse afzuiging is te vergelijken met een afzuigkap in de keuken, de ventilator is
uiterst geruisarm. De klosetcombinatie is zowle Kima als Kema gekeurd en
voor 100% veilig.

•Informatie bij N.V. Koninklijke
Sphinx, tel. 043-252300.

Kleine spoelbak
multifunctioneel
Ook kleine keukens kunnen van een
optimale spoelbak voorzien worden
wanneer deze een economische doordachte vormgeving en interieur heeft.
Een voorbeeld hiervan is de spoelbak
Apollo van Bowic. Het interieur bestaat uit één groot waterbekken dat
vergroot of verkleind kan worden door
middel van een inzetbak met separate
afvoer. Deze functionele indeling
maakt in feite het werkblad groter,
zeker in combinatie met het multifunctionele afdruiprek en de houten
snijplank. De Apollo wordt ook in grotere keukens toegepast in combinatie
met een afwasmachine. Hij kan zowel
op het werkblad worden gebouwd als
geheel geïntegreerd worden. Kleuren:
wit, grijs, saffraan, sepia, virginia
flammé, cappuccino en brasil. Maten
100x51 centimeter.
Informatie bij Intercore bv, tel. 020624522.

Dankzij een doordachte vormgeving is men erin geslaagd een badkuip
te ontwerpen die plaats biedt aan twee personen en toch de maten heeft
van een normaal bad.
De Bette-duet. zoals het bad wordt genoemd, heeft twee identieke
hoofdeinden en een afvoer in het midden. Omdat er verder geen grepen
en armleuningen zijn is ook bij een breedte van 70 centimeter voldoende
plaatsruimte.
Niet m de laatste plaats is deze badkuip geschikt om twee kinderen
tegelijk te laten baden zonder dat iemand op de afvoerstop moet zitten.
De vlakke bodem laat tevens toe dat staande douchen geen enkel probleem vormt.
De badkuip is gemaakt van geëmailleerd plaatstaal en leverbaar in alle
sanitairkeramische kleuren, zowel met glanzend als mat oppervlak.
Maat 170X175. Prijs: in wit en glanskleuren ƒ 560.- excl. btw en in matte
kleuren ƒ 883,- excl. btw.

De klassieke Chesterfield
nu in een modern jasje

fauteuil geven degene die erin zit ook
een gevoel van omslotenheid en beslotenheid. Dat is de verklaring van de
term 'club fauteuil', zoals ze ook wel
worden genoemd. Verder zijn de ruitvormige verdikkingen en plooien in de
stoffering (capitons) karakteristiek.
Gewoonlijk zijn de capitons voorzien
van knopen. De oorspronkelijke kleuren van het leer variëren van middeltot diep donkerbruin. Dankzij z'n tijdloze klasse heeft de Chesterfield vele
modegrillen overwonnen, reden waarom ze nog altijd worden (na)gemaakt.
Hoofdkenmerk van het Chesterfield Authentiek ogend, precies zoals hiermeubel is dat de rugleuning en arm- boven omschreven. Alleen is er één
leuningen precies even hoog zijn. De belangrijk verschil met vroeger en dat

Hij kan geleverd worden in de kleuren: wit, eurobeige, Bermuda-blauw,
Evora-geel, Jura-grijs, Galaxy-wit, Silica-beige en Montblanc-wit.

Iedereen die slecht ter been is kan bij z'n dagelijkse activiteiten hier en
daar best een steuntje gebruiken. Deze steuntjes zijn onderdelen van het
complete Sanmedi Kombinette grepensysteem. Dit systeem bestaat uu
een aantal standaardgrepen in 15, 30, 45, 60 en 90 centimeter, benevens
hoekgrepen m diverse maten.
De grepen zijn eenvoudig samen te stellen en bieden uitgebreide toepassmgsmogelijkheden voor in de gang, op de trap of voor een geleideleuning m badkamer en douche.
Het materiaal van de grepen is kunststof met een diameter van 32 mm.
m de lengte gerild Daardoor voelt het prettig aan, heeft men een goede
grip, i.s niet gevaarlijk in een natte ruimte en makkelijk te reinigen. De
makkelijk te bevestigen grepen verlenen houvast op elke gewenste plek
en zijn ideaal voor ouderen of gehandicapten.
De grepen kunnen geleverd worden m wit. geel. rood, groen, blauw en
bruin. Richtprijs voor een handgreep van 30 centimeter met twee wandrosetten / 39,50 voor GO centimeter / 46.-.
Informatie bij Sanmedi bv. tel. 02513-14043.

Magnetron voor kleine gezinnen

Een traploper is een afgepast geheel,
vaak gedessineerd en verkrijgbaar in
breedten van 50, 60 en 70 centimeter.
Nu is niet iedereen gecharmeerd van
een gedessineerde loper. In dat geval
kan kamerbreed (object) tapijt een oplossing bieden. Dat kan namelijk op
iedere gewenste breedte worden gesneden. Meestal hoeven de snijkanten
niet een afgewerkt te worden, maar
men kan dit desgewenst voor een gering bedrag wel laten doen. En dan is
er ook nog de mogelijkheid om de traploper, in plaats van op de roeden, op
spijkerlatjes te leggen. De aanblik is
rustiger en geeft tevens de gelegenheid
om een afwijkende breedte te nemen.
De vakman kan daar uitgebreid over
informeren.

Bekleden

Een steuntje op de juiste plaats

Veel fantasie in woningtextiel
Alle trends in woningtextiel wijzen
erop: fantasie mag. Dat was dan ook.
als geen andere, de boodschap van de
jaarlijkse textielbeurs Heimtextil in
het Duitse Frankfurt. Op deze beurs
wordt ieder jaar alles wat er in Europa
aan nieuws op het gebied van vloerbedekking. gordijnen en bedtextiel geproduceerd wordt, aan de handel getoond. Hét nieuws voor 1987 is dat een
opvallend aantal fabrikanten het idee
van rustige, kleur-bij-kleur interieurs
zo langzamerhand voor gezien houden. Wat hen betreft moet alles mogen, zowel in kleuren, in ontwerpen
als in materialen. Daarmee spelen zij
in op een sterk verander(en)de vraag
van de consument. Met als resultaat:
een aanboa om helemaal vrolijk van te
worden.

Er wordt weer meer besteed aan
duurzame goederen. Aan zaken als
b.b. woninginrichting werd in het afgelopen jaar. volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, door de Nederlandse gezinnen zo'n vijf procent méér
uitgegeven dan in het jaar daarvoor.
Men gaat meer kwaliteitsbewust te
werk. Wat tapijt betreft, blijkt bijvoorbeeld een duidelijke voorkeur te bestaan voor merktapijt. Bekende merken wekken vertrouwen. Toenemende
bestedingen en meer aandacht voor
een goede kwaliteit gaan gepaard met
een royaler gebruik van kleuren en
dessins in het interieur.
Vooral bij het aanbod in tapijten zal
deze trend zich zeer duidelijk aftekenen. Sterk gedessineerde gordijnstoffen zijn al wat langer geaccepteerd,
maar dit jaar volgt ook de vloerbedekking. Meer traditionele berber-achtigen zijn er natuurlijk ook nog in allerlei
variëteiten, maar het nieuwe beeld
wordt toch bepaald door de gedessineerde vloerbedekkingen. Kleine,
haast onopvallende dessins, maar ook
forse kunstwerken die bijna 4 meter
breedte nodig hebben om tot hun
recht te komen. Kinderfiguren in tapijt geweven, grafische dessins, krijtstrepen, alles blijkt mogelijk; van neutraal en tijdloos inrichten is met dit
soort woningtextiel geen sprake
meer....

Een rijkdom aan fantasie geeft ook
het aanbod in vloerkleden (karpetten)
te zien. Geen onopvallende achtergrond kleden, maar hele kunstwerken
in garens uitgevoerd, duidelijk bedoeld om aandacht te trekken en plezier aan te beleven. Echt iets voor
mensen die bijzondere accenten durven aanbrengen in het interieur.
De kleuren in woningtextiel gaan
het komende seizoen van verzadigde
pastels zoals mintgroen en aquablauw die nu de deinst uitmaken, veranderen in vollere tinten. Aubergine,
flessegroen, paars, zwart, wijnrood,
diep-blauw en voor wie het aandurft:
bruin, in een wat grijzere variant dan
in de spoorwegbielzen-tyd. Naast deze
donkere aardkleuren zullen er ook
veel vergrijsde pastels op de markt komeri, zoals grijsblauw, grijsgroen en
dergelijke. De dessins die in deze kleuren verkrijgbaar zullen zijn vallen ,
zeker wat de grodijnstoffen betreft, op
door hun formaat en door hun fantasie. Alles is fors en ruim opgezet. Grote
bloem- en fruittaferelen, 'druipende'
kwaststreken, abstracte houtkoolschetsen, alles groot en kunstzinnig
uitgevoerd. Evenals in het voorgaande
seizoen wordt er veel met glanzende
stoffen gewerkt. Satijn, glanskatoen.
chintz stoffen; zeker als u van een wat
extravagant interieur houdt, is er volop aanbod.
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Gevraagd:
Lieve moeder

of oma
voor opvang van
kleine jongen van 2
jaar. Tijden en kosten m overleg.

m
t' yfl..

Tel. 16204,
's avonds 19322.
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Oranjestr. 7 - Zandvoort
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Uw adres voor.
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
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A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

CHIVERS
ÜIrJe En3

Te huur gevraagd
(evt. te koop)

TISSUE

GOLDEN WONDER

2 laags, dus sterk en zacht

TOILETPAPIER
EEt

gezouten, paprika
e
nnuook
Bolognese

02507 -13090

!.T°

GROTE BAAL 200 gram
DROGISTERIJ
PARFUMERIE
Haltestraat 1
Telefoon 16123
Uw speciaalzaak
voor

GEEN

12 ROLLEN

CHIVERS

MARMALADE
GEEN

GEEN

5.98

v/

MAAR

MAAR

met appeltjes - pak 450 gram

zoek uit

GEEN

\2&

IGLO RODE KOOL

NU NOG MEER SMAKEN: Oide English,
Ginger (met hele stukjes gember), Lemon- of
Orange Jelly. Pot 450 gram

il

TM

JVIAAR

MAAR

tóe? &«&

NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essentlal organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland
Zondagmiddag
geopend van

ÖU"

1-5 uur.

'

!eou

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG
Voor al uw
Homeopathie- en
Reform-artikelen.

\\

Dr.Vogel,
VSM Schwabe
Lid VNR
Reformhuizen
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medium

NIEUWE OOGST

EXTRA

v
extrafresh

ÏIK.

ZOEK UIT
melk, puur of noot
per tablet 75 gram
GEEN 99

MAAR

VANAF
WOENSDAG

TENNISSOKKEN

ANANAS
PARTJES
licht gezoet en goudgeel
van kleur
GROOT BLIK 567 gram
GEEN 99

MAAR

VICKS BLUE
KEELPASTILLES

half

SPORTSOCKS

80% katoen en 20% polyamide dus sterk en vochtabsorberend.

DE HEER

GHOCOLADETABLETREPEH

L

bi/
ons:

PAAR

extra sterk en fris.
Een verademing voor
neus en keel, per zakje

DE

GEEN 1.98 M A A R
PRACHTIG OPGEMAAKTE

i;:ïï
kinderen.
«OOSTZAAN- Zuidemde 39 • VOLENDAM:
Hyacmtenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
• NIEUW VENNEP- Hoofdweg 1185 • ZWANENBURG Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

strips
en hoedjes

VARKENSLAPJES

' r '"-V •>'''-"ï'^'"**^

/\:;% ^H:' v -.; \ ^^-^.'^^
v

Haltestraat 1,
Tel. 16123.

gezellig
en krities

BLANKE MAGERE

MOCCASLAGCAKE
7 - 9 porties
VRIESVERS,
dus verser bestaat niet!

AMSTERDAM.
• Mercatorplein 4 9 - 5 3 • Bilderdi|kkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 3 1 - 3 2 • Johan Huizingalaan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1d
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

„,.'!•<•
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Computersysteem Gemeente wordt aangepast

Boomplantdag
l- dit jaar bij
Het Huis
in de Duinen

Privacy-bescherming met ingang
van volgend jaar gegarandeerd
ZANDVOORT - In het gemeentehuis wordt ernaar gestreefd, de financiële administratie yan Sociale Zaken geheel binnen deze afdeling onder te brengen. Men hoopt met
de realisering hiervan de privacy van de cliënten te kunnen garanderen. Naar verwachting zal de omschakeling
eind van dit jaar voltooid zijn.
Tot die tijd zijn deze gegevens
noodzakelijkerwijs nog toegankelijk voor twee ambtenaren van de afdeling Financiën.

ter-systeem kan en mag bedienen in
de meest ruime zin. Naast het opvragen van gegevens is hij in staat om
schijven te verwisselen, storingen te
verhelpen, wachtwoorden in te voeren, bestanden te wisselen of te comprimeren. Voor het uitvoeren van zijn
taak lijkt een algehele toegankelijkheid nodig. In het geval van ziekte of
vakantie valt er een reserve-beheerder
in, die normaal gesproken werkzaam
is op de afdeling Publieke Werken.

werking is in een pril stadium en moet
nog verder ontwikkeld worden. Volgens Merts is een probleem hierbij, dat
men hierin weinig ervaring heeft. Bovendien bestaat er nog geen goed,
compleet systeem, dat op de gemeentelijke administratie is afgestemd. Wel is
ondertussen het systeem van de gemeente Amsterdam als voorbeeld aanwezig. Dit benadert de wijze van gegevensverwerking, waar men naar
streeft.

Voor andere ambtenaren zijn de gegevens van Sociale Zaken verder niet
toegankelijk. Zij beschikken niet over
een wachtwoord, waarmee zij de informatie zouden kunnen oproepen. Het
wachtwoord is één van de interne beveiligingsmiddelen, waardoor het toeHet uiteindelijke doel is, de f inancië- gankelijke 'informatie-gebied' wordt
le administratie te decentraliseren. afgebakend.
Indien dit echter niet is te realiseren,
kan er een systeem ontwikkeld worden, waardoor de informatie wordt af- Uiterste datum
geschermd voor derden. Maar tot nu
toe gaat men ervan uit dat decentraliOok tegen 'inbraak' in het systeem
satie mogelijk is. Hierdoor kan de rol van buitenaf zijn voorzieningen gevan de afdeling Financiën vergaand troffen. De centrale computer is geworden gereduceerd. Op deze afdeling plaatst in een ruimte die tegen 'inwordt nu nog de informatie verwerkt, dringen' beveiligd is en de banden en
die nodig is om 'binnen de wettelijke schijven waarop de gegevens staan,
voorschriften tijdige en deugdelijke worden in een aparte kluis bewaard.
betaling en ontvangst van. gelden te Aftappen van gegevens door inbraak
waarborgen'. Als de decentralisatie via een andere, zich buiten het gerond is, kan de administratie van Soci- bouw bevindende computer is vrijwel
ale Zaken op de afdeling zelf in de uitgesloten, doordat gebruik wordt gecomputer ingevoerd worden en hoeft maakt van een eigen, afzonderlijk kadeze niet meer toegankelijk te zijn voor belnet. Bovendien zijn hiertegen nog
de twee medewerkers van de afdeling andere maatregelen genomen. Een en
financiën. Eén van hen is de voormali- ander blijkt uit een schets van het
ge administrateur van Sociale Zaken. systeem en de problemen die nog spelen, die door gemeentesecretaris Merts
Verder heeft de systeem-beheerder op papier is gezet.
toegang tot alle 'opslaggebieden'. Hij is
de enige functionaris die het compuDe geautomatiseerde gegevensver-

Vóór de administratie in zijn geheel
op de afdeling zelf kan plaatsvinden,
moet het personeel nog verder opgeleid worden. De ervaring en kennis
van de meeste ambtenaren, betreffende het computersysteem, is nog zeer
beperkt. De opleiding kan echter niet
snel gebeuren, omdat de werkzaamheden ondertussen gewoon moeten doorgaan. Ondertussen moet dan ook nog
de privacy bewaard blijven. Hierdoor,
en door de tamelijk trage ontwikkeling
van het systeem, zal de decentralisatie
pas tegen januari 1988 rond zijn.
Voor PvdA-raadslid Pim Kuijken is
dit ook de uiterste datum, waarop een
en ander gerealiseerd moet zijn, in verband met de te garanderen privacy.
Hij gaf dit te kennen tijdens de dinsdag gehouden vergadering van de
commissie voor maatschappelijk weizijn. Op de agenda hiervan stond een
inventarisatie van de gemeentesecretaris, aangaande de automatisering
en de bescherming van de privacy. De
heer Merts verwacht dat eerder genoemde datum wel haalbaar is. Behalve voor Kuijken was dit ook acceptabel voor de overige commissieleden,
waaronder CDA-raadslid Marijke
Paap, die deze zaak enkele weken geleden had aangekaart.

Bodem bij kabelloods is sterk
vervuild door oude gasfabriek
ZANDVOORT - Bodem en
bodemwater nabij ^e kabelloods aan de Van Lennepweg
zijn voor een gedeelte ernstig
verontreinigd. De verontreiniging, die op andere plekken
minder ernstig lijkt, is veroorzaakt door de gasfabriek die
hier rond de eeuwwisseling
was gevestigd. Dit blijkt uit
een vooronderzoek dat onlangs
heeft plaatsgevonden.
Men ontdekte de locatie van de gasfabriek na enig speurwerk, omdat
men zocht naar de oorzaak van de verontreiniging. De fabriek heeft van
1881 tot 1909 op deze plek gestaan. In
dat laatste jaar werd het complex gesloopt, nadat het verkocht was aan de
Kennemer ElectriciteitsmaatschapP«.
Het onderzoek vond plaats in het
kader van de voorbereidingen voor het

Mabon-plan, en werd verricht door
het bureau Tauw Infra Consult B.V.
te Deventer. Men kwam tot de oittdekking dat het grondwater 'ter plaatse
sterk verontreinigd is met aromatische oplosmiddelen, naf taleen en met
vluchtige en niet-vluchtige koolwaterstoffraktie'. Op één monsterpunt
werd in de bodem een sterke verontreiniging met PAK-verbindingen aangetroffen.
Naar aanleiding van deze bevindingen heeft het Milieubureau van het
gewest Kennemerland aan het bureau
Tauw verzocht, een offerte op te stellen voor een nader onderzoek. Dit
moet plaatsvinden met peilbuizen, ter
afperking van de grondwaterverontreiniging. Daarnaast moeten boringen verricht worden om de aanwezige
sintellaag in kaart te brengen.
Tijdens de vergadering van de commissie van financiën, afgelopen
maandag werd door de raadsleden
Flieringa (GBZ) en Ingwersen (CDA)
ernstig geprotesteerd tegen een nader
onderzoek. Zij zagen dit als de 'zoveel-

Controle tweede woningen
levert meer belasting op
ZANDVOORT - De opbrengst aan belasting voor
tweede woningen was vorig
jaar een stuk hoger dan in
voorgaande jaren, doordat het
totale bestand nog eens goed
was doorgelicht.
Hierdoor
bleek dat méér woningen onder de woonforensenbelasting
vielen, dan er geregistreerd
stonden. De oorzaak hiervan
is, dat niet iedereen zijn woning hiervoor
aanmeldt.
Daardoor moet er regelmatig
een controle plaatsvinden.
Vorig jaar werd op bijna driehonderd woningen woonforensenbelasting geheven, ongeveer vijfentwintig
procent méér dan in het jaar daarvoor.
Deze plotselinge stijging was het gevolg van een uitvoerige controle van
het bestand. De informatie was niet
meer geheel compleet. Vooral wat betreft de nieuw aangekochte woningen.
Deze worden wel ingeschreven in het
kadaster, maar niet alle gemeld als
zijnde 'tweede woningen'.
Om het totale bestand in het oog te

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
19 mrt
05.4201.2217.5913.40
20 mrt
06.1701.5218.3814.10
21 mrt
06.5602.28 19.23 14.44
22 mrt
07.3903.1120.1815.27
23 mrt
08.38 04.04 21.49 16.23
24 mrt
10.3305.1123.2518.02
25 mrt.
11.5906.39 --.--20.12
26 mrt
00.4608.11 13.0921.33
27 mrt
01.43 09.22 14.03 23.39
Maanstanden: zondag 22 maart
LK 17.21 uur
Springtij: 22 mrt. 20.18 uur
NAP + 72 CM.

houden, blijft wel enig speurwerk nodig. Zo wordt de verkoop nu via het
kadaster in de gaten gehouden, terwijl
via de afdeling Bevolking wordt gecontroleerd of er wel iemand op het
desbetreffende adres staat ingeschreven. Zo niet, dan is de woonforensenbelasting van toepassing, mits de woning minstens drie maanden door de
eigenaar wordt bewoond of eventueel
leeg staat. Volgens een ambtenaar van
de gemeente voldoet deze wijze van
controleren goed. Met de yoortschrijding van de automatisering zal dit
proces nog vereenvoudigd worden.
Niet op alle tweede woningen is deze
belasting van toepassing. Voor huizen
met vrije vestiging, door de hoogte van
de aankoopsom, gaat de regel niet op.
En indien er sprake is van verhuur
gedurende ten minste tweehonderd
zeventig dagen, betaalt de eigenaar
geen woonf orensen- maar toeristenbelasting. Deze is aanmerkelijk lager.
Voor. een langdurig verhuurde flat
met drie slaapplaatsen bijvoorbeeld,
moet f. 78,- toeristenbelasting per jaar
betaald worden, terwijl voor dezelfde
flat ongeveer duizend gulden woonforensenbelasting in rekening wordt gebracht, indien men deze voor eigen
gebruik houdt.
Voor eigenaren die hun tweede woning als belegging kochten maar er
niet in slagen om deze te verhuren,
kan dit een flinke tegenvaller betekenen. Bij de gemeente merkt men dan
ook dat het aantal tweede woningen
dat onder de hogere belasting valt, iets
terug loopt. Steeds meer mensen yestigen zich hier en schrijven zich in op
dit adres. Door anderen wordt in toenemende mate getracht de woning te
verhuren, in een poging aan het hogere tarief te ontkomen. Bovendien is de
aankoop door de forse belasting weinig
aantrekkelijk.
Dankzij de controle is de belastingopbrengst dit jaar iets hoger, ondanks
de terugloop van het aantal woningen
dat onder de woonforensenbelasting
valt. Deze categorie beslaat ongeveer
vijfenzeventig procent van de vierhonderd twintig tweede woningen in
Zandvoort. Een kwart wordt langdurig verhuurd, en valt zodoende onder
de toeristenbelasting.

ste' tegenvaller bij de voorbereidingen
op het Mabon-plan, waarvoor het
vooronderzoek in eerste instantie nodig was. De grond moet door de gemeente zonder verontreiniging worden opgeleverd. Bij hun kritiek speelde vooral mee, dat de geldschieter van
Vendprado, het ABP, nog steeds niet
definitief heeft besloten een lening te
verstrekken.
Een houding waar Ingwersen duideIrjk genoeg van krijgt: "Wij zijn een
soort Fikkie die pootjes mag geven. Wij
kunnen de grond geven. Maar wij
moeten nu eens duidelijkheid van de
andere partij hebben". Hij zal zich nog
beraden. Voor Flieringa was de procedure op zich al voldoende om tegen te
stemmen. De overige commissieleden
waren het met voorzitter Aukema
eens, dat het volgende nader-onderzoek in feite los staat van het Mabonplan. Zou het nu niet gebeuren, dan
moest het over twee jaar wel, was men
van mening. Het is nu alleen versneld.
Voor een nader onderzoek is een krediet van f. 52.500,- nodig.

ZANDVOORT - Leerlingen van de Nicolaasschool
zijn deze week begonnen
met de verkoop van loten.
De trekking zal aanstaande zaterdag plaatsvinden
op de fancy-fair die op deze
school wordt georganiseerd.

Oplage: 4.400
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Dit jaar wordt voor de eenendertigste keer de nationale boomplantdag gehouden. Op woensdag 25
maart zullen Zandvoortse
leerlingen bij Huis in de
Duinen het nodige graafwerk voor de aanplant verrichten.

Tussen Het Huis in de Duinen
en de Herman Heyermansweg
, zijn in verband met de verbou•' wing destijds, ongeveer veertig
, bomen verwijderd. Op kosten van
{• het bejaardencentrum zullen
; deze op 25 maart worden terugge; zet.
1
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De automatisering in het gemeentehuis schrijdt langzaam voort.

Foto: Bram Stijnen

Veel geharrewar over uitbetalingEMM

Vergoeding bewoners moet
weer terug in gemeentekas

ZANDVOORT - "Alle door
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht ontvangen maar niet uitbetaalde gelden, zullen worden teruggestort", aldus wethouder Van
Caspel. Hij deed deze mededeling tijdens de vorige week'gehouden vergadering van de
commissie voor publieke werken, waar de vergoeding voor
'verhuis- en inrichtingskosten
bij groot-onderhoud' ter sprake kwam. PvdA-raadslid Bloeme legde de directeur van
EMM het vuur na aan de schenen over de financiële verantwoording.
'De door het rijk beschikbaar gestelde gelden krachtens de 4 % of 6 % regeling moeten onder beheer bij de gemeente blijven', zijn burgemeester en
wethouders nu van mening. In een
antwoord op vragen van het raadslid
Bloeme wordt gesteld dat 'met EMM
inmiddels is afgesproken, dat alle in
dit kader ontvangen gelden weer zullen worden teruggestort in de gemeentekas'. Uitbetaling van bijvoorbeeld
verhuiskosten dient door de gemeente
te gebeuren of krachtens een verordening of een raadsbesluit. Een dergelijke verordening bestaat in Zandvoort

nog niet. Volgens Van Caspel is het als je per complex een verschillend
ook niet zinvol om deze nu op te stel- aantal woningen hebt. En volgens U
len, omdat er op een voorlichtingsdag was dus voor twintig woningen ook
van het VKOM, 24 maart, een nieuwe net zoveel materiaal nodig als voor
subsidievorm wordt gepresenteerd.
zestig woningen ?" Volgens Visser was
dat inderdaad zo. Zijn antwoord verDe directie van de woningbouwver- oorzaakte enige hilariteit op de publieeniging had als verantwoording aan ke tribune.
de gemeente alle uitgaven, die zij uit
Het raadslid uitte ook twijfels over
deze subsidiepot hebben gedaan, op de uitbetaling aan de bewoners. Visser
een rijtje gezet. PvdA-raadslid Bloeme deelde mee, dat alle genoemde bedrahad echter zijn bedenkingen hierover. gen zijn uitbetaald. Volgens Bloeme
"Het lijkt mij dat deze financiële admi- klopt dit niet: "Ik heb vanmiddag een
nistraiie niet helemaal correct is", al- aantal mensen opgebeld en die hebben
dus Bloeme. "Per complex verschilt geen cent ontvangen. Dus ik heb geen
wel het aantal woningen, terwijl het enkel vertrouwen in deze cijfers".
benodigde materiaal en de aantallen Hierop verklaarde Visser, dat EMM
consumpties en uren dat er aan ge- nog bezig is met de afwikkeling van de
werkt werd, gelijk zijn". Hij kwam tot schades die nog overgebleven zijn en
een zelfde conclusie, in zake de post niet betaald door de aannemer.
'Voorlichting', waarvoor, volgens hem,
de gemeente bovendien een aparte re• Vervolg op pagina 3
geling moet treffen. Bloeme legde uit,
dat het hem erom ging, hoe het geld
verantwoord wordt. "Bij minder woningen moet ook het bestede bedrag
lager zijn, lijkt mij".
Volgens de directeur van EMM, Visser, hangt het subsidiebedrag af van
de aannemingssom, het aantal werkzaamheden per complex. "Dat kan dus
per complex verschillen en hangt niet
af van het aantal woningen", aldus
Visser. Het was niet wat Bloeme bedoelde. "In het overzicht wordt bij beide complexen het zelfde bedrag aan
loon genoemd. Dat kan gewoon niet

Leerlingen verkopen
loten voor fancy-fair

Behalve deze zal ook nog een
aantal extra worden geplant. De
leerlingen van drie Zandvoortse
basisscholen zullen hier zorg voor
dragen, geassisteerd door medewerkers van de Plantsoenendienst.

KNZHRM komt
weer in actie
ZANDVOORT - De bemanning van
de reddingboot Dr.Ir. SX. Louwes erf
de wipperploeg houden zaterdag 21
maart weer een oefening. Het vertrek
hiervoor is vanaf het boothuis, 's morgens om acht uur.
ADVERTENTIES

een
vlotsuède
jack?
see Morris
before
you buy
Haarlem:
Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam'
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

De nieuwe zpmercollectie
is binnen

in de kleuren kaki, taupe en beige
vrijdag koopavond

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

De bezoekers van de fancy-fair
zal een groot aantal attracties
worden aangeboden. Zo zijn er
een rad van avontuur en een
grabbelton, worden er allerlei
spelletjes georganiseerd en treden
kinderen op tijdens een imitatiewedstrijd. Daarnaast worden er
kraampjes opgesteld, waar de
leerlingen hun zelf-meegebrachte spulletjes zullen verkopen.
Maar ook is er een stalletje waar
bloemen en planten worden verkocht. En zelfs het inwendige van
de mens wordt niet vergeten. In
een apart lokaal kan men drankjes, belegde broodjes en tosti's
krijgen. Natuurlijk zijn daar ook
allerlei andere lekkernijen, zoals
zelfgemaakte cake.

EEN COMPLETE KRANT MEP O.A
•
•
•
•
•
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voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!

Met de loterij zijn enkele flinke
prijzen te winnen. De eerste prijs
is een driedaagse reis naar Parijs,
voor twee personen. Verder
maakt men kans een fiets te winnen, of een draagbare radio/cassetterecorder. De vierde prijs is
een diner voor twee personen, de
vijfde een radiografisch bestuurbare auto. De loten worden door
de leerlingen van de vier hoogste
groepen aan de deur verkocht.
Eventueel kan men deze tot en
met vrijdag ook op de school zelf
kopen.

BON:

NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM:
ADRES:

Met de opbrengst van fancyfair en loterij hopen de kinderen
platenspelers en cassetterecorders te kunnen kopen, om tijdens
de les te gebruiken. Er bestaat
grote behoefte aan dit materiaal.

POSTCODE- .

Er wordt voor zaterdag een gezellige drukte verwacht. Iedereen
is welkom tijdens de fancy-fair,
die duurt van 11.00 uur tot 16.00 • Leerlingen van de Nicolaasschool verkopen alvast loten voor de loterij,
uur. De Nicolaasschool is gelegen die tijdens hun fancy-fair wordt gehouden.
aan de Lorentzstraat 15.
Foto: Bram Stijnen
niH3~ a-au.-T -mjntrc-'i

WOONPLAATS-

TELEFOON:
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
"een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

DONDERDAG 19 MAART 1987

WÊEKMEDIA 30

FAMILIEBERICHTEN

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

Hoera!

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

<!0 jaar huwelijk

Ben Ruckert
Odilia Maas

Vraag vrijblijvend

Receptie op 22 maart
in gebouw de Krocht van 17.0(1-20.00 uur
•• ;•
voor familie, vrienden en bekenden.
liet ciinlu wil ik zelf volbrengen.
Er r'.s £«'?! wei; meer.
Ik u-col dit.
i .Bedroefd geven wij U kennis dat onverwacht
van ons is heengegaan

,

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

NOVILON MARMOLEUM

offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

'»*JNi[tRE'»Btiiti»jO T

J

7Ems'

H. W. COSTERBV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

SLAGERIJ
ARBOUW

\ j

Ei\8'B>
) D.-.orTZE^KZELF l \
>i.Et T jTUOf Jjf E t s » S D t a / \
/ '

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Haltestraat 12
Zandvoort
Tel. 02507-12616

Ingrid Berlott

""•-op de leeftijd van 35 jaar.
Zandvoort:
Suus en Wïm Berlott
'
Beverwijk:
Marjan en René
Niels
;,'2041 BP Zandvoort, 7 maart 1987
'.. Linnaeusstraat 5'
-'.De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

'•~> Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 u.m
'* hoog kunf. u gebruiken om een aankondiging te doen
-'„van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwchjk. geboorte ol andere lamilieberichten.
i U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Acrdenhout en betaalt daar*
voor slechts ƒ 25,- excl. G% BTW.
Voor meer inlormatie bel Weckmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

veilinggebouw

Aangevraagde bouwvergunningen

Gasthuisplein

VEILING
Van interessante
inboedelgoederen.

Verleende bouwvergunningen

l

Potgieterstraat 48
Thorbeckestraat 23
Grote Krocht 27
Kerkplein 2

-

verbouwen woning
verbouwen woning
wijzigen voorgevel
voorgevel.

l

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 M Zandvoort
19 maart 1987

ZANDVOORTSE
OPERETTE
VERENIGING

Best. uit: knap meubilair, vloerkleden,
schilderijen, Chinees vloerkleed, Chinese kist en tafel geheel handwerk.
Klokken, porselein, glaswerk en vele
andere goederen.
Veiling op woensdag 25 maart.
Aanvang 9.30 uur t.o.v. deurwaarder
H. Terhoeven te Haarlem.
Kijkdagen zondag 22 en maandag 23
maart van 10.00-17.00 uur.
Inl. tel.: 02507-12164.
Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker

In studie de wereldberoemde operette
„EINE NACHT IN VENEDIG"

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

OPEN HUIS

Dit jubileumstuk wordt groots opgezet en
wij zouden het leuk vinden om nog leden
van vroeger mee te laten zingen.

U benf van harfe welkom.
i

Carla en Erik

i

PART-TIME
SCHOONMAKERS M/V
Tevens zoeken wij

VAKANTIEKRACHTEN M/V

VOOR AL UW
LEREN KLEDING
naar

leerstudio Ibiza

.. JEPROEFTT!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

NOG
MEER...

•\e S APPETIT!

V

ƒ250,HALTESTRAAT 40
ZANDVOORT.

1,45
4,95

Wegens enorm succes

1,25

Vanaf dinsdag

JOGGENBROOD

1,75

Hogeweg 28

Hondenkapsalon „ELSE
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

voorlichtingsavonden o.m. over
manuele therapie en Mensendieck

(administratief) medewerkers (m/v).

volleren

Vrijdag en zaterdag

ZOPFE
TIROLER KLETZENBROT
APFELSTRUDEL

Voor ons in mei a.s. te vestigen bedrijf in Zandvoort
worden gezocht

Vereisten: diploma MAVO, HAVO of MEAO.
Interesse voor kantoorautomatisering.
Leeftijd: 18-35 jaar.
Schriftelijke reacties naar: Haarlemmerstraat 3A,
2042 NA Zandvoort.

De eerste avond is op maandag 30 maart a.s. om 20
uur in het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen.
Spreker is die avond de heer Maarten Koper, fysiotherapeut te Zandvoort.
U krijgt volop gelegenheid tot het stellen van vragen,
c.q. tot een gedachtenwisselmg met de heer Koper.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij en de
koffie is gratis.
Die avond wordt u ook alvast geïnformeerd over de
volgende bijeenkomst op 27 april a.s.

'

mem

enaar

Mijnheer Schilder bracht
zijn vrouw naar het museum
Niet om haar leeftijd natuurlijk HIJ had de auto en zij zin
aan wat uurtjes museum Zij hield van kunst Dan ziet ze
ineens een oude schoolvriendin, Gerda Ze is opvallend
verzorgd gekleed
„Hallo, Gerda Nou zeg da's ook een kunst om altijd weer
dat mode-aparte helemaal bij jou passende, te vinden
„Och, Dien, Rembrandt ontdekte het geheim van de kleuren en ik van de kleren
" grapte Gerda
En mijn geheim mag je best weten

SALON DE MODE „CECILE"
Geweldig gewoon en daarom ongewoon. Apart slagen
is daar geen kunst..."

MfBjft

W ï&t'.^i-A^-.-! - > ; . ,

12041 RÖ Zandvoort
Tel. 02507-17244 *

ECHT

De Kruisvereniging Zandvoort organiseert in samenwerking met het Gezondheidscentrum Zandvoort, een
aantal

Begrafenissen

P. . ; ( [ ) N T

tel. 02507 - 1 53 51

N.V. „LMIC"
Laboratory, Management and Information Consultancy

*ï"!i»rsi;" :r-.-*fe'.i .*SOt.'.

Vraag rustig Wijbiijyiênd a(le
inlichtingen t>ij:^ ,^ C . .

uitvaartverzorging
kennemerland

zoekt voor diverse objecten in Zandvoort

Tel. 02501-13278

uitvaaftÖyer^ériórnst

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Echte bakker Balk

DAG en NACHT bereikbaar

"

1,75

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees en
natuur varkensvlees

csu

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

'

100 gr

Een landelijke aktie van uw echte bakker voor de
sportman/vrouw.

voor schoonmaakwerk in Zandvoort
Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt U telefonisch kontakt opnemen met Mw. E. Swagers, tel. 071-311211.

Ga/é - Tceséauranó

•

Cordonbleu

Schoonmaak Efficiency B. V.

Het Bestuur

iiViS -,*••'& l ' . v - . v r.;'*.r,$' VtovA>.:SsA

maandag & dinsdag

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

in CAFÉ DE SLOP (oude Fair-Way)
van 20.00-22.00 uur.

DUS TOT 26 MAART

~

1 ons Leverkaas

Fa. Gansner & Co.

Zondag 22 maart

gerechten op onze menukaart:
Gebakken Forel. amandelen
ƒ21.50
Gebakken Forel. champignons ƒ19.50
Stoofaal in botcrsaus
ƒ24.50
Lamskoteletjc-s
ƒ 19.50
Kalfemedaillons
ƒ24.50
Verder biedt onze kaart een rijke keuze aan visun vleesgerechten.
Vanaf de start van de lente, 21 maart, is ook ons
terras met fraai uitzicht op zee en strand weer
geopend.
Bij mooi weer serveren wij lunch en diner ook
op het terras.
Onze accommodatie is ideaal voor het
houden van recepties, familiediners en
andere feestelijke bijeenkomsten.
ledere dag geopend.
Eigen parkeergelegenheid.

11/2 ons Ham

DAG EN NACHT VERZORGING

GAS-

Komt U DONDERDAG 26 MAART, 20.00
UUR naar het gemeenschapshuis, dan
beginnen de repetities.
Ook nieuwe leden zijn natuurlijk van harte
welkom.
Jonge mensen die graag willen zingen kom
het eens proberen, het is erg gezellig
donderdagavond.

1 ons Pekelvlees

de witte zwaan

33B87
De Favaugeplein 51 hs- wijzigen woning
34B87
B. Engelbertsstraat 80 - voorgevel
35B87
Kerkplein 8
- verkoopruimte
36B87
Haarlemmerstraat 18 - zijgevel
37B87 Badhuisplein 7
- speelautomatenhal.
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn

1887
2B87
139B86
27B87

v, pond Biefstuk 7,25
1 ons Americain 1,85
1 ons Lever
1,60
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Weinig kritiek bij presentatie

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu
gaan naar optreden
van Marco Bakker

Rapport TERP valt goed bij
Zandvoortse ondernemers
ZANDVOORT - Behalve dat er veel 'open deuren worden
ingetrapt', is strandpachter Gert Toonen van mening, dat in
het rapport van de firma TERP te weinig aandacht wordt
besteed aan activiteiten-buiten het seizoen. "In de winter kunnen de mensen alleen maar komen uitwaaien, méér heeft Zandvoort dan niet te bieden". Hij was één van de vier sprekers, die
tijdens de bijeenkomst van de Zandvoortse ondernemers, afgelopen donderdag in het Palace Hotel, hun commentaar naar
voren brachten. Uitgaande van de veronderstelling, dat 'wie
zwijgt, instemt' kan gesteld worden dat het rapport door het
merendeel van de ondernemers goed is ontvangen.
Aan de resultaten van het onderzoek, dat in opdracht van de Ondernemers Vereniging Zandvoort werd verricht, wordt door ondernemers en andere inwonenden grote waarde gehecht. Dit lijkt tenminste zo, gezien de
grote opkomst bij de presentatie van
het rapport. Er waren méér dan tweehonderd belangstellenden aanwezig.
Slechts enkelen maakten gebruik van
de centraal opgestelde microfoon, om
kritiek te leveren.

vanwege het aantal gezinnen met kinderen. Bovendien ontstaat er voor de
automobilisten veel oponthoud, als
zich in deze straat dienstverlenend
verkeer bevindt, zoals bijvoorbeeld een
vuilniswagen". Het autobedrijf zelf
heeft nu al problemen met de aanvoer
van nieuwe auto's. De buurt is ontoegankelijk voor de grote vrachtwagens,
die daardoor op de Burgemeester Engelbertstraat gelost moeten worden.
Indien de toegang vanaf deze straat
afgesloten wordt, komt het bedrijf in
"In het rapport is geen rekening ge- grote moeilijkheden.
houden met de bedrijven ten westen
van de Haltestraat", aldus onderne"Met het opstellen van het rapport is
mer Versteege, van het gelijknamige er te theoretisch gedacht en is men er
autobedrijf aan de Pakveldstraat. Be- ook teveel vanuit gegaan, dat Zandhalve op zijn eigen bedrijf, doelde hij voort een tien maanden durend toerisdaarmee ook op de twee ijzerzaken en tenseizoen heeft". Versteege betreurt
de sigarenhandel die in deze buurt zijn het dan ook dat er geen overleg met de
gevestigd. "Een goede bereikbaarheid leden heeft plaatsgevonden. Daarom
voor het verkeer heeft een sterk pro- raadde hij aan, het rapport af te wrjmotionele waarde voor onze bedrijven. zen. Volgens de medewerker van het
Daarom is verkeersvermindering ui- bureau TERP die het onderzoek heeft
terst nadelig". Volgens Versteege is verricht, Van der Spek, slaat de klacht
het van belang, dat er een gelijke hoe- van Versteege slechts op een gedeelte
veelheid verkeer langs kan komen, zo- van het verkeersplan en is er dus geen
dat de bedrijven in het oog blijven val- reden om dat in zijn totaliteit af te
len. Ook de Haltestraat zou, door het wijzen. Daarmee zou onrecht worden
verkeersluw maken, zijn promotionele gedaan aan het rapport. Versteege
waarde verliezen.
blijft echter argwanend, omdat hij
vreest, dat er bij een eventuele uitvoeOok voor het bevoorradingsverkeer ring van de plannen te weinig rekemoet de Noordbuurt goed toegankelijk ning wordt gehouden met de belangen
blijven. "De Brugstraat is veel te smal van de bedrijven in Pakveldstraat en
hiervoor, en bovendien ongeschikt Haltestraat.

Terugstorten EMM-geld
• Vervolg van pagina l

Hij gaf
toe, dat niet alle bedragen zijn uitbetaald. Wel 'nagenoeg alle bedragen'.
Op dat moment greep de voorzitter
van de commissie, Van Caspel, in. "Ik
begrijp dat nagenoeg alle bedragen
zijn uitgekeerd. Wij zullen de vraag
noteren en trachten er een zo goed
mogelijk antwoord op te geven". Dit
zal dus in een later stadium plaatsvinden. Bloeme ging donderdagavond
niet accoord met het stuk van de woningbouwvereniging.
Volgens een woordvoerder voelen de
bewoners die geen vei -peding hebben
ontvangen, zich erns ig tekort gedaan. "Er is er niet één die 'modaal' is.
Sommigen zitten daar zelfs ver onder.
En zij worden ook nog eens gepakt,
omdat zij pas achteraf horen dat de

voorlichtingsavonden betaald moeten
worden". Volgens de gemeente is het
Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds de
aangewezen geldbron, wat echter door
Bloeme bestreden wordt.
Volgens Jongsma, de fractie-voorzitter van Gemeente Belangen Zandvoprt, moet de gemeente bij EMM aandringen op een goede voorlichting van
de bewoners en duidelijke afspraken,
inzake de verhuis- en inrichtingskosten. "Ik kan me voorstellen dat niet
alle bewoners aan de voorwaarden voldoen voor deze uitkering, maar dan
moeten zij dat wel van tevoren weten.
Als hen f. 500,- is toegezegd en zij krijgen het niet, gaan de mensen aan de
bel gaan hangen omdat zij niet begrijpen hoe het zit".
Ook deze voorlichting mag echter niet
uit genoemde subsidiepot betaald worden.

Op het programma van de Vrouwen
Van Nu staat voor vrijdag 20 maart
een avondje uit naar het concertgebouw. Hier zullen onder andere Marco
Bakker en pianist Co van der Heide
optreden, evenals een zang- en dansensemble. Hiervoor zijn vijftien kaarten a f. 27,50 per stuk beschikbaar,
voor personen van vijfenzestig jaar en
ouder bedraagt de toegang f. 22,50. Om
19.45 uur verzamelen in de hal van het
concertgebouw.

Twee andere sprekers, Leo Heino en
Gert Toonen, hadden op hun beurt
weinig bewondering voor het rapport.
Volgens beide is het 'een hoop oud
nieuws' en worden er 'open deuren ingetrapt'. Het enige positieve zou zijn,
dat alles nu eens goed op een rijtje is
gezet. Het commentaar van Heino betrof vooral het circuitgebied. Volgens
hem gaat van een eventuele uitbreiding van het Vendoradopark en van
andere recreatieve voorzieningen voor
het kort-verblijfstoerisme op dit terrein, een grotere uitstraling uit, dan
van een circuit. Bovendien is dit makkelijker te realiseren. "Daarvoor hebben we alleen de medewerking van gemeente en ondernemers nodig".
Behalve het feit dat Zandvoort in de
winter niets te bieden heeft, is Toonen
van mening, dat de adviezen in het
rapport ouderen en ouders met kinderen te kort doet. "In het rapport staat,
dat er op horecagebied 'voor elk wat
wils' is, maar voor deze mensen zijn er
geen geschikte gelegenheden. De café's zijn te eenzijdig gericht. Bovendien wordt er met geen woord gesproken over een variatie als ochtend-,
avond- en nachtzaken". Opgaan van
de plaatselijke VVV in een regionale
hoeft volgens Toonen niet beslist vermeden te worden. "Indien een betere
promotie mogelijk wordt door een fusie, dan moeten wij dat niet nalaten.
Maar dan moet de Zandvoortse VVV
wel de belangrijkste vestiging wor- •
den".

Handicap
Daarnaast is hij van mening dat er
voor de plannen 'van buiten af' kapitaal aangetrokken moet worden. "Als
je dat niet doet, is uitvoering van de
plannen een idee-f ixe. Dat geld vind je
niet bij de gemeente, provincie of het
Rijk".
Een pleidooi vóór de realisering van

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

1 71 66

Voor gemeente-personeel komen
De Jantjes weer op de planken

aangevuld met zang en dans, en is bij
uitstek geschikt voor het hele gezin.
Men hoopt dan ook dat beide voorstellingen uitverkocht zullen zijn. Aan
het eind van de avonden is er 'bal na'
met levende muziek.

ZANDVOORT - De perso- dat in 1919 zijn première beneels- en sportverenigingen leefde.
van gemeente, brandweer, reDe voorstellingen in' gebouw De
serve- en beroepspolitie nou- Krocht
toegankelijk voor al het
den volgende week vrijdag en personeelzijn
van de gemeente, de leden
zaterdag een tweetal toneela- van de verenigingen van genoemde
vonden. De Noordwijkse to- korpsen, alsmede de donateurs. Volde bestuursleden van de verenineelvereniging HTIOS ver- gens
gingen spant met name de toneelverezorgt een optreden met het be- niging zich zeer in voor de realisatie
kende toneelstuk 'De Jantjes', van de avonden. Het toneelstuk wordt

De kaarten, a f. 2,50 zijn verkrijgbaar bij de receptie van het politiebureau, ook in de weekenden, tussen
08.30 uur en 17.00 uur, bij de contactpersonen van de Personeelsvereniging
Gemeente en brj brandweerman Terpstra. Omdat er 'maar' tweehonderd
kaarten beschikbaar zijn, wordt aangeraden, deze tijdig aan te schaffen.
Voor meer inlichtingen kan men zich
wenden tot de heer B. Arnoldi, telefoon
13043, toestel 117, of nummer 16793.

Dinsdag 24 maart vertrekt vanaf'
het Gemeenschapshuis een bus voor
de maandelijkse excursie. Deze gaat
dit keer naar het kasteel Doorwerth,
waar een rondleiding wordt gegeven.'
in het jachtmuseum. Daarbij zal eentoelichting gegeven worden, over het;
belang van het op peil houden van de;
wildstand. Daarna is er bij de Posbank!
gelegenheid tot het maken van eenkorte wandeling of voor een korte'
lunch. Om 14.00 uur wordt het gezel-;
schap in Ede verwacht, in een fabriekwaar electronische orgels worden ver-"
vaardigd.
De kosten bedragen f. 26,- per per-

• 'Verkeersluw maken van de Haltestraat werkt in het nadeel van de daar gevestigde ondernemers', aldus een van de soon, inclusief koffie met gebak, de
sprekers bij de presentatie van het TERP-rapport.
entree van het museum en de rondlei-,
(Archieffoto)

de in het rapport genoemde adviezen,
kwam van de kant van de heer Attema. Toch had ook hij enkele kanttekeningen. "Aan de bereikbaarheid van
Zandvoort kunnen wij niets verbeteren. In het verleden is er een knelpuntencommissie opgericht, die uiteindelijk na twaalf jaar tot deze conclusie
kwam". Volgens Attema is dit verkeersprobleem een handicap, waarmee de gemeente zal moeten leren leven. Een intensiever gebruik van de
treinverbinding zou de enige oplossing
zijn.
Bovendien hoeven volgens hem de
parkeervoorzieningen in zuid niet uitgebreid te worden. Er bevinden zich
'zat parkeerplaatsen, die hooguit vijftien keer per jaar allemaal bezet zijn'.
Parkeerplaatsen zijn ook de grondslag

van zijn bedenkingen tegen het verplaatsen van de VVV. Deze zou juist
naar de Schoolstraat verhuisd zijn,
omdat er bij het Raadhuisplein geen
parkeerruimte was.
Van der Spek relativeerde de meeste
opmerkingen. Hij toonde zich voorstander van het circuit in nieuwe
vorm. "Een goed circuit is een commercieel gegeven, dat een zekere uitstraling kan hebben". Voorzieningen
voor het winterseizoen acht hij moeilijk te realiseren. "Elementen voor 'elk
weer' zijn moeilijk te exploiteren. Dus
moet Zandvoort tijdens de slechte zomerdagen en in de winter steunen op
het achterland". De toerist zal op deze
momenten de badplaats verlaten en
zijn vertier zoeken in Haarlem, Amsterdam of elders in de wijde omge-

Weekend 21/22 maart.

ZANDVOORT - Een van de
woningen van Eendracht
Maakt Macht aan de Flemingstraat blijft het zorgenkind
van de woningbouwvereniging, maar vooral van de bewoners. Al jaren klagen zij
over een overmaat aan vocht.
Vorige week donderdag stond
de klacht voor de tweede keer
op de agenda van de commissie
van Publieke Werken.

weken kwam de schimmel weer terug.
Het bleek dus dat dit soort lapmiddelen niet helpen. Er is maar één oplossing, en dat is het afbreken en opnieuw opbouwen van het dak". Volgens de bewoonster werd later duidelijk dat de vorige bewoners juist vanwege het vocht vertrokken waren.
"Die vrouw had reuma en is op medisch advies verhuisd".
A

"Al lange tijd gebeurt er niets", aldus
haar man, tijdens de commissievergadering. "Volgens EMM ligt het altijd
aan de buren, omdat die niet zouden
stoken. Dan lopen ze langs om te kijDe bewoners van de bewuste flat ken of er niet ergens een raampje open
hebben onderhand het vertrouwen in staat. Laat ze eens wat doen".
de dagelijkse leiding van de woningNaar aanleiding van de klachten
bouwvereniging verloren. Vanaf het
begin dat zij de woning betrokken, bij- heeft Bouw- en Woningtoezicht onna twee jaar geleden, hebben zij te ma- langs een onderzoek ingesteld. Volken met de vochtoverlast. Het behang gens de voorzitter van de commissie,
laat telkens opnieuw los, het plafond Van Caspel, heeft EMM daarna toegewordt binnen enkele weken zwart en zegd, dat na de vorstperiode maatregeer blijft permanent een de geur van len genomen worden. Het voegwerk
schimmel hangen. "Ik kan die lucht wordt dan gerepareerd, zo luidt de toealleen verdringen door mijn vloer met zegging, evenals het dak en het lood.
bleekwater te dweilen, zodat de ene In het voorjaar zal op het dak extra
geur de andere overheerst", aldus de isolatie aangebracht worden. Volgens
bewoonster.
een verklaring van EMM is enkele weken geleden al een afzuiger geplaatst
De woningbouwvereniging heeft in op het ventilatie-kanalensysteem van
het begin wel geprobeerd er iets aan te keuken en douche. Volgens de bedoen. "Er is geëxperimenteerd met woonster is dit echter bij een aangrensmeerseltjes, maar binnen een paar zende woning gedaan.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
zondag: 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Crèche
GEREFORMEERDE KERK,
zondag: 10.00 uur: Mevr. van KeulenSchaafsma
Crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
zondag: 10.00 uur Mevr. drs. A.A. In 't
Veld, Haarlem
ROOMSKATHOLIEKE KERK
zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en
samenzang
zondag: 10.30 uur Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor

Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV.
Directeur. G C Hollander Hoofdredacteur.
J M Pekelhanng
Kantoor: Gasthuisplein
12. Zandvoort, tel 0250717166 Postadres
postbus 26,2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u.; .
dinsdag 10-13 en 14-16
u ; woensdag 9-11 u;
donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel. 02977 - 28411. Postadres
postbus 264,1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lode/vegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 • 12066 Postadres, pustbus 26,2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek. Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal; ƒ
21,00 per half jaar; ƒ 39,95 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ V
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel. 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

WEEKENDDIENSTEN

Cel. Fr. Meijer, 'Een pastoraal gesprek' Weekend: 21/22 maart
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme
Haarlem
Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
bij belgespreksgroepen
- 10.30 uur: morgendienst Ds. J. Over- / P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
duin
- 19.00 uur: avonddienst Dhr. J. Une- 15600/15091.
ma
Woensdag: 20.00 uur: Celgroepen/bij- Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
beloverdenking/bidstond
via de telefoonnummers van de huisNED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
maandag 15.00 uur, tel: 14878
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. 023244553.

BURGERLIJKE STAND
Periode:
10 mrt. t/m 16 mrt.
Ondertrouwd:
Huijer, Johannes Nicolaas en Kramer, Margaretha Catharina
Stokman, Marcellinus Cornelis Lepnardus en Koster, Jeannetta Cornelia
Gehuwd:
Blom, Rob en Hellingman, Linet Femia
Geboren:
Maurice Michel, zoon van: Zantvoort,
Hendrikus Johannes en Grimbergen,
Josephine Theresia Maria
Dave, zoon van: Daas, Gerardus Antonius en Willemse, Roberta Hendrika
Yuri, zoon van: Bakker, Klaas Nico en
Van Maenen, Ellen Margaret
Overleden:
Brouwer, Eremina, oud 86 jaar
Beijne, Stephan Robert, oud 19 jaar
Houtman, Hendrik, oud 94 jaar
Hooglander geb. Koppen, Antonia Johanna, oud 69 jaar
Hofland, Klaas, oud 86 jaar

TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

Donderdag 26 maart brengt men een*
bezoekje aan het Gemeentehuis varï
Bloemendaal, waar momenteel eententoonstelling van wandkleden en."
edelsmeedwerk wordt gehouden. Ver-j
zamelen om 14.00 uur in de L. Davids?
straat bij de halte van bus 81.

Jaarvergadering
Volkstuinders
De Volkstuindersvereniging Zandvoort houdt donderdag 26 maart haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze vindt plaats in de kantine op het
volkstuincomplex.
,"
Naast de behandeling van de gebruikelijke agendapunten zal op deze
avond de uitslag van de Tuinkeuring
1986 bekend worden gemaakt. Deze
keuring is verricht door leden van de
Koninklijke Maatschappij voor Landr
en Tuinbouwkunde. De winnaar van
de eerste prijs ontvangt tevens de 'Attema'-wisselbeker.

Bewoners EMM-woning zijn
klagen over vochtoverlast beu Snuffelavond

In gebreke

KERKDIENSTEN

ving. Volgens Van der Spek is dit onvermijdelijk.
Hij was het ermee eens, dat verwezenlijking van de adviezen zeer hoge
kosten met zich meebrengt. Hij benadrukte echter dat het rapport een duidelijk hulpmiddel is, waarmee bij de
overheid aangeklopt kan worden. Het
Rijk zou Zandvoort opnieuw kunnen
aanwijzen als speerpunt bij de verbetering van de toeristische infrastructuur. Dit jaar is de gemeente ook al
daarvoor uitgekozen, waardoor geld
vrijkwam voor de reconstructie van de
Boulevard Barnaart. Of Zandvoort
komend jaar opnieuw hiervoor in aanmerking komt, hangt echter ook af
van de behoeftes en plannen van andere gemeentes. De overheid maakt
uiteindelijk een afweging van de belangen.

dingen. Vertrek: 08.00 uur.

weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: 0250719393

BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.)

"Wij hopen dat met deze maatregelen de klachten zullen zijn verholpen",
aldus Van Caspel. Hij was nog niet
van plan in te grijpen in de situatie.
"Het is primair een aangelegenheid
tussen de woningbouwvereniging en
de huurders. De gemeente staat er in
principe buiten. Wij hebben wel de
bevoegdheid iets te doen, als de verhuurder ernstig in gebreke blijft, in
zijn verplichting om de woning te onderhouden. Maar naar het oordeel van
het college is dit stadium nog niet bereikt, omdat EMM nog van de goede
wil blijk geeft, de zaak zo goed mogelijk
te regelen. Al zal dat misschien niet
altijd tot ieders tevredenheid zijn.
Voor ons is er dus nog geen aanleiding
om met machtsmiddelen tegen EMM
op te treden".

wezen naar EMM. "Dit soort zaken
horen hier niet thuis", aldus Van Caspel. Volgens de bewoners ook niet bij
de woningbouwvereniging. "Want
daar sturen ze je ook weg. Daar is niet
meer mee te praten. "Ik heb diverse
brieven geschreven", aldus de bewoonster, "en daarop heb ik tot op heden
nog geen antwoord gekregen, alleen
een mondelinge toezegging. Maar er
gebeurt maar niets, dus volgens mij
blijven ze wel in gebreke". De bewoners zijn vast en zeker van plan tot het
bittere eind door te gaan, onafhankelijk van de hoeveelheid tijd die hier nog
in gaat zitten. "Deze toestand heeft
mij al heel wat vrije uren en dagen
gekost. Maar als ook wij wegvluchten,
komen de volgende bewoners met de
narigheid te zitten".

De avond, in het Gemeenschapshuis
aan de L. Davidsstraat, begint om
20.00 uur. Meer inlichtingen over de
Zandvoortse Postzegelclub zijn te verr
krijgen bij het secretariaat, Lorentzstraat 68. Telefoon 16456.

Federatieve
Vrouwenraad
vergadert

Met Club Cecils
naar optreden
Lionel Richie

geeft de leiding van Club Cecils te kennen dat men nog
steeds geopend is en alle activiteiten gewoon doorgaan.
Men vreest, dat door alle persberichten over de sluiting en afbraak van het
hotel, de indruk is ontstaan dat ook
deze club gesloten is. De club-activiteiten gaan echter gewoon door. Er is
niets veranderd, ook niet wat onderkomen en accommodatie betreft.

Leerlingen Gertenbach treden op

Hollywood komt heel
even naar Zandvoort

Loterij Oranje
Nassauschool

De Zandvoortse
Postzegelclub
houdt donderdag 19 maart een snuffelavond. Dit is een clubavond zonder
veiling. Belangstellenden zijn hierbij
van harte welkom.

Op voorstel van commissielid Jongsma werd besloten af te wachten wat de
resultaten zijn van het werk van
EMM. Indien de oplossing niet afdoende is, zal opnieuw op deze zaak terugDe Vereniging Federatieve Vrougekomen worden.
wenraad Zandvoort houdt donderdag
9 april haar jaarvergadering. Op de
agenda staan onder andere de benoeming van leden van de Kascontrole
Commissie. Bovendien zal mevrouw
Machielsen-Mouw aftreden als voorzitter. Volgens de statuten is zij niet
meer herkiesbaar.
Er worden kandidaten gevraagd voor
de functie van waarnemend voorzitDeze kunnen zich tot een half uur
ZANDVOORT - In verband ter.
voor aanvang van de vergadering aanmet de sluiting van Bouwes melden.

Daarnaast blijft de club ook op een
andere wijze actief. Zo kan men bijvoorbeeld via Cecils kaarten bestellen
voor het optreden van Lionel Richie,
dat 30 en 31 maart en l april in de
AHOY te Rotterdam plaatsvindt. De
kaarten kosten f. 60,- per stuk. Ook
Met hun klacht dat alles 'zo lang bestaat de mogelijkheid om met de
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
duurt' werden de bewoners terugver- club per bus naar het concert te gaan.
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, HULPVERLENING: Voor informatie,
ZANDVOORT - Leerlingen
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. advies en hulp tel. 17373, op alle werk15847.
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- van de Wim Gertenbachlijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. school zullen vanavond en
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
morgenavond, 19 en 20 maart,
14444.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis de traditionele 'GertenbachreSpreekuur wijkfunctionaris Noord, L. Davidsstraat. Eerste en derde
Guido van Schagen, maandag en don- woensdag van de maand van 17.30- vue' opvoeren. De revue 'Holderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 18.30 uur.
lywood' is een geheel eigen prouur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't duktie. Tekst, muziek en dansling, woensdag 10.00-11.00 uur en Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde vorm zijn door leerlingen en
19.00-20.30 uur in het politiebureau donderdag van de maand 20.00 - 21.00 leerkrachten zelf bedacht.
Hogeweg.
uur.
Dit jaar wordt het alweer de tiende
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
keer dat hier een revue wordt opgewoensdag 11.00-12.00 uur en 19.00voerd. De traditie startte in 1977, ter
20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
gelegenheid van het twintig-jarig bestaan van de school. Toen werd 'De
BRANDWEER: tel. 12000.
klucht van de koe' van de schrijver
CENTRALE POST AMBULANCEBredero op de planken gezet. Het sucVERVOER (CPA) KENNEMERZANDVOORT - De vijf hoofdprijzen ces was zo groot, dat besloten werd, er
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
van de onlangs op de Oranje Nassau- een jaarlijks terugkerend festijn van
school gehouden loterij zijn gevallen te maken.
TAXI: tel. 12600.
op de volgende lotnummers: Ie prijs,
Zoals de titel al zegt, speelt het vernr. 0623; 2e prijs, nr. 1608; 3e prijs, nr.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- 1467; 4e prijs, nr. 2246; 5e prijs, nr. 1975. haal zich af in de Noordamerikaanse

Zandvoortse
Postzegelclub

Tijdens de pauze zal de heer H. Swanink een lezing houden, verlevendigd
met dia's, over een bruiloft in Marokko.
De vergadering wordt gehouden op
het vaste adres aan de Tolweg 10. Aanvang 13.30 uur. Men wordt verzocht
plaatsen te reserveren bij mevrouw
Korting, telefoon 14428, of mevrouw
Van Petegem, telefoon 15735.

Zandvoortse
Bridgeclub
De Zandvoortse Bridgeclub heeft
onlangs in het Gemeenschapshuis de
tweede wedstrijd in de vierde competitie weer gespeeld. In de A-lijn waren
het de pas gepromoveerde heren Toom
en Versteege die eerste werden met
61,07%. Op een gedeelde tweede en
derde plaats eindigden het koppel
Groen/Veldhuizen en het echtpaar
Spiers, met 56,43 %. Het echtpaar Peeman staat na twee wedstrijden aan
kop, gevolgd door het koppel De
Leeuw/Braun met 106,07%

Het echtpaar Smink behaalde als
gelegenheidskoppel 62,5090 en veroverde daarmee de eerste plaats in de
B-lijn, ookin de competitie, met 115,71.
plaats Hollywood, bekend van de film- Tweede werd het echtpaar Jurriaans
industrie. De revue gaat dan ook over met 55,21 %, eveneens zo in de compehet maken van een film. Al sinds de- titie met 112,71%.
cember wordt er door de leerlingen uit
de verschillende klassen met groot enIn de C-lijn ging de eerste plaats
thousiasme aan de uitvoering gewerkt naar de dames Dröse en Dear, met
en zijn er al heel wat vrije uurtjes in 63,10%, op de voet gevolgd door de dagaan zitten. Bij deze voorbereidingen mes Hagen en Menks, die 62,50%.
hebben enkele leraren de begeleiding scoorden. De dames Dear en Dröse
op zich genomen. De heren Smink en gaan de leiding met 129,17%, gevolgd
Ginsel bij het toneelwerk, en Schrage door het koppel Hagen/Menks met
bij zowel het muziek- als het dansge- 117,86%.
deelte. De leraar handvaardigheid en
tekenen, Kluft, is druk bezig met de
Het koppel Kruyff/Kleijn behaalde
vervaardiging van de decors.
met 61,07% een flinke overwinning in
de D-lijn, gevolgd door de heren OceDe voorstellingen in gebouw 'De nasek en De Vries die 57,50% hadden.
Krocht' zijn met name voor familie en Mevrouw Kruyff en de heer Kleijn
kennissen van de leerlingen. De reser- hebben al ruimschoots afstand genovering verloopt dan ook via de Gerten- men met een totaalscore van 120,65%.
bachschool. De vrijdagavond is echter Op de tweede staat het koppel Van
al uitverkocht, terwijl ook voor vana- Petegem/Jeronimus met 110,29%
vond de meeste plaatsen al 'weg' zijn.
Op vrijdagmiddag wordt een extra uitVoor inlichtingen kan men zich
voering gegeven voor de hoogste klas- wenden tot de heer Braun, telefoon
sen van de basisscholen.
14060. of mevrouw E. Visser, 18570.

Persil
_^

echte boter

INMIDDELS IS DIRKSON IN
ZANDVOORT OOK
VERNIEUWD IN EEN
DIRK VAN DEN BROEK
MULTIMARKT.

GROENE *•

echte boter

BINNENKORT ZULLEN
TEVENS DE VESTIGINGEN

IN ZWANENBURG en
NIEUW VENNEP TOTAAL
WORDEN VERBOUWD.

ROOMBOTER i PERSIL
250 gram

FOSFAATVRIJ
WASMIDDEL

2000 gram

KENNISMAKEN!
Maar ook willen wij extra
aandacht geven aan onze
kassa-afdeling, want de consument heeft recht op een snelle
en• plezierige
afhandeling bij
^r^^*'
r
de kassa's. Daarom
hebben wij nu plaatsingsmogelijkheden voor enkele

I

ENTHOUSIASTE DAMES
die gedurende 3 a 5 dagen per week
komen assisteren. Doorgroeimogelijkheden naar de functie van Ie cassière of
zelfs HOOFDCASSIERE zijn beslist
aanwezig binnen onze onderneming.

VERSE
KOMKROPSLA KOMMER
van

van

MAGER

RUNDER TARTAAR
ZUIVER RUNDERVLEES

Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze bedrijfsleiding, of bel mevrouw
Zwetsloot, telefoon: 020 - 110812
voor het maken van een afspraak.

ZANDVOORT: BURG. ENGELBERTSSTRAAT 21

CROKY CHIPS
IN 3 SMAKEN
BOLOGNESE - PAPRIKA - NATUREL

'Ë%^=^/f • Z//*P1""^
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KAKEL
VERSE

war
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n M^
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Ik \ionti wat ik zocht op tie Grote Krocht

Erica

Mode
Begijne Boetiek

voqft

&&&
\eotftë^

Wij adviseren u graag:

Zandvoorts Kontaktlens Centrum

TOERKOOPlReisburo

LENTE bij AART VEER
met dagelijks verse

VENKEL
SPINAZIE
ANDIJVIE
COURGETTE
RADIJS
KOOLRABI
BLEEKSELDERIJ
RAAPSTELEN
KOMKOMMER
BROCCOLI
VLEESTOMATEN
ASPERGES
OOGMELOEN
SPERZIEBONEN
SNIJBONEN
ANANAS
SLA
PRUIMEN
RABARBER
NECTARINE
AARDBEIEN
HOLL.
BLOEMKOOL

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

24 UUR SERVICE

SAUNA
ZONNEBANKEN
SPORTCENTER

ZEKER
WETEN

WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

Zandvoortselaan 69 -HEEMSTEDE
- Tel. 023-283245

Coiffures Bernard
te Zandvoort
vraagt

ervaren
dames/herenkapster

Hotel Het Oude Posthuis
vraagt voor het seizoen

voor 2 a 3 dagen

Een flinke vrouwelijke hulp
voor de morgenuren

Tel. 02507-15880

Inl.: Mevr. L. v.d. Werff
Haltestraat 60. Tel. 16162.

Haal de lente
maar naar binnen
met bloemen van

Jaap Kooy's Tuincentrum te Lisse
vraagt voor haar tuinmeubelcentrum

ENTHOUSIASTE

BLOEMENHUIS

VERKOOPSTERS

DUJARDIN
VIEUX ***

Reacties gaarne naar:

KOOY LISSE BV
Lisse
Tuincentrum en Beeldentuin
Heereweg 350
Postbus 88,2160 AB Lisse
Tel. 02521-19037

AART VEER
GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
tel. 144O4

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
-Tel. 02507-12574

Lid van de Toerkoop Holland Groep, meer dan 100 betrouwbare reisburo's

Wat het buiten is voor een
weer, het is

DROGISTERIJ

BOUWMAN

VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

Vraag inlichtingen
bij uw
GROTE KROCHT 20
Tel. 12560

Zondagmiddag
geopend van
1-5 uur.

.jtomerii

ALTIJD

Gedipl. optometrist - Kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A, 2042 LW ZANDVOORT. Tel. 02507-14395

vitamines en
mineralen
essen tial organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland

SWINGER

PROGRAMMA ZOMER 1987
is uit.

ZANDVOORT

NATUURLIJKE

NICO VERHEY

Aïca

A. G. J. Slinger

Haltestraat 1
Telefoon 16123
Uw speciaalzaak
voor

Mare O'Polo

DAGTOCHTEN

(afdeling van Slinger Optiek)

MOERENBURG

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

De nieuwe voorjaarskollektie is
binnen van

Grote Krocht 24 -Zandvoort

!NËLL£5E&S
.££**

Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Lente
Boeketten
te kust en
te keur

Een zonnelens die bescherming
biedt tegen de zichtbare en
ultraviolette zonnestralen,
kwaliteit van het zien
snelle gewenning,
mogelijkheid tot het
,,af-en-toe" dragen,
zeer geschikt voor sporters.

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

De specialist

Wi DL\J T O

in af UW

Haltestraat 65-Zandvoort

bloemwerken

Tel. 1 20 60

P.S.: de bloemzaden zijn weer
gearriveerd.

EXTRA ZACHT

hele liter 18.95

HOTEL AMARE
ZANDVOORT
Hogeweg 70, tel. 02507-12202, vraagt

van Aquarium tot Zangvogel

BETROUWBARE
MEDEWERKSTER
leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

4 KG HUISMERK DINER
-r n c
van 8,95 voor
7,95
5 KG HUISMERK BROK
van 9,95 voor
0,95
23 KG KATTEGRIT
,_ _ _
van 14.75 voor
12,95
GELD/G TOT 26 MAART

voor alle voorkomende werkzaamheden
voor ca. 20 tot 30 uur per week waaronderook de weekenden. Tijden in overleg.

Uw reaktie gaarne op bovenstaand adres.

ELECfRO.FOTO.TELEFOON.FOTO.ELECTRO
^MO^^HB^BMi^^BB^^M^^^^^^H

Wij gaan

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG
Voor al uw
Homeopathie- en
Reform-artikelen.

VERBOUWEN

Dr. Vogel,
VSM Schwabe

nog slechts

10 DAGEN

PRIJSPAKKER

Philips
kleurentelevisie
v.a. ƒ 375,AEG automatische
handendroger ƒ125,Radia-tape's v.a. ƒ 69,B + O versterker/tuner ƒ 129,Toto, film en nog veel meer

KORTINGEN TOT 40%
ZIE DE ETALAGES
Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378

Lid VNR
Reformhuizen

Haltestraat 1,
Tel. 16123.

WUNLIEFHEBBERS OPGELET

STUNT-VERKOOP!
STENEN KRUIK
Dfll C JONGE

DIlLU DUBBELE

GRAANJENEVER

DIT KOMT NOOIT MEER!
BEAUJOLAIS
VI11AGE1985
Baron de Martinay

halve liter 1^95

6

FLESSEN
VOOR

Komt u iets
te kort?

IS ALTIJD
MAANDAGOCHTEND

GEOPEND

Diaconiehuisstraat 36 Tel. 19345

DIBEVO-LID
Dierengezondheidsconsulent

Hotel LAMMY
vraagt voor het aanst. seizoen van 1-4 tot 1-10-87:

Kelners, serveersters,
ontbijtserveerster m/v,
kamermeisjes.
Full-time, part-time mogelijk.
Salaris volgens CAO horeca.
Soll. na telefonische afspraak Henk v. der Werff,
Hogeweg 34 Zandvoort. Tel. 13466.

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Spar
Zandvoort
Noord

ZANDVOORT

Slotman &
van den Bos
(veelal naasl/bi| supermarkten van Dirk van den Broek, Bas van der Heijden, Oigros en Dirkson)
l Amslerdam Nieuwpoortslraal, Lijnbaansgrachl. Slolerkade, Delllandplein, Osdorpplein. Lambertus Zi|lplem. Plein '4n-'45. Motorkade.
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Zeer succesvolle strandloop
tot en met 12 jaar de Haarlemmer
TZANDVOORT - Ook de 21e gens
M.
Keyzer
op. Hij won in 17 minuten
Zandvoortse strandloop wordt en 46 seconden,
ver voor J. Sudtmeier
zeker gerangschikt in de cate- in 18.30. Als goede derde kwam de
gorie van zeer geslaagd. We- Zandvoorter Mike Kroder over de fiin 19.45. Bij de meisjes in deze
ken lang was het prachtig nish
waren het de Lissenaweer voor een strandloop maar leeftijdsklasse
die de eerste drie plaatsen bezetuitgerekend zondag sloeg dat ren
ten. A. van Grieken won in 18.56 voor
om en werd het een zeer koud W. Vergunst in 20.00 en K. Meiwaard
geheel. Toch hadden zich in 21.45.
maar liefst 601 deelnemers geheren veteranen (40+) werd
meld om aan de 4, 8 of 21 kilo- hetBijeendeenerverende
strijd. Twee kopmeter mee te doen.
lopers gaven elkaar zeer weinig toe

A

doch J. Muurlink werd uiteindelijk
winnaar voor de Zandvoorter R. Kok.

atletiek

De winnaar klokte 19.15 terwijl Kok
twee seconden later over de finish
Niet alleen de wedstrijdlopers trok- flitste. Bij de veteranen dames was G.
ken de aandacht doch ook de honder- van Grieken uit Lisse veruit de snelste
den „toeristen", van zeer jong tot be- in 20.18. Als tweede snelde Joke van
hoorlijk oud, probeerden de afstanden Looy uit Zandvoort over de meet in
rennend of wandelend af te leggen. 22.50 gevolgd op afstand door R. van
Walwe uit Amsterdam in 26.15.
Opvallende trimmers waren een elftal
pjupillen van 7/8 jaar van ZandvoortOp de 8 kilometer kwamen 217 deelnieeuwen onder begeleiding van Teun
Vastenhouw, die de vier kilometer tot nemers aan de start. Door het lage
een zeer goed einde wisten te brengen water en dus harde strand een hoog
en de trotse bezitters werden van een tempo en daarbij finishte bij de heren
als eerste Sjoerd Rijpma uit Heemsfraaie herinnering.
kerk in 29.35 voor Marcel Kies uit Be. Er waren ook een groot aantal jeug- verwijk die volgde in 30.57. Ook bij de
dige atleten die aan de wedstrijd deel- dames was nummer één veruit te snel
namen. Daarbij viel in de groep jon- voor de rest van het veld. Wilma Mate-

Z75 onderuit

ZANDVOORT - De voetbalresultaten vielen voor de
Zandvoortse clubs dit weekeinde erg tegen en ook Zandvoort '75 kon daar niets aan
veranderen. Tegen Aalsmeer
waren de Zandvoorters minstens gelijkwaardig, doch
Aalsmeer ging met de winst
strijken, 1-3.

boer uit Amsterdam legde de afstand
winnend af in 38.19 terwijl Ria Knebel
uit Amsterdam tweede werd in 40.15
en derde werd Ellis van Eerde uit
Haarlem in 40.21.
Voor de langste afstand, de 21 kilometer, hadden zich 96 deelnemers gemeld en lange tijd was het een spannende strijd. In de slotfase moest
Zandvoorter Wim van de Meije lossen
en liep Wim Westerholt uit Haarlem
naar de zege in 1.19.38. Wim van der
Meije wist een knappe tweede plaats te
pakken in 1.20.00 voor Peter Zomer uit
Zwanenburg die 1.20.53 nodig had voor
de halve marathon. Bij de dames won
Marijke Abrahams uit Amsterdam,
doch dat bleek achteraf een zwartloopster te zijn (niet betaald of ingeschreven). Patricia Bijl werd daardoor
eerste in 1.42.35 doch de eerste prijs
was al weg. Sponsor In ter stelde echter
als troost een paar fraaie loopschoenen beschikbaar.

In de eerste helft speelde Zandvoort'75 een prima partij en het overwicht wierp na vijftien minuten spelen haar vruchten af. Dennis Keuning opende de score en dezelfde speler
en Philip van de Heuvel lieten mogelijkheden op een hogere score liggen.'
Aalsmeer had in het eerste gedeelte
niet veel in te brengen.

Voor Dick Castien was het wederom
een zeer geslaagd evenement. „Ik had
gehoopt op meer deelnemers, maar gezien de weerberichten en het niet al te
beste weer ben ik hartstikke tevreden
met de 600 deelnemers. Ik had vooraf
het gevoel, als het zonnig en mooi weer
blijft de 900 te halen, maar ik mag nu
niet mopperen. Vorig jaar hebben we
de opgaande lijn ingezet en ik denk dat
Bij de start van de vier kilometer gaat een lachende Teun Vastenhouw zijn pupillen vooraf.
het volgend jaar nog beter gaat."

ZVM in gevaar N'ihot haalt uit
HAARLEM - Het wordt
voor Zandvoortmeeuwen een
uiterst moeilijk en spannend
competitieslot. Door de onverdiende 1-0 nederlaag bij koploper Haarlem, wordt nu de gedëelde onderste plaats ingenomen en om daarvan af te komen moet zondag tegen Volewijckers twee punten'worden
gepakt.
voetbal

*

Gezien het spel van vooral in de eerste helft moet dat tot de mogelijkheid
behoren. Zandvoortmeeuwen was
zelfs beter dan Haarlem en kreeg kansen op een doelpunt. John van der
Zèijs lobde de bal over het doel en Jan
Hein Carree zag een keihard schot met
moeite gestopt. Haarlem kon weinig
gevaar stichten in de Zandvoortse defensie waarin invaller doelman Wim
van der Kuijl een goede indruk maakté. Het was dus vooral Zandvoortnieeuwen wat de klok sloeg doch het
oyerwicht leverde wel enige hoekschoppen op maar de fel begeerde en
ook verdiende treffer bleef uit.
!ln het tweede gedeelte was Haarlem
duidelijk sterker en moest Zandvoortrtjeeuwen het hebben van counters en
af standsschoten. Die waren te schaars
om nog gevaarlijk te worden. De druk
op het Zandvoortse doel werd erg groot
maar Frans Post en Wim van der
Kuijl grepen goed in. Ondanks de grote druk leek Zandvoortmeeuwen stand
te houden, maar vijf minuten voor het
einde sloeg het noodlot toe. Een vrije
trap verdween achter Van der Kuijl
en in de slotminuten konden de Zandvoorters niet meer de kracht opbrengen om tot de toch wel verdiende gelijkmaker te komen.

Klaverjassen bij
ZVoortmeeuwen
ZANDVOORT - De voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen houdt aanstaande vrrjdagavond de laatste wedstrijd
in het kader van de Open Klaverjaskampioenschappen van
Zandvoort.
Alleen degenen die aan de vorige
kaartavonden hebben deelgenomen,
komen in aanmerking voor een plaats
in het totaal klassement. Maar ook
indien men een van de eerdere wedstrijden heeft gemist, kan men toch
meedingen naar een van de fraaie
weekprijzen.
Deze koppelwedstrijden worden gehouden in de kantine van Zandvoortmeeuwen, aan de Vondellaan. De aanvang is om 20.00 uur. Het inschrijfgeld
bedraagt f. 7,- per koppel.

Keur Glas/ZVN ontglipt zege
ZANDVOORT - Voor de
zaalvoetbalcompetitie kwam
Keur Glas/ZVN tot een zeer
verdienstelijk gelijkspel (2-2)
tegen koploper Palet Entege
en kwam in de bekerstrijd een
ronde verder. Het jeugdige Nihot begint steeds beter in vorm
te geraken en dat bleek vooral
uit de uitslag tegen HD'80. De
Zandvoorters hadden geen enkele moeite met HD en wonnen met 4-12.
zaalvoetbal
Na een doelpuntloze eerste helft,
waarin vooral de beide doelverdedigers
een hoofdrol vervulden, nam Keur
Glas/ZVN na de hervatting de partij
stevig in handen. Via uitstekende
combinaties troefde de formatie van
coach Ab Lammers zijn opponent aan
alle kanten af, maar paal en lat stonden in de beginfase succes in de weg.
Toen in de zevende minuut echter Rik
Keur een uitstekende pass gaf aan
Marcel Schoorl, kon de keeper van Palet alleen ten koste van'een penalty
verder onheil voorkomen. Schoorl
nam zelf plaats achter de bal en scoorde beheerst, 0-1.

TZB stelt teleur
HEEMSTEDE - Het de laatste weken erg op dreef zijnde
TZB had zondag de mogelijkheid om zich definitief in veiligheid te stellen. Het moest
dan wel van de rode lantaarndrager Heemstede winnen
maar dat pakte jammer genoeg anders uit. Een uiterst
gemotiveerd Heemstede greep
de laatste strohalm en klopte
de Zandvoorters met 1-0.
In deze belangrijke wedstrijd kwam
TZB niet uit de verf. In de eerste helft
waren er goede mogelijkheden om de
score te openen, maar behalve een
knal op de paal en driemaal falen alleen voor de doelman, viel er weinig te
melden. Heemstede kwam eenmaal in
de aanval en wist daaruit de beslissing
te forceren. In de twintigste minuut
werd een hoekschop afgerond en TZB
keek tegen een 1-0 achterstand aan.
In de tweede helft opnieuw een sterker TZB maar het spel was te onrustig
en er was te weinig vertrouwen. Slechte passes waardoor de opbouw van de
aanvallen niet tot zijn recht kwamen
en ook kansen kwamen er niet meer.
De 1-0 bleef gehandhaafd en daardoor
is het nog even oplettend voor de boys.

STANDEN VOETBALCLUBS
Derde klasse KNVB
Haarlem
Schoten
ZVV
DEM

Zaandijk
Halfweg

15-20 KFC
14-18 NAS

14-18
14-17
14-15
15-15

Wijk aan Zee
Volewijckers
Zandvoortm.
Schellingwoude

15-14
14-13
14-13
15-11
15-10
15-10

Vierde klasse KNVB Zaterdag

SMS
Aalsmeer
Hoofddorp
DSC '74
De Geuzen
Zandvoort'75

14-22 De Beursbengels
15-21 SIZO
13-18 SVJ
15-18 Swift
15-17 SCW
15-15 Halfweg

14-14
15-14
15-14
15-12
14- 7
14- 2

Tweede klasse HVB

18-25 Vogelenzang
19-25 Alliance

18-20

Spaarnestad
DSK

18-24 KIC

19-15

19-22 TZB

17-11

BSM

19-21 Spaarnevogels
17-20 Heemstede

18-10

EHS
VVH

FC Schalkwijk

17-16

19- 9

Palet antwoordde nu met grof spel
waartegen de scheidsrechter onvoldoende optrad en dat resulteerde in de
elfde minuut in de gelijkmaker toen de
Zandvoorters tevergeefs op een fluitsignaal van de scheidsrechter wachtten na een overtreding. Het technisch
goed spelende Keur Glas nam het heft
wederom in handen en in de zeventiende minuut was het opnieuw Marcel Schoorl, die na goed aangeven van
Jan Hein Carree de stand naar een 1-2
voorsprong schoot.
Keur Glas probeerde de resterende
tijd uit te spelen, maar toen de arbiter
voor een overtreding floot in het voordeel van de badgasten, evenwel deze
toen aan de tegenstander gaf, kon
doelman Wim van der Kuijl de gelijkmaker niet meer voorkomen, 2-2. In de
laatste minuten drong Keur Glas nog
sterk aan, maar verder dan twee schoten op de paal en één op de lat kwamen
de Zandvoorters niet meer, hoewel een
overwinning meer dan rechtvaardig
was geweest.

Tweede bekerronde
In de tweede bekerronde ontmoette
Keur Glas het een klasse lager spelende Wisker boys, en won ruim met 11-1.
In deze wedstrijd was er een hoofdrol
weggelegd voor Jan Hein Carree, die
v& maal scoorde. In de volgende ronde
zal Keur Glas heel wat meer tegen-

stand krijgen, daar de volgende tegenstander zeer waarschijnlijk Cecils zal
zijn.

Nihot

In de tweede helft was het al snel
gelijk en toen doelman Ruud Bakx
mis greep kwam Aalsmeer op 1-2.
Zandvoort'75 kreeg weer de overhand
en de beste kansen doch de afwerking
wilde niet vlotten. Het wachten was op
de gelijkmaker die m de lucht hing
maar als zo vaak was het wel raak aan
de andere kant. Met een zeer snelle
counter werd de Zandvoortse defensie
uiteen gespeeld en Aalsmeer besliste
definitief de strijd, 1-3. Door deze uitslag blijft Aalsmeer in de race voor het
kampioenschap en voor de Zandvoorters behoort slechts een goede middenFoto: Bram Stijnen. moot positie tot de mogelijkheid.

Nat buitenhandbal

ZANDVOORT - Voor de
ZVM handbalteams was het
zondag niet bijster geslaagd
om weer naar buiten te trekken. De tweede helft van de
veldhandbalcompetitie brak
aan doch het bijzonder slechte
VOETBAL
weer maakte het een troosteZondag: Zandvoortmeeuwen - De Vo- loos geheel. De dames verloren
lewijckers 14.30 uur terrein aan de
met 4-8 van Umond en de heVondellaan.
ren werden door Berdos afgeTZB-EHS 14.30 uur terrein aan de troefd met 21-15.

3XGEND/S

De trage competitiestart zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat Nihot
het kampioenschap niet meer kan
pakken. Doch als dit jeugdige team in
deze samenstelling blijft opereren, dan
moet volgend seizoen terdege rekening
met dit team worden gehouden. Nihot
moest een aantal wedstrijden wennen
aan het spel in de eerste klasse maar
wat de laatste weken wordt vertoond is
zaalvoetbal van prima kwaliteit. Ook
HD'80 ondervond de kracht van de
Zandvoorters en werd kansloos weggespeeld. De kracht van dit team is snelheid, techniek en het elkaar blindelings vinden in de ckombinaties.

Meteoor-ZVM dames 13.00 uur.
BASKETBAL
Zaterdag: Lions dames-Kometen 18.00
uur Pellikaanhal Zandvoort.

Veel van de twaalf doelpunten kwamen tot stand uit uitgespeelde aanvallen. Snel werd een 6-0 voorsprong genomen waarna even gas terug werd
genomen. Dat gaf HD de gelegenheid
de schade enigszins te beperken. Doch
een tempoverhoging van Nihot en de
doelpunten volgden elkaar weer snel
op. Het voortreffelijke zaalvoetbal leverde de meest fraaie doelpunten op
en de uiteindelijke 12-4 overwinning
spreekt voor zich. De doelpunten kwamen op naam van Henri Marcelle die
viermaal" scoorde,' Dennis Keuning
driemaal, Ivar Steen en René Paap
tweemaal en Remco van Lent maakte
het dozijn vol.

Lions heren-DIOS 19.15 uur Pellikaanhal Zandvoort.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 18.00
uur Zandvoort '75 C. jun.-Zandvoortmeeuwen; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen D jun.-Onze Gezellen: 19.00 uur
Zandvoortmeeuwen A jun.-VVH; 19.45
uur Zandvoort Noord-Out; 20.40 uur
Doelpunten ZVM Astrid Molenaar
Zandvoort Centrum 2-Zandvoort l, Greet Molanus l, Yvonne de Jong l,
Noord 3; 21.25 uur TZB 5-Out 2; 22.10 Anja Hendriks 1.
uur TZB 4-Zandvoortmeeuwen 4.
Op het door de regen spekgladde
Maandagavond in de Pellikaanhal: veld van Berdos heeft ZVM niet al te
20.35 uur Cecils-New Wave; 21.30 uur veel risico genomen. Berdos zette wel
Zandvoort '75 dames-Sand'85 2; 22.10 alles op het spel en kwam daardoor
uur Nihot-Texaco.
aan de overwinning. In de eerste helft

Kennemerweg.
HANDBAL
Zondag: Accom KSV-ZVM heren 14.15
uur

A

handbal

Vooral in de eerste helft lukte het
totaal niet bij de ZVM dames. Umond
nam in dat gedeelte een 0-4 voorsprong en dat verschil bleef de gehele
wedstrijd gehandhaafd. ZVM miste in
dit duel vier strafworpen waarbij nog
kwam dat Umond over een fantastische keepster beschikte. In de tweede
helft kwam ZVM eindelijk tot scoren,
doch van goed handbal was geen sprake, mede door de weersomstandigheden. Umond zegevierde met 4-8.

Geslaagd volleybal van Sporting
ZANDVOORT - Voor de volleybalvereniging
Sporting
OSS was het een bijzonder
druk weekend. Zondag stond
het derde Garnaeltoernooi op
het programma terwijl zaterdagavond al een volledig competitieprogramma werd afgewerkt. Het jeugdtoernooi werd
een grandioos spektakel met
zeer aantrekkelijk volleybal,
maar de competitiewedstrrjden leverden niet al te veel op.

bleef ZVM aardig in het spoor en de 9-7
achterstand was niet onoverkomelijk.
Het nare weer werkte echter niet inspirerend en Berdos kon de voorsprong uitbouwen tot een 21-15 overwinning.
Doelpunten ZVM: Wim Brugman 4,
Djurre Boukes 3, Dirk Berkhout 2,
Joost Berkhout 2, Gerard Boukes 2,
Ronald Vos, Peter Pennings 1.
De A-junioren speelden zaterdagavond een beslissingswedstrijd in de
zaal tegen VZV maar konden net niet
tot een overwinning komen. Na een
zenuwslopend duel hielden de teams
elkaar in evenwicht (14-14), doch doordat VZV in eerdere promotiewedstrijden een beter doelsaldo had, promoveert dat team. Voor VZM bestaat de
kans dat toch promotie zal plaatsvinden daar enige clubs waarschijnlijk
geen team op de been kunnen brengen.

Ed Keur gaat
TZB verlaten
ZANDVOORT - Ed Keur en TZB
zullen aan het eind van dit voetbalseizoen uit elkaar gaan. De verhouding tussen beide is nog opperbest en
TZB is ook best tevreden over de prestaties van Keur, maar toch wil men
voor het nieuwe seizoen een nieuw gezicht in de selectieploeg. Een andere
voetballer, die de groep nieuwe impulsen kan geven.
Men hoopt dat zich via open sollicitaties mogelijke opvolgers van Ed
Keur zullen melden.

Judo resultaten

LELYSTAD - Tijdens een
groot judo toernooi voor alle
leeftijden in Lelystad waren
een aantal judoka's opnieuw
zeer succesvol.
Met grote vechtlust en een gave
techniek werden vele tegenstanders
gevloerd en dat leverde wederom topplaatsen op. Zo werd in de klasse 11/12
jaar onder 35 kg. Raymon Bijl eerste
en bij de 13/14 jarigen tot 48 kg. werd
Salvatore Popping tweede. Erg goed
op dreef was Ben Rietdij k die in twee
klassen deelnam. Bij de junioren van
16 tot 18 jaar tot 78 kg. werd hij tweede
na een beslissing. Later op de dag
kwam Ben Rietdijk bij de senioren in
het strijdperk en revancheerde zich
perfect door als eerste te eindigen.
Hier werd Torn Bruyne tweede.

Ondanks dat een team op het laatste
moment afbelde voor het Garnaeltoernooi en het te laat was om voor aanvulling te zorgen, werkte de organisatie een perfect toernooi af. Daarbij was
opvallend het enthousiasme waarmee
de jeugdige volleyballers(sters) aan het
werk gingen. Door goed werk van trainers en begeleiders hadden de jongeren, waarbij velen die erg kort deze
sport beoefenen, het spel al aardig onder de knieën. Een ware promoting
van het steeds populairder wordende
volleybal. De mini's van acht en negen
jaar maakten er een spannend geheel
van met het resultaat dat Heemstede
en Sporting 6 viermaal tot winst kwamen. Heemstede had een iets beter
doelgemiddelde waardoor Sporting
tweede werd.

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

res.
bezorgers/sters

In de D poule (mini's van 10 en 11
jaar) waren negen teams ingedeeld
waaronder vijf Sporting teams. KDO
bleek de sterkste te zijn voor Triumph
Foto: Bram Stijnen.
en Sporting OSS 2. In de middag Het jeugdtoernooi werd een grandioos spektakel met zeer aantrekkelijk volleybal.
kwam de wat oudere jeugd aan de
beurt (12 en 13 jaar) en ook hier zeer
aardig volleybal. In deze poule was plan zich te laten overspelen en kwam dacht de zege binnen te hebben en
geen Sportingteam vertegenwoordigd zeer sterk terug door de tweede set met nam de zaak te licht op. Toch bleek
maar dat nam niet weg dat de bezoe- 12-15 te pakken. De derde set was Sporting de betere al ging het nu wat
kers prima speelden. Triumph greep eveneens voor Allides en Sporting moeizamer gezien de 16-14 en 15-10
de eerste plaats voor Allides 3.
bracht door winst in de vierde set de uitslagen, hetgeen een 3-0 zege betepartijen in evenwicht. De vijfde en be- kende.
ZANDVOORT - Afgelopen
Bij de 14- tot en met 16-jarigen slissende set was een spannend gezondag was het een drukte van
kwam een sterk Sportingteam in het vecht. Sporting nam de leiding en was Heren
veld, dat beslag legde op een zeer ver- favoriet voor de zege, maar Allides wist
belang bij Filip Dros Ruiterdienstelij ke tweede plaats. Alleen het ritme te verstoren en greep verrasHet eerste heren Sporting Oss-team sportcentrum Zandvoort tijOVRA l wist meer punten te verzame- send de winst met 2-3.
liet onnodig een punt liggen. Na de dens de open dressuurwedlen. Sporting kon terugzien op een
goede wedstrijden van de laatste wevlekkeloos toernooi, perfect georganiken waren de verwachtingen tegen strijden. Liefst tweeënzestig
seerd door Jan Molenaar en Fred Kok.
Het tweede team had het moeilijk Heemstede 4 hoog gespannen. Het combinaties
toonden hun
Zij hadden de steun van Ad Bol en tegen Die Raeckse 3 en ook een riante werd wel een zeer aantrekkelijke partij kunnen aan de jury mw. Van
Hans Willemsen die het wedstrijdse- 9-3 voorsprong was geen garantie voor waarbij Sporting in de eerste set der Poel.
cretariaat verzorgden en de scheids- de winst. Die Raeckse raakte op dreef heerste en won met 15-11. In de tweede
rechters Rob ten Haaf, Leo v.d. Prijt, en greep de set alsnog met 9-15. Spor- en derde set sloeg Heemstede keihard
Erik Schilpzand, Sylvia v.d. Velde, ting was geheel van slag en kon in de terug en won beide. In de vierde set
paardesport
Mera Luikel, Edward Hoogendijk, Ge- tweede en derde set geen vuist meer moest Sporting alles geven om gelijk te
rard Paap en Els van Bommel bliezen maken waardoor Die Raeckse met 0-3 maken en dat gelukte. Na een 13-5
hun partijtje mee. Het bedrijfsleven zegevierde. Het derde damesteam voorsprong speelde Sporting bezorgde dat alles financieel mogelijk schakelde volgens verwachting het kwaam uit naar 15-8 waarmee het geEr werd in zeven verschillende ruwas. Alleen jammer dat er weinig ou- zwakke Heemstede 6 uit door zeer goed lijkspel (2-2) tot stand kwam.
brieken gereden. Directeur Dros kon
ders aanwezig waren om hun kinde- volleybal te laten zien. Via de setstanterug kijken op een bijzonder geslaagren aan het werk te zien.
Het derde herenteam ging in een de dag waarbij de organisatie op rolleden 15-8, 15-8 en 15-7 stelde Sporting
de zege veilig. Het vierde damesteam enerverende strijd nipt met 15-17 ten tjes verliep. Het meest spectaculair
speelde een gelijkwaardige partij te- onder maar bracht de score weer in waren dit maal niet de zwaardere
Dames
gen SBY. SBY gaf zeer knap tegenspel evenwicht door de tweede set met 15-13 proeven. De speciale rubriek voor de
Het eerste damesteam van Sporting maar Sporting kwam steeds beter in te winnen. De Blinkert 3 was echter in jonge paarden (vier jaar) gaf een boeiOSS kreeg het lager geklasseerde Alli- het ritme en besliste de strijd in haar de derde en vierde set duidelijk beter end schouwspel te zien. Niet in de laatdes 2 op bezoek en leek na de eerste voordeel, 15-11, 15-6 en 15-6. HSVC 5 en won dan ook verdiend met 1-3. Ook ste plaats omdat voor de eerste maal
setwinst (15-10) op de overwinning af werd door Sporting OSS 5 geheel over- de jeugd was zeer onfortuinlijk en zag na een halfjaar africhting de Andalusische hengsten (de trots van Ruiterte gaan. Allides was echter niet van speeld in de eerste set, 15-4. Sporting Heemstede K met 0-3 winnen.

om af en toe in te vallen bij
ziekte en/of vakantie (op
donderdagmiddag). Mijn.
leeftijd 15 jr.

Tel. 17166

Boeiende ruitersport
sportcentrum Zandvoort) in de wedstrijdring verschenen en de meeste
punten vergaarden. De hengsten werden subliem voorgereden door enkele
jeugdige leerlingen van Dros.
De uitslagen: Rubriek BI. Ponyjeugd: 1. Debby van Duyn-Blacky, 2.
les den Hartog-Black, 3. Bregje v.d.
Eijnde-Benti. Rubriek B II, ponyjeugd: 1. Isabel Hubeek-Trinky, 2.
Femke Gaasterland-Jimmy, 3. Bram
de Vos-Pascal. Rubriek B l, senioren:
1. Edit Bont-Blacky, 2. Loes JeutinkPascal, 3. Hans van Herten-Rebel.
Rubriek B II, senioren: 1. Marjan v.d.
Dussen-Karel, 2. Monique JansenBobby, 3. Henny Meester-Afrodite.
Rubriek L, pony jeugd: 1. Elize WilkesBobby, 2. Loce Paap-Roei, 3. Pip Zuidweg-Rebel. Rubriek L, eigen paarden:
1. Elles Zimmerman-Afrodite, 2. Raquel van Duyn-Ronny, 3. Susanne
Schevaas-Tamara en Macha KlabouJimmy. Rubriek B jonge paarden: 1.
Raquel van Duyn-Perdigon, 2. Katrin-Mari Akkermans-Zodiaco. 3. Mariëtte Kortekaas-Zita.

ubishl L 300-serie
llers met allure
.Ie gaat \c toch u el eens afvragen waarin
het succes \an de L 3()0's, een serie bestcllcrs u n busjes \.m Mitsubishi, /it.
Want van een sui/ces kun |e rustig spreken wanneer er al 9000 van die L 30()'s
in diverse uitvoeringen /i|n verkocht.
Njar mi]n idee komt het doordat die L
30()'s met hun almetmgen overal net
tussenin /men /e /i|n niet te krielig /oals erixik aangeboden worden - maar
ook met /o lois dat /e problemen opleveren \\jnneer er m smalle straatjes gemanocuvreerd moet worden.
Volgens de/e /elfde formule /ijn de
Mitsubishi-ontwerpers te werk gegaan
bij het ontwerpen van de totaal nieuwe L
300-sene want het behoud van het bestaande compacte basisontwerp, is die L
300-sene een stuk vlotter geworden. Het
vernieuwde Iront /orgt v(x>r een cWvvaarde van 0.47 - was 0.53 - maar die
lage cW-waarde is trouwens niet alleen
te danken aan dat nieuwe front want ook
de zijskirts en de hele in een windtunnel
ontwikkelde opbouw draagt daartoe zijn
steentje bij. De veiligheid - alti|d een

Autonieuws
Dóór Rein Lepoink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

moeilijk punt bij frontbesturing - en soliditeit wordt gevormd door een monocoque-construktie met een versterkt chassis. De ingebouwde schokabsorbtie
wordt onder meer verzorgd door een Yvonnig uitlopend chassis.

Compact en toch ruim
Die nieuwe Mitsubishi L 300 is in meerdere opzichten ruimer geworden. De
laadruimte is met 2.33 meter 35 cm langer geworden, de hoogte is met l .24
nieter 2.5 cm toegenomen, terwijl de
breedte (1.52 meter) 2 cm is vergroot.
De korte versie van de L 300 heeft 4.5
kubieke meter laadruimte, de verlengde
versie 5,7 m3. Het laadvermogen van de
L 300 is nagenoeg gelijk gebleven. 1060
kg in de benzine-uitvoering en 960 kg in
de dieseluitvoering. Bij de verlengde uitvoering is dat respectievelijk 1220 kg en
l 125 ki>. Het aanhanggewicht is gehandhaafd op 1200 kg.
Comfort verhogende faktoren zijn meer
been- en hoofdruimtc. een verkleinde

De hellingshoek van de stuurkolom is verkleind.
hellingshoek van de stuurkolom en een
vergroting van het glasoppervlak met
zo'n l5'/i>. Het in- en uitstappen is vergemakkelijkt doordat de portieren 10
mm hoger en 50 mm breder zijn. Ook
het laden en lossen is nog weer eenvoudiger geworden, de schuifdeuren aan
beide zijden zijn vergroot, evenals de
achterklep die dankzij een hoger scharnierpunt stahoogtc biedt, ook aan menscn van Europees lormaut.

Jetta GT16V
Het Jetta-programma van Volkswagen is
uitgebreid met een GT-versic met een
1.8 liter 16 kleppen motor, die 102 kW
levert. Hij is standaard uitgerust met een
vijf versnellingsbak, bereikt een topsnelheid van 204 km/h en accelereert van O
tot 100 km/h in 8,8 sec. De katalysatorversie van deze Jetta GT heeft een vermogen van 95 kW, een topsnelheid van
196 km/h en sprint van O tot 100 km/h in
9.3 sec.

Verbeterde motoren
Ook de motoren ontkwamen niet aan de
\ernieuwingsdrang van de ontwerpers
van Mitsubishi. De 1600 cm3 ben/ineuitvoering is uitgerust met een nieuw inluutspruitstuk. een nieuwe verbrandingskamcr. een dubbel-uitlaatspruitstuk
en een verbeterde carburateur. Deze
motor levert nu 5 l kW. De dieselmotor
Het onderstel is aan deze prestaties aangepast. De vering, schokdempers en
dwarsstabilisatoren zijn strakker afgcstclcl en de schijfremmen op alle wielen
hebben grotere zuigers.
De Jetta GT 16V is te herkennen aan
felrode 16V emblemen aan de buitenkant, de lucht-inlaat in de voorspoiler
voor de koeling van de schijfremmen, de
6J x 14 wielen met 185/60 VR 14 banden. de elektronisch versterkende dakantenne en de dubbele achterste uitlaatpijp. De Jetta GT I6V is uitsluitend
als vierdeursversie leverbaar.

heeft een inhoud van 2500 cm3 en is
uitgerust met nieuwe verstuivers en een
by-pass oliefilter. Hij heeft ook een vermogen van 51 kW. De maximum snelheid ligt bij de korte uitvoering op 134
km/h voorde benzine versie en 130 km/h
voor de diesel-uitvoering.

Onderstel
Bij het nieuwe onderstel heeft de kogelkringloopbesturing plaats moeten maken voor een tandheugelbesturing, terwijl de voorwielophanging van het wishbone-typc is voorzien van een torsiestabilisator. De Mitsubishi L 300 wordt geleverd als korte Panel Van en in een
verlengde versie daarvan. Daarnaast is er
een uitvoering als pendelbus en een
vierwiclaangedreven uitvoering. De vorig jaar geïntroduceerde drie jaar garantie op hoofdonderdelen geldt ook voor
de nieuwe L 300-lijn. Nieuw is dat er ook
een zesjarige garantie aan wordt tocgevoegd op anti-corrosic.
De prijzen van de Mitsubishi L 300 luiden als volgt:
L 300 chassis/kabine l .6 benzine
ƒ 15.995,L 300 chassis/kabinc 2.5 diesel
ƒ 18.645,L 300 Panel Van 1.6 benzine
ƒ 17.345,L 300 Panel Van 2.5 diesel ƒ 19.995.L 300 Panel Van Long 1.6 benzine
ƒ 19.495.L 300 Panel Van Long 2.5 diesel
ƒ 22.145.L 300 4WD Window Van 2.0 benzine
/ 23.645,-

Citroen CX 25 Diesel Turbo 2
De Citroen CX 25 Diesel Turbo 2 is nu
voorzien van een interkoeler lucht/lucht,
die deze CX 267» meer vermogen en
187« meer koppel geeft dan de vorige
CX 25 Diesel Turbo. De vier cilinder
lijnmotor heeft een inhoud van 2500
cm3, een vermogen van 120 pk bij 3900
omw/min en een koppel van 258 Nm bij
2000 omw/min. Dit alles zorgt voor een
topsnelheid van 195 km/h en het sprintje
van O tot 100 km/h vergt slechts 10,5 sec.
De verhoudingen in de vcrsnellingsbak
zijn gewijzigd, de eerste drie kortere
versnellingen leiden tot een uitstekende

acceleratie, terwijl de verlenging van de
hogere versnellingen een duidelijke
brandstofbcsparing geven zonder vermindering van de prestaties. Het brandstofverbruik dat Citroen opgeeft, luidt
als volgt: 4.9 liter bij 90 km/h, 6.6 liter bij
120 km/h en in de stad 8.5 liter.
Hieronder volgen de prijzen voor de Citroën CX 25 Diesel Turbo 2:
CX 25 RD Turbo 2
ƒ
CX 25 TRD Turbo 2
j
CX 25 Limousine Turbo 2 ƒ
CX 25 TRD Turbo 2 Break ƒ

52.600,-56.900,58.750,-"
62.600.-

WAAR ANDERE GARANTIES OPHOUDEN,
GAAT MITSUBISHI NOG 2 JAAR DOOR!

A MITSUBISHI

De nieuwe L 300 heeft een grotere laadruimte, die makkelijk toegankelijk
is door de grotere schuifdeuren aan beide zijden.

Ecoïan geldtransporter
Onlangs is in het hoofdkantoor van Mercedes-Benz Nederland b.v. de eerste
Ecovan Geldtransporter uit een serie van
20 stuks aan VGL Security b.v. te houten
afgeleverd. Het betreft een MercedesBenz 709 D Ecovan chassis met gepantserde opbouw.
Op de foto is naast de nieuweling de
oudste Mercedes-Benz Geldtransporter
uit het wagenpark van VGL Security b.v.
te zien.

JAAR
GARANTIE
De Peugeot 505 staat al jarenlang bekend als een zakelijk verantwoorde aanschaf.
Dat blijkt wel uit het feit dat er al meer
dan een miljoen verkocht zijn.
Niet alleen beschikt hij over een representatief
uiterlijk, óók z'n duurzaamheid en lage kilo
meterkosten dragen bij aan z'n populariteit
Zo heeft hij slechts éénmaal per 20.000
kilometer een grote beurt nodig. Én ook qua
inruilwaarde zit u gunstig met een 505.
Nu de 505 SX Select 1.8 wegens succes
wordt geprolongeerd, zal z'n populariteit nog
wel verder stijgen. Te meer daar er nu ook een
505 SXSelectmet 2 liter motor verkrijgbaar is,
inclusief onder meer een elektrisch bedienbaar schuifdak!
Naast de toch al luxueuze standaarduitrusting, krijgt u in deze speciale uitvoeringen een aantal chique extra's. Zonder dat daar
extra aanschafkosten tegenover staan!
Normaal zou deze 505 met 1.8 liter
motor een prijskaartje van f34.995,- moeten
hebben. Nu betaalt u slechts f31.995,-,
een voordeel van f 3.000,-. Voor de SX Select
met 2.0 liter motor betaalt u nu f34.495,-.
Dit royale aanbod is tijdelijk. Maar als
u er snel bij bent, kunt u zich verzekeren van.
jarenlang exclusief rijplezier. Dat begint al met
een comfortabele proefrit Waarna u moeite loos zult beslissen, g] PEUGEOT SOS

Mitsubishi geeft tot 3 jaar
(of 100.000 km) garantie op alle
nieuwe personenauto's en lichte
bedrijfswagens, geleverd vanaf
september 1986. Dat is uniek. En het
geeft de Mitsubishi rijd(st)er - toch al
een zéér tevreden mens - een hoop
prettige zekerheid extra.
Want na het gebruikelijke
eerste garantiejaar gaat Mitsubishi
dus nog twee volle jaren door. Met
een degelijke garantie op de motor,
de aandrijving, de versnellingsbak
en de elektronika. En dat zijn nu juist
de delen die bij elke auto het meest
te lijden hebben. Wilt u nog een
beter bewijs van gestaalde perfektie?
Importeur: Hart Nibbng & Greeve BV,
Sassenheim. Tel. 02522 - 66111.

A.MITSIUBISHL DE GESTAALDE PERFEKJE

Nieuwe en inruil

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr.
13360
OFF. RENAULT Service en Verkoop

Voor direkt gevraagd

TAXICHAUFFEUR
Voor 4 a 5 diensten
per week.
Inlichtingen:

TAXI-CENTRALE
ZANDVOORT B.V.
Grote Krocht 18,
tel. 12600

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-1 82 25

023-25 50 21

505 SX SELECT, TIJDELIJK>,A,M,995r
Inclusief o.a.: 5-versnellingsbak • hoolclsteunen vóór
en achter « micldcn-armsteun achter • antracictgrijzc
veloursbekleding • metallic lak Gris Argcntc of Bleu
Delft • matzwarte antenne « radio-inbouw voorziening
• aërodynamischcwielplatcn • beschermende sicrslrips
. zwarte raamomlijsting • Turbo Injccüon striping •
van binnenuit verstelbare buitenspiegcl links én rechts
. SX monogram • Select signering. Bovendien op
de 2 liter versie: elektrisch beclicnbaar schuifdak •
185/70T14banden« veilighciclsgorclelsachter.
1
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Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,
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Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. VeldwijK, Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Zandvoort
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PEUGEOT'

Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
V\<A\1 16.21

T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort
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BRIEVENBUS
ZANDVOORT - Dat de woningnood in Zandvoort nog
lang niet is opgelost, is algemeen bekend. Dat de gevolgen
hiervan ook schrijnend kunnen zijn, blijkt weer eens uit dit
ingezonden gedichtje van een woningzoekende.

Zandvoort, 'mijn dorp'....
Soms vind ik je onherkenbaar door al die hondepoep
Jij, mijn dorp, met je zee
28 jaar geleden werd ik er geboren
Ging er naar school, net als ieder ander kind
Nu moet 'mijn' MAVO verdwijnen, ik heb heimwee....
Ja, we sijn allebei veranderd, jij en ik
Eerst onmerkbaar, toen meer en meer
Jij, Zandvoort zo heel anders in de somer
Als in de winter, net als ik

Hoogachtend,
S. Hofstra

Nu woon ik al een tijd in Den Haag, met spijt
Maar zo is ons Nederlands beleid, ik mag niet terug
Jij, mijn dorp, herken je me nog?
Want wat sijn enkele punten van de woningbouw?
Niets, als je in Zandvoort bent geboren

uw huis
verdient't

Samen hebben we ons aangepast
Jij aan de somer, ik aan Den Haag
Het is voor ons een nieuw ontdekken
Ja, mijn dorp, voor jou en mij
We moeten allebei verder
En ik zonder jou...?

Renate-Brigitte de Joode
1987

EMM
3e derde klas van de Mariaschool in 1923, met op de achtergrond juffrouw
//illemse.
Dp de voorgrond in de banken: (v.l.n.r.) Betje van de Schinkel en Joke de
/t/inde, Paul Julienne en Julie Julienne, Greetje Bluijs en Kiki Bluijs, Frieda
Nlieman en Tootje Steenman, van de twee meisjes geheel rechts is de
iaam onbekend.
n de achterste rij banken: onb. en .. Jacobs, Engel van de Valk en Bertus
i/isser, onb. en Jaap Berkhout, Frans Vugt.
Staand: Jan Dekker, Kick Heemskerk, Fried Kol, juffrouw Willemse, Theo
ian Staveren, Nol Versteege, Nico Kemp, Henk Zegwaard, Coba Burry en
.oes Switzer.
3eze foto werd aangeleverd door Kiek Harkamp-BIuiis.

Met ingang van deze week start het Zandvoorts Nieuwsblad met het
regelmatig plaatsen van oude foto's. Dit kunnen schoolfoto's zijn, of foto's
van toneel-, sport- en andere verenigingen.
Wij nodigen de lezers uit, om, indien zij hieraan een bijdrage willen
leveren, een oude foto in te sturen of af te geven bij ons kantoor. Men
ontvangt deze zo spoedig mogelijk terug, plus een afdruk van het zelfde
formaat als de hier getoonde foto. Het moment dat de opname gemaakt is,
moet echter wel meer dan tien jaar geleden zijn. Wij verzoeken wel, daarbij
zoveel mogelijk namen van afgebeelde personen te vermelden.
Men kan zijn foto langsbrengen, of opsturen naar: Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Voor meer inlichtingen kan men bellen: 17166 of 12066.

ADVERTENTIES

Ja, u leest
het goed
nog 3 weken
en dan...

Godsdienst
FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT

Erkende federatie rijschool"
KEESOMSTRAAT 15
TEL. 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipl. instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

De voorjaarsmode doet weer
raar intrede in Zandvoort
ANDVOORT - De voorjaarsiode heeft afgelopen week ook
i Zandvoort weer haar intre; gedaan. Dat lieten drie mo;zaken in het centrum duidek merken. De deuren gingen
ijd open voor de presentatie
in de nieuwe stijl en kleuren,
aarmee toonden zij, de nieue modetrends op de voet te
Dlgen. Modern Art, gevestigd
in
de Thorbeckestraat,
oudt 24 maart nog een mode-

ZANDVOORT - Het voorstel
van B & W om de openbare
basisscholen geen subsidie
meer te geven voor godsdienstlessen, heeft voor beroering gezorgd onder de directeuren.
Het christendom kan behandeld worden in lessen 'Geestelijke Stromingen'.
Maar volgens de directeuren gaat er
dan veel verloren. Omdat dan veel
meer godsdiensten worden behandeld,
zal er volgens hen geen diepgang mogelijk zijn. Daarnaast moeten de leerkrachten omgeschoold worden, waardoor er een 'gat' dreigt te vallen in het
onderwijs. Ook hechten zij aan de culturele waarde van de christelijke historie, zoals deze bijvoorbeeld in literatuur en schilderkunst terug te vinden
is.
Gezien de reacties binnen de commissie is de kans dat dit onderricht op
deze scholen gesubsidieerd blijft,
klein. Een van de argumenten was dat
het vak 'geestelijke stromingen' beter
in deze tijd past.

Een modernere
woningbouwvereniging
Dames en Heren,
Enige malen heb ik contact gehad
met de directeur en enkele andere personen van de Woningbouwvereniging
„Haarlemmermeer" te Hoofddorp. Dit
naar aanleiding van een krantenbericht in Haarlems Dagblad, waarin
stond vermeld, dat bij deze vereniging
de bewoners zelf meer taken gaan verrichten. In mei vorig jaar is men gestart met een experiment in een complex van 92 woningen (gedeeltelijk
ééngezins en gedeeltelijk stapelwoningen, alle ca 6 jaar oud.) Men heeft hier
een complex-bestuur van 6 personen,
in het complex bereikbaar. Deze lieden
verzorgen de contracten met nieuwe
bewoners en uiteraard ook de opzegging van de huurcontracten. Klachten over de woningen worden door de
huurders op in hun bezit zijnde modelformulieren ingediend.
In overleg met complex-bestuur
wordt vastgesteld wat de bewoner er
zelf aan kan doen. Is dit niet mogelijk
dan schakelt men vanuit het complex
rechtstreeks een vakman in om dit
werk uit, te voeren. De complex-bestuurders controleren of dit goed
wordt gedaan en sturen later de rekening na fiattering door naar het Woningbouwkantoor, waarna de betreffende firma wordt betaald. Voor hun
werkzaamheden ontvangen de complex-bestuurders een jaarlijkse vergoeding van ƒ 1.000,- per persoon.
De bewoners worden als volgt beloond voor hun activiteiten. Men gaat
er vanuit, dat de methode kostenbeiparend werkt. Dit schijnt wel te kloppen, want men heeft het 2e experiment op stapel staan. Voor het complex wordt uiteraard een bedrag aan

HAL\/tRSIPAAT5 7 UÜUIDEN - TtL 025503062-3
POSTBUS t,7- I97ÜAB UMUIDEN

Hersenschudding
door honden
ZANDVOORT - Een jonge, vrouwelijke ruiter kwam vorige week zondag
op het strand ten val, doordat haar
paard schrok van enkele loslopende
honden. De uit Mijdrecht afkomstige
amazone hoorde bij een groep ruiters
van een Amsterdamse manege.
Bij de val liep zij waarschijnlijk een
hersenschudding op en werd daarom
per ambulance naar de Mariastichting overgebracht.

Jonge Goudse kaas 48+, l kg. 9.90 NU
Leerdammer kaas 45+,
. £550

JU U»

745

Belegen Edammer kaas,
500 gram nQC

Lida Bromet in de Haltestraat.

kookwotst ^&f
325 gram 2 60

. O25
NU Ltm

Knip wit of knip
bruin tarwebtood
Gratis
gesnedei

Overigens doet een rondwandeling
ngs deze zaken toch al de sportieve
end opvallen. Bijvoorbeeld de Safa!ook wordt dit voorjaar sterk bcnaukt. afgeleid van de film 'Out of Af. Deze.is dan ook in kaki-beige of
drukte stoffen. Verder kan men veel
stel-tinten aantreffen, zoals rose,
*l en zalm-rose. Maar daarbij ook
fquoise, marine, zwart en rood.
Oe roklengte is iets korter, maar niet
«l
meer dan twee a drie centimeter.
;
t is eigenlijk een modebeeld waarin
el veel variaties mogelijk zijn en iet'een zich geheel kan uitleven.

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE SHOWROOM

Onze kazen rijpen op natuurlijke wijze in onze eigen pakhuizen onder de strengste
kwaliteitskontrole. Wat betekent dat alle kazen pas na de juiste rijpingstijd verkocht
worden. En zo smaakt bijvoorbeeld onze belegen kaas ook werkelijk belegen en
oude kaas ook echt oud. Daarom vind je bij de Hema de lekkerste kazen
en bovendien tegen de voordeligste prijzen. En uiteraard niet voorverpakt,
maar altijd vers van 't mes.

Viva Mode 'met 'n hart' aan de Grote Krocht.

Voor de heren was er een sportieve
ntalon plus polo. of een wit en tur-toise joggingpak. Het sluitstuk hierwerd wel een combinatie van Van
Is. Een antraciet pantalon en jasje,
et lichte groen/gele tinten, plus enle accessoires in het geel.
Volgens de heer Rutte werd de show
n. groot succes. Zaterdagochtend
ren er veertig mensen aanwezig,
'wijl 's middags niet eens meer alle
langstellenden binnen konden koen.
Ook op de Grote Krocht, bij Viva
ode 'met 'n hart' bleek al snel de
ote interesse voor de nieuwe mode.
e speciaal voor het 'open huis' uitge!de, rode loper voerde vele nieuwserigen binnen. "Het leek wel of heel
ndvoort over de loper wilde lopen",
dus de eigenaresse. Het werd dus ook
er zeer druk. Maar de fotograaf was
menigte nog nét voor. Evenals bij
da Bromet Mode in de Haltestraat,
eze modezaak heeft in zijn keuze
or de nieuwe kleding vooral de nauk gelegd op het 'draagbaar' zijn.
Us gemakkelijk, jong en sportief.

onderhoud per jaar uitgetrokken. Uit
het saldo van deze post worden de
complex-bestuurders betaald en het
restant gelijkelijk over de huurders in
het betreffende complex verdeeld.
Gedurende het 2-jarig experiment
heeft men een gewenningsfase toegepast, waarbij al deze bewoners per jag r
een vaste som van / 300,- gerestitueer d
krijgen (zo'n post is belastingvrij).
Daarna geschiedt dit aan de hand va a
de werkelijkheid. Verder houdt men ca
2 weken voor de algemene vergadering
in het complex een voorbespreking,
waarin knelpunten naar voren komen; zodat men goed beslagen ten ijs
komt op de hoofdvergadering en het
risico, dat deze ontaardt in een Poolse
landdag tot een minimum wordt beperkt. Huurincasso, huurachterstanden en ernstige bewonersconflicten
blijven in handen van het grote kantoor, hetwelk hier overigens maar een
simpel huurpand is.
Deze vereniging heeft momenteel
nog niet het aantal woningen dat wij
bezitten, maar zal wel uitgroeien tot
een 4.000 stuks, en heeft geen uitvoerende technische dienst. Wel 3 opzichters. Nog weinig te doen gehad met
groot onderhoud, doch zich al dusdanig georiënteerd, dat men er wel achter is, dat men de controle hierover zelf
stevig in de klauw zal moeten houden.
De gehele opzet is de verstandhouding
in de vereniging zo goed mogelijk te
houden. Bij andere woningcorporaties
heeft men steeds problemen bespeurd
tussen bewoners en werkapparaat. Dit
laatste is te moeilijk te overtuigen van
zijn dienende taak.
Door inschakeling van de bewoners
kan dit apparaat klein blijven en is
bovendien geen groot duur kantoor
nodig. Tevens biedt deze werkwijze een
mooie gelegenheid voor de opleiding
van bestuursleden.
Verder heeft men hier geen geheimen. De vergoedingen die de bestuursleden ontvangen zijn bekend. Deze woningbouwcorporatie heeft 7 bestuursleden. De voorzitter ontvangt ƒ 3.000,per jaar, secretaris en penningmeester

De aanschaf van Weru kunststof
ramen en deuren is een verstandige
beslissing
U verfraait uw kostbare bezit en bent
vrij van onderhoud.
Laat u eens geheel
vrijblijvend informeren
by het Weru vakbedryf
over die vele andere
doordachte
pluspunten van Weru
ramenendeuren.

Van kwaliteit hebben
wij kaas gegeten.

10W.

3ortina hield zaterdag twee complevoorjaarshow's, waarbij zowel daes- als herenmode werd getoond. Bondien was het een presentatie van
nte én zomermode '87. Het meest
nmerkende hiervan is, dat 'alles
ag'. Er zijn geen overheersende kleun, al zijn de meeste wel 'rustig'. Ook
stijl is zeer gevarieerd, maar voorimelijk wél sportief. Eén van de sucsnummers bij de dameskleding was
Voorbeeld een donkerblauwe linnen
ntalon, gecombineerd met een witte
ouse met blauwe stippen en een witgebreide mantel met zijsplitten.
eze kreeg wel de meeste waardering
n het publiek, tijdens deze druk becht show. Het sluitstuk werd • een
mbinatie van Yarell, voornamelijk
de combinatie van de kleuren groen
wit.

Aan het Bestuur en de leden van
Woningbouwvereniging EMM

ieder ƒ2.000,-; de overigen /1.000,-.
Hoe zit dit bij onze vereniging. Waarom is dit nog steeds „top secret". Dit is
toch finaal uit de tijd. Het enige resultaat is dat nu de wildste geruchten de
ronde doen. Overigens zal er aan diverse woningen van het woningbestand van onze vereniging nog wel wat
moeten worden gesaneerd en zullen de
bewoners het vertrouwen moeten herwinnen eer het zover is.
De uitvoerende technische dienst
behoeft zich wat mij betreft voorlopig
geen zorgen te maken. Hoewel het experiment m een nieuwer complex toch
wel te overwegen moet zijn.
Graag ieders aandacht voor deze positieve bijdrage.

Gevulde chocolade
likeureitjes, 4
smaken gesorteerd
in een zakje a
200 gram
'
450

Boter hamwoist
150 gr a m

Nü2?5
Aanbiedingen Ljfkiij' t in ?1 m Kirt 19S/

-ï^-? >
§

Cortma aan het Kerkplein

Praline bonbons Puur, melk ol witte
chocolade met crèmevulling
f*
Luxe doos a 200 gram _T.T XS

.175

NU WB

i- (
Nieuw in de Hema1 Pinda-,
kruid, koffie of theekoeken
Doos a 250 gram
NÜ
185

BereichBernkastel Zoete,,witte
Duitse wijn
1.

HEMA
H

' m
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VOORJAAR OP Z'N VOORDELIGST
Wissellysten met ontspiegeld glas.
13 x 18 t/m 24 x 30 cm _ 5.25-925
NU

Slub-Linnen 60% katoen/40% linnen.
Bol a 50 gram. In 7 kleuren. Bol over?
Geld terug! 4-

NÜ350

Baddoeken. 100% katoen. Gestreept m
o.a. geel, rose of grijs.
50x100 cm.
AOC
9 75
„„-. K

GOEDKOPER

2 8 x 3 5 t/m 40x50 cm.
10.75 -18.75

NU

2r

GOEDKOPER

Effen of bedrukte, katoenen damesslips
en tanga's. In diverse kleuren. Mt 36-44
3.75

NU 3VOOR

3975

Nu 4475

lOr

10.75

Sweatshirts met polokraag of sweatvesten. O.a. m groen, blauw en rood.
Mt.46/48-54/56. 55-

NU 2
VOOR

5

Klemlederwaren, o.a. portefeuille en
huishoudportemonnee. O.a. in zwart,
blauw of wit. 23.75

18?

Mechanische wekkers o.a. met lichtgevende wijzers en cijfers.
^% £
V.a. 18.75 t / m 22.75
_ - *_

NU O™
GOEDKOPER

Dress shirt, katoen/polyester. Uni of
streepdessin. O.a. m bleu, lila en groen.
Mt 37/38-43/44.
_ Mrjc

NU

NU

Beha met kanten
cups. Wit en skin.
Mt 80-100 B/C
en 80-90 D.

Tube met TLD buis 18 Watt. In wit en

X

Zijdeglansverf
voor binnen,
met zijdemat
effekt. O.a in
wit, crème
en grijs.
Fietstas van sterk, waterafstotend nylon. 2 liter 33.75 NU 28.
750 ml. 12.75 NU 10.75
Blauw. Inhoud ca. 311.
250 ml. 6.25

Batterijen voor licht,
geluid of extra kracht.
vanaf 1.75

ELKE SET OF 2E
LOSSE BATTERIJ 30 CENT
GOEDKOPER

Koekepannen met anti-aanbaklaag.
In rood of zwart. 0 20 cm 10.75,
0 24 cm 15.75
„_-_
028 cm 19.75
NU

2-

GORDIJNSTOFFEN
ONDER DE 10.Uni en gedessmeerde weefstoffen, 120
cm breed. In diverse kwaliteiten. 9.75.
Bedrukte, 100% katoenen gordijnstoffen, 120 cm breed. 8.75

Belastmggids
1987. Voor het
Aangiftebiljet
E en T. Met
coupon voor
gratis laatste
aanvullende
informatie.
9.75

£•• NU
GOEDKOPER

15 den. panties. l : 38/40 t/m 42/44.
Gevormd. 2.90

NU 2 VOOR

NU

•™>y
^

475

NU
Rayé
herenondergoed
100% katoen.
In wit of bleu.
Slip 6.75 en 7.25
Sportbroek 8.25 Thee o.a. in de smaken mango, lotus,
en 8.75
citroen en aardbeien.
Smglet 8.25 en
ELK 2E ZAKJE
8.75
100 gram
*7 C
275
J, O CENT

Ir

NU
GOEDKOPER

GOEDKOPER

Sweatshirt, 100% katoen, khaki/wit en
navy/wit. Mt 86-122.26.75 en
28.75
Mt 128-152. 32.75
NU

GOEDKOPER
Hema bontwas voor machine- en handwas. Zonder bleekmiddel.
Pak a 2 kg. 6.25
-

25

NU

Gratis
Woninggids van Zandvoort

V^tl U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Te koop MITSUBISHI 1979 * Verloren op 7-3-'87 zilveAPK-gekeurd, ƒ900 Lorentz- ren ring, bloemmotief Aanstraat 50
denken moeder Bel a u b
* Te koop mosgroene was- 023-250066
tafel, 2 rotan stoelen Tel * Vermist sinds 7 maart
15295
onze zwarte kater, omgeving
„Duinzicht",
* Te koop rode kinder-opoe- Shell station
fiets, ƒ75, crossfiets, ƒ55 Gerkestraat Tel 13362
Tel 02507-15402
Voor al uw
inlijstwerk
* T e a b beige tapijt, 35 m2,
strijkplank, stofzuiger, verticu
Kunst & Antiekhandel
lator, droogkap, slaapzakken,
„West-Nederland"
linnengoed, dekens Bredero
destraat 13/15 Za 11-16 u
Gevestigd op de Zandvoortse Antiekmarkt, Dorpsplein 2
Timmerbedrijf
Dagelijks geopend
R. F. Lammers
* Weg verh t k 2 bureauvoor al uw timmer- en onder- stoelen rood, ƒ 25 p s t , 2
houdswerk Tel 023-364168, sets lampen, 3 naast elkaar
resp vlechtwerk en kerabgg 023-381378
misch ƒ50 Tel 023-247371
* T k 1-pers laken, 2 slopen
in fabneksverp, prijs laken * Weg verh t k kmderautoƒ 15, slopen ƒ 15, elektr venti- zitje Storchenmuhle, wat belatorkachel ƒ 30 Tel 13868 schadigd ƒ 25, tienerbureau,
zw /or T ƒ 65, kajuitbed -t- 3 l,
* T k 2 stuks goudkleur Lu ƒ85 Tel 023-247371
xaflex zonwering horizontaal
t e a b VanGalenstr 116, tel * Weg verh t k stapelbed,
iets beschadigd, mcl spira16085
len, ƒ 85, boekenkast met
* T k aangeb een Phonic planken en 4 deurtjes Tel
mengpaneel, kleur zwart, 5- 023-247371
kan , 220 v. vaste prijs ƒ 100
Wegens verhuizing over
Tel 16461
DIEPVRIESKAST, 8 laden,
T k caravan Burstner City, Liebherr, 280 liter, digitaal
jun 86, mcl open voortent, electronic, 5 signalen, w o
4 80 m lang, toiletruimte Inl temp, ƒ 495 Tel 023-247371
tel 14992
WONINGRUIL Aangeb gr
* Tk
compl
LPG-mst 5-kam eengez hoekh m
z g a n merk Renzo Landi + c v tuin Zuid, schuur enz
tank + handleiding Prijs rust str Haarlem-Meerwijk
n o t k Tel 16612
Gevr
3 kamerwoonr
m
T k Datsun 120A, 1978, APK- Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel
voor 11 uur 023-330085
gekeurd, ƒ975 Tel 18995
* T k grote gele deken * Zelf kaas boter, yoghurt
z g a n , afm 140x200, ƒ75, maken7
Kaasvormpjes,
jongensjack, maat 170, ƒ40 Delftsblauw, nog niet aebruikt, ƒ 95 Tel 023-247371
Bilderdijkstr 11
* Duikteam Zandvoort leer
nu de mooie onderwaterwe
reld kennen Voor complete
snorkel- en duikopl info De
Duinpan Tel 12170 of 17237
* Een nieuwe lente, een
nieuw besluit word ook lid
van de Verg VROUWEN VAN
NU of bel om ml 144621
J

* Heelt
u ook zin m toneel
spelen7 Kom eens langs op
maandag- en vrijdagavond m
het gemeenschapshuis bij
„Wim Hildermg" om 2030 u
* Help de Polen Stuur eens
een 7voedselpakket1 Geen
adres Dat hebben wij voor ui
Inl tel 02907-5235

3-KAMERWON
GEZOCHT
tot ± ƒ 850, liefst met tuin of
balkon Br o nr 798-75108
bur v d blad
AANGEB 4-k flat in Zandv +
gr L-vorm keuk, hr ƒ477
p m GEVR eengez won in
Haarlem Tel na 17 u 19439
* Aangeboden golfstokken,
12 stuks, z g a n , golfballen
Tel 18698
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a / 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2B, tel 02507-12070

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5/17,50 p d
5 films / 25 p week
Verhuur movie-boxen

Cïl
NVM

KAMERS VRIJ
Bilderdijkstr 11
Zandvoort
* Mare, heel hartelijk gefeliciteerdmetje 15e verjaardag1
Rakker
* Met spoed gevr zelfst
hulp in de huish , 1 a 2 ocht
p w , 9-13 uur Tel 023
244873 (Bentveld)
Nette ser rust j v r , 30 jr,
rook niet, zoekt lieve ser
begr j man (liefst groot,
baard, snor) v ser vaste rel
Toe, schrijf me eens; alleen
zijn is niet leuk meer Br o nr
798-75111 bur v d blad
Nieuw in ons assortiment'
• Broodje Shoarma-Rollade
(warm of koud) met zelfgemaakte saus - yam-yam

Broodje Burger

GEOPEND tot 01 00 uur,
in het weekend 0300 uur
Dinsdag gesloten
Schoolstraat 4 - Tel 18789
* Open huis Huish - en tuinart, typewnter, koffer, minitafels, schemerlampen, tafelkleden, mmiwasm , poef Brederodestr 13/15 Za 11-16 u
TE HUUR GARAGE
* Oude ansichtkaarten gevr
BURG V FENAMAPLEIN
door verzamelaar Geef goeTEL 19357
de prijs Tel 02507-13666
BOUWBEDRIJF BREBO
* Over 3 weken spelen wij in
voor al uw verbouwingen
Tevens wit-, schilder- en be- gebouw „De Krocht" Behangwerk Vraag vrijbl pnjs- schuit met Muisjes van Herman Heyermans Wij „Wim
opgave Tel 023-371790
Hildermg" verheugen ons
* De operette is niet dood
Wel heerst er financ nood
Een jubileum voor de deur
Passage 42
Dus geef u op als donateur
Zonnestudio
Of liever nog zing met ons
mee Wordt lid van de ZOV
Kapsalon
Door particulier te koop ge ZONNEBANK 20 min ƒ 9
vraagd EENGEZINSWONING (snelbrumbuizen)
te Zandvoort Tel 01720abonnement 10x ƒ 80
20297
GEZICHTSKANON
20 min ƒ 10
Draadloze
abonnement 4x / 35
LICH KANON 4Q mm ƒ 40
telefoons
abonnement 3x ƒ 100
Prijzen vanaf ƒ 329 mcl BTW
en aansluiting
WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK
DESAGROS - LUNTEREN
Tel 03420-91728/070-459179
ZONNESTUDIO OOK
dag en nacht bereikbaar
'S AVONDS GEOPEND
* Ik vond wat ik zocht, op
Passage 42
maandag m De Krocht' Om 8
Tel. 12500
uur 's avonds zingen bij Toonkunstkoor Zandvoort (T O Z )
Vriendelijke groeten
Kom eens langs
Ben, Edith en Ellie

S

FLAT of HUIS TE HUUR
mei, juni, juli
Tel na 18 uur 020-763956
GARAGE TE HUUR OF
TE KOOP GEVRAAGD
TEL 12207
Gemeub KAMER TE HUUR
met gebr van badkam , keuken, toilet Lorentzstraat 50
* Gevr roestvnj stalen aanrechtblad met 2 spoelbakken,
275x60 cm Tel 17027
* Gevr werkster voor enkele uren per week Tel 15073
('s avonds)
* Gevr zelfstandige hulp in
de huishouding voor de
woensdag van 9-14 uur Tel
02507-15822, na 18 uur
* Gevraagd windjack, maat
54, strijkmachine Tel 16017
* Heeft u het donateurschap
al overgemaakt Want de
programma's komen er al aan
van ton ver Wim Hildermg,
ABN 565900471 te Zandv.
* Te koop haardroogkap
ƒ 25, step ƒ 15, stuurzitje ƒ 20;
autostoeltje ƒ 35, voetbalschoenen, mt 33 + 35, ƒ 12,50
pp Tel 12313
* Te koop kinder-campmgbedje, ƒ 15, kinderfietsmand,
ƒ15 Tel 15913

Denim jeans, 100% katoen. Wit/blauw.
Mt 86-116.24.75 en 26.75
M
Mt 128-158.
_ __-, XI _
29.75 en 31.75
NU ^H

GOEDKOPER

Canvas
kindergympjes
in wit, zand, fuchsia en turquoise.
Mt 25-35
8.75
Zelfklevende spiegeltegels. Pak a 6
stuks30x30cm.
f\ W7 C

325

5

NüZTï

Pak a 10 stuks, 15x15
cm. 18.75
__,'_

NU

TE HUUR GEVR voor direct * Bolderwagen te koop geen perm kl. woning of zo- vraagd Tel 18652
Vijf toonzalen leefbare meub merhuis in Z'voort Tel 17405 Te huur aangeb GARAGE
in alle stijlen, ook Mechels en * Te koop aang kloosterta- met verw omg Uitzichttoren
Henry II Laagste prijzen!
fel met 2 bankjes, nw pr Tel 17583
Leidsestraat 122 Dag. tel.
ƒ900, nu voor ƒ300 Tel
02520-20993 Koopavond
Te
koop
bergmeubel
16019
* Huishoudelijke hulp ge- * T k verschillende boeken 250x210, ƒ 350, zw /wt kaptavraagd Tel 18486
o a geschiedenis en vakht fel m verl ƒ75 Tel 17593
voor
beginnend belast con- * Te koop blank eiken buProblemen met je wiskundereauƒ50 Tel 023-247330
examen'7 Bel voor bijles van sul. Tel 17583
3e-jaars TU-student 02507- * T k. wedstrijdschaakspel Te koop BROMFIETS, Vespa
17540 Bijles alleen m het en klok (nieuw), totaalprijs Piaggio, nog geen jaar gebruikt Prijs n.o t k Te bevr.
weekend, ƒ 15 per uur
ƒ225 Tel 13868
• Reflectanten op adverten- * T k. Zanussi dubbeldeuis tel 02507-15610
ties onder nummer gelieven koelkast, 230 l, ƒ75 Tel Te koop FORD TAUNUS,
ervoor te zorgen dat het num- 13581
1979, f450 Tel 18995
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandeling
Ser j vr, 31 jr, rookt niet, nietlesb, zoekt vaste vriendin,
gew v goede vriendsch , om
samen leuke dingen te gaan
doen Hou o a v. rust, natuur,
gezelligh , huiselijkh , wand ,
fietsen, volksdansen, zwem- Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huismen, uit eten, goed gesprek raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
enz; maar niet alleen Wie
schrijft o nr 798-75112 bur sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
v.d blad
oppas gevraagd.

Hillegom-Antiek

NU

Aanbiedingen geldig t/m 21 maart 1987.

HEMA
Echt Waar VoorJe Geld J
TUINMAN HEEFT NU TIJD
voor al uw tuin-, straat- en/of
hekwerk Tevens levering alle
materialen. Vraag vrijbl pnjsopgave. Tel 023-276042
* T k Luxaflex zonwering, 2
st., 2.15 mtr br; wasmachine
en droogtrommel, t e a b van
Galenstr 116 Tel 16085
* Tk
noten tv-meubel,
Zaanse klok, toilettafel, hangen legkast; witte eettafel,
mod. kapstok; 2 faut Brederodestr 13/15. Za 11-16 u.
T.k RIPPEN kruissnange ondergedempte studie piano
Pr ƒ1900 Tel 14441.

* T k salontafel met rooH
glas, z g a n , ƒ 75; kindei
fietsje, ± 4 jaar, ƒ 25; trouv.
jurk, wit, mt 40, ƒ 200 Kost
verlorenstr. 66c. Tel 15775
T k SURFPLANK, Ten Cal;
Shot, l 285 m, semi corr
pleet, ƒ 500 Tel. 02507-13391
* T k trekhaak Renault 4TL
+ div onderd, recht spat
scherm, radiateur, moet zef
gedemonteerd worden Te1
17225
* T k uitschuifb. keukentafe
67x110 tot 165 cm, evt met
keukenstoelen, t e.a b Va
Galenstr 116, tel 16085

5 REGELS^ M GRATIS

_/MlCRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:

op
s t
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel 1 21 07

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSALON

Zandvoorts Nieuwsblad

Met produkten naar keuze
B.v.: Dior - Estee Lauder
La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clarins
Lancôme
Biotherm - E. Aigner
*******
Epileren - massage - maquilage
-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure
-manicure
*******
Behandeling volgens afspraak

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

Kerkstraat 23
Zondagmiddag geopend

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres: ..
Telefoon:
Postcode:

Plaats: .

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Nieuwsblad

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
Donderdag 26 maart 1987
ZANDVOOBT - Het VendoIrado-park mag gebouwd worien. Gedeputeerde Staten
Ihebben deze week hun verkla• ring van 'Geen bezwaar' hiervoor afgegeven. Een belangrijke overweging hierbij was, dat
het bestaande contract met de
Cenav is beëindigd. GS gaan
ervan uit, dat ten behoeve van
het circuit geen nieuw contract zal worden aangegaan.
Wel stellen zij als eis dat het
duinreliëf zoveel mogelijk gespaard rwordt.

Los nummer ƒ1,-

47e jaargang nummer 12

GS geven toestemming voor de
bouw van het Vendorado-park

woord zijn. Eén daarvan is de vraag
naar het alternatief voor de camping
De Zeereep. 'Wij brengen - wellicht ten
overvloede - onder uw aandacht dat
Provinciale Staten bij de vasstelling
van het streekplan ANZKG hebben
uitgesproken, dat De Zeereep niet
naar het Roggeveld moet worden verplaatst. Door ons zal in dat opzicht
Gedeputeerde Staten erkennen, dat geen medewerking worden verleend'.
nog vele vragen, welke uit het Vendo'Een andere vraag is die naar de morado-project voortvloeien, onbeant-

gelijke gevolgen van dit project en alles wat ermee samenhangt voor het
omringende duingebied. Zoals bekend
wensen wij het duinbeheer in een breder perspectief te zien en het al door u
toegezegde beheersplan zal dan ook
betrekking moeten hebben op het gehele duingebied binnen uw gemeente'.

geval is, komt over het beheer van dit
gebied. Dat deze wens zich ook uitstrekt tot de financiële zekerstelling
van dit beheer, spreekt vanzelf'.

Stappen ondernemen

Voor wat het duingebied binnen het
bungalowpark betreft, stellen wij als
'Wij achten het van het grootste be- voorwaarde, het aanwezige duinreliëf
lang dat er zo spoedig mogelijk méér zoveel mogelijk intact te laten; wij verduidelijkheid en zekerheid dan nu het zoeken u hiertoe - voor zover dat in uw

Editie:30

vermogen ligt - de nodige stappen te
ondernemen, hetzij in eventuele nog te
sluiten overeenkomsten, hetzij door
middel van overleg, voor zover een en
ander al niet gebeurd is. Graag vernemen wij dan ook van u op welke wijze
het binnen het onderhavige terrein
gelegen duingebied - qua relief - behouden blijft'.
GS zullen echter niet passief afwachten. 'Voor het beheer van het
grote geheel is het naar onze mening
zinnig te overwegen een overeenkomst
aan een dergelijk beheer ten grondslag
te laten liggen. Wij zullen daartoe de
nodige initiatieven ontwikkelen en u
daar binnenkort over benaderen.

Gevel Bouwes wordt verhuld
achter enorm schilderwerk
ZANDVOORT - Aan de zeezijde zal aan de gevel van het
voormalige Bouwes Hotel een
reusachtig schilderij worden
opgehangen. De Amsterdamse
kunstenaar Max Diemont, geassisteerd door Rens Bouma,
legt momenteel de laatste
hand aan het driehonderd
vierkante meter grote doek.

De gevelvernieuwingen zijn van tijdelijk, in afwachting van de bouwplannen voor een geheel nieuw complex. Het aangepaste casinodeel zal
naar verwachting in 1988 gereed zijn,
terwijl het totale complex in 1989 opgeleverd dient te worden.

Juridisch steekspel rond
pachter van Favaugeplein
werk", luidde zijn conclusie. Bovendien zouden schulden, ontstaan door
gedane investeringen niet meer afbetaald kunnen worden. Hij besloot
daarom tot het uiterste te gaan en
tekende bezwaar aan bij de gemeente.
Maar hij zocht het ook nog hogerop.
Vorige week woensdag verschenen
Martens en zijn advocaat Venbroek op
een hoorzitting bij de Raad van State.
De voorzitter van de Afdeling geschillen bepaalde vervolgens in een voorlopige voorziening dat Martens zijn terrein nog mag exploiteren tot dertig
dagen na de beslissing van de gemeente.

De Baad van State gaf Martens
nog dertig dagen extra na een
eventuele beslissing. Dinsdag
volgde een hoorzitting in het
Tijdens de hoorzitting op het RaadRaadhuis, woensdag een nieuwe huis concludeerde advocaat Venbijeenkomst.
broek, dat door de gemeente fouten
waren gemaakt. Allereerst omdat de
aankondiging van het nieuwe beleid,
in de brief van 21 oktober 1986, veel te
was en men vervolgens keihard
Martens had zich niet neergelegd bij laat
overgegaan tot het toewijzen van
de beslissing van burgemeester en was
zonder enig overwethouders, dat hij dit jaar van zijn de parkeerterreinen,
"Daarbij is met.de belangen van
parkeerterrein op het Pavaugeplein af leg.
cliënt geen enkele rekening gemoest. Die beslissing was gevallen, mijn
houden", aldus Venbroek. Doordat de
omdat de pachter niet als hoogste had zaak
'doorkabbelde' na de eerste beingeschreven voor de huur. Een rege- zwaren
Martens, wees volgens
ling die eind vorig jaar door het ge- Venbroekvan
erop dat zijn cliënt ook
meen tebestuur werd lngestéld,~"ïia"dat voor het alles
komende jaar als pachter
de jaren ervoor de huur automatisch werd beschouwd,
tot de brief van 29
overging op dezelfde pachter. Martens januari. "Deze kwam
aan als een donweigerde om voor een hoger bedrag in derslag". Officieel gaat
nieuw
te schrijven, omdat hij vond, dat hij pachtcontract en dus ookeen
opzegrecht had op het terrein. Bovendien is ging in op l januari. Ook deeen
gemeentevolgens hem een hogere huur dan f. politie ging er vanuit dat Martens
in
20.000,- niet op te brengen, gezien de 1987 pachter van het parkeerterrein
geringe opbrengst van het parkeerter- zou blijven. Op l januari ontving hij
rein. "Dat zou tot mijn faillissement van de hoofdinspecteur de verlenging
leiden", aldus Martens.
van zijn legitimatie als parkeerwachDe opzegging door de gemeente zou ter tot l januari 1988.
de pachter echter in ernstige moeilijkheden brengen. Hij zou brodeloos wor- Geen overleg
den en geen andere keuze hebben dan
In zijn pleitnota had Venbroek al
een uitkering aan te vragen. "Met
mijn leeftijd kom ik niet meer aan het zijn verwondering uitgesproken over

Wethouder Aukema zal de kwestie
in het college bespreken, maar hij zegde toe, zo snel mogelijk uitspraak te
doen. Door de langdurige onduidelijkheid is ondertussen de vreemde situatie ontstaan dat Martens zijn terrein
nog steeds kan exploiteren, terwijl
hem de huur reeds is opgezegd. Ook de
pachter van het parkeerterrein bij de
watertoren werkt nog steeds op dezelfde plek, terwijl hem het Favaugeplein
is toegezegd.
Al met al voor Martens een zeer pijnlijke kwestie. "Er moet nog het een en
ander aan het terrein gedaan worden,
maar ik begin daar maar niet aan.
Aan de ene kant kost dat een hoop
geld, aan de andere kant weet ik niet of
ik dat dan voor mijzelf doe of voor een
ander. Ik ga nu élke dag naar mijn
werk, met de vraag 'Hoelang nog?'. En
reken maar dat dat aan je vreet. Maar
ja, ik sta met mijn rug tegen de muur".

ADVERTENTIE

Waterstanden
Datum
26 mrt
27 mrt
28 mrt
29 mrt
30 mrt
31 mrt

HW LW HW LW
00.46 08.11 13.09 21.33
01.43 09.22 14.03 23.39
02.28 10.12 14.46 --.~
03.09 00.36 15.25 10.55
03.4701.2016.0311.39
04.2401.56 16.41 12.26
1 apr 05.00 00.36 17.20
2 mrt 05.3601.2317.58
3 mrt 06.1102.0218.36
Maanstanden: zondag 29 maart
NM 13.45 uur
Springtij: 29 mrt. 15.25 uur
NAP + 107 CM.

KNZHRM
ZANDVOORT - Voor de leden van
de plaatselijke commissie van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche
Redding-Maatschappij wordt maandag 30 maart een bijeenkomst gehouden. Deze vindt plaats in het boothuis.
Aanvang 20.00 uur.

In postkantoor
voortaan achter
de streep blijven
ZANDVOORT - In het postkantoor aan de Louis Davidsstraat zal een proef worden genomen, waarbij de privacy van
de cliënt aan de loketten beter
zal worden beschermd. Voortaan moet men achter een
streep blijven staan.
Op anderhalve meter van het loket
wordt een streep getrokken. Het is de
bedoeling dat men daar achter blijft
staan, solang men nog niet aan de
beurt is. Zodoende geeft men de cliënt
die aan de balie geholpen wordt, alle
ruimte en vrijheid.
Men is op het postkantoor overgegaan tot het nemen van deze proef,
omdat er steeds meer op aan werd gedrongen, de privacy op de kantoren te
verbeteren. Het feit dat anderen, bijvoorbeeld bij uitbetalingen, over de
schouder mee kunnen kijken, wordt
door velen als storend ervaren.

Ter gelegenheid van een nieuwe
speelautomatenruimte in het casino
zal medio april tevens een vijftien meter groot luchtobject worden opgelaten boven het gebouw. Dit object is
gerelateerd aan de schildering. Diemont en Bouma vervaardigden reeds
een groot aantal plastic lucht- en waterobjecten voor manifestaties in binnen- en buitenland.

het uitblijven van overleg. 'Hoewel er
zeggen en schrijven maar zes parkeerterreinen in de gemeente te verdelen
zijn, heeft de Gemeente niet de moeite
genomen om tot en met de datum van
de gegeven beschikking, 29 januari,
met verzoeker in overleg te treden of
hij bereid was meer te betalen dan de
pacht over het jaar 1986, in casu f.
19.000,-.
Behalve aan de handelwijze schort
er volgens de advocaat ook wel het een
en ander aan het nieuwe beleid van de
gemeente, dat hij dan ook 'willekeurig'
noemt. "Mijns inziens moet bij het voeren van een beleid het belang van de
burger worden gewaarborgd", aldus
Venbroek. "De belangen van mijn
cliënt zijn hier in het geding. Deze zijn
niet meegewogen door de gemeente.
Daarom wordt de heer Martens, als er
geen oplossing komt, brodeloos". Volgens Venbroek kunnen en moeten de
fouten hersteld worden.

Suede jacks 198,in de kleuren blauw en cognac
vrijdag koopavond
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

DE LEERSHOP

Thor Heyerdahl
legt krans bij ,?
paaseilandbeeld M

Foto Bram Stijnen

De toekomst is nog onzeker voor de familie Martens.

Circuit krijgt voorlopig groen
licht voor het houden van races
ZANDVOORT - 'Het Circuit
Zandvoort moet aanvaardbaar
blijven, maar een Grand Prixrace moet kunnen'. Zo luidt
het oordeel van Dr. G.H. Veringa, voorzitter van de Afdeling geschillen van bestuur,
van de Raad van State. In verband hiermee zijn enkele beperkingen op de exploitatie
van het circuit voorlopig niet
van kracht. Ook het houden
van een Grand Prix is toegestaan.
Het circuit hoeft aan een aantal
voorschriften van de Hinderwet en de
Wet Geluidhinder voorlopig niet te
voldoen, omdat deze door Veringa zijn
geschorst. Zo is bijvoorbeeld van de
tientallen voorschriften van de Hinderwet het verbod opgeheven, dat bepaalt, dat met motorrijtuigen niet buiten de verharde gedeelten terreinwedstrijden, trainingen en proefritten gehouden mogen worden.

brengen, ter bestrijding van de geluidhinder in de directe omgeving. Dit
kunnen bijvoorbeeld aarden wallen of
schermen zijn. Ook Grand Prix-races
mogen gereden worden, omdat zij,
evenals de trainingen, niet meer onder
de voorschriften vallen. Als er echter
geen Grand Prix wordt verreden, mogen in dat jaar wel de zogenaamde
Dragsterraces plaatsvinden.
Tegen de voorschriften, die voorkomen in de door Gedeputeerde Staten
afgegeven vergunning voor de exploitatie van het circuit, is indertijd door
enkele instanties bezwaar aangetekend. Onder andere door de gemeente,
maar ook door de Circuit Zandvoort
BV zelf. Deze laatste vond sommige
bepalingen te beperkend voor een economisch verantwoorde exploitatie. De
Kamer van Koophandel te Haarlem
én ook burgemeester en wethouders
van die stad steunden het bezwaar van
de Circuit BV. Dit was mede te danken
aan de ingrijpende reconstructieplannen die er voor het circuit bestaan en
waardoor, indien deze doorgang vinden, een volledig nieuwe vergunningaanvraag noodzakelijk is.

De meeste bepalingen die geschorst
In de procedure bij de Raad van Stazijn vallen echter onder de Wet Geluidhinder. Zo is nu bepaald, dat het te voegde zich de Provinciale Milieucircuit tot 1991, in plaats van 1990, de federatie Contact Milieubescherming
tijd krijgt om voorzieningen aan te Noord-Holland, die de voorschriften

De schoolbanken bleven leeg achter

bij de vergunning juist onvoldoende
achtte. Zij vroeg om verlaging van de
geluidgrenswaarden. Dit verzoek is
echter afgewezen.
De schorsingen door de Afdeling
voor de geschillen van bestuur zijn
van kracht, zolang de bezwaren tegen
de voorschriften nog bij de Kroon in
behandeling zijn. Waarschijnlijk zal
hierbij wel rekening worden gehouden
met genoemde termijnen, zoals het
jaar 1991 als uiterste datum voor het
aanbrengen van geluidwerende voorzieningen. Het standpunt van de
Raad van State, dat vijf dagen per jaar
de normaal geldende geluidsnormen
mogen worden overschreden, bijvoorbeeld bij een Grand Prix, kan van belang zijn voor de toekomst. Zolang de
reconstructie van het circuit niet is
voltooid, zal er nog geen Grand Prix
worden verreden. Maar de kans is nu
groot dat in een nieuwe vergunning
voor de gecomprimeerde racebaan, de
Grand Prix wel wordt toegestaan. Op
het circuit is men in elk geval zeer
tevreden over de schorsingen.

ZANDVOORT - De ;
Noorse onderzoeker en
schrijver Thor Heyerdahl
komt komende week naar
Zandvoort. In verband met.
de herdenking van het'
'aanspoelen' van Loeres, \;
vijfentwintig-jarig
gele- \
den, zal hij woensdag om [i
15.30 uur, een jubileum- $
krans leggen.
!;
Heyerdahl is hiertoe uitgeno- [;
digd door het Nationaal l April £
Genootschap omdat het idee van i?
het aangespoelde paaseiland- s
beeld ontstaan is naar aanleiding !;
van zijn boek 'Aku Aku'. Dit werk \
handelt over de Paaseilanden. •]
Het genootschap was al weken bezig om contact te krijgen met ',
de Noor. Dit was echter uiterst
lastig, omdat hij zelf veel in Italië
verkeert, terwijl de officiële contacten via zijn secretaresse in
Noorwegen lopen. In een persoonlijk schrijven heeft hij echter zijn
komst aangekondigd.

Het paaseilandbeeld werd 25 jaar
geleden op het zuid-strand gevonden.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

ZANDVOORT - De leerlingen van drie Zandvoortse scholen lieten gisterochtend de schoolbanken voor
wat zij waren en trokken
vervolgens richting Huis
in de Duinen. Hier kwamen zij bij elkaar om negenenzeventig jonge zilverlinden te planten. Dit in
het kader van de Nationale
Boomplantdag.

EEN COMPLETE KRANT MET O A
•
•
•
•
•
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voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!

Door bejaardencentrum Huis
in de Duinen waren veertig
boompjes beschikbaar gesteld,
omdat tijdens de laatste werkzaamheden aan het centrum een
gelijk aantal moest worden verwijderd. Dit was nodig om de
noodbouw te kunnen plaatsen.
Nu deze echter weer is verdwenen, wil men de omgeving weer
graag met bomen begroeid zien.
Vandaar dat deze locatie was uitgekozen voor de eenendertigste
Boomplantdag.
Volgens de traditie werd de
aanplant verricht door leerlingen
van de basisscholen. Drie scholen
waren hiervoor uitgekozen: de
Oranje Nassauschool, de Hannie
Schaftschopl en de Mariaschool.
Ongeveer tien uur 's morgens
stonden zij al klaar op het terrein
bij de Herman Heyermansweg.
Het zwaarste werk was echter al
verricht door de heren van de
Dienst Publieke Werken, afdeling Plantsoenen. Zij hadden de
gaten al gegraven. Negenenze-

andere de fractievoorzitter van de
VVD Methorst, vond dat Zandvoort zo
de zomer niet in kon. Methorst stelde
deze zaak ter discussie tijdens een
commissievergadering.

Het Casino Zandvoort heeft dit initiatief genomen het pand gedurende
de zomermaanden een beter aanzien
te geven. De vervallen gevel inspireerde de kunstenaars om op speelse, artistieke wijze een kunstwerk te creëren,
Omdat deze toestemming is gegeven,
dat - volgens Casino Zandvooit - uniek
is het wachten nu op het ABP, dat het
voor Zandvoort en wijde omgeving.
Over de gevel is de laatste tijd veel te is
benodigde geld hiervoor - als lening De schildering zal m gedeelten worden
doen geweest, omdat menigeen, onder opgehangen.
ter beschikking moet stellen.

Raad van State geeft "maand uitstel

ZANDVOORT - Parkeer-terreinpachter André Martens weet
nog steeds niet waar hij aan toe is.
Wel werd volgens hem woensdag
met wethouder Aukema en de
overige pachters bijna overeenstemming bereikt. De situatie zou
hetzelfde blijven als vorig jaar,
dus Martens op het Favaugeplein.
Een van de andere pachters wil nu
echter bedenktijd.

Oplage: 4.400

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:
• De regen mocht de pret van de leerlingen niet deren.

ventig in totaal, want naast de
veertig bomen van Huis in de
Duinen, waren er ook nog negenendertig door de gemeente aangekocht.
Al met al toch nog een hele klus
voor de leerlingen om al deze bomen te planten. Maar de kindeF' 91UÏTB** tLVIÏtSU

ren hadden duidelijk plezier in
deze taak, die 'weer eens wat anders was dan in de schoolbank
zitten'.
Volgens de eerste reacties zijn
de bewoners van Huis in de Duinen die uitzicht hebben op de bo-

Folo Bram Stijnen

men, zeer verguld met de nieuwe
aanplant. Het zijn zilverlinden
met bladeren die van boven groen
zijn, maar aan de onderzijde witviltachtig. Deze bomen, die wel
twintig meter hoog kunnen worden, zijn goed bestand tegen de
zeewind.

WOONPLAATS

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95*. PER KWARTAAL • ƒ11,50. PER
HALF JAAR • ƒ 21,00, PER JAAR • ƒ 39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bi| automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 26 MAART 1987

FAMILIEBERICHTEN

t

Het laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
Het kaarsje is thans opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie het aangaat is het niet erg,
die heeft genoeg geleden.
Wél voor hen die hij achterliet,
vaarwel en wees tevreden.
Dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen, maar bedroefd omdat wij hem die zoveel
voor ons betekende moeten missen, delen wij U
mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve man,
onze vader en opa

Johannes Jacobus Schelvis
echtgenoot van A. M. M. Schelvis-Bakkenhoven
op de leeftijd van 69 jaar.
Zandvoort:
A. M. M. Schelvis-Bakkenhoven
Theo
Martha
Haarlem:
Gerard - An
Henk - Margreet
en kleinkinderen.
Zandvoort, 25 maart 1987
Correspondentie-adres:
A. M. M. Schelvis-Bakkenhoven,
Kerkstraat 17, 2042 JD Zandvoort.
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcentrum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen op donderdagen vrijdagavond a.s. van 20.00 tot 20.30 uur.
De Eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om 11.15 uur op de
Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.
Geen bezoek aan huis.

t

De Kruisvereniging Zandvoort organiseert in samenwerking met het Gezondheidscentrum
Zandvoort, een aantal

Kwekerij P. van KLEEFF

voorlichtingsavonden o.m.
over manuele therapie
en Mensendieck

uitvaartverzorging
kennemerland

Van Stolbergweg 1 '^
Zandvoort - Tel. 17093

De eerste avond is op maandag 30 maart a.s.
om 20 uur in het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen.
Spreker is die avond de heer Maarten Koper, fysiotherapeut te Zandvoort.
U krijgt volop gelegenheid tot het stellen van vragen, c.q. tot een gedachtenwisseling met de heer
Koper.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij
en de koffie is gratis.
Die avond wordt u ook alvast < jemformeerd over
de volgende bijeenkomst op : 17 april a.s.

vraagt

BUFFETBEDIENDE

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Vanaf 1 april de gehele week geopend.

tel. 02507 - 1 53 51

BLOEMEN- EN GROENTENZADEN
BLOEIENDE VIOLEN
PRIMULA'S
HEESTERSTRUIKEN
BEMESTINGEN ook biologisch
BESTRIJDINGSMIDDELEN
TUINAARDE e.a.

DAG EN NACHT VERZORGING

SLAGERIJ
ARBOUW
Haltestraat 12
Zandvoort
Tel. 02507-12616

1 pond SHOARMAVLEES
1/2 pond BIEFSTUK
1 ons CORNEDBEEF
1V2 ons HAM
1 ons CERVELAATWORST
1/2 pond LEVERWORST

ECHT SPORTIEF... JE PROEFT'T!

m/v ± 19 jaar.

DEZE WEEK

joggingbrood

AFWASHULP

1,75

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees en
natuur varkensvlees

LEKKER j Een landelijke aktie van uw echte
HOLLANDS!/ bakker voor de sportman/vrouw
Onze paas etalage is klaar.

Tel. 12253, Kerkstraat 15.
HUIS OF FLAT VERKOPEN?

ECHTE BAKKER BALK

HOE VERKOOP JE

EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

HOGEWEG 28

~7 /~\ Slotman &
van den Bos

7.45
7.25
1.80
2.25
1.15
2.25

ca

MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN

Met droefheid geven wij kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze fijne vader, schoonvader en
lieve opa

Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn zorgzame man, onze lieve
vader en opa

Josephus (Jos) van Campen
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
H. E. van Campen-Selhorst
Zandvoort, maart 1987

ADVERTENTIES

Vergaderingen
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere famiheberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen m
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

vraagt voor het seizoen

vakbekwame
onderhoudsschilders

Franciscus Hubertus Jozef van Deursen
op de leeftijd van 79 jaar.
Zandvoort:
Rie van Deursen-Switser
Kinderen
Kleinkinderen
en verdere familie
2042 XC Zandvoort, 13 maart 1987
Zandvoortselaan 142
De rouwdienst en crematie hebben op woensdag
18 maart plaatsgevonden.

Hotel Het Oude Posthuis

Wij blijven zoeken naar

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Een flinke vrouwelijke hulp
voor de morgenuren

met de juiste werkinstelling voor het
moderne en klassieke schildersvak in deze
regio, leeftijd vanaf ± 25 jr.
Wij bieden een vaste aanstelling en worden
het zeker eens

DAG en NACHT bereikbaar

KEUR SCHILDERS KEUR SCHILDERS

Begrafenissen
en crematies!

Tel. 02507-15602 of
02507-16089

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
fr~St.

Daarnaast kunt u bij ons terecht
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
. een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

motoren
bromfietsen
*?*
S*

Inl.: Mevr. L. v.d. Werff
Haltestraat 60. Tel. 16162.

ELECTRO.FOTO.TELEFOON.FOTO.ELECTRO
Wij gaan verbouwen

DE LAATSTE WEEK
Occasions tegen
elke prijs

I
I
P
f. »

Philips radio ƒ 35,-

C' '1

Philips TL armatuur
dubbel v.a. ƒ 55,-

ï

Kochstraat

Yoko CD-speler ƒ 499,-

(achter garage Zandvoort)

tel. 16504

P. J. d'HONT

TV 51 cm ƒ 769,-

KORTINGEN TOT 40%

UITVAARTVERZORGER

ELECTRO
EH FOTO

Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244
• r».TS .

iedereen leest
de krant

noeFcir

OKO-SHOP

YDKO

B en O 120 w
Tuner/versterker
ƒ100,-

Philips 40 w box ƒ 49,-

fietsen

LU KON

een nieuw adres voor bijzondere
boeketten en bloemstukken, gemaakt
van verse bloemen
droog bloemen
zijde bloemen
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Corn. Slegersstraat 2c

ZIE DE ETALAGES
Thorbeckestraat 15 t/o Casino Zandvoort, tel. 13378

Vrijdag 3 april
groot feest in de
CORN. SLEGERSSTRAAT

P

Aangevraagde bouwvergunningen

IA, U LEEST HET GOED
want dan gaat de YOKO-SHOP open
met GRANDIOZE OPENINGS
AANBIEDINGEN

38B87 Prof Zeemanstraat 15
uitbreiden woning
39B87 Kostverlorenstraat 116
bouw 2 woningen
40B87 Kostverlorenstraat 109a
garage berging
41 B87 Paradijsweg 1
vergroten fitness centrum
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bi] de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 12 30 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Verleende bouwvergunningen
6B87 Kerkstraat 21
wijziging woning
13B87 Duinrooslaan 3
opr. woning
26B87 Willemstraat 8
dakkapel -l- indeling
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort. postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunningen
te verlenen voor
a uitbreiden woning Burg. Engelbertsstraat 15 zw.
b. uitbreiden woning Bou'evard Paulus Loot 99.
c verbouw woning met fotostudio m drie woningen op perceel Bentveldweg 1.
Betreffende bouwplannen liggen met ingang van 30 maart 1987 gedurende 14
dagen ter gemeentesecretarie afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordenmg voor een ieder ter inzage (geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 -12.30
uur)
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders
schriftelijk bezwaar tegen deze bouwplannen indienen.
26 maart 1987

l

Let op onze advertentie 2 april!
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Het begon allemaal met een linnen tent
'De verdrinkingsdood van de jeugdi"ge Willem Groen in augustus 1920
geeft veel beroering in het dorp. Naar
aanleiding daarvan tracht een initiatiefcomité tot de oprichting van een
reddingsbrigade te komen, maar, hoewel er wel belangstelling voor is, is er
van een start nog geen sprake. De
stranding van de KW 127 op 6 november 1921 geeft echter een nieuwe impuls. Door een aantal Noordwijkers en
Zandvoorters wordt de bemanning
van de logger middels handreiking
aan wal gebracht. Redders en geredden zoeken terstond na de redding in
hun natte plunje een goed heenkomen. Algemeen wordt het gemis geyoeld van een organisatie, die bij dergelijke gebeurtenissen zal kunnen optreden'. Zo wordt de voorgeschiedenis
van de ZRB in het jubileumboekje uit
1972 beschreven.
Op initiatief van de hervormde predikant Ds. P.M. Posthumus Meyes
werd andermaal een poging gedaan
om tot oprichting van een brigade te
komen. Een zaak waar ook bakker J.

Zandvoortse Reddingsbrigade bestaat 65 jaar

Groot animo
ZAND VOORT - De Zandvoortse Reddingsbrigade bestaat morgen, vrijdag 27 maart 1987,
precies vijfenzestig jaar. 's Avonds wordt ter gelegenheid hiervan een buitengewone
De ZRB telt momenteel ongeveer
ledenvergadering gehouden in het Gemeenschapshuis, waar een aantal oudere leden
vijfhonderd dertig leden. Er is altijd al
gehuldigd zal worden. Daarnaast wordt dit jaar ter viering van het jubileum een groot aantal een groot animo geweest bij de Zandvoortse bevolking om lid te worden,
evenementen georganiseerd.
vooral bij de jongeren. Alleen het aanKoning al enige tijd voor pleitte.
Op 27 maart 1922 was het zover. De
Zandvoortse Reddings Brigade werd
opgericht, met als voorzitter C.A.C.
Gunters, directeur van Hotel Groot
Badhuis. Sindsdien is de brigade vijfenzestig jaar zeer actief geweest op en
langs het strand, maar ook bij allerlei
streek- en landelijke activiteiten buiten het seizoen. Het voornaamste doel
bij de oprichting was de opvang op
strand. "Het 'grotere' werk werd door
de KNZHRM gedaan, en dat is nog

steeds zo", aldus secretaris Torn de
Roode. "Dat geeft nog al eens verwarring. Sommige mensen denken nog
steeds dat wij het zelfde werk doen,
maar de KNZHRM houdt zich bezig
met reddingen op zee, terwijl wij ons
beperken tot een strook langs de kust
en de opvang op strand".
Men begon in die tijd met een linnen
tent op strand, terwijl het materiaal
binnen bereik werd gehouden in de
zogenaamde 'Wagen', jarenlang het
'visitekaartje' van de ZRB. Daarnaast
werd de oude legerwagen, getrokken
door een paard, ook gebruikt voor het
vervoer van drenkelingen. Al spoedig
kreeg men de beschikking over een
permanente houten post op palen, aan
het zuiderstrand. Later werden dit
twee posten, 'Ernst Brokmeier' in zuid
en 'Piet Oud' in Noord, beide genoemd
naar de twee oud-bestuursleden die in
de oorlog zijn omgekomen.

Voortvarendheid
De surveillerende taak is in de loop
der jaren aanzienlijk vergemakkelijkt
door modernisering van het materiaal. Door de voortvarendheid van de
brigade begon dat al vroeg met de aanschaf van een houten motorboot in
1925, waarschijnlijk een aankoop
waarin andere Zandvoorters een aandeel hadden. Vermoedelijk werd de
boot daardoor ook voor andere activiteiten gebruikt, zoals bijvoorbeeld een
avondje garnalen vissen. Later kwamen er enkele houten vletten bij. Dit
• De sfeer bij de Reddingsbrigade is altijd uitstekend geweest, zo ook in de mede dankzij financiële hulpacties in
het casino, die spontaan werden opgevijftiger en zestiger jaren.

Iedereen welkom bij 'De Jantjes'
ZANDVOORT - De voorstellingen van 'De Jantjes', door
de Noordwijkse toneelvereniging HTIOS zijn ook voor anderen toegankelijk dan alleen
politiefunctionarissen, brand-

Uitslag loterij
Nicolaasschool
ZANDVOORT - De fancy fair van

de Nicolaasschool, afgelopen zaterdag,
. werd zo druk bezocht, dat het gewenste resultaat is bereikt. Een dankbare
ouder deelde mee dat er genoeg is verdiend om tot de aanschaf van geluidsapparatuur over te gaan.
Op deze middag is ook een loterij
gehouden, waarbij de prijzen op de volgende nummers zijn gevallen: Ie prijs,
lang weekend naar Parijs voor twee
personen, lotnummer 1789; 2e prijs,
een fiets, lotnr. 2760; 3e prijs, radiocassetterecorder, lotnr. 1338; 4e prijs,
diner voor twee personen, lotnr. 3195;
5e prijs, radiografisch bestuurbare
auto, lotnr. 3272.

weer en ander gemeentepersoneel. Beide voorstellingen,
vrijdag en zaterdag in De
Krocht, zijn nog niet uitverkocht. Daarom heeft men be-'
sloten, iedereen in de gelegenheid te stellen, deze bij te wonen. De toegang bedraagt f.
2,50.
Aan het alom bekende 'De Jantjes',
een 'volksschets' in vier bedrijven door
Herman Bouber, is onder andere nog
meegewerkt door Louis Davids, die een
aantal van de liedjes schreef. Maar behalve met zang, wordt de opvoering
ook aangevuld met dans. Volgens de
organisatoren zijn deze avonden bij
uitstek geschikt voor het hele gezin en
na de voorstelling is er volop gelegenheid tot het maken van een dansje.
Voor 'levende' muziek is uiteraard gezorgd.
De kaarten zijn a f. 2,50 verkrijgbaar
bij de receptie van het politiebureau.
Voor meer inlichtingen kan men zich
wenden tot de heer B. Arnoldi, telefoon
13043 toestel 117.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 28/29 maart
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
NIEUW 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol uur, Van Pageehal, tel. 17113.
/ P.C.F. Paardekoper:
-Voor
dienstdoende
arts:
tel Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
•15600/15091.
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Verdere inlichtingen omtrent de Hogeweg.
weekenddiensten worden verstrekt Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
via de telefoonnummers van de huis- woensdag 11.00-12.00 uur en 19.00artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, 20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. BRANDWEER: tel. 12000.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
'APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
1

DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
'Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onalhankelyk nieuwsblad voor Zandvoort,
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postbus 26. 2040 AA
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werking met de strandpachters en politie honderd zevenennegentig verdwaalde kinderen weer veilig bij hun
ouders teruggebracht.

meenschapshuis. Hier worden acht
leden die al langer dan vijftig jaar lid
zijn, waaronder bijvoorbeeld mevrouw
Weert-Brokmeier, in het zonnetje gezet, 's Avonds vanaf 20.00 uur wordt er
een groot feest gegeven, waarbij alle
leden welkom zijn, ook zij die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. De oorzaak hiervan is een storing
in de computer. De jubileumcommissie rekent op een grote opkomst.
10 mei: opening strandseizoen. Koning Neptunus zal, na zijn aankomst
uit zee, vergezeld van zijn harem, de
opening nog luidruchtiger bekend
maken dan vorig jaar.
17 t/m 20 juni: 'rondje Vijverhut'. Nog
één keer zal dit spektakel plaatsvin26 maart: donderdagavond is er feest den, voor het Mabon-plan wordt gerevoor de jeugd met allerlei waterspelle- aliseerd. Maximaal zestig ploegen van
tjes, in zwembad de Duinpan van 19.00 vijf personen kunnen hieraan deelnetot 21.00 uur.
men en wel in twee categorieën: wed27 maart: buitengewone ledenverga- strijdroeiers en recreanten. Voor deeldering in het Gemeenschapshuis aan name zijn er nog enkele plaatsen over.
de L. Davidsstraat, aanvang 20.15 uur.
Hier worden de leden gehuldigd, die
Daarnaast is er plaats voor negen
langer dan vijfentwintig jaar lid zijn. ploegen van 65-plussers. Ook hiervoor
28 maart: deze zaterdag is er van 15.00 zijn nog slechts enkele inschrijvingen
tot 17.00 uur een receptie in het Ge- mogelijk. Hierbij gaat het niet om het

Nu nog
VERENIGINGSNEUWS
De zaal in het Gemeenmaar 2 weken, Spannende tijden
schapshuis aan de Louis Davidsstraat is 27 maart geopend
Bridgeclub
de spanning voor
Vorige week werd de op een na laat- vanaf 19.00 uur. Leden, maar
ste wedstrijd in de vierde competitie ook andere belangstellenden
gespeeld. Voor menig paar wordt het zijn welkom.
stijgt!
nu dus zeer spannend.

Meedenken over
Rekreade 1987

ZANDVOORT - Ook deze zomer zal
er weer een Rekreade gehouden worden. Maar elk jaar weer is het een hele
toer, nieuwe, creatieve activiteiten te
bedenken. Daarom is de commissie die
zich hiermee bezighoudt, naarstig op
zoek naar vrijwilligers, die willen meedenken en/of willen helpen bij de organisatie van Rekreade.
Degenen die hiervoor belangstelling
hebben, kunnen méér informatie krijgen bij mevrouw Luik, telefoon 02521 17702.

KERKDIENSTEN
Dinsdag 31 maart en dinsdag 7 april in
de Gereformeerde Kerk, bijeenkomst
van bezinning en lied ter voorbereiding op Pasen. Thema 31/3 'Zich
dienstbaar inzetten', thema 7/4 'Leven, Hem achterna' (God wil het lijden
niet).
Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden
welkom. (Info.: tel. 12861).

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Bongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. 023244553.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

Periode:
17 - 23 maart
Gehuwd:
Van Egdom, Willem Jan Theo en
Moolenkamp, Willemina
Hendriks, Willy en Kerkman, Cornelia Agatha
Geboren:
Nick, zoon van: de Groot, Frederik
Willem en Van der Zeijs, Johanna
Martina Elisabeth Maria
Overleden:
Van Deursen, Franciscus Hubertus
Jozef, oud 79 jaar

HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.

De taak van de leden strekt zich echter nog verder uit dan het redden van
surfers. Eenentwintig maal moest er
uitgerukt worden om zeilers te helpen,
zes maal voor motorboten en vier keer
moesten zwemmers uit zee gevist worden. En de redders beschikken ook niet
voor niets over EHBO-diploma's. Afgelopen seizoen werd op het strand
zesennegentig keer eerste hulp verleend. Daarnaast werden in samen-

• Door de voortvarendheid van de brigade werd er al snel een motorboot
aangeschaft.

winnen of om de tijd. Slechts het meedoen is het belangrijkste, aldus de organisa toren.
Men kan zich aanmelden bij M. van
Duyn, telefoon 16283 of Pieter Joustra,
telefoon 15155. Deelname kost f. 15,per team. Men wordt aangeraden er
snel bij te zijn. In 1982 was het evenement in één week volgeboekt. Toen
werd het 'rondje Vijverhut' een groot
succes, waaraan teams van allerlei instanties deelnamen.
12 september: sluiting strandseizoen.
Een feest waarbij Neptunus te water
wordt gelaten en onderlinge wedstrijden op het strand zullen plaatsvinden.
Dit jaar wordt ook een fotowedstrijd
gehouden en zal de Zandvoortse Reddmgs Brigade bij diverse evenementen
aanwezig zijn.
De ZRB hoopt ook op felicitaties in
de vorm van een financiële bijdrage,
waarmee nieuw reddingsmatenaal
aangeschaft kan worden. Hiervoor is
een speciaal jubileumnummer geopend bij de Rabo-bank: 38.63.24.042
ten name van M. van Duyn-Alberda.

ADVERTENTIE

Weekend 28/29 maart.
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
zondag 10.00 uur: Ds. K.D. BeltmanBiezeveld, Zevenaar
Crèche
GEREFORMEERDE KERK,
zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
Crèche
Dinsdag 31 maart en dinsdag 7 april,
CENTRALE POST AMBULANCE- 19.30 uur: voorbereiding op Pasen. (Zie
VERVOER (CPA) KENNEMER- boven)
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
TAXI: tel. 12600.
zondag 10.00 uur: Ds. A.A. Thimm,
Haarlem
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op ROOMSKATHOLIEKE KERK
maandag en donderdag van 1.30 tot zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en
3.00 uur door de heer Frits van Veen of samenzang
na telefonische afspraak. Tel: 02507- zondag: 10.30 uur Hoogmis m.m.v. St.
19393
Caeciliakoor
Cel. H. J. Kaandorp 'God gaat over het
BELBUS:
leven'
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van KERK v.d.NAZARENER, Zij lweg 218,
de bus van het vervoersproject.
Haarlem
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo- Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en
ren:
bijbelgespreksgroepen
Huis in de Duinen: tel: 13141,
- 10.30 uur: morgendienst
Van 11.00-15.00 uun voor vervoer naar - 19.00 uur: avonddienst
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- Woensdag: 20.00 uur: Brjbeloverdentafel, kaarten etc.)
king/bidstond
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.) NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: ledere veertien dagen samenkomst op
tel. 17641.
maandag 15.00 uur, tel: 14878

AVETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.3018.30 uur.

tal leden met een leeftijd tussen zeventien en vijfentwintig jaar loopt terug.
zet indien men het weer eens nodig Volgens secretaris Torn de Roode is de
achtte dat het brigadematerieel werd oorzaak hiervan vermoedelijk, datjonuitgebreid.
geren van deze leeftijd, voor zover zij
nog op school zitten of studeren, in de
Tegenwoordig beschikt de brigade zomer
willen verdienen. Zodoende
over drie uiterst snelle speedboten, hebbengeld
zij geen tijd om vrijwilligerstwee rubberboten en vier vletten. De werk bij een reddingsbrigade te vervletten werden ook altijd gebruikt
In vergelijking met de vijftivoor roei wedstrijden, een goede me- richten.
ger en zestiger jaren is het aantal lethode om de zee te leren kennen.
den van deze leeftijdsgroep aanzienlijk
In die tijd brachten deze jonHet snelle materieel is wel nodig, minder.
veel meer hun vakantie door op
omdat de taak van de brigade de laat- geren
ste jaren danig is veranderd. Vroeger het strand.
waren het vooral zwemmers en zeilboEr zijn echter heel wat jeugdleden en
ten die de meeste aandacht opeisten, daar kunnen er best nog wel wat bij.
tegenwoordig zijn dat met name de De minimum leeftijd hiervoor is zes
surfers. Hierdoor is het 'seizoen' ook jaar. Zij krijgen de gelegenheid in het
behoorlijk verlengd, want ook in de zwembad diverse brevetten te halen.
maand oktober wordt er nog volop gesurfd. En zelfs in november en decem- Vanaf dertien jaar kan een jongere,
ber zijn deze watersporters nog op de mits deze in het bezit is van de zwemNoordzee te vinden, zodat ook in het diploma's A en B, opgeleid worden tot
naseizoen nog regelmatig een beroep jeugdstrandwachter. Op vijftienjarige
op de brigadeleden wordt gedaan. In leeftijd kan het Strandwacht-diploma
1986 werd in totaal zesenveertig keer A behaald worden en met zestien jaar
hulp verleend aan windsurfers. Om- ook B. Daarbij hoort ook het EHBOdat deze zich vaak ver uit de kust be- diploma.
vinden, zijn voor dit reddingwerk snelle boten nodig.
Programma

BURGERLIJKE STAND

In de A-lijn werd deze wedstrijd een
succes voor vader en zoon Emmen, die
met 68,30% de overwinning behaalden
en daarmee de koppositie in deze lijn
overnamen. Op ruime afstand werden
zij gevolgd door het echtpaar Van
Beek, met 57,14%. Op de tweede plaats
in deze competitie staat nu het koppel
Paap/Vergeest. .
In de B-lijn ging de overwinning
naar de heren Van der Moolen en Oostermeyer, met 59,19%, waarmee zij de
tweede positie in de competitie-ranglijst innamen. Tweede werd het echtpaar Koning met 56,07%. Het echtpaar Smink staat nog steeds aan kop
in de B-lijn.
Het gelegenheidsduo Van Duyn/Groen behaalde de zege in de C-lijn
met 61,16%, vóór het echtpaar Saueressig met 56,70%. De dames Dear en
Dröse blijven in deze groep op de eerste
plaats staan, gevolgd door de dames
Hagen en Menks.
De dames Boom en Verburg deden
het, evenals reeds eerder, goed in de DIrjn. Zij werden eerste met 63,75 %, vóór
het proef spelende echtpaar Van Gellekom, dat 57,08% behaalde. Mevrouw
De Kruyff en de heer Kleijn staan nog
riant aan kop in deze groep, gevolgd
door de heren Ommering en Van
Leeuwen en Zeepvat.
Voor informatie kan men de wedstrrjdleider, C. Braun, bellen, telefoonnummer 14060, of mevrouw E. Visser,
18570.

Zeevisvereniging
had flink beet

De Zeevisvereniging Zandvoort toog
22 maart naar de Zuidpier van IJmuiden. De vangsten tijdens de voorgaande wedstrijden gaven echter weinig
hoop. Men kwam echter bedrogen uit:
de vis was terug van weggeweest.
De vis beet zo snel dat men nauwelijks tijd had om te eten of koffie te
drinken. De meeste deelnemers hadden in drie uur tijd wel een vangst van
bij elkaar twee a drie kilo. De winnaars
werden uiteindelijk: 1. Rob Dröse; 2.
Henk Bluijs; 3. Kees Blom.
De volgende wedstrijd vindt op 5 april
plaats, op de Afsluitdijk.

Verbond Huurders ontevreden
over woningbouwvereniging
ZANDVOORT - Het Nederlands Verbond van Huurders,
afdeling Zandvoort, is ontevreden over de houding van het
bestuur van woningbouwvereniging EMM. Tijdens de buitengewone ledenvergadering
in 't Stekkie, op maandag 6
apr.il, zal de NVH haar leden
op de hoogte brengen van de
resultaten van het periodiek
overleg. •

De huurdersvereniging gaat nu
haar leden consulteren omtrent de
verder te nemen stappen. 'Gedacht
kan worden aan het bijeenroepen van
een buitengewone ledenvergadering
van de woningbouwvereniging, tenemde het bestuur van EMM te horen'.

'De ledenvergadering van de Zandvoortse woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht heeft in december 1986 haar bestuur opgedragen, in
periodiek overleg te treden met de
huurdersvereniging', aldus de NVH.

De NVH nodigt iedereen uit voor de
vergadering van de huurdersvereniging in 't Stekkie, Zandvoort-Noord,
aanvang 20.00 uur. Het bovengenoemde zal het enige agendapunt zijn.

'Doch het bestuur van de NVH is van
mening, dat het overleg door het bestuur van de woningbouwvereniging
niet serieus wordt benaderd. Er zijn
afspraken gemaakt, die door de woningbouwveremging niet worden nagekomen'.

Vrouwen Van Nu
bezoeken het
Van Goghmuseum

In het Van Goghmuseum is momenteel een tentoonstelling te zien van
dertig schilderijen die door het Metropolitan Museum van New York zijn • De leerlingen van de Gertenbach
uitgeleend. Het betreft hier doeken Mavo zorgden weer eens voor een
van beroemde schilders, zoals Degas, vermakelijke avond.
Gauguin, Delacroix en Manet. De
Foto Bram Stijnen
Vrouwen Van Nu willen zich deze waarschijnlijk - eenmalige kans om de
tentoonstelling te zien, niet laten ontgaan. Onder leiding van de heer Kooij
brengen zij dinsdag 31 maart een bezoekje aan het museum. Kosten f. 4,p.p., exclusief entree. Verzamelen om
11.00 uur bij de ingang, Paulus PotterZANDVOORT - De collecte
straat, Amsterdam.
voor
De Stichting Het NatioDonderdag 2 april is er een contactnaal
Reumafonds, in de week
ochtend in Hotel Triton. Aanvang
van 9 tot 15 maart, heeft in
10.00 uur.

Inzameling
Reumafonds

Maandelijkse avond
Postzegel Club
ZANDVOORT - Morgen, de
laatste vrijdag van de maand,
houdt de Zandvoortse Postzegel Club haar maandelijkse
clubavond. Er is dan volop gelegenheid postzegels van de
mede-clubgenoten te bekijken
en om 21.30 uur wordt de gebruikelijke veiling gehouden.
Het zeer gevarieerde aanbod
aan kavels dat geveild wordt,
kan van tevoren bezichtigd
worden.

Zandvoort
een
totaalopbrengst van f. 3.446,96 opgeleverd. Het bestuur dankt dan
ook de leden van het plaatselijk comité, de collectanten en
aan ieder die door een financiële ondersteuning tot het
welslagen van de actie heeft
bijgedragen. Deze actie vond
plaats in het kader van de landelijke inzamelingsweek.
Degenen die de collectant gemist hebben, kunnen alsnog
een bijdrage storten op giro
324, ten name van het Nationaal Reumafonds te Den
Haag.

ADVERTENTIE

FILIP DROS
RUITERSPORT CENTRUM
ZANDVOORT
Erkende federatie rijschool" *
KEESOMSTRAAT 15
TEL 02507-15894
Grote overdekte rijbaan, betrouwbare manege paarden en pony's, riante
pension stalling. Ónze gedipt, instrukteur heeft 25 jaar ervaring.

Tiende revue Gertenbach-Mavo

Uitstekende dansnummers
en kostelijke persiflages
In de loop van haar bestaan plekke aanwezig: regisseur, scriptgirl.
heeft de Wim Gertenbachma- cameraman, filmdiva, zangeressen,
en zelfs een stelletje gangvo tal van geslaagde revues danseressen
sters. Men had het ditmaal niet gevoor het voetlicht gebracht en zocht m een lopend verhaal maar de
een inventief docentenkwartet voorkeur gegeven aan op zichzelf
had daarin altijd een groot staande scènes. Het werd dan ook een
schouwspel, waarin bijaandeel. Samen met een paar afwisselend
voorbeeld Walt Disney geëerd werd
getalenteerde leerlingen te- met een alleraardigste dans van maar
kenden ze voor revues als „de liefst vijf Wammes Waggels en een
Etherpiraat", „het Wilde Wes- kostelijke persiflage op Sneeuwwitje
de zeven dwergen. Er waren uitsteten", „Stars in Strips" en „Sea en
kende dansnummers en bekende, goed
Side Story". Dit jaar waren de uit de verf komende, songs als „I know
begeleidende leraren Frank hl m so well" (Damelle Laarman en
Ginsel, Ronald Smink, Krijn Danny Clark) en „I'm a star on Broadde Jong en Frank
Kluft en Huub Schrage. way" (Susanne
tegen een knap door Krijn
Laatstgenoemde was met zijn Laarman)
Kluft ontworpen decor.
muzikale en choreografische
inbreng opnieuw de grote ani- Vonken
mator van het traditionele De voortreffelijke muzikale begeleiWim Gertenbach-evenement. dmg (voor zover niet op de band) was
door mevrouw Kraan-Meeth
Het was voor de tiende maal dat er
een revue werd opgevoerd en de leerlingen die donderdag- en vrijdagavond
met „Hollywood" op de planken van
gebouw „De Krocht" verschenen hadden eer van hun werk. Er waren weer
maanden van grondige voorbereiding
aan voorafgegaan en dat was dit keer
wel heel duidelijk te merken. Waarschijnlijk wilden ze. nu het een lustrum betrof, extra goed voor de dag
komen en dat is dan uitstekend gelukt.
De opzet was om te laten zien hoe
een film gemaakt wordt en alle daarvoor benodigde personages waren ter

in handen van een trio, bestaande uit
pianist Huub Schrage en de gitaristen
(oud-leerlingen) Peter van Dam en
André van Koningsbruggen. Daniëlle
Laarman en Danny en Nancy Clark
zongen en dansten dat de vonken er af
vlogen terwijl Daniëlle bovendien samen met Huub Schrage de dansen
had ontworpen. Aardig toneelspel leverden Marcel de Jong (regisseur),
Frank Laarman (cameraman), Nicole
Wisse (filmdiva), Saskia v.d. Bos
(scriptgirl). Susanne de Jong (assistente van de cameraman) en Franky
de Smitt (gangster), maar het applaus
na afloop van de voorstelling was natuurlijk voor de hele groep. Alleszins
verdiend!
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Wees wijs

VERHUIZEJM?
Verhuizen is vakwerk!

Haal bij

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

randstad handelsdrukkerij bv

Autorijschool v. Engelen
uw rijbewijs

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Randstad Handelsdrukkerij B.V., een zelfstandige dochtervan Perscombinatie N.V., de
uitgeefster van de dagbladen Het Parool, de Volkskrant, Trouw en Weekmedia de
nieuws-en huis-aan-huisbladengroep, is gevestigd in Aalsmeer.
In Aalsmeer werken in totaal 30 medewerkers op de afdelingen
produktievoorbereiding, montage, drukkerij en binderij aan de vervaardiging van
handelsdrukwerk.
Op het produktiebureau is in verband met het vervullen van
de dienstplicht van één van de medewerkers een vacature
voor de duur van l d l Vi jaar ontstaan voor de functie van

Eerste 1O lessen ƒ 35,-p.u
vervolglessen ƒ 42,5O p.u,

Tel. 02507-19453

DE WIT VERHUIZINGEN

WERKVOORBEREIDER (M/V)

ftKENDE
VERHUIZERS

Samen met z'n collega's is de werkvoorbereider onder meer
verantwoordelijk voor het coderen van het uit te besteden
zetwerk, het controleren van het gezette werk en dit
complementeren met foto's, vignetten e.d. Tevens is hij/zij
belast met de begeleiding van diverse orders door het bedrijf
en calculeerwerkzaamheden.
De functie wordt uitgeoefend in dagdienst. Sinds de
invoering van de 2e fase arbeidstijdverkorting per l oktober
1986 werkt men 36 uur per week.
Beloning geschiedt op basis van indeling in groep V van de
CAO voor het Grafisch Bedrijf in Nederland.
Voor deze functie zoeken wij kandidaten met een voltooide
grafische MTS-opleiding en ervaring in een soortgelijke
functie.
Diegenen die in het bezit zijn van een diploma calculeren
genieten de voorkeur.

ENORME
MEUBELVERKOOP

Alleen a.s. vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00

uur

TOTALE LEEGVERKOOP
van onze meubelshowroom en magazijn.
De totale voorraad wordt opgeruimd en wij nodigen u uit om een groot aantal meubelen tegen absolute bodemprijzen te kopen.
De voorraad bestaat uit BANKSTELLEN eiken/leer, bankstellen in stof, geheel lederen bankstellen, dressoirs, losse TAFELS, STOELEN, kastjes,
enz.
kastenwandsystemen, SALONTAFELS,
EETKAMERTAFELS, stoelen, slaapkamerkasten, SLAAPKAMERS enz.
In verband met het afbouwen van deze zaak is opslag beslist niet meer mogelijk en dienen de gekochte goederen liefst z.s.m. te worden afgenomen. Bij aankoop van meer complete inrichting
kunt u over de prijzen onderhandelen.

Het Bejaardencentrum
Huis in het Kostverloren
met 99 bewoners en 57 bejaardenwoningen te
Zand voort.
In de verzorgingssector ontstaat binnenkort een
vacature voor

A. Bejaardenverzorgende
of Bejaardenhelpende

Nadere inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij de heer K. van der Heyden,
telefoon 02977-25141.
Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie voor 3 april 1987 te
sturen naar mevrouw A. van Dongen, afdeling personeelszaken, Perscombinatie N.V.,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam.

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN

Plaats van verkoop:

Etna - Faber - Benraad gashaarden

VAMETO
WESTZAAN b.v.

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

J. J. Allanstraat 180, Westzaan

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoprt-Tel. 02507-1 7400
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

full-time

B. Bejaardenverzorgende
of Verzorgingsassistente

SCHOONMAAKBEDRIJF

part-time 20 uur per week
werktijd van 16.00 tot 20.00 uur.

"CLEANO"
vraagt nette

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
C.A.O. van bejaardentehuizen.

part-time man/vrouw

Inlichtingen te verkrijgen bij het hoofd verzorging,
Mevr. M. Potgiesser-Zwemmer.

met enige ervaring in het schoonmaken.
Loon via C.A.O.
Uren in overleg.
Br. ond. nr. 75130 bur. v.d. blad.

Sollicitaties te richten aan Mevr. B.C.C.M. van Dril,
directrice Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1,
2042 PM Zandvoort.
telefoon 02507-16945.

Gevraagd

VOOR!

OPZ'

ORDELIGST
'f é$iilJixf^fô\M

'""j

IfVprrassend
fwooU««S!
Witte, katoenen lakens. Stnjkvrij.
150x255 cm 21.75 200x255 cm 2575
180x255 cm 23.75 240x260 cm 37 75

Witte katoenen hoeslakens. Stnjkvrij.
Frotté breigaren met badstof uiterlijk.
Wit, maïs, blauw, turquoise, groen. Bol
over? Geld terug! 4 -

NÜ

80x190 cm 18 75 160x200 cm 33 75
80x200 cm 19.75 180x200 cm 38.75
90x190 cm 19.75
90x200 cm 2075
130x190 cm 25.75
140x200 cm 27 75 GOEDKOPER

NU

Effen of gedessineerde herenslips en
singlets 100% katoen.
Mt4-7. 4-

NÜ 3 VOOR

lOr

3r

Sweatshirt
met polokraag,
100% katoen.
O.a. m fuchsia,
geel, groen
of royal blue.

Reisgidsen voor prijsbewuste vakanties,
o.a. Griekse eilanden,
JV7C.
Bretagne en
, W/ D
Sauerland. 9.75
NU \Jm

PVC douchegordijnen. Gedessmeerd
180x200 cm 17.75
NÜ 14.75

120x200 cm 10.75

-

NU

uni: 180x200 cm 14.75
NU 12.25

NÜ

Katoenen gordynstof. Bedrukt: div.
dessins. 120 cm breed Uni: div. kleuren,
150 cm breed. 14.75

5

NÜ

-

NU

750

12?

NU

4r

GOEDKOPER
Seersucker broek van polyester/katoen.
Ruit in twee kleurcombinaties. Mt. 86
t/m 152.32.75 t/m 44.75

Synthetisch dekbed
met polyestervulling
200 x 200 cm 75.135x200 cm

Laag uitgesneden beha met zacht gevulde cups. Wit, ivoor en rose. Mt. 70-85
A/B. 8.75

5

39?

Chroomdioxyde videobanden. Set a 2
VHS E180 banden. Nu met
2 GRATIS
OPBERGDOZEN

Kaart met 10 dubbele scheermesjes. Ge- Doos met 30 huishoudkaarsen. Wit,
schikt voor alle II apparaten.
rood, grijs en rose.
Ca.l'/2kg.5.75
KT1'T
475

NU

NU O"

GOEDKOPER

Komt u iets
te kort?

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

EENHANDICAP

NU \Jm

NÜ 2.75 TOT 3.75
VOORDELIGER

Nylon sportschoenen in blauw/grijs en
l.grys/d.grijs. Mt. 30-35.23.75 f\
Mt. 36-45.25.75
~ <_

Tel. 16904.

MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

Plantengidsen voor tuinieren met plezier.
Rijk geïllustreerd met kleurenfoto's o.a.
Diverse kleurenfilms voor instamatic,
kruidengids, coniferen
ft
pocket, kleinbeeld of dia-opnamen,
of bloembakken.
___'_ *•%•• in duopak-voordeel per 2 stuks.
6.75

NÜ 2 VOOR

te huur
gevraagd

Spar

Waterdicht fietsregenpak van nylon/
PVC. O.a. in blauw/grijs, blauw/geel en
blauw/turquoise.
Mt. 128-176.44.75.
,
Mt.S-XL 55NU
GOEDKOPER

// ~/
j'^LM^
>.%a^l»^

GARAGE

Zandvoort
Noord
IS ALTIJD

r •'

Aanbiedingen geldig t m 28 3 87

\

Naadloze beha van
elastisch katoen.
O.a. m peach
en ivoor.
Mt.70.-80A,
70-85B en
=f75-85C. 12.75 Kinderboeken 'Mijn eerste boek over.
woorden, cijfers, machines of dieren.
Leeftijd: 4-6 jaar. 5.75

NÜ7
VOOR

NÜ 2 VOOR w

HOTEL BAD ZANDVOORT
Tel. 13520

20.75 t/m 26.7 5

120x200 cm 8.7 5

Ongevormde, 20 den.
panties voor de
grote maten.
Mt. 44/46 en
46/50 1.60

NÜ2PAAR

voor het seizoen.
Op afroep
beschikbaar.

Mt. 86 t/m 152.

Bijpassende slopen 11.75 nu 9.75

Herensokken, 60% scheerwol/40% polyamide. In 9 kleuren Mt 391 'm 46.
2 paar 9.75

kamerwerkmeisje

Universele automat, m antraciet en
blauw. 140 x 50 cm, voldoende voor 2
voormatten. Met hakstuk tegen slijtage.
19.75

NÜ

Pak met 6 hydrofiel- of oogjesluiers.
Als enige met zegel Ned. Ver. v.

PAKKEN

Poloshirt van
katoen/polyester.
O.a. m khaki, marine,
turquoise en groen.
Mt. 38 t/m 46.
19.75

AVQ-DQET

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld J

wat écht nodig is

Antwoordnr 201.
3800 VB Amersfoort.
Tel. 033-63 52 14.
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Nieuw seizoen circuit biedt een
grote variatie aan evenementen

Vanaf l april open.
BEACH AND
BODY SHOP

ZANDVOORT - Met de ope- ~~

autosportevenementen op Zandvoort,

ningsracesop zondag 29 maart Zondag OpeUlUQ'STdCeS £&££Ken deADÏcÏÏErS
start op het circuit van Zand- op zondag 9 augustus.
zee Cup
voort het seizoen 1987, dat
maar liefst tweeëntwintig eve- waarvan de eerste op zondag 28 juni Overige evenementen
nementen telt. De hoofdmoot plaatsvindt en de tweede op zondag 13
Ook de Historische Grand
Verder zijn er nog tal van andere
wordt gevormd door de autora- september.
Prix, op zondag 30 augustus, zal voor evenementen. Vrijdag 29 mei zullen
ces.
de liefhebber van nostalgie weer veel vrachtwagens, personenwagens en
mooi.s te zien geven. Formule I-boIides.
Hoogtepunten dit jaar zullen onge- gebouwd in de jaren vóór 1960. zullen
twijfeld weer de twee racefestivals zijn. het m twee races tegen elkaar opnemen.

Schoolvoetbal op
Z'meeuwen-terrein
Grote Krocht 20B
2042 LW Zandvoort
Tel. 02507-15697

Het sterk spelende Cecils greep het afgelopen weekend de titel.

Nihot en
Keur Glas
blijven winnen

Foto: Bram Stijnen.

Sterk Cecils grijpt
kampioenschap

ZANDVOORT - Na een bijzonder sterk en succesvol seizoen kon Cecils, in de interregionale zaalvoetbalcompetitie,
dit weekend de kampioensvlag
uit de kast halen. Door een
fraaie 10-4 overwinning op Ellerman was de laatste partij
tegen New Wave niet meer van
belang doch ook die sloten de
•Zandvoorters winnend af, 6-3.
Keur Glas/ZVN was ook goed
;op dreef en behaalde tegen het
Ihooggeklasseerde Out een 7-2
'overwinning. Nihot zette
eveneens de overwinningenreeks voort en vloerde Texaco
met 5-3.
In de belangrijke partij tegen Ellerman toonde Cecils een uitstekende
vorm en liet zien terecht de sterkste in
deze afdeling te zijn. Al snel namen de
Zandvoorters door middel van prachtige combinaties een 4-0 voorsprong
en konden het toen wat rustiger aan
gaan doen. Ellerman profiteerde hieryan en kwam tot 4-2 terug en er had
meer ingezeten ware het niet dat doelman Ed Steffers in een geweldige
vorm stak. Nog voor de doelwisseling
bepaalde Cecils de score op 5-2 en was
de strijd beslist.
Ellerman kon in het tweede gedeelte
het hoge Cecils-tempo niet meer volgen en de mannen van coach Bert
Leijenhorst liepen uit naar een 10-4
overwinning. De doelpunten van Cecils kwamen op naam van Marcel
Looyer 3, Pim van Dord 2, Rob van der

ZVM-veldhandbal
nog onwennig

Bergh 2, Hans Schmidt 2, Ed Vasten- Henri Marcelle werd het toch 2-1. De
badgasten probeerden toen door te
houw 1.
drukken en met snelle counters strafDe partij tegen New Wave van afge- te Texaco het verdere oprukken af en
lopen maandagavond was niet meer scoorde vlot tweemaal achtereen. 2-3.
van belang en daardoor was het spel- Vlak voor de pauze wist Bas Heino de
peil beduidend minder dan van de vrjj- gelijkmaker te produceren.
dag daarvoor. New Wave nam snel een
In de tweede helft pakte Nihot de
0-2 voorsprong maar dat was toch beneden de stand van Cecils dat door zaken energieker aan en met schoten
doelpunten van Rob van der Bergh en van Dennis Keuning, Remco van
Pim van Dord op gelijke hoogte kwam. Lent en René Paap werd de Texacodoelman op de proef gesteld. Nihot
New Wave mocht nog eenmaal een kwam goed weg met een schot op de
voorsprong nemen en toen vond Cecils paal en doelman Addy Ottho ranselde
het genoeg en walste over de gasten vele schoten uit zijn doel. Het betere
heen. Hans Schmidt zorgde voor de zaalvoetbal zou Nihot toch aan de zege
gelijkmaker (3-3) en door treffers van helpen. Ivar Steen ondernam een geRob van der Bergh en opnieuw Hans weldige solo en scoorde 4-3 en even
Schmidt kwam 5-3 op het scorebord. later bepaalde Dennis Keuning de
eindstand op 5-3 na eveneens een geIn de slotfase trok doelman Ed Steffers weldige solo. Nihot speelde de strijd
ten aanval en smaakte het genoegen beheerst uit en gaf Texaco geen kans
de laatste treffer van deze wedstrijd te meer. Pech was er nog voor Henri Mascoren en tevens de laatste van deze relle die een inzet via de binnenkant
van de paal het veld weer in zag kocompetitie.
men. De zege kwam echter niet meer
Voor Cecils is het seizoen nog niet in gevaar en de tweede plaats is zo goed
afgelopen, daar de bekercompetitie te als veilig gesteld.
wachten staat en ook wordt nu deelgenomen aan het districtskampioenschap dat op 6 april een aanvang vindt
met de wedstrijd in Zandvoort tegen
het sterke Volendamse Kras Boys.

Keur Glas/ZVN
Keur Glas/ZVN, de laatste weken
toch al uitstekend op dreef, behaalde
ook tegen het hoog geklasseerde Out
een grote overwinning. Grote uitblinker tijdens deze wedstrijd was Marcel
Schoort, die constant de tegenstander
door de benen speelde en zodoende
ruimte creëerde voor opkomende medespelers.
Vanaf het begin zetten de Zandvoorters Out onder grote druk en dat resul-

ZANDVOORT - Het is nog teerde reeds in de vierde minuut in een

doelpunt toen Jan Hein Carree onhoudbaar inschoot, 1-0. Keur Glas
bleef de veel betere ploeg maar kon de
vele kansen niet benutten. Het duurde
dan ook tot de 17e minuut voordat de
score opgevoerd kon worden toen keeper Wim van der Kuijl met een uitstekende uitgooi Jack Goedegebuure alleen voor de keeper bracht en deze kon
met een mooie boogbal 2-0 scoren. Enige minuten voor rust leek Keur Glas
al zeker van de overwinning toen Wim
Paap verwoestend uithaalde en schitterend 3-0 scoorde. •

In de eerste helft vlotte het niet bijster met de ZVM dames. De bal ging
vaak te hard door de krachtige wind
en vele breaks werden niet afgestraft.
Het zat ZVM eveneens niet mee daar
zeven maal de lat werd geraakt. Bij de
rust leidde meteoor met 6-5. In de
tweede helft liep Meteoor uit naar 8-5
en leek de strijd beslist. ZVM herstelde
zich knap en met veel inzet werd de
achterstand omgezet in een 9-8 voorsprong. In de laatste minuut kreeg
ZVM, met deze kleine voorsprong balbezit, maar verzuimde om de partij uit
te spelen. Balverlies en een break van
Meteoor en de stand werd alsnog 9-9.
Doelpunten ZVM: Yvonne de Jong
3, Elly von Stein 2, Anja Hendriks 2,
Greet Molanus l, Janna ter Wolbeek
1.
Heren
In het eerste gedeelte van de strijd
mislukte er bijzonder veel bij ZVM en
" daardoor kon Accom/KSV gemakkelijk de leiding nemen en de ruststand
bepalen op 7-4. In het tweede gedeelte
waren de rollen omgedraaid en was
ZVM beter gemotiveerd. De defensie
sloot beter en aanvallend kwamen de
combinaties er beter uit. Vooral Djurre Boukes was ouderwets op schot en
ZVM werkte de achterstand weg tot
een 12-11 overwinning.

Ook na de rust bleef keur Glas heer
en meester en al snel was het raak toen
Robert Koning doel trof, 4-0. Keur
Glas werd toen wat nonchalant en
Out strafte dat goed af door binnen
enkele minuten tweemaal te scoren, 42. De Zandvoorters schroefden het
tempo op en het was Rik Keur die in
de 18e minuut Marcel Schoori vrijspeelde, die knap de keeper omspeelde
en 5-2 maakte. In dezelfde minuut
scoorde Schoori opnieuw, toen hij met
een prachtige stiftbal de keeper van
De LTS-scholier begon met motorOut voor joker zette. Vlak voor het
einde scoorde Wim Paap de laatste crossen in 1981 en behaalde daarbij
treffer na voorbereidend werk van Rik een 15e plaats in de 80 cc van het Nederlandse kampioenschap. Na dat beKeur, 7-2.
gin ging het steeds beter en een jaar
later wist,Gerard Koning een tweede
plaats te pakken gevolgd door een
Nihot
vierde plaats in 1983. Tijdens een
In de strijd om de tweede plaats kringwedstrijd in België behaalde hij
maakten Nihot en Texaco WR er een zelfs een verrassende eerste plaats en
spanndende partij van, die dóór inval- in 1985 ging hij over naar de 125 cc
ler scheidsrechter Cock Zwemmer pri- waarin hij direct vijfde werd bij de
ma werd geleid. Nihot had vooral in jeugd. Vorig jaar bevestigde Koning
het tweede gedeelte het beste van het zijn talent door op een prachtige tweespel en won verdiend met 5-3.
de plaats te eindigen waardoor hij promoveerde naar de senioren (door ontIn de eerste helft was het een gelijk- heffing van de KNMW).
opgaande partij zaalvoetbal waarbij
Daar in Zandvoort geen gelegenheid
Nihot al snel tegen een 0-1 achter- is om te trainen trekt de jonge Zandstand aankeek. Het antwoord had het voorter naar Amsterdam om daar het
Zandvoortse team snel klaar en Ivar crossen nog beter te leren aangezien
Steen zorgde voor de gelijkmaker. Ni- zijn ambitie is om profcrosser te worhot kon maar moeizaam in het spelrit- den. Naast de 125 cc zijn er een paar
mc komen tegen het stugge Texaco, wedstrijden in de 250 cc waaraan Gemaar via een benutte strafschop van rard Koning deelneemt en ook daarbij
werd succes behaald gezien de fraaie
tweede plaats in Hengelo vorige week
zondag.
Afgelopen zondag was het voor Gerard Koning een zeer belangrijk moZAALVOETBAL
ment daar hij toen voor de eerste wedstrijd in actie moest komen in HarfVrijdagavond in de Pellikaanhal: sen. Vele prominenten in de motor18.00 uur Zandvoortmeeuwen 2 C juri. cross namen deel aan de eerste voor
- Schoten; 18.30 uur Zandvoortmeeu- het kampioenschap van Nederland
wen D jun. - IJtnond'73; 19.00 uur meetellende wedstrijd. Onder die deelZandvoortmeeuwen 5-de Meer 4; 19.45 nemers de wereldkampioen Dave
uur TZB-Dry CR; 20.40 uur TZB 2- Strijbos, de Nederlands kampioen
Cecils 2; 21.25 uur Zandvoort Noord 6- John van den Berk, Prankie Xoufleur
Hoofddorp 3; 22.10 uur Zandvoort en Erik Stuurman. Het zat de ZandNoord 3-Zandvoortmeeuwen 4.
voorter niet mee en doordat hij bleef
Maandagavond in de Zandvoortse steken in de modder was er niet meer
Pellikaanhal: 20.45 uur TZB 5-BSM 3; dan een zestiende plaats weggelegd. In
21.30 uur Zandvoort Noord 5-Hoofd- dit sterke veld zeker geen slechte presdorp 2; 22.15 uur TZB 4-Zandvoort tatie en in het komende seizoen moet
Noord 3.
er meer in zitten.

SPORTAGENDA
VOETBAL
Zondag: Halfweg-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur. Zaterdag: Zandvoort
'75-Halfweg 15.00 uur binnenterrein
circuit.

BASKETBAL
Zaterdag: Fl. Heiloo-Lions heren
19.30 uur.

HANDBAL
Zondag: ZVM dames-Alcm. Victrix
13.00 uur binnenterrein circuit.

ZANDVOORT - Na maanden van stilstand komen de
ZHC hockeyteams moeizaam
op gang. De ZHC heren traden
aan tegen Loenen en waren
kansloos.
De Zandvoorters delfden het
onderspit met 3-0.

Het toernooi wordt maandag, dinsdag en donderdag, respectievelijk 6, 7
en 9 april gespeeld op het Zandvoortmeeuwen-terrem aan de Van Lennepweg. De wedstrijden beginnen 's middags na schooltijd en duren tweemaal
vijftien minuten. Noppenschoeisel is
verplicht.

Voor de meisjes geldt, dat er wordt
gespeeld met zeventallen, keeper plus
zes veldspeelsters, op halve velden. De
De ZHC dames namen het op tegen buitenspelregel wordt daarbij niet toeEechtrop en hadden het in de eerste gepast.
helft moeilijk. Toch kon ZHC de rust
in gaan met 0-0. Na de rust was het
De prijsuitreiking vindt donderdag
ZHC dat een groot overwicht opbouw- 9 april plaats, om ongeveer 17.45 uur.
de maar eveneens niet tot scoren kon Een en ander wordt georganiseerd
komen zodat de partij eindigde zoals door de Schoolvoetbalcommissie
het beeon, in 0-0.
Zandvoort.

Z'Meeuwen vergeten
karwei af te maken
ZANDVOORT - Ook na het onder zich gehouden.
duel tegen de Volewijckers In de door een handje vol toeschoublijft de situatie voor Zand- wers bezochte wedstrijd, was het voetzeer matig. Ondanks dat
voortmeeuwen zeer kritiek. balniveau
voetbal kreeg ZandvoortmeeuHet was zondag een mooie ge- matige
wen een licht veldoverwicht maar senlegenheid om zich van de f ata- sationele momenten voor het Volele twee degradatieplaatsen op wijckers doel bleven achterwege. De
te werken, doch door het ma- Amsterdammers probeerden het met
die mede door sterk ingrijgere 1-1 gelijke spel heeft de counters,
pen van laatste man Frans Post geVolewijckers de Zandvoorters vaarloos waren. In deze rommelige
partij kwam het enige gevaarlijke moment voor de rust uit een vrije trap
voort Rik Keur knalde daaruit buiten
bereik van de doelman rakelings langs
de verkeerde kant van de doelpaal.

De tweede helft kende jammer genoeg slechts een opleving van vijftien
minuten. Toen had Zandvoortmeeuwen de strijd kunnen beslissen. Het
offensief leverde na enige minuten al
de openingstreffer op. Frans Post lanceerde Jan Hein Carree die laag en
fraai de Volewijckersdoelman het nakijken gaf. 1-0. Zandvoortmeeuwen
ging door en de volgende aanval
bracht Ivar Steen in scoringspositie,
doch hij miste de bal totaal. Na dit
kwartier was het over en kwam de Volewijckers meer aan bod. De gasten
namen het spel in handen mede door
het vele balverlies van de Zandvoorters. Die beschikten niet over een speler die de bal in de ploeg hield of een
goede pass kon afgeven. De Volewjjckers drong daardoor sterk aan maar
De jonge motorrijder beheerst zijn voertuig volledig, roto: Bram Stijnen de hoge voorzetten werden meestal een
prooi van Wim van der Kuijl. Na een
half uur spelen kwam Volewijckers tot
de verdiende gelijkmaker toen een
hoekschop ongehinderd ingekopt kon
worden, 1-1.

steeds even wennen voor de
ZVM handbalteams. Na het
zaalhandbal trekken de ploegen nu naar buiten en dat is
mede door de slechte weersomstandigheden nog geen prettige bezigheid. De resultaten
waren echter beter dan vorige
; week en de dames kwamen tot
een 9-9 gelijkspel tegen Me! teoor en de heren wonnen nipt
'van Accom/KSV met 12-11.

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 7,
Dirk Berkhout 2, Joop Boukes l, Gerard Boukes l, Hans Moll 1.

ZHC-hockeyteams

ZANDVOORT - Ook dit jaar
is er weer een voetbaltoernooi
voor de Zandvoortse basisscholen georganiseerd, zowel
voor jongens als voor meisjes.

Gerard Koning op weg
naar de motorcross top
ZANDVOORT - Zo af en toe
duikt in Zandvoort weieens
een sporttalent op en één van
hen is de zestienjarige Gerard
Koning. Als jongste senior
strijdt Gerard Koning dit jaar
mee om het kampioenschap
van Nederland bij de motorcross 125 cc en zijn devies luidt:
„Ik ken maar één stand pp
mijn gashandle en dat is,
open."

autobussen tot schroot gereden worden tijdens de World Record Day. Zaterdag 13 en zondag 14 juni komen de
'reuzen van de weg' naar Zandvoort
voor het Truckstar Power Festival,
Tijdens de traditionele Paasraces een evenement dat zijn weerga met
wordt een veertig-rondenrace voor de kent m Nederland.
supertoerwagens het hoogtepunt,
mede door spectaculaire benzinestops
Veel actieve sporters kunnen op
en rijderswisselingen. Tijdens de zondag 21 juni op het circuit terecht.
Pinksterraces is naast het nationale Op deze tien-sporten-dag worden alraceprogramina ook nog een optreden lerlei wedstrijden gehouden, zoals de
van een grote groep Engelse Porsche- marathon voor hardlopers, rolschaatrijders te zien. Zij rijden dan een wed- sen. rolskien en wielerwedstrijden.
stnjd voor hun kampioenschap. Dezelfde dag wordt een race voor het
Verder vermeldt liet programma de
Europees kampioenschap Formule Nationale Truckraces op 12 juli, de
internationale dragsterraces op 22 en
Ford 2000 verreden.
23 augustus, het 4WD-festival op 20
Voor het Britse kampioenschap ko- september en de Crazy Races op 26
men de Formule 3 coureurs op 28 juni december, Tweede Kerstdag.
hun rondes op Zandvoort afwerken, Motorraces, onder auspiciën van de
terwijl die dag de MG Metro's een race Stichting Motorpromotion, worden
voor het Europees kampioenschap rij- gehouden op 5 april. 3 en 24 mei en 16
den. Op zondag 13 september zal de augustus.
wedstrijd voor het Europees kampiVoor meer informatie, ook over de
oenschap Formule Ford 1600 ongeoverige races en evenementen, is ook
twijfeld het hoogtepunt worden.
dit jaar weer de infolijn in werking
Tenslotte zijn er nog de specifieke gesteld, telefoonnummer (02507) 16004.

De zege werd een prooi van John van
den Berg terwijl wereldkampioen
Dave Strijbos niet verder kwam dan
een zesde plaats. Voor dit seizoen
staan nog zes wedstrijden op het programma en daarin zal de Zandvoortse
Caballero/Yamaha-rijder zeker aan
de start verschijnen en hij hoopt op
aansluiting bij de Nederlandse toprijders.

• Met de openingsraces van aanstaande zondag start weer een druk seizoen
van het circuit.

Sporting Oss dames slaan
dit keer overtuigend toe
ZANDVOORT - Deze week
kwamen de topvolleybalteams
van Sporting OSS niet aan de
bak. Van de lagere teams sloegen de dames keihard toe terwijl de heren het lieten afweten. Ook de jeugd kon niet voor
een overwinning zorgen.
Het derde dames Sporting OSSteam dat enkele wedstrijden achter elkaar verloor, kwam weer goed voor de
dag en stuurde OVRA 3 met 1-3 naar
de kleedkamers. De eerste set toonde
weinig hoop op een positief resultaat
daar Sporting snel op een 7-2 achterstand kwam. De Zandvoortse dames
kwamen steeds beter in het spel en
knabbelden aan deze achterstand. De
spanning was terug bij 12-12 doch
OVRA wist toch de beslissende punten
te scoren, 15-13. Toen was het echter
de beurt aan Sporting OSS die vrij
eenvoudig de tweede set naar zich toe
trok met 8-15. De derde set leverde van
beide partijen zeer sterk spel op en
Sporting kwam op achterstand. Vanuit die achterstand werd de strijd toch
met fraai volleybal door Sporting beslist met 13-15. In de vierde set was de
weerstand van OVRA gebroken en
kon Sporting via een gemakkelijke 315 de 1-3 zege veilig stellen.

Beide teams probeerden nog wel de
zege te pakken, en daar was Zandvoortmeeuwen dicht bij. Een schot
van Jan Hein Carree werd door John
van der Zeijs verlengd maar werd met
moeite gestopt. In de laatste minuten
drong de Volewijckers nog wel aan
maar gevaarlijk werd het niet meer.
Het was voor Zandvoortmeeuwen het
tiende gelijke spel in deze competitie
en aanstaande zondag zal het in de
Het derde damesteam trad aan teuitwedstrijd tegen Halfweg wederom
gen Allides 8 en beide partijen bleken
erg zwaar worden.

volkomen aan elkaar gewaagd, 2-2. De
eerste set werd in het voordeel van
Sporting OSS afgesloten met 13-15 en
de tweede was voor Allides met 17-15.
Ook in de derde en vierde set gaven de
teams elkaar geen duimbreed toe en
werden de punten gelijk verdeeld, namehjk 15-11 en 11-15.
Het vierde damesteam kwam tot een
overtuigende winst tegen IDEE door
de fraaie cijfers van 10-15, 9-15 en 7-15.
Het goed draaiende Sporting kwam
geen moment in de problemen en domineerde van het begin tot eind. Ook
het vijfde damesteam behaalde eenvoudig de volle winst (3-0) ten koste
van SBY 5. Via de setstanden 4-15, 315 en 10-15 werd het karwei snel geklaard. Dit Zandvoortse team is nog
niet kampioen maar heeft al wel promotie te pakken naar de derde klasse.
De eerste twee teams promoveren en
Sporting is door nummer drie niet
meer te achterhalen.
Sporting OSS heren twee bood alleen in de eerste set tegenstand maar
was voor het overige kansloos tegen
HSVC l en verloor met 3-0. Het derde
herenteam, dat tegen de koploper
VVH 2 uitkwam, speelde een zeer goede wedstrijd. VVH had echter net iets
meer en liet zien, door de 3-0 zege, een
ware koploper te zijn. Ook de jeugd
had geen voldoende antwoord op het
spel van VCIJ-A en moest genoegen
nemen met een 3-0 nederlaag.

ADVERTENTIE

Groot Artiestengala TV Studio Aalsmeer
ZONDAG 5 APRIL 1987 OM 14.00 UUR
MET OPTREDENS VAN O.A.
FRANK ASHTON
SANDRA REEMER
FRIZZLE S1ZZLE
JOE BOURNE
SASKIA & SERGE
SHOWORKEST MICK DE BOER
THE MEDLEY SISTERS
THE CLARKS
HELEEN SCHUTTEVAER
SCOTT FITZGERALD
HENNY HUISMAN SHOW met
DIV. SOUNDMIXERS
UIT ENGELAND:
THE WALL STREET CRASH

PRESENTATIE:
RON BRENDSTEDER
TINEKE

HENNY HUISMAN
SANDRA REEMER
ENTREEPRIJS ƒ20,-

FRANK ASHTON

(tegen inlevering van de bon op deze pagina).
Kaarten zijn vanaf vrijdag 20 maart 1987 verkrijgbaar bij het kantoor van
- Zwanenburgse/Halfwegse Courant
- Badhoevese/Slotense Courant
- Aalsmeerder Courant/Ronde Vener/
Uithoornse Courant, Dorpsstraat 8 Aalsmeer
- Amstelveens Weekblad
Dorpsstraat 52-54 Amstelveen
- Nieuwe Weesper/Muider Post
kantoor: Nieuwstraat 13, Weesp.
- Zandvoorts Nieuwsblad
kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort.

FRIZZLE SIZZLE

Bon voor abonnees van deze krant
Tegen inlevering van deze bon en betaling van
ƒ 20,- per toegangskaart heeft
Naam: .
Adres: .
Plaats:

Postcode

als abonnee van (naam krant)'
(zolang niet uitverkocht)
recht op het bijwonen van het „groot artiesten
gala" m tv-studio Aalsmeer op zondag 5 april
1987 aanvang 14.00 uur.
N.B. Per bon maximaal 4 kaarten.

DONDERDAG 26 MAART 1987
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Opel Senator 2.5i automaat
Een comfortabele grote reisautomobiel

Anti-Blokkeringssysteem
en anti-slipregeling
van Mercedes-Benz
Hot is mot hodri|K;iuti)\ .il mot andcis
dan mot pcrsoncruuito'v slippen \\illon
/o .illom;iiil. Mii.it gelukkig lo\on \\o in
hot elektronische ti|dpcrk. \\.uiidooi
unmi>»oli|ko /aken muuoliik /i|n go\\uidon \\';inl als ue even do twee hootdoor/iiken \;iii slippen - met alle ge\olgen
\an dien - hi| de kop pakken, dan b l i j k t
dat remmen en het doorslaan \,m d<wiolon In| gas geven do grote hiMisduenois /i|n

Autonteuws
Door Rein Leppink

w
Oplossing

TOVER
BENZ

hn ki|k. \oor de/.e lv.cc veroor/akcrs
\ a n slippani|on hooit do elektronica al
een oplossing gevonden. Voortrekkers
op dit gebied /ijn Daimler Ben/ on
Boseh. namen die uiteraard goon introduetie behoeven.
In eerste instantie kuam het Anti-Blokkonngs-Systeom uit do hus. dat /orgt dat
de wielen met kunnen blokkeren. Een
/ogen \oor de mensen on de ver/ekeringsmaatsehappijen. Immers, oen aulomobiel mot geblokkeerde wielen is niet
alleen onbestuurbaar maar /ookt ook alti|d het laagste punt van do weg op en in
hot gunstigste geval is dat do vangrail
maar \ oor hot/oltdo gold kan hot ook een
dikke boom ol oen kanaal xijn.
Minder bekend is de Anti-Slip-Regoling
Do/e regeling /orgt dat do aangedreven
wielen niet kunnen gaan doorslaan of
spinnen. Immers, hot effect van een
doorslaand \\iel is het/elfde als dat van
oen stilstaand wiel: het zoekt door do
Asaartekraeht onherroepelijk ook het
laagste punt van de weg op. Vooral bi|
vrachtwagencombinaties hoeft dat tot
iieuilu dat de /aak /al gaan scharen.

Kosten terugverdienen
Maar nu we het toch even over hot bodrijfsvervoer hebben, wist u dat ABS en
ASR in die sector niet alleen do veiligheid verhogen maar dat de daaraan verbonden kosten ook vrijwel altijd terug
verdiend worden?
Zo geldt bijvoorbeeld in Duitsland in hot
algemeen bij ABS een korting van !()'!<,
op de verzekeringspremies. Ook wanncer dat - zoals in Nederland - nog niet
het geval is, dan zal het zeker worden
meegenomen in de overwegingen waarin
de risicofactor in een bedrijf wordt bopaald, of tenminste komt het te zijner tijd
in de no claim korting tot uiting. De kans
op kleine schades, die mogelijk onder het
eigen risico vallen, zijn bovendien kleiner.

MENNO SIMONSZHUIS
Doopsgezind
Verzorgingstehuis,
te Amsterdam-Buitenveidert,
zoekt ter ondersteuning van de
ziekenafdeling:

2 verpleeghulpen
voor dag- avond- nacht- en
weekenddiensten.
Ervaring noodzakelijk.
Voor de afdeling Verzorging:

Diiferentieel-schade door eenzijdig
spinnende wielen, die mede door gevolgschade /eer hoge reparatie-, sleepon stilstandkosten kunnen veroorzaken.
/i]ii door ASR uitgesloten. Verkeerd gebiuik van diflerentieel-sloten kan overigons tot soortgelijke kostenposten leiden
en ook die worden met ASR vermeden.
Do bandenkosten worden - naar do ervarmgen van Duitse transportbedrijven met tenminste \()"',, gereduceerd. Er
ontstaan namelijk geen remplekken
moer door blokkerende wielen en de
slijtage van de banden op de aangodreven assen wordt door ASR sterk beperkt
doordat aandrijfslip wordt voorkomen.
Aan do kostenkant /.ijn er dus besparingon maar ook aan de onbrengstonkant
oefenen ABS en ASR hun positieve invloed uit. De kans op stilstand voor het
herstel van kleine en grote ongcvalschades en mogelijke achterasschado wordt
sterk beperkt on u weet zelf wel wat oen
combinatie met chauffeur per dag kost.
ASR /orgt bovendien voor minder
moeite op gladde wegen en besneeuw de
hellingen en beperkt het aantal keren dat
- tijdrovend - sneeuwkettingen worden
gemonteerd. ABS verhoogt vooral bergafwaarts do mogelijkheden.
Dat betekent zeker minder tijdverlies.
Daarbij komt dat de kans dat een rit
uitgesteld, afgelast of onderbroken moet
worden omdat de wagen bijvoorbeeld op
een helling blijft steken, veel kleiner is.

Aannemersbedrijf

F. M. SCHILDER

Goede verwarming
Tikkeltje onderstuurd
Het weg- en bochtengedrag is ook al
voorbeeldig, weinig problemen met zijwind en in bochten gedraagt hij zich uitstekend. Dat is niet zo verwonderlijk
want deze Opel Senator is voorzien van
een geraffineerde onafhankelijke achterwiclophanging.
Natuurlijk reageert hij een tikkeltje onderstuurd. Gaat hij zich in een natte
bocht een beetje te enthousiast verzetten
tegen het nemen van die bocht, dan is het

Toevallig - wat heet toevallig - reed ik in
een bar koude periode met de Senator en
dan realiseer je je pas dat een goede
verwarmingsinstallatie toch wel erg
comfortabel is. Deze installatie bracht
het interieur in een wip op een behagelijke temperatuur.
Met de remmen zult u ook al weinig
problemen tegenkomen. Het /ijn schijven rondom, bekrachtigd en gescheiden
en ze brengen deze bijna 1400 kg wegende koets dan ook in de kortste keren
tot stilstand.

Zowel in M 6 C ba U,

Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

Een dijk van een reisautomobicl, deze
Senator 2.5i. Alles zit erop, in en aan,.hi|
heeft een wel zeer goedmoedig karakter
en stuurt haarscherp en licht, wat mede
te danken is aan de plezierige stuurbckrachtiging.
Ook het gemiddelde verbruik is redelijk
te noemen, zeker wanneer wc ons realiseren dat ik regelmatig het onderste uit
de kan heb gehaald want dan is een gcmiddeld verbruik van l op 8,2 gewooji
netjes. Voor het gebodene is de prijs dan
ook alleszins redelijk want u staat al a; n
het hoofd van'zo'n vorstelijke reisautt mobiel voor ƒ 53.222,--.

Techniek
Voorin geplaatste zescilinder lijnmotcfr.
Cilinderinhoud 2490 cm3. Boring x slyg
87 x 69,S mm. Compressieverhouding
9,2: l . Max. vermogen 103 kW bij 52QO
omw/min. Max. koppel 205 Nm bij 4000
omw/min. Accu 12 V, 44 Ah. Dynamo
780 W. Elektronische ontsteking. '.
Achterwielaandrijving,
automatische
vierversnellingsbak.
Wielophanging
voor onafhankelijk met McPhersón
veerpoten en stabilisator. Wielophanging achter onafhankelijk met draagaimen, schrocfveren en tclescopische
schokdempers. Schijfremmen rondorn.
bekrachtigd en gescheiden. Stuurinricjiting kogelkringloop, bekrachtigd.
Lengte 483,9 cm, breedte 172,2 cm.
hoogte 141,5 cm. Wielbasis 268,3 cm.
Spoorbreedte voor 144,7 cm. Spoorbreedte achter 147,2 cm. Draaicirkol
10,80 m. Massa 1370 kg. Max. aanhanggewicht ongeremd 700 kg, geremd 1700
kg. Inhoud brandstoftank 75 liter. Velgmaat 6J x 14. Banden 195/70 VR 14!

VV.I.R. premie

Prestaties:
Een ander voordeel is dat de W.I.R.
premie over de aanschaf moet worden
afgetrokken en dat voorts de fiscus een
flink stuk meebetaalt aan zo'n investering in veiligheid. Ik durf dan ook te
voorspellen dat binnen een beperkt
aantal jaren die hele ABS en ASR voorzieningen net zo verplicht zullen worden
als jaren geleden remmen op alle wielen.
En bovendien zeer binnenkort standaard
geleverd zullen worden op bedrijfsautomobielen. helemaal zeker op bedrijfsautomobielen van Daimler-Benz.

Topsnelheid 197 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in 10,3
sec.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de
test l op 8,2.

Geld:
Senator 2.5i met vijfbak ƒ 51.204-,--,
Senator 2.5i met automaat ƒ 53.222,-.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 917,~ tot
ƒ 95 l,-- per jaar.

N.V. „LMIC"

Voor ons in mei a.s. te vestigen bedrijf in Zandvoort
* worden gezocht

J. JONGSMA!

(administratief) medewerkers (m/v).
Vereisten: diploma MAVO, HAVO of MEAO.

Curiestraat 8.

Telefoon: wenkpl./mag.
'showr.

:

Labsratory, Management and Information Consultancy

Autobedrijf

verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij o.a.
kozijnen en ramen monteren met speciale tochtprofielen?

Interesse voor kantoorautomatisering.

12323
13360

Leeftijd: 18-35 jaar.
Schriftelijke reacties naar: Haarlemmerstraat 3A,
2042 NA Zandvoort.

OFF. FORD Service en Verkoop
tuinbanken

Telefoon 023-360929

1 verzorgingsassistenfe/afdelingshulp
Gezonde voeten door een juiste voetverzorging

Liesbeth Sluijter

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de
directie van het Menno Simonszhuis,
Noordhollandstraat 1, 1081 AS
Amsterdam.

voldoende om de 140 paardekrachton
middels het gaspedaal wat forser aan het
werk te zetten en ogenblikkelijk breekt
dan de achterkant ook iets uit, waardoor
'de zaak weer mooi in het gareel komt.
Zoals het een oprechte en eerlijke grote
reisautomobiel betaamt is er ruimte en
comfort in overvloed voorhanden. De
voorzetels zijn royaal te verstellen, met
een behoorlijke zijdelingse steun en
werkelijk prachtig bekleed. Het hele interieur straalt trouwens klasse uit. Een
compliment voorde ontwerpeis van het
dashboard en de bedieningsorganen is
ook op zijn plaats. Het dashboard is duidelijk en overzichtelijk. In één blik zijn
alle meters, motortjes en waarschuvvingslampjes te overzien.

Nieuwe en Inruil FORDS?

VERBOUWEN??

Arbeidsvoorwaarden
overeenkomstig de CAO
Bejaardentehuizen.

In het vooronder van de Opel Soator 2.5i
zit oen brave 2.5 liter zescilinder lijnmotor. met een prachtige viorversnellingsbak daaraan vastgeschroefd. Deze motor
hoeft een zuigerverplaatsing van exact
2490 cm3 en beschikt over een vermogen van 103 kW hij 5200 omvv/min en
een ma.x. koppel van 197 Nm bij 4000
omw/min. Hij zorgt voor een topsnelhoid van 197 km/h en voor het sprintje
van O tot IOO km/h zijn 10.3 seconden
nodig. Ik had u al verteld dat aan deze
soepele zescilinder motor een automatische versnellingsbuk zat geschroefd. En
aan deze vierversnellingsbak is te nierken dat General Motors al tientallen jaren ervaring heeft met het maken van
automatische versnellingsbakken want
zelden heb ik zo'n prettige automaat
meegemaakt. Het ding schakelt vrijwel
ongemerkt. Je moet je er echt even op
concentreren om te voelen wanneer het
apparaat over- ot terugschakelt. Nu al
haast weer vanzelfsprekend heeft de/o
automatische versncllingshak «ik oen
blokkering op do twee hoogste versnellingon. waardoor de verliezen in de koppel -omvormer oi vloeistofkoppeling
uitgeschakeld zijn. Want die verliezen
waren toch altijd nog zo'n tien procent on
dat was te merken in do snelheid én in de
portemonnaie.

Med. Gedipl. Voet- en Schoenkundig Pedicure (S.V.OS)
Praktijkadres:
Kostverlorenstraat 31, Zandvoort of bezoek aan huis.
Tel. 02507-16047 b.g.g. 13163

van echt teakhout, fabr. Barlow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.
vanaf

KEUR en ZOON
VERF

GLAS

520,-

zoekt een

tabernal sinds -\SB9
SS Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
•:$ (ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

BEHANG

VERKOPER
Wij bieden:
Voor de juiste man prima secundaire
arbeidsvoorwaarden en een goede
werksfeer in een enthousiast dynamisch
gezond bedrijf, waaronder een Glashandel
en een Schildersbedrijf.
Wij vragen:
Ervaring in winkelverkoop doe het zelf
branche, handigheid met glas is een pré,
zelfstandig kunnen werken, flexibel zijn en
de juiste werkinstelling bezitten.

ïkruldz

Belangstelling?
Wij worden het zeker eens, vragen
naar Hr. Keur

KEUR en ZOON

kq.

Paradijsweg 2-6, Zandvoort.
Tel. 02507-15602 of 02507-16089.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,

Celsiusstraat 192, Zandvoort-

Weekmedia,

Gasthujsp|ein 12,

Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,

- iso gr

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. BakelS, Kerksiraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,

BOUCHERIE

Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort
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Aanspoelen Loeres werd nauwelijks voor mogelijk gehouden
Op donderdagnacht, de nacht van
29 op 30 maart 1962, komt een vrachtwagen met aanhanger het in rust gedompelde Zandvoort binnenrijden. Op
de boulevard, ter hoogte van de Sterref lat draait het voertuig en wordt achteruit een strandafgang op gemanoeuvreerd. Beneden op het strand
wordt in allerijl een pad van balken
aangelegd. Even later schuift van de
aanhanger een steekwagen omlaag,
met daarop een loodzwaar gewicht.
Een aantal handen grijpt het ijzeren
buizenframe en sjort het wagentje
over de balken, in de richting van het
harde strand.

moment en de verlichting van de boulevard brandt al op halve sterkte. Na
een korte krachtsinspanning krijgen
de mannen de steekwagen op de eerste
bank. Hier moeten vier van hen het
verder zien te rooien. Zij zetten zich
met het wagentje in beweging voor een
tocht van vijfhonderd meter in zuidelijke richting.

Ondertussen worden bij de strandafgang de balken weggehaald en ingeladen. Met harken worden de sporen
zo zorgvuldig mogelijk weggewerkt.
Dan wordt het wachten tot de vier
mannen hun vracht hebben gelost en
zich ijlings hebben teruggespoed. UitMet alles is rekening gehouden tij- eindelijk doemen zij op in het duister.
dens de drie maanden durende voorbe- Kort daarop maakt het gezelschap dat
reiding. Het is inderdaad eb op dit het wegkomt.
De volgende ochtend vindt een 'argeloze' Ed Fransen, terwijl hij zijn
honden uitlaat, een beeld op het
strand, ter hoogte van zijn Paviljoen
Zuid. Precies voor de .plek waar zich
een mui bevindt en waar in de loop der
tijden al allerlei voorwerpen zijn aangespoeld, naar het schijnt zelfs een
vliegtuig uit de oorlog. Even later
waarschuwt hij de politie. Verwondering alom. Een landelijk bekende fotograaf is wonderlijk snel ter plaatse.
Toevallig geeft diezelfde ochtend
korpschef Van Maris een persconferentie over een nieuw verkeersplan
omtrent het circuitgebeuren. De landelrjke pers is hierbij aanwezig. Plotseling staat de telefoon hier roodgloeiend. Verschillende redacties bellen
hun journalisten met de mededeling
dat zij snel naar het strand moeten
omdat daar een beeld is aangespoeld.
Een fotograaf is al langsgekomen met
foto's van het beeld. Het bericht moet
nog mee in de eerstkomende edities
dus er is haast bij, ook al is er dan geen
tijd om een en ander te verifiëren. Zo
ontstaat een enorme publiciteit rond
het beeld, dat zelfs het journaal haalt.

Zaterdagmiddag

Paaseilandbeeld 25 jaar geleden 'gevonden'
Woensdag
l april is het vijfentwintig
jaar geleden dat het paaseilandbeeld op het Zandvoortse
strand 'aanspoelde'. Een met
veel zorg voorbereide grap
van het 'l april-complot 1962',
naar een idee van de plaatselij ke beeldhouwer Edo van
Tetterode. Volgens hem
moest een goede grap iets onmogelijks in zich hebben. Hij
kreeg geljk. De vondst wekte
alom verwondering vooral
omdat men zich afvroeg hoe
zo'n zware kolos kon 'aanspoelen'. Deze vraag heeft de
gemoederen wel enkele dagen
bezig gehouden, tot genoegen
van de medewerkers. Tijdens
een besloten reünie, woensdag in Paviljoen Zuid, komen
zij nog eens bij elkaar.

ambten is ingeseind dat het hier om
een filmopname gaat.
Later op de dag wordt een persconferentie belegd m hotel Rozeboom te
Bussuin, waar speciaal daarvoor een
VIP-kamer is ingericht. Hier oppert
'professor Lindestróm' in zangerig
Duits de mogelijkheid, dat, na de ontdekking van het Paaseiland door Jacob Roggeveen, op paaszondag m het
jaar 1722, het beeld als ballast is meegenomen. Vermoedelijk is het schip
voor de kust in moeilijkheden gekomen, waarna het zware voorwerp
overboord \s gezet. In dat geval zou de
zee nu eindelijk zijn geheim prijs hebben gegeven. De Oudheidkundige
Dienst uit Leiden bevestigt later dat
dit niet onmogelijk wa.s
Nadat het beeld m bijna alle kranten heeft gestaan en twee dagen achtereen op het NTS-journaal is geweest,
wordt het geheim op zondagochtend
met een kranslegging onthuld. Op het
lint staat 'l april 1962'. Het voorwerp
kwam met van het Paaseiland maar
uit Amsterdam en was het product
van de Zandvoortse beeldhouwer Edo
van Tetterode. Hij had het beeld vervaardigd uit een stuk zandsteen dat
over was van de erebegraafplaats. Bovendien vertoonde hij een opvallende
gelijkenis met professor Lindestróm,
wat niet toevallig was. zo bleek die
zelfde avond tijdens het actualiteitenprogramma van de KRO.

• De drie maanden
durende voorbereiding
was niet voor niets geweest. De
vondst wekte verwondering alom.

Op zaterdagmiddag wordt op Schiphol omgeroepen dat een vliegtuig uit
• Edo van Tetterode met zijn
Stockholm is geland. Een aantal perspaaseilandbeeld, kort na de onthulling mensen verdringt zich rond de uit-

Wat de wachtenden niet gezien hebben, is dat het vliegtuig aan het eind
van de landingsbaan halt hield, in afwachting van een Jeep van de marechaussee. Hiermee werd een in Zandvoort niet geheel onbekend persoon

naar het vliegtuig gebracht, om in te
stappen. Even later stapt tussen de
passagiers professor Lindestróm uit
en vervolgt zonder problemen zijn weg
langs de douane. Ook al heeft de man
niet het juiste paspoort. Maar de be-

Beschuit met muisjes

Kennismaking met
manuele-therapie

ZANDVOORT - VVV-directeur Hilbers is zeer vergenoegd
met het initiatief van de Ondernemers Vereniging Zandvoort, waarvan nu het TERPrapport het resultaat is. Hij is
van mening, dat alle voor
Zandvoort verantwoordelijke
groeperingen rekening moeten houden met deze betrokkenheid van de ondernemers.
"Zij moeten dan ook naar vermogen handelen volgens de in
het rapport genoemde suggesties", aldus Hilbers. Op het gebied van de promotie heeft hij
echter wel enkele kritische opmerkingen.

VW-directeur Hilbers over rapport TERP:

Beschuit met muisjes is volgens een
oude Hollandse traditie dé traktatie
bij een geboorte. Maar bij de familie
van Prosper Bien Aimé, de eigenaar
"van een familiepension. Het bedrijfje
draait echter niet zo best. Daardoor is
zijn financiële toestand nijpend en
staan de schuldeisers regelmatig op de
stoep.
Gerrit, de enige broer van Prosper,
ooit als het zwarte schaap uit de familie verdreven, keert na zevenendertig
'jaar uit Australië terug en bezoekt zijn

familie. Maar onverwacht, tijdens een
spelletje kaart, overlijdt hij.
Dan blijkt dat Gerrit goed geboerd
heeft in Australië en bepaald niet arm
is teruggekomen. Op zijn bankrekening staat zelfs een flink bedrag. Prosper en zijn neef Baptiste zijn de enige
erfgenamen. De situatie die dan ontstaat, toont de kijker de hartvochtige
schraapzucht van deze kleinburgerlijke familie.
Aan deze uitvoering, die de afsluiting van het toneelseizoen is, nemen
twaalf spelers deel. Voor enkele van
hen is het de eerste keer dat zij met
toneelvereniging Hildering optreden.
De regie is als vanouds weer in handen
van Alie Bol, die wat dat betreft al een
behoorlijke reputatie heeft opgebouwd.
De voorstellingen vinden plaats op
vrijdag en zaterdag, 10 en 11 april in
gebouw De Krocht. Aanvang 20.15
uur.

ZANDVOORT - In het Gezondheidscentrum Zandvoort worden door
de plaatselijke kruisvereniging komende maanden enkele voorlichtingsavonden georganiseerd. De onderwerpen verschillen per avond.
Maandag 30 maart zal Maarten Koper, fysiotherapeut te Zandvoort, een
en ander vertellen over manuele-therapie.
De avond in het Gezondheidscentrum Zandvoort, aan het Beatrixplantsoen, begint om 20.00 uur. Toegang en koffie zijn gratis. Tevens
wordt men deze avond alvast géïnformeerd over de volgende bijeenkomst,
op 27 april. Deze heeft Mensendieck
als thema, wat behandeld wordt door
Judith Pijpers.

Bert Rinkel als gastdocent naar VS
ZANDVOORT - Bert
Rinkel is uitgenodigd om
als gastdocent naar een
universiteit in de Verenigde Staten te komen. De zevenentwintig-jarige Zandvoorter kreeg deze uitnodiging nadat hij begin maart
was gepromoveerd tot
'doctor'.
Bert volgde zijn studie in de
chemie aan de Rijksuniversiteit
van Leiden, op de faculteit voor
wiskunde en natuurwetenschappen. Hij promoveerde met zijn
proefschrift NMR Studies of

DNA Structures in Solution, een
studie betreffende de erfelijkheidsleer. Dit maakte dermate indruk, dat de universiteit van Berkeley, in de Verenigde Staten van
Amerika, hem als gastdocent uitnodigde, voor een periode van
twee jaar.
Bert Rinkel, oud-leerling van
de Wilhelminaschool, is geboren
en getogen in Zandvoort. Vlak
voor zijn doctoraal-examen heeft
hij zich echter in Leiden gevestigd, waar hij nu nog woont.

"Ik vind het jammer, dat er bij de
opsomming van promotie-materiaal
van de streek VVV, waarvan Zandvoort een volwaardig partner is, het
échte drukwerk niet genoemd wordt",
aldus Hilbers. "Ik mis bijvoorbeeld de
Streek-hotel/pension/restaurant-lijst
en vooral de Streek-brochure, met een
oplage van ongeveer honderd duizend
exemplaren, die over het hele land verspreid wordt. Zo worden ook de beursbezoeken niet genoemd, evenals bijvoorbeeld perscampagnes en contacten met de media. Allemaal activiteiten op het gebied van de promotie.
Deze mag je toch niet vergeten, wil je
het rapport goed kunnen beoordelen".
Er is één zaak die Hilbers 'uiterst
gevaarlijk' noemt, namelijk dat het
rapport melding maakt van de Stichting Promotie Zandvoort, zij het ook
met de toevoeging '(nu nog in oprich-

Ook de fotograaf was ingelicht,
evenals de korpschef en burgemeester
Van Fenema. Daardoor werd in het
eerste politierapport gesproken over
een verondersteld boegbeeld. In verband met eventuele lastige vragen
werd Fenema gesuggereerd, te antwoorden met de veronderstelling dat
het hier om een vondst met historische
waarde zou gaan. De persconferentie
op vrijdagochtend was een toevallige
samenloop van omstandigheden, die
echter wel de enorme publiciteit m de
hand werkte.

Krajislcgging
Het beeld is later geplaatst bij Paviljoen Zuid. en door Mies Bouwman als l
Apnl-monument onthuld. Het vijfentwmtig-jarig bestaan van het beeld
wordt woensdag in Paviljoen Zuid herdacht met een reünie van alle medewerkers. Dit zijn onder andere Carel
Enkelaar (NTS-Journaal). Peter van
Campen (NCRV), Roei Renssen
(NTS). Han Mulder (KRO) en 'vinder'
Eddie Fransen. Zij ontvangen een speciaal voor dit jubileum geslagen Loeres-hennneringsmedaille.
Om 15.30 uur zullen door autonteiten en bevriende organisaties kransen
worden gelegd. Het genootschap heeft
de Noor Thor Heyerdahl, schrijver
van een boek over het paaseiland,
'Aku Aku', uitgenodigd om de jubileum-krans te leggen. 'Aku Aku' was de
inspiratiebron voor de loeresgrap. Tevens zal Carel Enkelaar, voormalig
hoofd NOS. in het paviljoen een gedenkbord onthullen.

Drie maanden was Van Tetterode
bezig geweest met de voorbereidingen,
daarbij geholpen door diverse mensen,
waaronder Carel Enkelaar, toen werkzaam bij de NTS. Ook de NCRV was
hierbij betrokken evenals Han MuiIn verband met de feestelijkheden
der, presentator van het KRO actuahrond het vijfentwintig-jarig bestaan
teitenprogramma.
van 'Loeres' is de uitreiking van de
Niets was aan het toeval overgela- Prix de Joke '87 verschoven naar
ten. Van tevoren was al uitgerekend woensdag 22 april. Deze gebeurtenis
hoe de waterstand die nacht zou zijn zal op 'loeres- en humorwaardige wijen zelfs ook met de maanstand was ze' plaatsvinden in Palace Hotel.
rekening gehouden. Daarnaast waren Volgend jaar zal uitgebreid het vijfenook proeven gedaan met stenen voor- twintig jarig bestaan van het l Aprilwerpen in water. Ed Fransen stond al genootschap - sinds 1963 - worden gedrie maanden in het scenario terwijl vierd.

gang, wachtend op de Zweedse professor Lindestróm die wellicht meer duidelrjkheid in deze zaak kan brengen.
De professor arriveert inderdaad,
maar wordt direct weggeleid, naar
men vermoed naar de VIP-room.

ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering legt op
het ogenblik de laatste hand
aan het stuk 'Beschuit met
muisjes', van Herman Heyermans. Over twee weken zal dit
in gebouw De Krocht op de
planken gebracht worden.

hijzelf nog van niets wist. De avond
tevoren werd zijn medewerking gevraagd.

'Voor een juiste beoordeling is
enige kritiek wel noodzakelijk'
ting)'. "Het is heel jammer, maar die
stichting bestaat helemaal niet, terwijl er in het rapport wel een aantal
keren over gesproken wordt. Kijk, er
bestaat op het gebied van opzet en uitvoering van evenementen, op vrijwillige basis wel een vorm van samenwerking tussen vier 'partijen'. De OVZ, de
horeca, de strandpachters en de VVV.
Maar die samenwerking is dan ook
uitsluitend gericht op evenementen.
Als je dat samenwerkingsverband een
naam als Stichting Promotie Zandvoort gaat geven, is dat een gevaarlijke
zaak. Promotie hoort juist bij de VVV
en deze VVV behoort dan ook de middelen te hebben om promotie te kunnen maken. Met het vermelden van
zo'n stichting, loop je het risico dat die
naam een eigen leven gaat leiden. Zo
ontstaat dan een verbrokkeling van
taken, en dat moeten wij voorkomen".
Volgens Hilbers is het wel te hopen,
dat de samenwerking bij het opzetten
van evenementen nog verder doorgevoerd wordt en in de toekomst 'weilicht optimaal en professioneel uitgevoerd'. "Maar wij mogen natuurlijk
ook niet de zéér enthousiaste inzet van
vele anderen vergeten. Die heeft in het
verleden al tot grootse daden geleid,
zoals het jazz-festival of de plezierige

solexrace, evenementen die nu juist wegwijzering op deugdelijkheid te
nét niet in het rapport worden ge- controleren en eventueel te herzien.
noemd".
Als het aan Hilbers ligt, mag er aan
Overigens ziet Hilbers het rapport de hand van het rapport in de toeuiterst positief. "Het bestuur van de komst veel gebeuren. "Het rapport
OVZ mag zich dan ook gelukkig prij- heeft veel geld gekost en ook daarom is
zen met de grote opkomst bij de pre- men wel verplicht, zich terdege besentatie. De verantwoordelijke groe- wust te blijven van de inhoud. Er zal al
peringen, en dat is zeker niet alleen het mogelijke gedaan moeten worden,
het gemeentebestuur, zullen zich deze om er inderdaad mee te kunnen werbetrokkenheid van het bedrijfsleven ken. Het mag dan ook zeker niet in een
moeten aantrekken en ieder naar ei- of andere la verdwijnen".
gen vermogen handelen volgens de
suggesties uit het TERP-rapport".
Met genoegen constateert hij 'dat
het OVZ-bestuur de allereerste stap in
die richting heeft gezet'. "Juist nu er
in het VVV-kantoor een interne verbouwing plaatsvindt, waarmee wij een
betere werksituatie voor het personeel
willen creëren, wat uiteindelijk ook
Bel voor vrijdag
doorwerkt in de resultaten. De OVZ
heeft er zorg voor gedragen, dat er ook
12.00 uur
in de aankleding wat planten betreft,
voorzieningen zijn getroffen. En dat
alles met het oogmerk: we moeten er
ons kantoor, telefoon
samen wat aan doen". Ook binnen de
VVV heeft men zich beraden over een
onderdeel van de service aan de toerist, de bewegwijzering. Men heeft
reeds een eerste overleg gepleegd met
de Dienst Publieke Werken, om de be-

Uw krant
niet ontvangen?

1 71 66

De Bewaarschool

• Bert Rinkel gaat voor twee jaar
naar Berkeley.

PvdA is meest succesvol
bij statenverkiezingen
ZANDVOORT - PvdA en
VVD vertonen bij de verkiezingen van de afgelopen jaren
het meest stabiele beeld in
Zandvoort, maar de tevredenheid hierover zal bij beide niet
even groot zijn. Het aantal
stemmers op de PvdA stijgt
sinds de statenverkiezingen in
1982 voortdurend, terwijl de
aanhang van de VVD het
steeds meer af laat weten.
Daardoor kan de Partij van de
Arbeid in de badplaats aangewezen worden als de grote winnaar bij de afgelopen verkiezingen voor de Provinciale
• Staten. Ook het CDA maakte
vorige week een goede beurt,
zij het dat het percentage
stemmen l°ger lag dan bij de
kamerverkiezingen van 1986.
De partij van de Groenen had
in Zandvoort een opvallend debuut.
De Partij van de Arbeid zit duidelijk
in de lift. Met 29,6 procent van de
stemmen in Zandvoort behaalde deze
partij 10,7 procent meer dan bij de statenverkiezingen in 1982. Ook ten opzichte van de kamerverkiezingen in
1986 is er een stijging waar te nemen,
zij het iets minder sterk, namelijk 2,1
procent. De uitslag stemt de leden zeker tot tevredenheid. Volgens fractievoorzitter Ineke Wind is de winst ten
opzichte van de kamerverkiezingen
een teken dat de PvdA goed bezig is in
Zandvoort. "De mensen merken dat je
voor hen bereikbaar bent en ook voor

derd tweeëntwintig stemmen, 1,6 procent van het totaal, een opvallend debuut. Hiermee werd deze partij in
Zandvoort direct de grootste van de
'kleine', gevestigde partijen, groter
nog dan PPR of CPN. Deze laatste
bevindt zich met de 1,2 procent van
vorige week weer duidelijk in een stijhen hard aan het werk bent. En dat is gende lijn, in vergelijking met de katoch wel het belangrijkste". Wel be- merverkiezingen in 1986, al bleven de
treurt zij het steeds geringer' worden resultaten ver onder die van de statenverkiezingen in 1982. Het zelfde geldt
van de opkomst.
voor de PSP (0,7%) en de PPR (1,3%).
De PvdA kan duidelijk meer tevreGeringe winst ten opzichte van 1986
den zijn dan het CDA, dat sinds 1982
een weinig stabiel beeld geeft bij de was er ook voor de kleine partijen
verkiezingen. Was het percentage bij RPP/GPV/SGP (0,6 %) en Centrum
de kamerverkiezingen met 7,4 procent Democraten (0,3%). De Socialistische
flink gestegen ten opzichte van de sta- Partij en de Socialistische Arbeiders
tenverkiezingen, vorige week woens- Partij behaalden de 'poedelprijs' met
dag was er weer een terugval met 3 elk één stem.
procent tot de einduitslag van 20,5 De opkomst in Zandvoort bij de statenverkiezingen bleef met de 61,6%
procent.
enigszins achter bij die in 1982 (66,8 %).
De verkiezingen moeten de VVD
De verdeling van de zetels in de Proweinig reden tot tevredenheid geven,
al heeft deze partij nog steeds de mees- vinciale Staten van Noord-Holland
te stemmen in Zandvoort. Sinds de vo- ondergaat na deze verkiezingen een
rige statenverkiezingen is er een enor- behoorlijke verandering. De VVD
me terugval te bespeuren. Van 50,2 in heeft een flink verlies geleden, waar1982 liep het percentage stemmen te- door haar aantal zetels terugloopt van
rug tot 36,6 bij de verkiezingen van dit 22 naar 16. De PvdA maakt een flinke
jaar. De neergaande lijn was ook al te sprong vooruit. Haar aantal stijgt met
merken bij de kamerverkiezingen in liefst 9 zetels, van 19 naar 28. Ook het
1986, toen deze partij in Zandvoort nog CDA staat op winst, zij het met een
maar 38,4 procent van de stemmen be- bescheiden aantal van 2 zetels, waardoor het totaal op 21 komt. D'66 staat
haalde.
op een gering verlies. Deze partij zal
De aanhang van Democraten '66 het de komende jaren met zes zetels
liep met 0,2 procent iets terug ten op- moeten stellen, in plaats van zeven. De
zichte van de vorige statenverkiezin- CPN ziet haar vertegenwoordiging
gen, maar in vergelijking met de ka- met 3 zetels meer dan gehalveerd, van
merverkiezingen betekent de 7,6 pro- 5 naar 2, terwijl ook de PSP een flinke
cent van vorige week een kleine winst ade*" moet laten. Deze partij verliest 2
van
de 4 zetels. PPR
en
van 0,7 procent.
RPF/GPV/SGP blijven gelijk. De
De Groenen hadden met hun hon- Groenen behaalden verrassend l zetel.

Opvallend debuut
Groenen

Deze week een foto van de 'bewaarschool', daarvóór ook wel het 'poppenschooltje' genoemd, met juffrouw Josina van de Ende. Het gebouwtje
stond op een plek, ongeveer achter de huidige brandweerkazerne. De foto
dateert uit ongeveer 1927.
In de korte tijd die hiervoor beschikbaar was zijn slechts enkele namen
bekend geworden: helemaal links in op de derde bank, Kees Visser.
Middelste rij: links vooraan Martha van Petegem; tweede bank links,
M i en Weber; achteraan, Cor Paap. Rechter rij: tweede bank, Maartje
Paap en haar zusje.
Rechts vooraan staat juffrouw Annie Koning en achteraan juffrouw van
de Ende.
De foto is van Mien Kerkman-Weber.

Het Zandvoorts Nieuwsblad wil regelmatig dit soort oude foto's plaatsen.
Dat kunnen ook foto's van toneel-, sport- of andere verenigingen zijn.
Wij nodigen de lezers uit, om, indien zij hieraan een bijdrage willen
leveren, een oude foto in te sturen of af te geven bij het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Liefst met het jaartal en zoveel mogelijk namen van de afgebeelde personen. Het moment
waarop de opname is gemaakt, moet echter wel meer dan tien jaar geleden
zijn.
Men ontvangt de foto zo spoedig mogelijk terug, plus een afdruk van
hetzelfde formaat als de hier getoonde foto. Voor meer inlichtingen kan
men bellen: 17166 of 12066.
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Ik mail mt ik zocht op de Grote Krocht
Wat het buiten is voor een
weer, het is

HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ

LENTE bij AART VEER

GROTE KROCHT 20b

Vele nieuwe
Voorjaarsmodellen

met dagelijks verse
SPINAZIE
VENKEL
COURGETTE
ANDIJVIE
RADIJS
KOOLRABI
RAAPSTELEN
BLEEKSELDERIJ
BROCCOLI
KOMKOMMER
VLEESTOMATEN
ASPERGES
OOGMELOEN
SPERZIEBONEN
SNIJBONEN
ANANAS
SLA
PRUIMEN
RABARBER
NECTARINE
AARDBEIEN
HOLL
BLOEMKOOL

LENTE-AANBIEDING1
slechts 2 dageni
vol-stretch jersey-polyester
pantalon met elastische band

verkrijgbaar m veel kleuren in de
maten 38 t/m 50

NU ALLEEN VRIJDAG,
ZATERDAG

Het moet ééns voorjaar
worden dus begin bij je voeten.
SUPER CRACKS
VRIJE TIJD en
SPORTSCHOENEN
hoog of laag model
in wit - zwart - grijs - .
marineblauw
echt leder
mt. 36/46

AART VEER
GROENTE EN FRUIT

laag 79,95

Grote Krocht 25
tel. 14404

m&de mei 'ti

hoog 89,95

Grote Krocht 19, Zandvoort.

tomerij

Erica
Lente
Boeketten
te kust en
te keur
Grote Krocht 24 - Zandvoort

Mode
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

De nieuwe voorjaarskollektie is
binnen van

Mare O'Polo

* De kettingbrief tegen de
Bio-mdustrie, omdat het gesol
met dieren afgelopen moet
zijn Meer informatie en brieven via tel 15134
* April doet wat hij wil, u Videotheek 'Dombo'
ook7 Kom dan 10 of 11 april
Corn Slegersstraat 2B
naar geb ,,De Krocht", een
Tel 02507-12070
avond ontspannen fijn toneel1 film ƒ5//7,50 p d
spel Aanvang 20 15 uur.
5 films ƒ 25 p week
* Beloning ƒ500 Wie kan
Verhuur movie-boxen
zeggen waar mijn nieuwe
Honda brommer is Gevr. niet
te dure brommer v nr mijn
werk A v/d Werf f Tel 16017
Besch dame, 69 jr, zkt woonruimte voor de zomerm , ged
van huis of flat Tel 12770 Dame uit Bussum, 69 jr, zkt
* Beschuit met muisjes op gez vriend, Z'voort of omg
10 en 11 april van Toneel Ver Br o nr 798-75128 bur blad
Wim Hildenng, een garantie •*• Dames- en kinderkleding,
voor een gezellig avondje uit m goede staat KostverloTel 12432
renstr 85, Achter Tel 14460
BOUWBEDRIJF BREBO
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
voor al uw verbouwingen
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
Tevens wit-, schilder- en be- per week Corn Slegersstr
hangwerk Vraag vnjbl pnjs- 2B, tel 02507-12070
opgave Tel 023-371790
Draadloze
* Is er niets op de buis, kom
telefoons
dan eens uit uw huis, vrijdag
10, zaterdag 11 april, geb De Prijzen vanaf ƒ 329 mcl BTW
Krocht, 20 uur Ton Ver Wim
en aansluiting
Hildenng
DESAGROS - LUNTEREN
* Joke, van harte, je weet Tel 03420-91728/070-459179
dag en nacht bereikbaar
wel, met je ondertrouw1 Jelske Dei
NAAR
* Duikteam Zandvoort leer
Kamer te huur de Witte nu de mooie onderwaterweBLOEMENHUIS
reld kennen Voor complete
Zwaan Tel 12164
snorkel- en duikopl Info De
* Kinderfietsmand te koop Duinpan Tel 12170 of 17237
De specialist *l • D L. U T O gevraagd Tel 18685
Geïnteresseerd m literain al UW
Haltestraat 65-Zandvoort
* Komt allen uit uw huisjes *tuur?
De Literatuurclub bebloemwerken
Tel. i 20 60
voor beschuit met muisjes
poëzie en proza, 2
Vrijdag 10, zaterdag 11 april spreekt
P.S.: de bloemzaden zijn weer
uur per week Bel M Bais, tel.
m
de
Krocht,
20
uur
Ton
Ver
gearriveerd.
13873
Wim Hildenng
*
Gevr betrouwbare oudere
* 26 maart beginnen de re- dame
boven 30 jr v hulp vrijpetities voor de 40 jaar oude dags930-1330u Tel 02507Z O V Dus kom allen mee- 19100
zingen om acht uur in het
* Gevr oude spulletjes voor
Gemeenschapshuls
rommelmarkt Tel 12298
•*• Oproep Met betrekking
tot de campagne Rode Kruis * Gevr plaatjesalbums met
eind juni, doe ik een oproep vlaggen, wapens, dieren,
aan mensen, die mij willen planten, vogels, molens, steIndeling: Entree/L-woonkamer, moderne keuhelpen met de collecte en be- den, landen, sport, sprookjes
ken, toilet, kelder.
zorgmg A Schuurman, Roze- enz enz Tel 02503-14727
nobelstraat 12, tel 13852
1e etage: 3 slaapkamers, badkamer/zitbad.
•* Help de Polen Stuur
eens
1
* Oude ansichtkaarten gevr een 7voedselpakket Geen
Vraagprijs ƒ135.000,- k.k.
door verzamelaar Geef goe- adres Dat hebben wij voor u!
H. W. COSTER b.v. Mak. o.g. 02507-15531.
Inl tel. 02907-5235
de prijs Tel 02507-13666

Gerenoveerd woonhuis
met schuur en tuin voor
en achter

Denka Dog
Brokken/Diner
Royal Canin
Held
Selection 7

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

NICO VERHEY

GEBAKKEN TONG ONDER
DE DERTIG GULDEN

DE GENESTETSTRAAT

Grote Krocht 28, Zandvoort
tel. 15734

24 UUR SERVICE

BLOEMENDAAL AAN ZEE. TEL. 023-252280

Voor het
beste

WEZENBEEK

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

SWINGER
Gratis
Woninggids van Zandvoort

Waar kunt u dat nog eten? Wel, bij ons
natuurlijk. Voor ƒ 29,50 serveren wij u twee
mooie tongetjes (géén sliptong), met
uitgebreid garnituur van groenten en diverse
soorten aardappelen. Heerlijk!
Overigens, al onze gerechten zijn zeer
redelijk geprijsd.
Wat dacht u van een mooie Tournedos met
pepersaus voor f 28,50, een Varkenshaas
van ruim 2'/2 ons met
champignon-roomsaus voor ƒ 24,50 of
boterzachte Kalfslever met ui en spek voor
ƒ 19,50?
Ook op visgebied staan wij ons mannetje,
kijkt u maar: Gebakken Scholfilets met 3
sausen voor/18,50, Gepocheerde
Kabeljauw met mosterdsaus voor ƒ 17,00 of
Stoofaal met botersaus (nog beter dan bij
grootmoeder!) voor ƒ 24,50.
Ons restaurant is iedere dag geopend en
heeft een eigen parkeergelegenheid.
Ook ideaal voor recepties, familiediners en
andere feestelijke bijeenkomsten.

Dierenspeciaalzaak

V^tl U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
Hillegom-Antiek

iffl!
'NVM,

Vijf
toonzalen
gezellige
Passage 42
meub in alle stijlen Veel
Zonnestudio
1
kleinantiek Laagste prijzen
Kapsalon
Leidsestraat 122 Dag. tel
02520-20993 Koopavond
ZONNEBANK 20 min ƒ 9
* In april een gezellig en vol (snelbruinbuizen)
abonnement 10x ƒ 80
programma bij de verg
VROUWEN VAN NU. Word GEZICHTSKANON
ook lid of bel eens om ml
20 min ƒ 10
14462
abonnement 4x ƒ 35
TE HUUR ZOMERHUISJE LICH.KANON 40 mm ƒ 40
abonnement 3x ƒ 100
VOOR NET WERKEND
MEISJE. TEL 12731
WIJ WERKEN OP
AFSPRAAK
* Te koop Atag gasfornuis
ƒ200, kloostertafel ƒ50. Tel
ZONNESTUDIO OOK
12815
'S AVONDS GEOPEND
* Te koop kinderfietsje, 3 tot
Passage 42
6 jaar, ƒ30. Tel. 17873
Tel. 12500
Te koop MOTORPOMP
Vriendelijke groeten
met slang ƒ 350
Ben, Edith en Ellie
Tel 17873
met je wiskunde* Te koop z g a n hometrai- Problemen
7
ner, merk Carnielli Tel 12498 examen Bel voor bijles van
3e-jaars TH-student 02507Timmerbedrijf
17540 Bijles alleen in het
weekend, ƒ 15 per uur.
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onder- * Tk. st. grote schemerhoudswerk Tel 023-364168, lamp, kristal + messing, poot
oud, rose kap + tafell, idem
b g g 023-381378
* Tk 1-pers. laken, 2 slopen losse gebl. kap + gr. marm.
in fabneksverp, prijs laken poot, tea.b Tel 17860
ƒ 15, slopen ƒ 15; elektr. venti * Tk. tennisracket, Snau
latorkachel ƒ30 Tel 13868 waert Medium All Ash Fibre
ƒ75 Tel 023-247371
Voor al uw
* T k volglas aquarium met
inlijstwerk
kast en lichtkap, prijs n.o.t k
Kunst & Antiekhandel
Tel 02507-19365, na 18 uur.
„West-Nederland" * T k vuilniscontamer ƒ 500
Gevestigd op de Zandvoort- Te bevr Wapen v. Zandvoort
se Antiekmarkt, Dorpsplein 2 Tel 14638
Dagelijks geopend
* Tk wedstrijdschaakspel
Voorjaarsmoeheid en klok (nieuw), totaalprijs
ƒ225 Tel. 13868.
ga een broodje gezond
halen bij
* T k. z g.a n auto harmonica-imperiaal ƒ 10, uitsch keuBroodje Burger
kentafel en 4 -stoelen, t e a b
en neem er gelijk een
van Galenstr 116, tel 16085
capuchino bij!' Mmm
* Tk. 5 luxe slpk schakelkasten, ivoorkl m dito boBroodje Burger
venk , d. 40, hg 2 55, br. 2.50,
GEOPEND tot 1 00 uur
ƒ 100 pst v Galenstr 116, tel
's nachts, m het weekend 16085
tot 3 uur 's nachts.
* Tk. compl als nwe trekDinsdag gesloten.
haak Renault 18, prijs n o.t k
Schoolstraat 4 - Tel 18789 Tel.
18656, na 19 u.
WONINGRUIL Aangeb.: gr * T.k Oor du Buy tafeltennis5-kam eengez hoekh m tafel Tel. 12498.
c v , tuin Zuid, schuur enz.,
rust. str, Haarlem-Meerwijk + T k. damesfiets ƒ 75; step
Gevr
3-kamerwoonr
in ƒ 15, kruiwagen /'15, wandelZ'voort, liefst Zuid/Centr. Tel wagen ƒ 35; haardroogkap
z.gan. ƒ25. Tel 12313.
voor 11 uur. 023-330085.

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

* T k 2 harmonica schuifdeuren, 1 wit, 1 bruin Tel
12498
* T.k 25 verschillende pockets, ƒ7,50 Tel 12141
* T k 2x 1-pers divanbed
met pol matras + deken,
ƒ150 Tel 02507-17269
* T k 2-z bank; bergmeubel
ƒ50, mmitafel; tapijt, 40 m3;
Reus Benjamini, 2 mtr, schrijfmach; attachekoff., miniwasmach T. 023-251899, na 18 u
* T.k 4 metalen stoelen met
rode stof bekleed, sterk en
apart, te gebruiken als keuken-, bar- of bureaustoelen,
totaal ƒ 100. Tel 023-24771

* Tk Dru gashaard, Pollux, * T k nog nooit gebruikt
9500 kcal/u en Jaarsma gas- mengpaneel zwart, 5 kan,
haard, model Calda, 8,5 kw merk phonic, laagste prijs
ƒ80 Tel. 16461
Tel 15608
* T k eiken wieg op wielen, * Tk Peugeot SP 103,
wandelwagen, buggy, serre zwart-rood, bj 1984, sterwievitrage, beige, kamerhoog, 3 len Pr n o t k Tel 18391
m hoog, ± 15 m breed, T k port k t v , 37 cm, 1 mnd
t e a b Tel 17860
oud, 11 mnd gar, 16 kan
* Tk leren draaistoel bruin afstbed, ƒ600 Tel 19421
ƒ 225, fauteuil met oren ƒ 225, * T.k rest huish artikelen,
witte salontafel ƒ 175, laden- hangschuifkast, tafels, stoekastje ƒ125, essen fauteuil, len, t v -meubel, toilettafel
kalfshuid, ƒ 125 02949-1446 Tel. 15253 „De Vlaje", Brede* T k. nieuwe tennisschoe- rodestr. 15/13, zat 10-16 uur
nen, wit, maat 45/46, door * Tk set golfstokken, 9 ijomstandigheden, merk, Pal- zers, 3 houten, z g a n ; teladium, ƒ95 Tel 023-247371 vens golfballen Tel 18798.

5 REGELS

* T k a ronde eiken tafel
ƒ 25; rechthoekige eiken tafel
ƒ 75, eiken wapenstoel ƒ 175
Tel. 15402
* Toonkunstkoor Zandvoort
(T O Z)
Repetitie iedere
maandagavond om 8 uur m
de „de Krocht" Uitv op 22
mei m de Herv kerk U korrit
toch ook?
TUINMAN HEEFT NU TIJD
voor al uw tuin-, straat- en/of
hekwerk Tevens levering alle
materialen Vraag vnjbl prijsopgave Tel 023-276042 .
* Verzamelaarster
zoekt
parfumflesjes, ook monsters
Heeft u nog wat' Tel 12298

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
1 e k 0o p b r u i d s
*
3 8 f
mo d
s a 1 0 n t a
r i e t en s t o e 1
T e

ia po n , mt
t e 1 ; 1euke
i 0 2 0 - 111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO. ;
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om .13.30 uur in ons bezit zijn yoor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

.Adres: . ..
Telefoon: .
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Echtpaar Knipscheer
vijftig jaar getrouwd

bouw, gedurende welke tijd hij tevens
redactioneel werkzaam was bij de aanverwante periodiek „het Bouwbedrijf". Gezondheidsredenen noopten
hem tot afhaken en na 39 jaar riant op
de Koninginneweg in Amsterdam te
hebben gewoond besloot het echtpaar
een huis te kopen in 't Harde op de
Veluwe. Ondanks de mooie villa, de
royale tuin en de schitterende omgeving werd twee jaar later opnieuw verhuisd. Het werd Zandvoort en dat betekende dichter bij de kleinkinderen
en uiteraard de kinderen.

Een toevallige
ontmoeting in
Amsterdam

.\>

Een uur lopen

Omdat Piet Knipscheer in Belangrijker voor hen is echter de
van 31 maart waarop hun hude zomer van 1933 tijdens een datum
kerkelijk werd ingezegend. Het
wandeling op de Zuidelijke welijk
rooms-katholieke geloof heeft altijd
Wandelweg in Amsterdam Nol een grote rol in hun leven gespeeld. Zo
Schiering ontmoette, heeft zette Piet Knipscheer zich na zijn
Zandvoort deze week een gou- eindexamen H.B.S. A als adjunct seden bruidspaar binnen zijn door mevrouw Kraan-Meeth
grenzen, om precies te zijn op
de Hogeweg 58 flat 15. Daar cretaris van de Sint Jozef Gezellen in
de Nederlandse Jeugd Gemeenherdenkt het echtpaar Knip- voor
schap, een organistie die in 1941 op
scheer het feit dat ze elkaar last
van de bezetter werd opgeheven.
vijftig jaar geleden op 24 maart Na de oorlog heeft hij als sociaal werin het Amsterdamse stadhuis ker bij de bewaking van het kamp in
Vught meegewerkt, om te beletten dat
het jawoord gaven.
de gedetineerden, onder wie ook veel

niet-N.S.B.'ers, in afwachting van een
veroordeling het slachtoffer zouden
worden van wraakacties. „Wij wilden
voorkomen dat Nederlanders zich
schuldig zouden maken aan dezelfde
misdaden die de Duitsers hadden misdreven."
Na een halfjaar deed de Nederlandse Jeugd Gemeenschap opnieuw een
beroep op hem en, hoewel hij er zelf
geen ophef van maakt vinden wij ook
zijn werk als journalist bij de Volkskrant en zijn publikaties in diverse
tijdschriften belangrijk genoeg om
hier te vermelden.
Vanaf eind 1956 tot begin 1976 vervulde Piet Knipscheer een functie bij
een organisatie van ondernemers in de

De laatsten vormen trouwens een
hoofdstuk apart, want nadat het huwelijk acht jaar kinderloos was gebleven diende de eerste zich aan tijdens
de bezetting. Deze vond het toen nodig,
zich uitgerekend in de winter van 1941
's nachts, dus in spertijd, te melden.
Dat betekende voor de aanstaande vader ruim een uur door duister Amsterdam achter de rolstoel lopen, waarin
hij zijn echtgenote naar het O.L. Vrouwe Gasthuis moest brengen. Een paar
jaar na zoon Jos kwam Franc en beiden zijn momenteel succesvolle literaire uitgevers („In de Knipscheer"
B.V., Haarlem), gespecialiseerd op etnische minderheden.

hattéüdt

Hoewel de overgang van 't Harde
naar Zandvoort aanvankelijk nogal
groot was, voelen de echtelieden zich
hier thans volkomen thuis: een geriefelijke flat, winkels in de buurt, een
schitterend uitzicht over dorp en duinen en niet te vergeten de Zandvoortse
Bridgeclub. Hoewel Piet ten aanzien
van dat laatste wat gas heeft teruggenomen zijn er toch altijd nog het leiden van het bridgen bij de ANBO, de
autorijdienst naar de kerk voor moeilijk ter been zijnde ouderen en het
voorzitterschap van de vereniging van
flateigenaren „Welgelegen". Tijd voor
zijn hobby's, lezen en luisteren naar
klassieke muziek, is er nauwelijks en
gingen de Zandvoorters vooraf.
zondag 29 maart a.s. komt er al
De uitslagen van de afgelopen zon- op
helemaal niets van. Dan hoopt het
dag waren: 800 vrij dames: 3e Wandy gouden bruidspaar 's middags van 2
Kater 9.28.9, 400 wissel heren: 1. Stan tot 5 uur met familie, vrienden en beSteegeling 4.38.8, 2. Onno Joustra kenden in het Gemeenschapshuis het
4.40.3, 3. Wander Halderman 4.44.5, 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
100 school meisjes onder 14 jaar: 1.
Hanneke Koopmans 1.17.6, 3. Barbara
de Wit 1.18.9.100 wissel jongens onder
14 jaar: 2. Michiel van Warmerdam
1.09.6.100 schooljongens onder 18 jaar:
1. Wander Halderman 1.10.0, 2. Nico
Wempe 1.10.4.100 vlinder jongens onder 16 jaar: 1. Onno Joustra 1.02.5, 2.
VLAARDINGEN - Tijdens judoStan Steegeling 1.02.5.100 rug dames:
1. Barbara de Wit 1.06.0.200 rug heren: wedstrijden, waaraan alle topclubs
2. Nico wempe 2.19.3. 200 vrij jongens van Nederland deelnamen, heeft Ben
onder 18 jaar: 3. Wander Halderman Rietdijk zich uitstekend geweerd. In
2.01.8.200 wissel jongens onder 16 jaar: Sporthal Westwij k in Vlaardingen
1. Stan Steegeling 2.12.4, 2. Onno Jou- doorliep Ben Rietdijk, in de klasse justra 2.13.1. 100 school dames: 1. Ria nioren tot 78 kg, vele ronden en plaatWillemse 1.16.2, 3. Ingred van de Fits ste zich in de finale tegen de kampioen
1.19.8.100 rug meisjes onder 16 jaar: 1. van Nederland Raymond Epping.
Barbara de Wit 1.06.2. 50 vrij meisjes Deze bleek iets te sterk voor Rietdijk
onder 14 jaar: 2. Marja Molenaar 29.5. en besliste de strijd met een koka.

ZANDVOORT - Het jeugd- vrij en 200 meter schoolslag. Ook door
zwemmers en zwemsters werteam van de zwemvereniging andere
prima tijden neergezet en wel door
De Zeeschuimers sloot het den
Marja Molenaar, Dick Verburg, Onno
zwemseizoen prima af met Joustra, Hanneke Koopmans, Wandy
promotie naar de eerste klasse. Kater, Michiel van Warmerdam, Roei
en Erik Wempe. PersoonDe afgelopen zondagen zijn de Schulthers
lijke records waren er ook voor Robin
laatste wedstrijden gezwom- Molenaar,
Manon Bruntink en Desimen in respectievelijk de ree Bruntink.
jeugdcompetitie tot en met 16 Bij de allerjongsten zwom de negenjaar en de verenigingscompeti- jarige Daphny Paap een clubrecord op
In de jeugdcompetitie eindigde de
ploeg van De Zeeschuimers na vier
wedstrijden op de eerste plaats in de
tweede divisie, hetgeen promotie naar
de eerste divisie betekent. Een prima
resultaat van de jeugdige Zandvoorters. Bijzonder goed werd er gezwommen door Barbara de Wit op de 100
meter rug, 100 meter vrij en 200 meter
wisselslag, terwijl Stan Steegeling opviel op de 200 meter wissel, 100 meter

de 50 meter vlinder in 40.4 seconden en
ook de nieuwelingen in de ploeg Dennis Veerkamp en Marcel Kraayenoord
voldeden. Afgelopen zondag was de
laatste wedstrijd in de verenigingscompetitie. De Zeeschuimers kwam
dit seizoen voor het eerst uit in de
hoogste klasse - promoveren is dus
niet meer mogelijk - en wist in het
totaalklassement, na vier wedstrijden,
op een eervolle vierde plaats te eindigen. Alleen AZ & PC, Dolfijn en HPC
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Jeugd Zeeschuimers promoveert

tie.

Kwaliteitsmerken voor
aantrekkelijke prijzen.

•*-*•*•
COGNAC

Jagermeister
IÏM

CuttySark
Scotch Whisky

HU

Sandeman
Sherry ^

Gaston de Lagrange
Cognac ir-k-k

Zeer sterk judo
van Ben Rietdijk

"

. ftiMrflaMI

nu

Wyborowa
Wodka '

Croft Port
Per krat

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment
verzorgd en bezorgd
-v"i»iV^

-

•jMLf üan öecmsen bo

Kerkstraat 12a. 2042JE Zandvoort

Tei

0250712532

iedereen leest
de krant
altijd en overal.
GEVRAAGD

HONDENKAPSALON

zelfstandige
kamerhulp

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

voor de ochtenduren
HOTEL FABER
Kostverlorenstraat 15. Inl. telefoon 12825.
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Dit zijn wat je noemt
gezonde voordeeltjes.
*^ Een gezond beslu it: Voor echt volkoren brood en fijne magere vleeswaren ga je naar
de Hema. Want ons brood wordt vervaardigd uit de beste grondstoffen. En in
fijne vleeswaren is en blijft de Hema een klasse apart. Alles altijd heerlijk
Ftosbief
vers van 't mes en subliem van smaak. En het is ook nog 'ns
100 gram.
gezond voor uw portemonnee. 2.95
Fijn volkoren tarwe brood.
Gratis gesneden.
Paarderookvlees. 100 gram.
^*"
2.20

2-15 4 on

Fllet fume 10

-

^ ^ïssa^ss*,-

° gram-

Nul?**

Op onze Jubileumshow
is er altijd wel iets dat u prikkelt.
Mooi dat u dit nog nooit heeft
meegemaakt. Nippend aan een heerlijk
glas champagne kunt u bij ons de komplete
Opel-modellenreeks bekijken. Ze staan er
allemaal, van de eigenwijze Opel Corsa tot
de uitermate luxe Omega.
Maar waarom die champagne, zult u
zich afvragen. Dat is heel simpel, in 1987
bestaan we 80 jaar. En dat willen we graag
vieren. Samen met u. Van 19 t/m 28
maart. Het is dus zeker de moeite waard
om even bij ons binnen te stappen.
Want u kunt ook kennis maken met
ons nieuwe topmodel: de Opel Omega. Nu

al uitgeroepen tot Auto van het Jaar 1987,
dus dat belooft wat. Of wat dacht u van
onze Corsa of Kadett Club?
Maar we hebben nog meer voor u in
petto. Want wie tijdens onze show een
nieuwe of gebruikte auto koopt, kan
rekenen op een bijzondere attentie.
Waarmee u later op gepaste wijze uw
beslissing kunt vieren.
Kortom, kom beslist even langs. Dan
kunnen we u meteen meer vertellen over
onze komplete en perfekte
servicefaciliteiten. Overigens, die blijven
zoals ze zijn, een Opel-leven lang.

Marmandais Diepiode
Bordeaux wijn met
een kruidige geur
en een soepele,
pittige smaak
525

Uit onze dropbar
Kokindjes
250giam235

NÜ 2.Uit onze notenbar
Peking noten
250giam
295

"^SSBSsBfe^^

Jonge Goudse
kaas 48-1- met komijn
mr.r
SOOgiam 545
-„ >B7£
C.ikegelwk
yeuild en gegil! neen!
met iluKol'ile Keisen
'7t%ft
ensljgioon 1 875
W"[J f

van lent opel zand voor t
VAN LENT OPEL ZANDVOORT

KAM. ONNESSTR. 15
Tel. 02507-15346

Mueslibrood 2 95

NÜ

Volkorenbroodies
zak a 6 stuks 185

.__
. f Ril
NU
JL>

Hazelnoot of Insh
"ream
Doos
creambonbons
b'
gt 4 75
™" gram
^
a 200

HEMA
- Echt WaarVoorJe Geld-
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Gevraagd

kamerwerkmeisje
voor het seizoen.
Op afroep
beschikbaar.
HOTEL BAD ZANDVOORT

Tel. 13520

DROGISTERiJ
PARFUMERIE

[yiOERENBURG
Haltestraat 1
Telefoon 16123
Uw speciaalzaak
voor
NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland

CAVEAU

Zondagmiddag
geopend van

u moet ze proberen

1-5 uur.

Tulderheyde" '
RECREATIEOORD

E;gelegéri temidden van
j^ -^0.000 »« bossen
jjV' -;;, en vennen.
Prachtig» j»ar-sn
'feeizoenplMtsen. Ook
bungalows en caravans te
koop of te huur. Alle luxe
•04. spóittërrèinen;i'•>" •
zwembad, mini-goH, disco,
restaurant.

i Tulderheyde 25
' 2391 Poppel
: 0932-14655612

WIT of

MINERAALWATER UIT
DE ARDENHEN

fles 0.7 liter

geconcentreerd,
beschermt uw handen
en ruikt nog fris ook

LITER-

NU OOK IN VOORDEELPAK

LODIK
TOILETBLOKS
voor een fris geurend kleinste kamertje

OTEL KOFFIE

DUBBELPAK

roodmerk kwaliteit,
snelfiltermaling. Vacuüm verpakt.

DUBBELPAK 500 GRAM

GEEN
GEEN

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

CITROENAFWAS

2.50

GEEN

JL4ST

MAAR

MAAR

MAAR

Ü1 ^i^ W

Voor al uw
Homeopathie- en
Reform-artikelen.

Dr.Vogel,
VSM Schwabe
Lid VNR
Reformhuizen
Haltestraat 1,
Tel. 16123.

SAUNA
ZONNEBANKEN
SPORTCENTER

WIM BÜCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

Te huur gestoff.
tuinhuis, 2 kamers,
keuken, douche,
toilet voor 1 pers.
/650,-p.m. inki.
Tel. 02507-17638.

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

DDD

BONACURE BONACURE
CRÈMESHAMPOO
SPOELING
voor
BALSAM
normaal haar,
voor
normaal
droog haar,
of
vet
haar
vet haar
of
anti-roos.
ol anti-roos.
Fiacon 200 ml Fiacon 200 ml

BONACURE
STYLINGSCHUIM
voor droog
of vet haar
of anti-roos

YOUNG
STYLE
HAMPOO of
BALSAM
CRÈMESPOELING.

COIFFEUR
EXCLUSIV
HAARSPRAY
voor normaal
of vet haar.

GLISS
SHAMPOO
voor
normaal of
vet haar,
met kruiden

B AC
GOLF
PRIWIAVERA
KRUIDENEODORANTSHAMPOO
ROLLERo
zoals: berken,
EODORANTkamille of
STICK.
green applekruiden. Maar
ook: extra mild
en anti-vet.
Fiacon 250 m

^L
SCHOUDER

(;

OOIDfNDEUCIOUS

^^iwM t/etsgebatóm*.

DDD
RIBKARBOWDE

HANDAPPELEH
"W//VS7VA/"

MELOEN-PERZIKTAART
voor 7 - 9 personen

,

.,

IMPORT
STOKBROOD
liefst 400 gram

'"

VRIESVERS
dus verser bestaat niet

GEEN 1.59 MAAR

-

e mensen
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'Antiek' riool wordt vervangen
ZANDVOORT - De Jan Steenstraat ligt momenteel flink overhoop. De bestrating is
opgebroken en in de grond zijn diepe sleuven gegraven. Het doel van de werkzaamheden is,
de uit het begin van deze eeuw stammende riolering te vervangen door moderner, maar
vooral ruimer materiaal.
De riolering in deze omgeving
krijgt veel regenwater te verwerken, dat afkomstig is van de hoger gelegen delen van het dorp.
De oude, smalle buizen voldeden
echter niet meer aan de huidige
eisen, vooral doordat ook in de
huishoudens tegenwoordig veel
meer water wordt gebruikt dan
vijfenzeventig jaar geleden. Bovendien toonde een onderzoek
aan, dat de conditie slecht was en
er zich veel wortelgroei voordeed.
Bij het onderzoek, dat op vele
punten in Zandvoort werd verricht, had men de beschikking
over speciale apparatuur, waarmee foto's van het inwendige van
de buizen werden gemaakt.

met de bibliotheek. Wy gaan enorme schade onder de opstalverzekering. Nu
onkosten tegemoet. Op de eerste plaats blijkt echter dat de gemeente watermoet er een nieuwe dakbedekking ko- schade niet heeft meeverzekerd. De
men van ƒ 62.000,-. Er is wel een goed« Vervolg op pagina 7
kopere oplossing, maar dan moeten
wij jaarlijks nog een extra bedrag betalen om het dak te laten onderhouden. Bovendien is deze oplossing mmder goed. En wij willen er nu zeker van
zijn, dat wij minstens tien jaar geen
last meer hebben. Maar daarmee zijn
wij er nog niet. Door de lekkage is er
een enorme schade aan plafond en
ZANDVOORT - Op het
vloerbedekking ontstaan. Ook de verZandvoortse Circuit is afvanging hiervan gaat in de tienduizenden guldens lopen. Daarnaast
gelopen weekend weer het
moet ook nog de electnsche bedrading
race-seizoen van start genagekeken en misschien wel vervangaan. Het publiek had zijn
"Wij zitten met de handen in het ting, mevrouw De Groot. "Het is op het gen worden".
haar", aldus de voorzitter van de stich- ogenblik een en al kommer en kwel
weg naar het circuit weer
Normaal gesproken valt deze water-

gevonden, want de races
werden redelijk bezocht.

Stichting gaat geld vergaren
voor accomodatieplan circuit
ZANDVOORT - Binnenkort
zal een stichting in het leven
worden geroepen, die als taak
krijgt, geld te vergaren voor de
reconstructie van het circuit.
Dit voorstel van het college
van burgemeester en wethouders werd dinsdagavond door
de raadsleden aangenomen.
Om de fondswerving op gang
te brengen is een bedrag uitgetrokken, van / 25.000,-.

• De Jan Steenstraat krijgt een
nieuw riolenstelsel met een veel
grotere capaciteit dan de oude, uit ongeveer 1910 stammende, buizen, inzet: een oude en nieuwe schacht.
Foto: Bram Stijnen
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Race-seizoen
is geopend

Fondswerving komt na akkoord van raad op gang

De werkzaamheden, die verricht worden door het bedrijf J.G.
Nelis uit Haarlem, zijn naar verwachting eind volgende week afgerond. Waarschijnlijk dat nog
deze week de nieuwe riolering op
zijn plaats ligt, waarna maandag
aan de bestrating kan worden begonnen.
In een later stadium komt dan
het buizenstelsel op het Stationsplein aan de beurt.

Datum
HW LW HW LW
2 apr
06.3602.2318.5814.54
3 apr
07.1103.0219.3615.20
4 apr 07.4603.3120.1315.35
5 apr
08.2303.5620.5316.03
6 apr
09.1204.3121.4916.50
7 apr
10.4205.2022.5917.55
8 apr 12.1506.21 -.-19.33
9 apr
01.3107.4613.3721.18
10 apr
02.2009.2714.2822.22
Maanstanden: maandag 6
april
EK 09.48 uur
doodtij: 7 apr. 22.59 uur

Oplage: 4400

Financieel debacle dreigt
Stichting Openbare
ZANDVOORT - Naar verwachting kunnen de leden van de
Openbare Bibliotheek over ongeveer zes weken weer in het
pand aan de Prinsesseweg terecht. Als het weer mee zit, zal
namelijk deze week begonnen worden met de herstelwerkzaamheden aan het dak. De kosten van dit werk vormen een flinke
aderlating voor de stichting die de bibliotheek beheert. Ook de
vervanging van vloerbedekking en plafondplaten komen voor
haar rekening, nu blijkt dat waterschade niet gedekt is. De
gemeente heeft dit risico niet opgenomen in de opstalverzekering. 'Een reden te meer waarom het gemeentebestuur wel eens
wat meer interesse zou kunnen tonen', aldus de bestuursleden.
In een poging om aan voldoende geld te komen, start het
bestuur deze week een geldinzamelactie onder de Zandvoortse
bevolking, onder het motto 'Dak Bibliotheek'.

Dat het huidige buizenstelsel
veel ruimer is, is wel te zien op de
inzet van de foto. De nieuwe
schacht is enkele malen groter
dan de oude. De nieuwe wordt ook
wel klimschacht genoemd, omdat
men zich op andere plaatsen af en
toe voor een onderzoek in zo'n put
laat zakken. Voor deze exemplaren moeten gaten gegraven worden van bijna vier meter diep.
Omdat ook het gewicht van het
nieuwe materiaal niet gering is,
een schacht weegt ongeveer vijfduizend kilo, is zwaar materieel
nodig om een en ander te verplaatsen.

Waterstanden

Editie:30

'n suède
of
leren jack?
see Morris
before
you buy
Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam:
Leidsestraat9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596
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BUAMOOP VOI mHIHSTf
25rMNBOOBSCHAPPW

HEERLUKE

HUZAREN
SLAATJES

DIRK VAN DEN BROEK
HOOFDDORP Marktlaan 55, NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185, ZWANENBURG Dennenlaan 19,
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21

Reddings Brigade
krijgt krediet
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddings Brigade kan binnenkort
overgaan tot de aanschaf van een 15
PK buitenboordmotor en twee portofoons. Naar aanleiding van een verzoek van de ZRB heeft de gemeente
besloten hiervoor een krediet van f.
9.425,- voor beschikbaar te stellen.
De vervanging van één van de rubberboten kan worden uitgesteld, terwijl over de eventuele vervanging van
de Landrover nog onderhandelingen
tussen gemeente en brigade zullen volgen.

Het doel van de stichting moet volgens het college zijn: 'Het (doen) realiseren van het ddor Grontmij NV in
1986 opgestelde ,' accommodatieplan
door het verwerven van de daarvoor
benodigde fondsen en het zo nodig
voorbereiden van de wijze van exploitatie van het nieuwe circuit'. De stichtingsvorm acht men het meest aangewezen hiervoor, omaa« iiet niet direkt
betreft het behartigen van een openbaar belang als bedoeld in artikel 234
ADVERTENTIE

3 april
OPENING VAN

DE
YOKO-SHOP
Zie onze
advertentie pag. 9

van de gemeentewet (De gemeente
heeft slechts een deelbelang bij het circuit, dat een duidelijk privaatrechtelijk karakter heeft.)'.
Een ander voordeel is volgens het
college, dat de rechtspersoon, de stichting, wordt gevormd door een diversiteit aan meest privaatrechtelijke
rechtspersonen. Aan het bestuur moet
worden deelgenomen door de belanghebbenden, met name de overheden,
auto- en motorsportorganisaties en
het bedrijfsleven. Bovendien is men
van mening dat de financiering van de
stichting in hoofdzaak vanuit het bedrijfsleven dient te komen.
Volgens de wethouder van financiën, Aukema, moet de stichting 'selfsupporting' zijn. Bij de fondswerving
zal zij zelf moeten zorgen, dat de hiervoor gemaakte kosten, opgeteld bij de
vijfendertig a veertig miljoen gulden
voor de reconstructie van het circuit,
worden gedekt. Een gedeelte van het
krediet zal worden benut on.,een 'plan
de campagne' op te stellen, dat aan de
stichting kan worden meegegeven.
Hiervoor zal een externe instantie
worden ingeschakeld. "De rest is startkapitaal met een algemene bestemming voor de stichting", aldus Aukema. "Het totale bedrag zal er in de
toekomst eigenlijk weer uit moeten komen en naar de gemeentekas toe vloeien".
Het krediet vormde een struikelblok
voor de fractie van het CDA. "Wij gaan
in principe accoord met de oprichting
van de stichting", verklaarde Marijke
Paap, "maar op dit moment zijn wij
niet bereid, daar / 25.000,- beschikbaar
voor te stellen". VVD-raadslid Andries

Niet meer dan twee personen op balkon

Nieuwe balkons van flatgebouw
Schuitengat zijn onbetrouwbaar
ZANDVOORT - De vorig
jaar nieuw aangebrachte balkons van Flatgebouw Schuitengat 1-109 zijn niet helemaal
betrouwbaar. Een ingenieursbureau uit Amersfoort is onlangs na een uitgebreid onderzoek tot deze conclusie gekomen. De Vereniging van Eigenaars heeft de bewoners in een
aangetekend schrijven gewaarschuwd, dat zij met hooguit twee personen tegelijkertijd het balkon mogen betreden.
Volgens het
ingenieursbureau
Dwars, Hederik en Verhey (DHV) te
Amersfoort zijn de consoles onvoldoende sterk en mogen deze niet belast
worden. De galerijen kunnen wel normaal bewandeld worden, maar bij de
balkons moet men iets voorzichtiger
zijn. Deze conclusie strookt echter niet
met die van het Rotterdamse bureau
Aronsohn. Dit bureau was in een eerder stadium door de aannemer ingeschakeld, voor de gebruikelijke controle op de werkzaamheden. Aronsohn
is van mening dat de nieuwe constructie wel veilig is. DHV heeft echter onmiddellijk alle partijen en Bouw- en
Woningtoezicht van Zandvoort van
haar bevindingen op de hoogte gesteld.
De vernieuwing van balkons, galerijen en consoles is vorig jaar verricht
door de Beton Injectie Maatschappij
uit Arkel. Dit was nodig omdat de oude
constructie te poreus was en daardoor
teveel zout opnam. Hierdoor werd de
betonbewapening aangetast. De vernieuwing heeft de eigenaars gezamenlijk / 825.000,- gekost. De eigenaren
waren echter niet overtuigd van de
veiligheid, onder andere doordat vanaf het begin in het beton scheurtjes te
zien waren. Bovendien had Aronsohn
enkele maatregelen voorgeschreven,
om de veiligheid van de constructies te
waarborgen, wat waarschijnlijk ook al
te denken gaf.
De Vereniging van Eigenaars heeft
toen op eigen initiatief de tweede con-

van Marie vroeg zich af, hoe strak l
januari 1988 als einddatum van de racerij op het huidige circuit gehandhaafd moet worden. Dit in verband
met het uitblijven van de beslissing
van het ABP,' om geld beschikbaar te
stellen voor de bouw van het Vendorado-park. Uit het antwoord van Aukema viel op te maken dat daar eventueel aan het eind van het jaar nog over
gesproken kan worden. Volgens de
wethouder zal voor eind 1987 wel duidelijk zijn, of er voldoende fondsen
voor het accommodatieplan beschikbaar zijn.

De 'hoofdschotel', de races in de
N-Klasse, werd een triomf voor
coureur Arie Ruitenbeek. Hij
overtroefde met zijn Ford Sierra
Cosworth alle tegenstanders, onder wie ook de ex-wereldkampioen Formule Ford 1600, Gerrit
van Kouwen, deze keer rijdend in
een BMW M 3. Van Kouwen werd
derde, voorafgegaan door de
vrouwelijke Ford-njder Henny
Hemmes.
Meer over deze races op de sportpagma.
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NAPOLI GAAT WEER OPEN!
Donderdag 2, vrijdag 3,
zaterdag 4 en zondag 5 april

Voor iedere klant een
FLES WIJN GRATIS bij
uw bestelling tel. 13944.
Geopend ma. t/m zat.
12.30-23.00 uur; zondag 17.00-23.00 uur;
woensdag gesloten.
Badhuisplein
(voor het casino)
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trole door DHV laten uitvoeren. Dit
bureau heeft alle berekeningen overgemaakt en de uitkomsten vergeleken
met de eerder gemaakte berekeningen
van de constructeur en het andere ingenieursbureau. De conclusie was, dat
de consoles waar de balkons op rusten,
onvoldoende sterk zijn.
De vereniging heeft de bevindingen
in een aangetekende brief naar de bewoners gestuurd, om er zeker van te
zijn dat zij hiervan kennis zullen nemen. De mededeling, dat de balkons
met niet meer dan twee personen belast mogen worden, blijft gelden totdat
nadere berekeningen zijn gemaakt.
Volgens een woordvoerder van de vereniging is de situatie echter niet zo

alarmerend als deze in eerste instantie
lijkt. "De verschillende partijen hebben verschillende rekenmethodes,
waardoor ook hun conclusies anders
zijn. Hopelijk is er maar een kleine
ingreep nodig. Wij zijn nu in gesprek
met de aannemer en beide ingenieursbureau's en hopen het spoedig eens te
worden". Mogelijk worden er nog nadere berekeningen gemaakt, waardoor
er meer duidelijkheid over de veiligheid moet komen. Maar de vereniging
heeft de waarschuwing aan de bewoners alvast uit laten gaan, 'om het
zekere voor het onzekere te nemen'.
Voorlopig moet men echter blijven tellen, hoeveel mensen er op het balkon
staan.
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vrijdag koopavond
HF l FFR^HflP Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
•*•• ••••MMMIUr Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3
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Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn gec-s( heeft voor ons gedacht.
Zijn hart heeft voor ons geklopt,
maar IK nu plotseling gestopt,
hij rust nu in vrede.
Bedroefd geven wij kennis van het plotselinge
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa, onze broer, zwager en oom

Jacobus Johannes Disseldorp
geboren 5 april 1922 overleden 30 maart 1987
I I . M. C. Disseldorp-Heemskerk
Cokky en Mike
Nico en Ria
Dennis
Clemens
Ria en Koos

Tim
en verdere familieleden.
Tolweg 25
2042 EJ Zandvoort
Geen toespraken.
Mijn man en onze papa is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren donderdag van 16.00 tot 17.00 uur en
van 19.00 tot 20.00 uur.
De gezongen requiemmis zal worden opgedragen vrijdag 3 april om 11.30 uur in de St. Agathakerk, Grote Krocht te Zandvoort, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het rkgedeelte van de algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN
KENNISGEVING VAN DEONTWERPBESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN
EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer - gelet op de betreffende voorschriften
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maakt bekend dat hij gelezen de aanvraag d.d. 4
november 1986 van Metaalhandel H. Redderman te
Zandvoort om een vergunning op grond van de Wet
chemische afvalstoffen voor het bewaren van chemische afvalstoffen op een terrein gelegen aan de Van
Ostadestraat 5A te Zandvoort voornemens is de
gevraagde vergunning te weigeren.

dierenarts
Praktijk Zandvoort verplaatst naar
STATIONSSTRAAT 12
' • WEGENS VERBOUWING GEEN SPREEKUUR IN
ZANDVOORT.
>Boodschappen en medicijnen Koningstraat 16, Zandvoort. Tel. 16483
Spreekuur Heemstede, Herenweg 192 ma. t/m vr. 13.00
' uur-14.00 uur
DL, do., vrijdag 19.00-20.30 uur en volgens afspraak.
"Tel. 023-285445.

WONINGBOUWVERENIGING
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
APRIL 1987
1. De flatwoning
SOPHIAWEG 59

tel. 02507 - 1 53 51

Huur ƒ 478,72 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, berging en c.v.
* Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- tenminste bestaande uit 4 personen.

DAG EN NACHT VERZORGING

De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage vanaf 4 april 1987 op de volgende
plaatsen-

2. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 180

1 in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dokter van der Stamstraat 2 (gebouw A, kamer 008) te
Leidschendam op werkdagen van 9.00-12.00 uuren
van 14 00-17.00 uur.
2. ter secretarie van de gemeenteZandvoort, afd. Algemene Zaken, Swaluestraat te Zandvoort op werkdagen van 8.30-12.30 uur, alsmede op zaterdag in de
openbare bibliotheek, Prinsessestraat 34 te Zandvoort van 10.00-14.00 uur.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben
ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een
ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen tot en met 18 april 1987 gemotiveerde bezwaren indienen tegen de ontwerpbeschikkmg. Deze bezwaarschriften dienen te worden gezonden aan de Directie Afvalstoffen, Postbus 450,2260 MB
Leidschendam.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan daarbij
schriftelijk verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.

Jacoba W. Hagedoorn

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

Na afloop van deze termijn blijven de ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken, alsmede eventueel nog te ontvangen aanvullingen, voor een ieder tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, ter
inzage liggen.
De aandacht wordt erop gevestigd dat degenen die
bezwaar hebben ingebracht, a'smede de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet m
staat zijn geweest, m de gelegenheid zullen worden
gesteld beroep m te stellen tegen de beschikking.
Desgewenst kan na telefonische afspraak een mondeImge toelichting op de stukken worden verkregen bij de
Directie Afvalstoffen van het Ministerie van Volkshuisvestmg, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070209367, toestel 3226).

Huur ƒ 673,95 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift en
c.v.
* Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens

Verkoop gemeentewoning
De gemeente Zandvoort biedt aan ingezetenen te koop aan

3. De garages
SOPHIAWEG U en L

HELMERSSTRAAT22
bestaande uit
entree, zitkamer, eetkamer, keuken, toilet, twee slaapkamers, douchecabine en
zolderberging, stenen schuur

Huur ƒ 57,90 per maand/per garage
* De toewijzing zal geschieden in volgorde van lidmaatschapsnummer, de huurders van de woningen Sophiaweg 1 t/m 73 hebben
voorrang bij de toewijzing.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 7 april 1987 vóór 7 uur 's
avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen en/of garages kan men dat kenbaar maken in één brief;
het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de
woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u
deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE
toewijzing zal eerst op vrijdag 10 april a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

De koopprijs bedraagt f 81 000Aanmeldingen kunnen tot na een week van het verschijnen van dit blad schriftelijk worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders.
Bi/ meerdere aanmeldingen kan o a. geselecteerd worden op basis van het
urgentiesysteem oiy toewijzing van woningen.

Aangevraagde bouwvergunningen
42B87 C v d Lmdenstraat 44
43B87 Zeestraat 57
44B87 Wilhelmmaweg 50

woning
2 dakkapellen
schuur

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend.
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende „puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het toewijzen van
woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:

- het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem
echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van
inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk. geboorte of andere famiheberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)
02507-1 82 25

15B87 van Leeuwenhoekstraat 12dakkapel
25B87 A. J v.d Moolenstraat 78 garage
29B87 Parnassialaan 21
dakkapel
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort

RUILRUBRIEK APRIL 1987
1. Aangeboden:

Flatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ475,10 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en berging.

Verleende kapvergunningen

Gevraagd:

Dumdoornlaan 21
2 dennen
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te i\\n getroffen, kun op
grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,
2040 AA, Zandvoort

Eengezinswoning, liefst in Zandvoort Noord.
2. Aangeboden:

2-kamerwoning in centrum
LIJSTERSTRAAT 4

Bouwplan

B.z.a. MAN
voor al uw onderhoudswerk

'tRose geluk in uw leven
'n l niekvuubvurlentf. niet tpniiiiinji tegemoet gezien en
rul hlijfhibu/i eri-iiren
\\'tt(tttl<}ni ofi n bijzondere irijze tebetiihten
'Met een f)t'i'\t>fni lijke kunt t ml de niettwe, meest
. iiitgebreuteKennemer Kaarten Kollektie.
l ii>bi>:t>ekmtvriliin luiiml

z.a.

schilderen, behangen,
timmerwerk, tuinieren,
schoonmaakwerk enz.

Tel. 023-251968.
BOUTIQUE 1OO1

Zilver.ringen met edelsteen,
o.a. onyx, turq., v.a.

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1 '
Zandvoort - Tel. 17093

Vanaf 1 april de gehele week geopend.

VOOR LEDEN EN
INTRODUCÉS:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar
3278

Begrafenissen
en crematies!
Döar ligt onze belangrijkste
taak <en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
' een Natura- uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RG Zandvoort
Tel. 02507-17244

Goede Vrijdag 17 april
a.s. DANSAVOND met
het trio BREDERO.
Tevens grote LOTERIJ met de

bekende goede prijzen!!

BLOEMEN- EN GROENTENZADEN
BLOEIENDE VIOLEN
PRIMULA'S
HEESTERSTRUIKEN
BEMESTINGEN ook biologisch
BESTRIJDINGSMIDDELEN
TUINAARDE e.a.

DE SOCIËTEIT VOOR
BILJARTERS EN KAARTERS.

bij

tabernal méér keus

in tuin- en terrasmeubilair, o.a. Aiiibert

Salon de mode

„Cecile"

modeshow
HOTEL CAFÉ RESTAURANT

„Esplanade"
(schuin t/o Casino Z'voort)
woensdag 8 april a.s.
14.00 of 20.00 uur
Entree 12,50
incl. café complet
alsmede aperitief

Badhuisplein 8, Zandvoort
tel. 02507-17679

Gevraagd:

Eengezinswoning.

4. Aangeboden:

Flatwoning
KEESOMSTRAAT (1e etage)
Huur ƒ655,10 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift en c.v.

5. Aangeboden:

Flatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ 629,30 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging en o.v.
Gevraagd:

Zaal open 17.00 uur.

Inl. lidmaatschap: tel. 18067-15295-13092-15765.

Huur ƒ585,01 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging en c.v.

Woning (appartement) in Zandvoort centrum of Zandvoort Zuid.

T.o. Casino, Zandvoort.
Geopend 15.00-18.00 uur. 's Maandags gesloten.

SOCIËTEIT DUYSTERGHAST
„20 jaar jong"

4-kamermaisonette
BREDERODESTRAAT 15

Gevraagd:

24,50

SIERADEN-MODE
Randstad
Handelsdrukkerij b.v.
Stationsweg 38, Aalsmeer
Tel. 02977-25141*

Grotere woning, minimaal 3 kamers liefst in Oud-Noord.
3. Aangeboden:

l

Zandvoort, 2 april 1987

4,90

Gevraagd:

Het plan ligt met ingang van 6 april 1987 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter
inzage (geopend maandag tot en met vrijdag 08.30 - 12.30 uur)
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen

l
Armbanden, o.a.
koper, hout, zilverkl., v.a.

Huur ƒ442,00 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berging en open
keuken.

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het college voornemens is
om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
artikel 50 lid 8 van de Woningwet vrijstelling te verlenen van de bepalingen van
het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een opslagloods op het
perceel grond gelegen nabij de spoorlijn Zandvoort-Haarlem aan de Kamerlingh
Onnesstraat.

Barlow
Grazioli
Herlag
Kettler
Kurz
Lawn Comfort
Nado
Nistac
Rover Garden
Stamp
Swedesign
Tessitura
Trabiten
Trolls

Komt u eens langs, dat kan echt vrijblijvend, de
etalages tonen u ruim 20 m tuinmeubelen

tabernal sinds1889
hagelingerweg 28-32 santpoort-n
(ruim parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

3 of 4 kamerwoning, liefst in Zandvoort Zuid, centrum of in de Keesomstraat.
6. Aangeboden:

2-kamerwoning (begane grond)
HOGEWEG 60
Huur ƒ509,35 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, berging, lift, c.v., open eiken
keuken en wasserette.
Gevraagd:

3-kamerwoning, niet in nieuw Noord.

7. Aangeboden:

2-kamerwoning (2e etage hoekflat met
uitzicht over duinen)
MR. TROELSTRASTRAAT 62
Huur ƒ389,35 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging en c.v.
Gevraagd:

3 of 4 kamerwoning.
8. Aangeboden:

Flatwoning (4e etage)
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ649,10 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, berging, lift en c.v.
De woning is omgebouwd tot een 3 kamerflat en heeft een grote woonkeuken.
Gevraagd:
3 of 4 kamerflat, eventueel een eengezinswoning.
9. Aangeboden:

Flatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ476,80 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging en c.v.
Gevraagd:
Goedkopere 4-kamerwoning.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidrnaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.
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'Geen aanleiding medewerking aan recreatieve opvijzeling te weigeren'

GS wijzen bezwaren tegen
Vendorado-park van de hand
ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verlenen toestemming
voor de bouw van het Vendorado-bungalowpark. Van tevoren was echter al van verschillende kanten bezwaar tegen de plannen gemaakt.
Stichting De Papieren Tijger,

Stichting Duinbehoud, het
Ministerie van Landbouw en
•Visserij en de heer E. Paap te
Zandvoort hadden alle bezwaarschriften
ingediend.
Voor zowel reclamanten als
gemeente werd in februari een
hoorzitting gehouden in het
provinciehuis, waar zij hun

standpunten konden toelichten en verdedigen. Sommige
van de bezwaren zijn nu van
de hand gewezen. In de andere
gevallen rekenen GS erop dat
de gemeente passende oplossingen vindt. De gemeente
Zandvoort heeft het ontwerpbestemmingsplan al klaar.
Van diverse zijden is men met name
bang voor de gevolgen voor het omringende duingebied. De Papieren Tijger
is van mening dat het plan een aanslag zou betekenen op de Zandvoortse
natuurgebieden en ook de Stichting
Duinbehoud vreest een toenemende
druk door de grootschaligheid van het
recreatie-object. Ook van de zijde van
het Ministerie van Landbouw, met
name door de directeur Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg, werd geklaagd over onduidelijkheid op dit
punt. Gedeputeerde Staten achten
deze bezwaren echter niet van zodanig
gewicht, dat zij hun medewerking
zouden moeten weigeren. Ook de
'schaal' van het plan vinden zij niet
onaanvaardbaar groot. Zij spreken het
vertrouwen uit, dat voor deze en de
door hen zelf gesignaleerde onduidelijkheden, een voor iedere betrokkene
aanvaardbare oplossing wordt gevonden. -

Wandelen
De Zandvoortse inwoner E. Paap
had onder andere als bezwaar, dat de
mogelijkheid om in het - tot dusver
openbare - park te wandelen, zou vervallen. Volgens Gedeputeerde Staten
hebben burgemeester en wethouders
echter medegedeeld, dat het bungalowpark voor iedereen vrij toegankelijk is. Dit is met de exploitant overeengekomen. Het bezwaar van Paap
tegen het aangezicht van een parkeerplaats ten noorden van de woonwijk,
wordt niet van de hand gewezen.

Zeeaanzicht boulevard gebouw

'Geen bezwaar' tegen
reconstructie boulevard
ZANDVOORT - De reconstructie van de Boulevard
Barnaart kan komend najaar
van start gaan. Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland
hebben vorige week de hiervoor benodigde verklaring van
'Geen Bezwaar' afgegeven.
Niets staat de reconstructie nog in
de weg. Planologisch is deze zaak nu
rond terwijl ook het benodigde geld
aanwezig is. Kort geleden is hiervoor
door het Rijk 2,9 miljoen gulden toegekend aan Zandvoort. De gemeente
werd voor dit jaar aangewezen als

speerpunt, in het kader van de verbetering van de toeristische infrastructuur.
De reconstructie omvat onder andere de aanleg van enigszins verzonken
parkeerterreinen met 'toegangspoorten'. Daardoor zijn zij ontoegankelijk
voor campers. Verder komen er speciale stallingen voor fietsen, motoren
en autobussen. Voor surfers komt er
een 'kort-parkeren' gelegenheid om de
planken af en op te laden. Daarnaast
worden er ook voor voetgangers en
fietsers extra voorzieningen getroffen.
Enkele zijstraten van de boulevard
worden afgesloten, om de verkeersloop
in het gareel te houden en hier een
rustige situatie te waarborgen.

derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
Weekend: 4/5 april
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW 19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
NOORD: tel. 19507.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
Adé Scipio Blüme
woensdag 11.00-12.00 uur en 19.00HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol 20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel BRANDWEER: tel. 12000.
15600/15091.
CENTRALE POST AMBULANCE(CPA) KENNEMERVerdere inlichtingen omtrent de VERVOER
weekenddiensten worden verstrekt LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
via de telefoonnummers van de huis- TAXI: tel. 12600.
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
KoninginneFlieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. DIENSTENCENTRUM:
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
12499.
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- na
telefonische afspraak. Tel: 02507arts bellen.
19393
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A. BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
van Kempen, tel. 13073.
55 jaar en ouder gebruik te maken van
bus van het vervoersproject.
WIJKVERPLEGING: Voor informa- de
belle hiervoor: 24 uur van tevotie over de dienstdoende wijkverpleeg- Men
ren:
kundige: 023-313233.
Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine sociaal
cultureel werk (zwemmen, eetOudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- tafel, kaarten
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. Van 15.00-17.00etc.)
uur: belbusfunctie (faDIERENARTS: Mevrouw Dekker, miliebezoek, boodschappen doen etc.)
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
15847.
tel. 17641.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
14444.
Noorderstraat l, tel.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, ZANDVOORT:
13459 bgg 023-320899 of 320464. SpreekGuido van Schagen, maandag en don- uur
op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedeZandvoorts
re inwoner van Zandvoort geldt dat
Nieuwsblad ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,

WEEKENDDIENSTEN

Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelnarmg
Kantoor Gasthuisplein
12 Zandvoort tel 02507
17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13 16 u .
dinsdag 10-13 en 14 16
u .woensdag 9-11 u ,
donderdag 10 12 en 13 17 u vri|dag912u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
„
Aalsmeer, tel 02977 28411 Postadres
postbus 264, 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 5626271 Telex
advertenties 10730PCADV
Redactie: Gasthuisplem 1? 7and«oort, tel
02507- 12066 Postadres postbus 26. 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: / 11,50 per kwartaal. /
21.00 per half jaar, / 39 95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ V
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ZANDVOORT - Een Zandvoortse agent werd zondagochtend ernstig mishandeld
tijdens een vechtpartij, die
zich in de hal van het politiebureau afspeelde. Ook een collega raakte gewond, zij het in
minder ernstige mate. Bij de
strubbelingen was een groep
van vijftien aangeschoten personen betrokken.
De moeilijkheden begonnen 's
nachts om half vijf op het Kerkplein,
waar ruzie was ontstaan binnen een
grote groep personen. Het verzoek van
politie-ambtenaren om wat rustiger
aan te doen, drong niet door. Enkele
lieden reageerden hierop zelfs _agressief en werden handtastelijk ten aanzien van de agenten. Er dreigde een
vechtpartij te ontstaan, maar de zeer
gespannen situatie liep net niet uit de
hand. Het bleef bij wat trek- en duwwen. Openbare belijdenis. Kollekte
Alg. Diakonale Doeleinden.
Medewerking Jongerenkoor
Crèche
GEREFORMEERDE KERK,
zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman,
thema 'Veroordeeld tot mezelf?'
Kindernevendienst en crèche
Dinsdag 7 april, 19.30 uur: voorbereiding op Pasen. (Zie boven)

GS gaan ervan uit, dat tussen het
parkeerterrein en de bestaande bebouwing een afscheiding wordt geplaatst,
in de vorm van een wal of begroeiing.
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Dit heeft men tenminste begrepen van
het college. Zo ook, dat de bushalte op
de Vondellaan op zeer korte afstand
van de huidige locatie zal worden geplaatst. Het vervallen van deze halte
was een ander punt dat Paap had aangeroerd.
Men is het niet eens met het bezwaar van De Papieren Tijger, dat
door de bebouwing van de kop van de
Van Lennepweg een onleefbare woonomgeving zou ontstaan. GS zijn van
mening dat de diverse bouwwerken
een 'positieve uitstraling zullen hebben op de enigszins monotone bebouwing van de noord-boulevard' en dat
door de aanwezigheid van het bungalowpark dit stuk boulevard 'aan levendigheid zal winnen'.

Camping De Zeereep
De Stichting was daarnaast van mening, dat door de bouw van het park
andere betaalbare recreatievoorzieningen verloren gaan. De directeur
LGK had zijn bedenkingen bij het
ontbreken van een alternatief voor
camping De Zeereep. GS zijn echter
van mening dat de geplande voorzienmgen ook betaalbaar 'zullen kunnen
zijn'.
'Over de aanvaardbaarheid van
een alternatieve locatie voor de camping De Zeereep en over de vraag in
hoeverre dit wel of niet betaalbaar is,
spreken wij ons nu in zoverre uit, dat
het Roggeveld onlangs bij de vaststelling van het streekplan ANZKG door
provinciale staten - via een motie - als
camping van de streekplankaart is afgevoerd'. In een eerdere paragraaf verklaarde men reeds, geen 'medewerking' te verlenen aan verhuizing naar
het Roggeveld.

lelas« 104 2 pers aop
1 13 4-OWS
157 6-pers
108-Oers
384 excl 3 beheerders woningen 2e fasfl 42 4-pers
78 6-oers
PnnVeren 1 fase 420 p plaatsen
120
"
2 las« 180 p plaatsen
^
Parkeren Boulevard
Totaal 504 recreaïieve
127 D plaatsen
vefbfirlseeohe<Jen

• De ligging van het toekomstige Vendorado-park, dat aan de zuid-kant aan de Van Lennepweg grenst. De juiste
situering van fase twee, de latere uitbreiding, staat nog niet helemaal vast.
Daarnaast voorzag De Papieren Tijger nadelige gevolgen van de onttrekking van de Vondellaan aan het openbaar verkeer. GS sluiten zich echter
aan bij het gemeentelijk commentaar.
Daarin wordt gesteld dat de verkeersintensiteit op de Burgemeester Van
Alphenstraat zelfs zal afnemen van
ongeveer 6900 auto's naar ongeveer
5500 per dag. Dit is mede een gevolg
van de reconstructie van de noordboulevard en de in deze omgeving te
wijzigen verkeerssituatie. De intensiteit op de Van Lennepweg neemt met
ongeveer twee procent toe.
Uit marktonderzoek van Vendorado
wordt aangenomen dat een 'behoorlijk
aantal' parkbezoekers gebruik zal maken van de spoorwegverbinding. Bovendien zal ook een 'flink aantal' bezoekers met bussen vanaf Schiphol
worden vervoerd.
Gedeputeerde Staten handhaven bij
de behandeling een positieve houding
ten opzichte van Vendorado-park en
gemeentebestuur. In het onlangs vastgestelde streekplan
AmsterdamNoordzeekanaalgebied is voorzien in

de bouw van het recreatie-object, wat
betekent, dat realisatie hiervan in het
kader van het provinciale beleid als
een goede zaak wordt beschouwd. Men
heeft daarom ook het bezwaar van de
directeur Landelijke Gebieden en
Kwaliteitszorg, die de 'spoedeisendheid' van het plan betwistte, van de
hand gewezen.

Agent ernstig mishandeld bij
vechtpartij in politie-bureau
werk, waarbij één van de betrokkenen
een gescheurde jas opliep. Hij zou samen met zijn moeder naar het politiebureau komen om deze zaak verder af
te handelen.

In de loop van de dag werd een vijftal
andere Zandvoortse inwoners, in leeftrjd variërend van vierentwintig tot
vijfentwintig jaar, aangehouden en
ingesloten. Er wordt verwacht dat er
meer aanhoudingen in verband met
deze zaak zullen volgen. Een aantal
arrestanten wordt openlijk geweld en
mishandeling ten laste gelegd. Of
daarbij sprake zal zijn van zware mishandeling hangt af van de aard van de
verwondingen en de tijd die het genezingsproces nodig heeft.
CDA-fractievoorzitter
Ingwersen
sprak naar aanleiding van dit voorval
dinsdagavond tijdens de raadsvergadering zijn verontrusting uit. Hij wil
weten hoe dit kon gebeuren en hoe het
gesteld is met de veiligheid van de politie-functionarissen.

In plaats van alleen zijn moeder,
nam hij niet alleen ook nog zijn vader
mee, maar ook een groep van vijftien
bij het eerdere voorval betrokken personen. Omdat de hele groep, met uitzondering van de moeder, flink beschonken was, werd iedereen verzocht
het bureau te verlaten. Alleen moeder
en zoon mochten blijven. Aan de herhaalde oproep werd echter geen gevolg
gegeven, waarna zachte drang volgde.
Een aantal bezoekers werd uit het bureau verwijderd, ook de vader. Deze ,
'ramde' zich echter weer een weg naar

binnen, waarna binnen de korste keren de hal weer volstond.
De spanning liep zo hoog op, dat er
een vechtpartij volgde. Eén van de politie-ambtenaren werd door vier personen 'aangepakt' en ernstig mishandeld. Hij liep een gebroken neus op,
losse en gebroken tanden en kiezen en
een hersenschudding. Een andere
agent raakte gewond aan zijn hand.
Ondanks het tumult kon de vader
worden ingesloten. Hierop was het
echter de beurt aan de zoon om met
zijn vuisten protest aan te tekenen.
Hierbij had hij het op twee andere
agenten gemunt. Het lukte hen echter, de man te overmeesteren. Maar
toen zij hem naar een cel wilden overbrengen, rukte hij zich los en rende

Genezingsproces

Priester-kunstenaar houdt
expositie in de Brugstraat
ZANDVOORT - De Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB houdt in haar gebouw
Brugstraat 15 een tentoonstelling van houten beelden, gemaakt door de priester-kunstenaar René Smeets. De titel
van de expositie is 'De Man
van Nazareth'.

Goed Koper Werk
bij Arie Koper
ZANDVOORT - De Zandvoortse formatie Goed Koper
Werk treedt morgenavond,
vrijdag 3 april, op in Café Arie
Koper aan het Kerkplein.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis Periode:
L. Davidsstraat. Eerste en derde 24 maart/30 maart
woensdag van de maand van 17.30Ondertrouwd:
Het nieuwjaarsconcert van deze
18.30 uur.
Koper, Pieter Frans en Duivenvoor- band heeft de directie van het Zandvoortse horecabedrijf er toe doen beHUURDERSSPREEKUUR NVH: 't den, Johanna Maria
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde Van Lieshout, Louis en Burger, Jolan- sluiten, Goed Koper Werk opnieuw in
huis te halen. Om van een plaats verdonderdag van de maand 20.00 - 21.00 da
zekerd te zijn, wordt men aangeraden
uur.
Gehuwd:
vooraf de kaarten af te halen. 'Wie het
Drommel, René en Koper, Aleida Cor- eerst komt, het eerst maalt'. Twee
KERKDIENSTEN
nelia
maanden geleden was de ruimte te
klein om iedere belangstellende te herDinsdag 7 april in de Gereformeerde Geboren:
Kerk, bijeenkomst van bezinning en Mare Jelte, zoon van: Riemersma, Jel- bergen.
lied ter voorbereiding op Pasen. The- te en Boon, Maria Johanna
ma 'Leven, Hem achterna' (God wil
het lijden niet). Aanvang 19.30 uur. Overleden:
Vrijwillige Hulpverlening
Belangstellenden welkom. (Info.: tel. Iske geb. Van den Hooven, Roeloffina,
12861).
oud 86 jaar
Kattouw, Pieter Andries, oud 70 jaar
Weekend 4/5 april.
Boonekamp geb. Soederhuizen, Jo17373
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
hanna Maria, oud 84 jaar
zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- Stolk, Abraham, oud 89 jaar

'De kunstenaar Smeets gaat met
deze afbeeldingen van Jezus bewust in
deze tijd staan', aldus het commentaar
namens de Nederlandse Protestanten
Bond, 'als het ware in de schoenen van
de bezoekers, die zich de vraag stellen
wie Jezus van Nazareth is, nu. Het is
een actuele vraag, die velen, binnen en
buiten kerken en geloofsgemeenschappen bezig houdt: Wie is Hij voor
mij?'.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk op zondag 5 april van 11.30 tot
16.30 uur, maandag t/m vrijdag 19.00 21.00 uur en zaterdag 11 april 11.00 16.30 uur. Groepen kunnen na telefonische afspraak ook op andere momenten de tentoonstelling bezoeken.
Tel. 13269 of 12249. Zondag 5 april is er
om 10.30 uur een bijeenkomst temidden van de beelden, met teksten en
muziek.

het binnenterrein van het huidige circuit en de exacte situering van de
tweede fase van het bungalowpark,
onbeantwoord zijn gebleven. 'Echter,
deze vragen zijn met zodanig van betekenis, dat het belang van de 'recreatieve opvijzeling' van Zandvoort - waarvoor dit project een eerste belangrijke
aanzet vormt - hiervoor moet wijken'.
Wel betreuren Gedeputeerde Staten
enigszins het ontbreken van een samenhangende visie op de ontwikkelmgen ten aanzien van recreatie, toerisme, natuur en landschap, die het gevolg zullen zijn van het recreatiepark. Maar men heeft voldoende vertrouwen m de gemeente, die heeft
toegezegd, binnen afzienbare tijd een
beheersplan met name voor de duinen
op te stellen.

'Het is voldoende duidelijk waarom
over dit project planologisch snel duidelijkheid moet komen', aldus GS. 'De
opdrachtgever heeft die duidelijkheid
snel nodig in verband met inpassing
van het project in de planning voor
meer op te richten recreatieparken,
zowel in binnen- als buitenland. Voor
de afweging in hoeverre daaraan tegemoet moet worden gekomen, achten
wij in ieder geval het recreatieve en
het economische belang van dit proGS stellen echter wel, 'dat duidelijk
ject voor de gemeente Zandvoort door- moet zijn, dat - hoewel sommige zaken
slaggevend'.
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden (2e fase met name) - uit onze instemmmg met dit project niet op voorVragen onbeantwoord
hand mag worden afgeleid, dat aan
komende plannen zonder meer de meErkend wordt dat er nog veel vragen dewerking zal kunnen worden vermet betrekking tot verplaatsingen. leend'.
het bureau uit. Op een later tijdstip
werd hij door zijn moeder van huis
opgehaald en naar het politiebureau
teruggebracht.

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
zaterdag 10.45 uur: dienst in Nieuw
Unicum, Ds. S. v.d. Meer
zondag 10.00 uur: dienst met teksten
en muziek temidden van beelden
dinsdag 15.00 uur: bijbelkring
19.30 uur: Oekum. gebedsRené Smeets, geboren in 1922 en
dienst in Geref. Kerk.
woonachtig in Zevenaar, werkt als
glazenier en als beeldhouwer, maar
ROOMSKATHOLIEKE KERK
het meest bekend is hij geworden door
zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en zijn symbolische kleinkunst. Op de
samenzang
Nederlandse en Duitse televisie is
zondag: 10.30 uur Hoogmis m.m.v. St. meermalen aandacht aan zijn werk
Caeciliakoor
geschonken. Tegen panelen van twee
Cel. H. J. Kaandorp 'God gaat over het meter hoog ziet men houten beelden
leven'
van Jezus, soms opgeraapt in het bos,
soms kunstzinnig met de hand geKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, maakt. Alle beelden zijn voorzien van
Haarlem
een prachtige ondertitel en tekst, die
Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en telkens weer verrassend en nieuw aanbijbelgespreksgroepen
doet, aldus de NPB.
10.30 uur: morgendienst Ds. J. Over'In deze tijd van de 'beeld'-buis zegduin
gen beelden meer dan woorden, ze blij19.00 uur: avonddienst Ds. J. Over- ven langer hangen'. Dat is de filosofie
duin H.A.
van Bene Smeets geweest bij het maWoensdag: 20.00 uur: Celgroepen/bij- ken van zijn Jezus-symbolen. 'Beelden
beloverdenking/bidstond
brengen tot nadenken, ze hebben het
vermogen, ook de diepste - onzegbare NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- werkelijkheid te duiden. Daarom werd
SCHAPSBOND
deze vorm van moderne verkondiging
ledere veertien dagen samenkomst op gekozen. Zo zijn de 'beeldmeditaties'
maandag 15.00 uur, tel: 14878
ontstaan'.

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van RaepCENTRUM VOOR VRIJWILLIGE horststraat 36 te Haarlem, tel. 023HULPVERLENING: Voor informatie, 244553.
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. BURGERLIJKE STAND

Verkaveling bungalowpark Zandvoort

ADVERTENTIE

Volgende week
10 april
is het dan
eindelijk zover
OPENING VAN
CAFÉ NEUF
Stormachtig weer
richt weinig
schade aan
ZANDVOORT - De storm
die eind vorige week in het
land huishield, heeft in Zandvoort weinig gevolgen gehad.
Ook bij de strandpaviljoens
was van ernstige schade geen
sprake. Toch betekent het
stormachtige weer voor de
pachters wel een financiële
strop.

Bij politie en brandweer kwamen
enkele meldingen binnen van gebroken ruiten en een loshangende dakgoot. De goot werd later uit veiligheidsoverwegingen door de brandweer
verwijderd.
De strandpachters lijken zich in de
loop der jaren steeds beter te kunnen
weren tegen het natuurgeweld. Materiele schade was er nauwelijks. Toch
brachten de voorbije dagen wel degelijk een flinke schadepost met zich
mee. Op de terrassen die nog niet hélemaal waren afgeschermd, hoopte zich
een enorme lading zand op. Om dit te
verwijderen zal speciaal een bulldozer
moeten komen, wat flink in de papieren loopt. Bovendien heeft de afbouw
• Eén van de werken van priester- van de paviljoens door de weersomstandigheden vertraging opgelopen.
kunstenaar René Smeets.

Koninginnedag wordt ook dit
jaar weer uitbundig gevierd
ZANDVOORT - Het Comité Viering Nationale
Feestdagen heeft voor Koninginnedag weer een
groot aantal activiteiten
in het programma opgenomen. Vooral voor de kinderen valt er veel te beleven
maar ook de ouderen kunnen aan hun trekken kornen. Gedurende de week
vóór
Koninginnedag
wordt er voor de schooljeugd een etalagewedstrijd
gehouden, waarvoor op 30
april de prijzen worden
uitgereikt. Op deze dag
wordt ook extra aandacht
geschonken aan het huwelijksjubileum van Prinses
Juliana en Prins Bernhard.
Voor de kinderen wordt er onder andere een optocht georganiseerd, waarbij de schooljeugd zich
presenteert met versierde fietsen,
karren, steppen en andere lichte
vervoermiddelen. Het is de bedoeling dat zij zelf ook feestelijk getooid zijn. Voor de leukste creaties worden prijzen uitgeloofd.
Opstellen voor de optocht tussen

09.00 en 09.45 uur op de speeiplaats van de Hannie Schaftschool. De tocht voert naar het
Raadhuis waar de officiële opening van de dag plaatsvindt, met
het hijsen van de vlag. Een en
ander muzikaal omlijst door de
Showband Damiate Haarlem.
Vervolgens gaat de kinderoptocht door naar het Dolfinarium,
waar een dolfijnenshow wordt gepresenteerd.
Daarnaast wordt er als vanouds op de Prinsesseweg een rommelmarkt gehouden, waarvoor
men voor ƒ 35,- een hele kraam
kan huren. De kramen staan
vanaf 09.00 uur klaar. Voor deelname aan beide activiteiten kan
men zich vanaf heden opgeven bij
Aranka Modes/Miniclub, Kerkstraat 19, onder het Chinees restaurant. Voor de kinderspelen
kan men zich tussen 12.00 en
13.00 uur inschrijven bij de speciale stand op het Gasthuisplem.
Bij deze spelen komt weer de nodige behendigheid van pas. De
oudere jeugd kan zich vermaken
met nostalgische spelen, paalklimmen en tonnetje steken.
Vanaf 14.00 uur vindt er een
Concours d'Elegance plaats op de
Grote Krocht, wat speciaal aantrekkelijk moet zijn voor de paardenliefhebbers. Het wordt een
show van gekostumeerde ruiters

met een toepasselijk voertuig. Diverse prijzen worden hiervoor beschikbaar gesteld. Ook hiervoor
kan men zich aanmelden bij
Aranka Modes in de Kerkstraat.

Straattekeningen
Op het Raadhuisplein, met
name het gedeelte voor Jupiter,
kan de schooljeugd 's middags
haar fantasie kwijt met het maken van straattekeningen. Aanvang 15.00 uur. Ook hiervoor worden prijzen beschikbaar gesteld.
Om 16.00 uur zal 'bandparodist'
Fritsie Duikelaar op het Gasthuisplein een humoristisch programma brengen, afgewisseld
met enkele prijsuitreikingen.
Om 16.30 uur wordt het tijd voor
de jaarlijkse traditie op de Grote
Krocht, de Zandvoort Estafette.
Daarbij zullen diverse plaatsehjke groepen weer strijden om de
wisselbeker. Men kan zich hiervoor aanmelden bij Klaas Koper.
De dag wordt feestelijk afgesloten door een optreden van maar
liefst vier showbands, waaronder
Showband Kunst en Genoegen
en Showband Damiate en de twee
jeugd-muziekcorpsen
Jong
Kunst en Genoegen en Jong Damiate.
Over de etalagewedstrijd worden
later nog inlichtingen verstrekt.
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Ik vond mt ik zocht op tie Grote Krocht
Ze zijn er weer de oude boekjes
over Zandvoort

24,9O
Nederland in oude prenten

19,9O
GROTE SORTERING PAASKAARTEN

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer

Mode
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

De nieuwe voorjaarskollektie is
binnen van

24 UUR SERVICE

® boeken • tijdschriften • stripboeken
rookwaren
kantoorartikelen
• staatsloten
toto/lotto
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Mare O'Polo

DE KROCHT

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

NICO VERHEY

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

SWINGEFt

GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

EEN BRIL WAARMEE ALLE
KUKAFSTANDEN NATUURLIJK
IN ELKAAR OVERLOPEN

LENTE KRIEBELS
BEACH AND
BODY SHOP

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK

Heerlijke rauwkost
en salades

vanaf vandaag
geopend
het winkeltje voor
(bad)mode, lingerie,
sieraden, riemen, tassen,
bodylotion en nog veel meer
leuke dingen.

Grote Krocht 28, Zandvoort
Tel. 15734

De gezonde
slankmakers

Den ka Dog
Brokken/Diner
Royol Conin
Field
Selection 7

Keuze uit
30 soorten

Kom zelf maar eens kijken.
Voor alle klanten een leuk
kadootje.

AART VEER
GROENTE EN FRUiT

Grote Krocht 20b
t.o. ALBERT HEIJN
tel. 15697
geopend di. t/m zat. 10.00-17.30 uur
MAANDAG GESLOTEN

HERMAN HARMS
SHOE-BIZZ

OPTIEK SLINGER

gedipl. oogmeetkundige
o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal,

VAN DE GRAAF
ace. maatschap
belastingadviseurs
Haarlemmerstraat 1,
2042 NA Zandvoort
Telefoon 02507-13393 of 14349

GROTE KROCHT 22

Vele nieuwe
Voorjaarsmodellen

zoekt op korte termijn een

Het moet ééns voorjaar
worden dus begin bij je voeten.
' \-$

T VRIJE NIEUWE KIJKEN

_
leest de krant altijd en overal,

V^v7-^''

VORILUX

Grote Krocht 25
tel. 14404

Elsev. d. Staay

Sv^i \^~-^J^

Varilux glazen hebben zowel een leessterkte als
vertesterkte en een geleidelijk oplopende sterkte
daar tussenin. Met uiterste precisie geslepen tot één
ononderbroken geheel. Hierdoor lopen alle
kijkafstanden natuurlijk in elkaar over. Daar staat
het Varilux glas bekend om. Met één bril lezen én
ver zien zonder hinderlijke overgangen.

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (M/V)
Zijn/haar werkzaamheden
zullen bestaan uit:
- het samenstellen c.q.
kontroleren van
jaarrekeningen;
- het verzorgen van fiscale
aangiften.

SUPER CRACKS
VRIJE TIJD en
SPORTSCHOENEN
hoog of laag model
in wit - zwart - grijs marineblauw
echt leder
mt. 36/46

Kwaliteit, daar kunnen wij
chocola van maken.

Repen, tabletten, eitjes, taarten en bonbons. In welke
vorm ook, onze chocola is goede chocola.. Onze
kwaliteitseisen zijn nu eenmaal hoog. Maar onze prijzen NÜ 3^
laag. Puur voordeel dus.
Paaseitjes m melk, puur of
gesorteerd met mocca,
- 175
a 200 gram 4.25
NU

Wij denken aan iemand, die
ervaring heeft met genoemde
werkzaamheden.

Advokaattaart van chocoladecake en
gevuld met banketbakkersroom en
advokaat, gegarneerd met slagroom
en chocolade.
775

C50
6.

Bij interesse in deze funktie graag uw
schriftelijke reaktie of even een telefoontje en vragen naar J. L. van de
Graaf Jr. of P. Bluijs.

Chocolade
tabletten m melk
of puur. 2 stuks
200 gram. 2.75

NU2VOOR

50
•

laag 79,95
vraagt

hoog 89,95

..Erica

BUFFETBEDIENDE
m/v ± 19 jaar.

(

Navarra 1982
Rode, Spaanse
wijn met een
zachte, lichte
smaak. 4.95

i

AFWASHULP
EN HULP V/D
SCHOONMAAK

N 2
VOOR

(OCHTENDUREN)

Lente
Boeketten
te kust en
te keur
Grote Krocht 24 - Zandvoort

Tel.

Appelkruimelvlaai van luxe gistdeeg"en
gevuld met appels, rozijnen, ___
suiker en kaneel. 8.75 __,', V3

12253, Kerkstraat 15

Te koop gevraagd
in Zandvoort

Jong belegen goudse kaas.
lte10.90
Nü

Grof
volkeren tarwebrood.
Gratis gesneden.
2.40
.J 95

X>

Panjzer
boterhamworst.
150 gram.
1.65

im

GROOT HUIS
met tuin
en garage

Aanbiedingen geldig t/m 4 april 1987.
Tarwe bol,
'400 gram 1.70

Tel. 02507-15008.

Gezouten pinda's
250 gram. 1.75

NU 500 GRAM
87138-31/3

Echt Waar VoorJe Geld-
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Vorm groeit bij
ZVM-handballers

Sporting OSS geeft
Heemstede geen kans

ZANDVOORT - De volleybalvereniging Sporting OSS
kan weer terug zien op een
succesvol weekend. Er kwamen slechts vier teams in het
veld en drie zorgden voor een
zege waaronder zeer verrassend het eerste heren team.

ZANDVOORT - Na een aar- met het feit dat we volgend seizoen de
weer compleet hebben. Door
zelend begin van de tweede selectie
komst van Pijper en Damhoff zijn
helft veldhandbal, komen de de
we er niet zwakker op geworden" en
ZVM-heren steeds beter in bouwen we gewoon verder. Damhoff
vorm! Dat bleek jongstleden" speelde zondag al mee en dat ging prirrja. Het geheel was perfect. Het leeft
zondag toen CSV door een in
de club en wie weet wat we nog
sterk spelend ZVM met 20-12 kunnen
dit seizoen. VZV staat wel vier
werd overklast. De Zandvoort- punten voor maar wij krijgen ze nog,
se dames hebben het moeilij- dus het kan nog", aldus een optimistiker en waren niet in staat Alc- sche Loenen.
maria Victrix van zich af te Scores ZVM: Djurre Boukes 4, Hans
houden. ZVM ging ten onder Moll 4, Gerard Boukes 3, Joop Boukes
3, Ronald Vos 2, Wim Brugman 2.
met 7-12.
Nu bekend is geworden dat een
tweetal spelers bij ZVM vertrekken is
coach Hans Loenen direct op zoek gegaan naar goede vervangers en dat is
al gelukt. De selectie wordt nu en voor
volgend jaar aangevuld door Willem
Pijper en Gerard Damhoff en de
laatstgenoemde trad zondag jongstleden al in het veld. Damhoff maakte
een zeer verdienstelijk debuut.

De Zandvoortse dames kunnen het
buiten nog niet erg vinden. Tegen Almaria Victrix was de eerste helft van
een redelijk gehalte. Beide teams gaven elkaar niets toe eri dat leverde een
ruststand op van 3-4.
In het tweede gedeelte stortte ZVM
geheel in, en in korte tijd liep Almaria
Victrix uit naar 3-8. De Zandvoortse
tiefe.nsie had geen vat meer op het sterke spel van de bezoeksters die de strijd
volledig onder controle hadden. Aanvallend kwam ZVM eveneens niet tot
grootse daden en meer dan de 7-12 nederlaag zat er dan ook niet in.

ZVM heeft van het begin af aan de
strijd tegen CSV beheerst. Verdedigend klopte het prima mede door uitstekend keeperswerk van Pieter
Trommel, en aanvallend werden
fraaie patronen opgevoerd. Al snel was
de score 7-2 in het voordeel der Zandvoorters. In de slotfase van de eerste
helft kwam CSV wel wat naderbij tot
De ZVM trainster/coach Janna
een 10-7 stand, maar dat verontrustte Pennings was uiteraard teleurgesteld
ZVM niet.
met dit resultaat." Het lukte totaal De Zandvoortmeeuwen-defensie heeft het moeilijk tegen de Alcmaria Victrix
niet, vooral in de tweede helft geloofIn de tweede helft verhoogde ZVM den we er niet meer in. Het was wel
het tempo en de CSV defensie werd zwaar voor ons, nu we drie belangrijke
HAARLEM - Het zat TZB in
uiteen gespeeld. De Zandvoorters speelsters misten maar het moet beter de strijd tegen het in de kopbouwden de voorsprong uit en eindig- kunnen. We willen in deze klasse blij- groep vertoevende Spaarnede op een fraaie 20-12 overwinning. ven en moeten daar erg hard voor werstad niet mee. De ZandvoorTrainer/coach Hans Loenen zag weer ken, dan lukt het zeker".
een ouderwets op dreef ZVM en was
ters gaven zeer goed partij en
daarom zeer tevreden." Ik ben erg blij
Doelpunten ZVM: Elly von Stein 4, hadden een gelijkspel ver- omzeilde de buitenspel val en kwam alleen voor de doelman, maar hij lobde
met het vertoonde spel, maar nog meer Greet Molanus 2, Riny Cappel 1.
diend. Spaarnestad was echter de bal over het doel.

TZB ongelukkig
tegen Spaarnestad

Z'75 velt zwak Half weg
Zandvoort - In wind, regen
en kou traden Zandvoort'75 en
Halfweg tegen elkaar aan en
daarbij trokken de badgasten
met 4-1 aan het langste eind.
Door die barre omstandigheden was het geen grootse partij
en had de zege voor Zandvoort'75 tegen het zwakke
Halfweg eigenlijk groter moeten zijn. Dennis Keuning had
een belangrijk aandeel in de
zege door drie van de vier doelpunten voor zijn rekening te
nemen.

raak. Een vlot lopende aanval werd
besloten met een lage en harde schuiver van Dennis Keuning, 1-1. Voor de
rust probeerde Zahdvoort'76 al afstand te nemen maar met de afwerking wilde het niet vlotten. Pieter
Brune zag zijn schot met moeite gestopt en een inzet van Rob Gansner
werd van de doelijn weggewerkt.

In de tweede helft lukte het beter en
al na één minuut spelen was het Dennis Keuning die Zandvoort'75 op een
2-1 voorsprong zette. Met de wind in de
rug waren de Zandvoorters nog sterker in en kon Halfweg vrijwel niet
meer over de middenlijn komen. De
gasten zijn dan ook na deze nederlaag
bijna zeker van degradatie. Zandvoort'75 ging echter door en wederom
Met de harde wind mee waren de Dennis Keuning wist te scoren heteerste aanvallen voor Halfweg en na geen 3-1 betekende.
vijf minuten was het al 0-1. Na deze
Tot aan het laatste f luitsignaal bleef
snelle treffer heeft Halfweg niets meer
kunnen betekenen. Zandvoort'75 nam het één richtingsverkeer naar het
het heft in handen en het wachten Halfweg doel en Philip van de Heuvel
was op de gelijkmaker. Philip van de bracht het krachtverschil tot uitdrukHeuvel kreeg een fraaie kans maar king in het vierde doelpunt. Daar bleef
lepelde de bal over het doel maar na het bij en zo kwam Halfweg er nog
een halfuur spelen was het eindelijk genadig vanaf.

Stichting Pro World Cup
kan op garantie rekenen
ZANDVOORT - De Pro
World Surf Cup kan ook dit
jaar op de steun van de gemeente rekenen. De voltallige
gemeenteraad schaarde zich
dinsdag achter het college van
burgemeester en wethouders,
dat voorstelde in 1987 opnieuw
garant te staan voor ƒ 44.000,-.
Hiermee wordt aan het verzoek van de Stichting Pro
World Cup Zandvoort voldaan.
De keuze voor college en raadsleden,
of men op het verzoek van de stichting
in moest gaan, werd aanzienlijk vergemakkeljjkt doordat de garantie vorig
jaar niet is aangesproken. Wel heeft
een voorlopige berekening duidelijk

Stormachtige zege
Z75 speelsters

gemaakt dat de uitgaven vorig jaar /
32.547,58 hoger lagen dan de inkomsten. Toch wilde men de garantie niet
aanspreken. Men hoopt dit jaar wat
winst te maken, zodat het verlies van
vorig jaar gecompenseerd wordt. Volgens het college is er een goede kans
dat dit lukt.
VVD-fractielid Van Marie stond
niet versteld van het negatieve saldo.
"Dat zijn, net als bij bedrijven, aanloopverliezen", aldus de liberaal. Het
was volgens hem kiezen of delen. "Als
wij nu 'nee' zeggen, dan betekent dat
voor de surfcup 'dat was eens en nooit
weer'". Mede vanwege de verwachting
dat het tekort van de stichting wordt
teruggebracht, verklaarde hij zich accoord met de garantstelling. Ook het
raadslid Flieringa van Gemeente Belangen Zandvoort ging mee in het
voorstel, al wil hij na het kampioenschap wel duidelijke cijfers zien in
plaats van een voorlopige berekening.
Ingwersen, CDA, had wat moeite met
de garantieverlening omdat het raadsvoorstel volgens hem onvoldoende beargumenteerd is.

ZANDVOORT - Dat de
stormachtige wind zaterdag
zo'n grote invloed op een voetbalwedstrijd zou kunnen hebben, hadden zelfs de 'dames
van Zandvoort'75 niet verwacht. Zij traden aan tegen
het goed spelende damesteam
van SMS en wonnen met 1-0.

Uiteindelijk werd toch besloten de
regeling van 1986 te verlengen. De
vraag rijst echter of dat ook voor de
komende jaren voldoende zal zijn. Mor
gelijk dat er in de toekomst een extra
aanslag op de portemonnee van de organisatqren wordt gedaan. In het college gaan namelijk stemmen op, om de
dienstverlening van de gemeente bij
het surfgebeuren aan de organisatoren door te berekenen. In dat geval
krijgen zij een rekening van ongeveer
Het jeugdige Zandvoort'75 begon de veertig duizend gulden gepresenteerd.
wedstrijd sterk door goed in de defensie van SMS te storen. Dit leidde al vrij
snel tot een eigen doelpunt van een
SMS verdedigster, 1-0. SMS werd
daarna goed in bedwang gehouden en
het spel, werd mede door de stormachHAARLEM - Door het wintige wind op één helft gespeeld. Vele nen van de ronde van de
inworpen moesten genomen worden
en daardoor kwamen de Zandvoort'75 Waarderpolder bij de liefhebspitsen Nancy Keuning en Nancy bers boekte Wim Koene zijn
Clark vrijwel niet aan de bal. Vlak vierde overwinning van dit
voor het rustsignaal was SMS dicht seizoen. Honderd vijftien renbij de gelijkmaker, docht keepster Bianca Visser redde met handen en voe- ners gingen van start over een
wedstrijd van 50 km.
ten en met behulp van de doelpaal.

Wim Koene wint

Ook na de rust speelde het spel zich
op één helft af en waaiden veel ballen
over de uitlijn. De in de tweede helft in
het Zandvoort'75 gekomen José Coenraad werd diverse malen door de SMSdames getest en met veel kunst en
vliegwerk hield zij haar doel schoon.
Ook de Zandvoortse verdedigsters verrichten knap werk door de SMS aanvalsters buiten het strafschopgebied
te houden. Na veel storm floot de goed
leidende scheidsrechter Jaap van den
Oord de dames naar de kleedkamers,
met een verdiende 1-0 overwinning
voor Zandvoort'75.

Het was opvallend dat een sterk spelend Sporting OSS l tegen Heemstede
2 uithaalde en met 1-3 won. In de eerste set speelde Sporting vrij uit, had
steeds het initiatief en met aanvallend
spel werd de set met 9-15 afgesloten. In
de tweede set bood Heemstede 2 duidelijk meer tegenstand en zette Sporting
op achterstand. Geleidelijk aan kwam
Sporting terug en wist nipt de set te
pakken met 14-16. In de derde set was
het zelfde spelbeeld te zien maar nu
was Heemstede de ploeg die de set winnend afsloot, 15-12. Sporting herstelde
zich knap in de vierde set en kwam
niet meer m gevaar gezien de 9-15 setwinst. Daarmede werd verrassend
Heemstede 2 op een 1-3 nederlaag getrakteerd. Ook afgelopen zondag waren de Sporting heren actief en succesvol m een toernooi. Na vele wedstrijden mochten de heren de tweede
prijs in ontvangst nemen hetgeen gezien de sterke bezetting een zeer goed
resultaat was.

Door de harde wind was het parcours erg zwaar en in de beginfase
hielden de wielrenners zich erg rustig.
Bij de eerste premie sprint ontglipten
twee renners het grote peloton en toen
het gat aardig groot was, vond Wim
Koene het tijd om naar het tweetal toe
te fietsen. Later voegde De Vries zich
nog bij de kop en de vier man liepen
door goede samenwerking uit tot 35
seconden voorsprong. Een zestal renners was uit de grote groep gevlucht
en toen Koene zag dat daar enige rappe spurters bij zaten reed hij alles uit
de kast om voor te blijven.

de gelukkigste en won met 2-1.

De eerste helft gaf een gelijkopgaande strijd te zien. TZB had een sterk
bezet middenveld en daarmee had
Spaarnestad veel moeite. Veel spannende situaties deden zich voor de doelen niet voor, alleen Han van Dam was
dicht bij een treffer. De Zandvoorters

Door een misverstand in de defensie
kwam TZB in de eerste minuut van de
tweede helft op een 1-0 achterstand.
De Zandvoorters waren geenszins
aangeslagen en vochten knap terug.
Na twintig minuten werd het knappe
spel beloond toen Hans Deelstra met
een afstandschot doelpuntte, 1-1.

aanval.

Foto Bram btijnen

Kampioenskandidaat
Spaarnestad
werd er nerveus van en was tot niet
veel in staat. TZB had veel pech vooral
bij een prachtig schot van Alex Miezenbeek, dat onhoudbaar op de lat ketste.
De strijd leek in een gelijkspel te
eindigen maar opnieuw pech voor
TZB toen vlak voor het einde na een
scrimmage de bal over de Zandvoortse
doellijn stuiterde, 2-1. De tijd was toen
te kort voor TZB om nog iets aan de
achterstand te doen. Door de nederlaag van Heemstede hebben de Zandvoorters nog slechts één punt nodig
uit drie wedstrijden om zich veilig te
stellen en dat moet geen probleem zijn.

De jeugd, die diverse wedstrijden
niet tot winst kon komen, zorgde tegen
OVRA A eindelijk tot de volle winst, 03. In de drie sets werd door beide teams
hard gewerkt om tot de overwinning te
geraken. Dat leverde een voor het publiek zeer aantrekkelijke partij volleybal op. Sporting OSS was steeds iets
beter en kreeg het alleen in de tweede
set even moeilijk. Op tijd werd het initiatief weer overgenomen en scoorde
het Zandvoortse team de beslissende
punten. Via de setstanden 8-15, 14-16
en 10-15 werd de zege veilig gesteld.
Het derde dames team was niet in
vorm tegen het sterke Cazus 2. De eerste en tweede set betekende voor Sportmg een nachtmerrie daar snel met
15-4 en 15-12 verloren werd. Een beter
gemotiveerd Sporting kwam in de derde set goed terug en speelde Cazus
naar een gemakkelijke nederlaag van
7-15. In de vierde set opnieuw een onzeker Sporting OSS en het ritme ver-

ZHC pakt Voordaan punt af
ZANDVOORT - DE ZHC
hockeydames konden na
maanden weer eens actief zijn
op de velden in het binnencircuit. Vorige week was het, in
de uitwedstrijd tegen Eechtrop, duidelijk te zien dat het
nodige spelritme ontbrak. De
tweede wedstrijd na de winterstop van afgelopen zondag,
toonde dat ZHC een niet te onderschatten tegenstander is en
het sterke Voordaan heeft dat
ondervonden. Het bleef 0-0.
Een met veel inzet strijdend ZHC
heeft het punt volkomen verdiend.
Beide teams deden niet voor elkaar
onder en veelal ontstond er een middenveld spel. De defensies overheersten en daardoor ontstond er weinig
gevaar in de cirkels. Slechts een enkele
strafcorner kon worden geforceerd,
doch die zijn op het natuurgras veelal
tot mislukken gedoemd.
De tweede helft was een kopie van de
eerste. Vooral de ZHC defensie maakte
een uitstekende indruk en gaf totaal
geen kansen weg. Aanvallend moesten
de counters gevaar stichten en ten
koste van een strafcorner kon Voordaan onheil voorkomen. De Zandvoortse strafcorner werd goed genomen doch de Voordaan keepsters keerde de harde inzet perfect. Ondanks
hard werken van beide teams bleef de
0-0 gehandhaafd. Een uitslag waarmee trainer Van Basten Batenburg
erg tevreden was. „Verdedigend hebben we zeer sterk gespeeld en als je één
van de bovenste ploegen een punt afneemt is dat natuurlijk prima. Met
twee gelijke spelen, na de winterstop,

dween. Cazus profiteerde en greep de
overwinning via een 15-8 setwinst.
Het vijfde dames team was wel in
vorm en demonstreerde ten koste van
Allides een klasse verschil. Ondanks
de zwakke tegenstand bleef Sporting
goed volleybal spelen en zette een score
van 1-15,5-15 en 4-15 op het bord. Door
deze zege heeft Sporting nu een riant
uitzicht op de titel.
Komende zaterdag een volledig programma in de Zandvoortse Sporthal Pellikaan, waarvoor naar de sportagenda wordt verwezen.
;

Soepel voetbal !
Auto Versteege •
ZANDVOORT/HILLEGOM:

- Het in de tweede klasse sterk'
voor de dag komende zaalvoet-."
balteam van ZVM/Auto Ver-:
steege behaalt ook in de beker-:
competitie opmerkelijke resul-:
taten. Tegen Kalmthout werd
een perfect partijtje zaalvoet-:
bal gedemonstreerd wat resul-:
teerde in een 4-2 overwinning".
Een flitsend begin van Kalmthout,
snel 0-1, bracht ZVM/Auto Versteege
niet uit evenwicht. De badgasten hielden het hoofd koel en zetten aan voor
een groot offensief. Dat offensief kon
Kalmthout niet indammen en Ronald.
Halderman maakte de gelijkmaker.
De Zandvoorters lieten de bal goed het
werk doen en met een fraaie lob zorgde
Pieter Brune voor 2-1. Vlak voor de
rust was het Bob Brune die schitte-;
rend uithaalde hetgeen 3-1 betekende.Na de pauze probeerde Kalmthout
wat terug te doen en moest doelman
Martin Visser in actie komen. Dat
ging hem uitstekend af en na een.
kwartier spelen zorgde Henk Gaus
voor 4-1 en was de strijd beslist. De
Zandvoorters namen gas terug en
daardoor kon Kalmthout tot 4-2 terug
komen. Meer liet ZVM/Auto Versteege
niet toe en met uitgekiend spelen op
balbezit werd freewheelend het einde
gehaald.

SPORT AGENDA
ting OSS-Cazus 18.30 uur; Sporting
OSS 2-Spaarne'75 4 19.30 uur; SporZondag: Spaarnevogels-TZB 14.30 ting OSS 3-Die Raeckse 6 20.30 uur.
Jeugd: Sporting OSS K-Spaarne'75 A
uur te Haarlem.
18.30 uur.

VOETBAL

HANDBAL

ZAALVOETBAL

Zondag: Kolping-ZVM dames 13.00
uur.

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort'75 C jun.-ZandYmond-ZVM heren 14.10 uursport- voortmeeuwen; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen 13 jun.-Meervogels; 19.45
velden Rooswijk.
uur Zandvoort Noord A Jun.-THB;
20.30 uur Kaashoek-Hoofddorp; 21.25
BASKETBAL
uur Cecils 2-Gédé V. 2; 22.10 uur ZandVrijdag: Antilopen-Lions heren voortmeeuwen 2-de Meer 3.
19.15 uur te Haarlem.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
uur Zandvoort Centrum-LankAlkmaar Guardians-Lions dames 21.35
haar; 22.30 uur Zandvoortmeeuwen 319.00 uur te Alkmaar.
Zandvoort Noord 2.

VOLLEYBAL

Felle strijd om de bal, ook hier onbeslist.

Foto Bram Stijnen

kan je zeggen dat je die stop goed bent
doorgekomen. We willen aanvallend
hockey spelen en daar gaan we aan
werken".

weinig rust voor de Zandvoortse
hockeyclub zijn daar op 22 augustus
de ingebruikneming van het kunstgrasveld gepland staat. Daarop moeten de dames en heren van de ZHC tot
Om tot goed en aanvallend hockey te nog beter hockey in staat worden gekomen zou een kunstgras veld uiterst acht.
welkom zijn. Ook strafcorners komen
op kunstgras beter tot zijn recht en
coach en voorzitter Hans Langemeier
vertelde dat in augustus dat veld er
ligt. „Ik ben erg tevreden met dit resultaat van de dames, maar kunstgras
moet er komen. Dat is een must voor
de vereniging en gelukkig is het bijna
zover."
In de zomermaanden zal er dan ook

Zaterdagavond in de Zandvoortse
sporthal Pellikaan. Dames: Sporting
OSS-Delta Loyd 3 20.00 uur; Sporting
OSS 2-PES l 19.30 uur; Sporting OSS
4-Die Reackse 9 18.30 uur; Sporting
OSS 5-IDEE l 20.30 uur. Heren: Spor-

Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur Zandvoort Centrum 3-Zandvoortmeeuwen 5; 19.45 uur Zandvoort
Noord 7-de meer 6; 20.30 uur Zandvoortmeeuwen 4-Hoofddorp 2; 21.15
uur Zandvoort Noord 4-Sekura 3; 22.00
uur TZB 5-Zandvoort Noord 5.

Standen voetbalclubs
Derde klasse KNVB

Schoten 16-22
Haarlem 16-20
DEM 15-19
ZVV 16-18
Halfweg 17-18
Wijk a. Zee 16-17

Zaandijk 16-17
KFC 16-15
NAS 15-13
V'wijckers 17-13
Zandvoortm 17-12
Schellingw. 17-10

KNVB Zaterdag
Vierde klasse

Aalsmeer 17-25
SMS 16-24

De Beursb. 15-16
SVJ 17-16

DSC'74 17-22
Hoofddorp 15-20
Zandvrt'75 17-19
De Geuzen 17-19

SIZO 17-14
Swift 17-12
SCW 16- 7
Halfweg 15- 2

Tweede klasse HVB

VVH 21-29
EHS 20-27
Spaarnest. 19-26
DSK 21-25
Schalkwijk 19-23
Vogelenz. 20-22

BSM 21-22
Alliance 19-18
KIC 21-17
TZB 19-11
Spaarnevog. 20-11
Heemstede 21-9

Arie Ruitenbeek wint met overmacht
Met grote overmacht won
Ford Sierra RS Cosworth-coureur Arie Ruitenbeek de groep
N-wedstrijd tijdens de Zandvoortse Openingsraces. Het
Ford-succes werd compleet gemaakt door Henny Hemmes,
die haar Cosworth met ruime
voorsprong op BMW M3-rijder
Gerrit van Kouwen, als tweede over de streep bracht.

Zonder druk van achtervolgers kon ik terug te nemen en aan het materiaal
de ideale lijnen rijden, wat resulteerde te denken." liet de verheugde groep Nin vier snelle ronden. De voorsprong winnaar weten.
was inmiddels opgelopen naar bijna
tien seconden, voldoende om iets gas
Het Ford Sierrateam, waarvan Arie

Ruitenbeek deel uitmaakt, kende niet
alleen voorspoed. Arie's teamgenoot
Theo Koks moest in kansrijke positie
de pits opzoeken met een lekke band.
Theo startte vanaf de vijfde plaats, net

Race-seizoen
van start
Ruitenbeek en Hemmes startten
beiden vanaf de eerste rij, nadat zij in
de training de concurrentie al op afstand hadden gereden. De beste start
ging naar Arie Ruitenbeek, die de
meer dan 200 paardekrachten van de 2
liter 16 kleppen turbomotor van zijn
Ford Sierra RS Cosworth optimaal
doseerde. Al bij de Tarzanbocht, die op
400 meter van de start ligt, had de
regerend Nederlandse groep N-kampioen een haast onoverbrugbaar gat
geslagen.
„Ik kwam zo goed weg bij de start dat
ik alle ruimte kreeg om de Tarzanbocht goed aan te snijden. In mijn
spiegels zag ik dat de rest van het veld
in die belangrijke Tarzanbocht posities koos, elkaar afhield en tijd verspeelde. In die eerste ronde pakte ik
maar liefst drie seconden voorsprong. Ford Sierrateam-coureur Arie Ruitenbeek won de Openingsraces op Zandvoort met overmacht.

achter de BMW M3 van ex-Formule 3
rijder Gerrit van Kouwen. In de race
kampte Theo met wegliggingsproblemen, waardoor hij niet in staat was
zich naar voren te rijden.
Voor het Ford Sierrateam had het
autosportseizoen 1987 niet beter kunnen beginnen. Rally-equipe Peter van
Merksteijn-Gerard Grouve leidt na de
Amsterdam Rally in het Internationaal Nederlands Rallykampioenschap. terwijl op Zandvoort het kampioenscha.p na de Openingsraces door
Arie Ruitenbeek wordt aangevoerd.
De rally-equipes van het Ford Sierrateam komen tijdens de AMAC Tulpenrally op 11 april a.s. weer in actie, terwijl de volgende wedstrijd op Zandvoort wordt verreden op 19 april 1987.

Resultaten
Uitslag Openingsraces Zandvoort:
1. Arie Ruitenbeek, Ford Sierra RS
Cosworth 23.16.03; 2. Henny Hemmes,
Ford Sierra RS Cosworth op 18.46: 3.
Gerrit -van Kouwen, BMW M3 op
22.34; 4. Jeroen Hin, Ford Sierra RS
Cosworth op 47.35; 5. John Vos, Ford
Sierra RS Cosworth op l ronde: 6.
Theo Koks, Ford Sierra RS Cosworth
op l ronde.
Snelste ronde: Arie Ruitenbeek in
1.54.86 (gem. 133,268 m p/u)
Tussenstand Nederlands Autorensportkampioenschap 1987 groep N: 1.
Arie Ruitenbeek, Ford Sierra RS Cosworth, 20 punten; 2. Henny Hemmes,
Ford Sierra RS Cosworth. 15 punten;
3. Gerrit van Kouwen, BMW M3 12
punten: 4. Jeroen Hin, Ford Sierra RS
Cosworth 10 punten; 5. John Vos, Ford
Sierra RS Cosworth 8 punten; 6. Theo
Koks. Ford Sierra RS Cosworth. 6
punten.
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BOOTZ
JAMAICA RUM
deze week

ra

^

't Winkeltje in Zandvoort
vraagt met spoed

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o g
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

"~

^V

Lid NVM,

VERKOOPSTER
Leeftijd tot 24 jaar
Ervaring vereist
Werktijd ± 30 uur per week, verdeeld over 5 dagen

SCHOONMAAKBEDRIJF

"CLEANO"
vraagt nette

Wij verkopen uitsluitend de

collectie

mSfUMOTE ZANWDOR7

Dames, kinderen en jeans.

Kerkstraat 23

Tel. 02507-16580

Zandvoort
Tel 1 21 07

PARFUMERIE WILDERING
SCHOONHEIDSSA LON

BEHANG
KEUR EN ZOON

Met produkten naar keuze
B v Dior - Estee Lauder
La prairi
Clinique - Chanel
Lancaster
Jill Sander - Clanns

Lancome

Biotherm - E Aigner
**•*•*•*•**
Epileren - massage - maquilage
-harsen - reinigen - elektrisch ontharen
-plaatselijk afslanken - pedicure
-manicure

PARADIJSWEG 2, ZANDVOORT
tel. 15602 - t.o. politiebureau

*•*•*****
Behandeling volgens afspraak

Telefoon 12107
(zowel dames als heren)

ECHT SPORTIEF... JE PROEFT 'T!

Kerkstraat 23

part-time man/vrouw
met enige ervaring m het schoonmaken.
Loon via C A.O
Uren m overleg.
Br ond nr 75130 bur v.d blad.

VERBOUWEN??
Aannemersbedrijf

F. M. SCHILDER
zowel m Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!
Telefoon 023-360929

Zondagmiddag geopend

paasbrood

2,90

vanaf dinsdag:

pan rajodo
1,25
ECHTE BAKKER BALK
HOGEWEG

28

SCHWARZE KATZ
Q.U.A

DE PURE BELl'S
SCHOTSE KlASSE

WHISKY

stevige, kruidige, maar
frisse kwaliteitswen van
het beroemde wijnhuis
JohannesA Koch

23.95

BU DIRCKffi

GEEN-5^8" MAAR

98

192

95

(veelal naast/b j supermarkten van D rk van den Broek Bas van der He jden D gros en Dirkson)
• Amsterdam N euwpoortstraat L jnbaansgrachfStoterkade Delflandplen Osdorpplen Lambertus 2ijipie n Plen 40 45 Motorkade
l Kamperloet eweg Kastelenstraat l Zwanenburg l Hoofddorp • N euw Vennep l Zandvoort tVolendam IHIversum
l Katwjk aan Zee •Sassende m tHIIegom |Noordw|k ILeden INoordwjkerhou' *OudeWetenng ISpijkensse i Dordrecht'
( f
iSchedam *Sledrecnt t Bolnes • R dderkerk l Rapend echt OVIaadng^n l Rotterdam Oversche G J Mulderstraat en Alexanderpolder
EN NU OOK t Poortugaal (W nkelcenirum Boomgaardshoek) en Haarlem (Winkelcentrum Schalkwijk} Arrtslerdam B iderdijkstraai j24
z e voor juisle ad essen de Gouden G ds
"*

Aanbiedingen geW'S
t/m 4 april

radio stiphout
Sinds 1938 een begrip in HAARLEM

1,75

en proef

ZEILER

verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud Ook Casco Wist u, dat wij o a
kozijnen en ramen monteren met speciale tochtprofielen'

DEZE WEEK

joggingbrood

DIRCKIII BLIJFT ZOEKEN NAAR LAGE
PRIJZEN KIJKT U ZELF MAAR!

NU OOK IN ZANDVOORT

Gevraagd:

medewerkers/sters

Ons filiaaladres (voorheen NOEFAR-WILKES)
Thorbeckestraat 15 t/o het CASINO
Tel. 13378

voor de bediening
Tot 21 jaar
Liefst met ervaring

't FAMILIERESTAURANT
Kerkstraat 27
Tel 12537

BEKIJK, BESTEL, BESPMR
Nieuw idee deze tetiasset kunt u in de winkel bij
de klantenservice bestellen En de volgende week
afhalen Bekijk bestel bespaai betekent vooi u
nog meet Hema voordeel nieuwe artikelen van gega
randeer de topkwaliteit voor de laagst mogelijke prijs

Zaterdag en zondag
appelgebak met slagroom
1,50
(om mee te nemen)
Haltestraat 13. Tel. 14738

l.v.m. ingrijpende verbouwing
zijn wij gesloten van l t/m 6 april

7 APRIL WEER OPEN
(verkoop tijdelijk achterom)

wa/é - Restaurant
BLOEMENDAAL AAN ZEE. TEL 023-252280

GEBAKKEN TONG ONDER
DE DERTIG GULDEN

Stoelen oer sterk kunststof weer bestendig grondig
getest volgens Hema eisen
Zitten gerieflijk en zijn in 5 standen \
veistelbaar
Tafel weet bestendig blad (0 86 cm)
op drie kunststof stavast poten
Met parasolgat
Set van tafel en4 stoelen 375 BIJ deze set kunt u exti a bestellen Kus
sen 49 75 pet stuk Lekkei dik lekker
zacht 100°o Acryl stetk en kleun/ast
in 2 vlotte streepdessins en moderne
pasteltinten Patasol 87 50 Stevige
stok met knikscharniet steike baleinen
Doorsnee 185 cm Zelfde streep
dessins als kussens

Bestel nu uw terrasset
en over een week zit u
lekker voordelig.

375.-

(Set van tafel en 4 stoelen

HEMA
Echt WaarVoorJe Geld J

Waar kunt u dat nog eten? Wel, bij ons
natuurlijk. Voor ƒ 29,50 serveren wij u twee
mooie tongetjes (geen shptong), met
uitgebreid garmtuur van groenten en diverse
soorten aardappelen. Heerlijk!
Overigens, al onze gerechten zijn zeer
redelijk geprijsd.
Wat dacht u van een mooie Tournedos met
pepersaus voor ƒ 28,50, een Varkenshaas
van ruim 2tó ons met
champignon-roomsaus voor ƒ 24,50 of
boterzachte Kalfsloer met ui en spek voor
ƒ 19,50?
Ook op visgebied staan wij ons mannetje,
kijkt u maar. Gebakken Scholfilets met 3
sausen voor ƒ 18,50, Gepocheerde
Kabeljauw met mosterdsaus voor ƒ 17,00 of
Stoofaal met botersaus (nog beter dan bij
grootmoeder!) voor ƒ 24,50.
Ons restaurant is iedere dag geopend en
heeft een eigen parkeergelegenheid.
Ook ideaal voor recepties, famihediners en
andere feestelijke bijeenkomsten.

THÉ

EXTRA
CONCERT
12 APRIL
CECILS biedt u de
mogelijkheid om met
de bus te gaan a ƒ 10,-

p.p.
Kaarten a ƒ 60,- zijn te
bestellen bij de receptie van CECILS, Badhuisplein 7 te Zandvoort.
Evt. tel. 02507-19205
CECILS is geopend

van do t/m zo
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Plannen voor een reünie liggen klaar

Toneelstuk De Jantjes werd groot succes

Politie-ambtenaren voldoen
ook uitstekend als matroos

Oud-leerlingen Jaap Kiewiet Mavo
kunnen herinneringen ophalen
ZANDVOORT - Nog enkele
weken en dan zal de Jaap Kiewiet Mavo aan de Sophiaweg
haar deuren sluiten. Om dit
niet ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft een aantal
mensen het plan opgevat, een
reunie te organiseren, met
oud-leerlingen, -leerkrachten
en allen die bij de school betrokken zijn geweest.
Initiatiefnemer is Jaap Hoogendijk,
die zelf m de jaren 1968 tot en met 1972
leerling was op deze school Dat was
nog in de tijd dat Jaap Kiewiet hoofd
van de school was De huidige directeur, Berkenbosch, gaf toen onder andere Nederlands en van meneer Van
Ginsel kreeg Jaap zijn scheikundelessen Maar de reunie is voor allen die

tijdens het meer dan vyfentwmtig-jaDaarnaast wil men graag tijdens de
rig bestaan bij de school betrokken reunie een tentoonstelling houden
zijn geweest
van oud foto-materiaal Wellicht dat
hier en daar in dozen of laden nog wel
jjaap is naar enkele bestuursleden een oude foto ligt, die hiervoor uitgegestapt, die het idee enthousiast ont- leend kan worden Men doet dan ook
vmgen Het bestuur zal nu een groot een beroep op de bezitters van dergedeel van de organisatie op zich nemen, lijk materiaal, om hun medewerking
terwijl Jaap Hoogendijk in eerste m- hieraan te verlenen Ook dia's en films
stantie zal optreden als contactper- zijn welkom Eventueel worden deze
soon Het is de bedoeling dat het een overgezet op een video-band, die dan
gezellige bijeenkomst wordt, waarop tijdens de reunie doorlopend wordt afmet veel oude bekenden nog eens een gespeeld
praatje gemaakt kan worden Het zal
natuurlijk moeilijk zijn om iedereen te
bereiken Dat geldt vooral voor degeAls datum wordt gedacht aan een
nen die de badplaats ondertussen heb- zaterdag in mei of begin juni, maar
ben verlaten om zich elders te vesti- dat wordt in een later stadium begen De organisatoren hopen dan ook paald In eerste instantie is het nodig
dat familie en kennissen van oud-leer- om zoveel mogelijk mensen te bereilingen en -leerkrachten zich zullen in- ken, zodat het ook echt zin heeft om
spannen om deze aankondiging door een reunie te houden "Voor vijftien
te geven
mensen heeft dat natuurlijk weinig

ZANDVOOBT - Meer dan
driehonderd bezoekers m totaal, hebben vrijdag en zaterdag een kostelijke avond beleefd in gebouw De Krocht.
Het optreden van de Noordwijkse
toneelvereniging
HTIOS in het stuk 'De Jantjes'
was een vanaf het begin tot het
einde boeiende vertoning die
veel lof oogstte.
Oud-leerling van de Jaap Kiewiet Mavo, Jaap Hoogendijk, heeft het plan
opgevat een reunie te organiseren. Dit m verband met de komende sluiting
van de SChOOl.

zin', aldus Jaap Hoogendijk 'maar zich dan ook zo spoedig mogelijk voor
wij rekenen erop dat wij veel aanmel- de reunie op te geven liefst voor 7
dingen krijgen'
april Dat kan schriftelijk of telefonisch bij Jaap Hoogendijk, Van LenOm al snel inzicht te krijgen m de nepweg 40-11 Zandvoort Telefoon
belangstelling, wordt men verzocht (02507) 17966, tussen 18 00 en 19 00 uur

Cultureel Centrum houdt fotowedstrijd

Brievenbus

'Zandvoorts Straatbeeld'

Oase van rust moet
wijken voor villa

ZANDVOORT - 'Zandvoorts
Straatbeeld' is het thema van
een fotowedstrijd die het Cultureel Centrum dit jaar houdt
en waaraan iedereen kan deelnemen. De foto's worden tentoongesteld tijdens de grote jubileumexpositie in de maanden juli, augustus en september. De expositie wordt gehouden omdat het Centrum tien
jaar bestaat.

Tussen de Amsterdamse
Waterleidingduinen en de bebouwde kom van Aerdenhout/Bentveld ligt een natuurgebied „hetNaaldenveld".
Het is een ruim 80 hectare
groot geaccidenteerd bebost
duinterrein, waarvan het vrij
toegankelijke deel eigendom is
van de Provincie Noord-Hol4and (PWN).

Het thema van de tentoonstelling
omvat alle aspecten van het Zandvoortse straatbeeld Dus iedereen die
graag fotografeert kan zich naar hartelust uitleven op dit onderwerp Men
kan maximaal vijf - uitsluitend zwart/wit - foto's inleveren op het formaat
18 x 24 cm Men kan niet deelnemen
met kleurenfoto's of dia s

Midden m dit gedeelte van het Naaldenveld ligt in een diepe vallei een
klein dummeertje Dit meertje, ook
wel „het Ven" genoemd, heeft zich m
de loop der jaren ontwikkeld tot een
natuurmonumentje van de eerste
orde. Geheel omringd door hoge duinhellmgen vormt het een waar miniatuurparadys voor vogels, planten en
" insekten Met recht kan het een van de
mooiste en meest verrassende plekjes
•van Zuid-Kennemerland worden ge"noemd, met bovendien een grote biologische waarde
Vele jaren geleden is er een poging
[gedaan op deze plaats een kwekerij te
l vestigen. Om beschutting te bieden
-aan de zeewind werd een muur opgetrokken en om in de eigen waterbehoefte te kunnen voorzien werd een
duinmeertje gegraven Alle goede
voornemens ten spijt mislukte het
plan volledig en liet men de zaken voor
wat het was
zo kon de natuur zich
jarenlang ten volle uitleven
en het resultaat mag er zyn1
Het meer dan 30 jaar oude bestemmingsplan biedt aan dit terrein echter
nog steeds de mogelijkheid om er alsnog een kwekerij aan te leggen Nu is
een zekere projectontwikkelaar J op
het onzalige idee gekomen dit ca l
hectare grote natuurgebiedje, een enclave in een groter natuurgebied, te
kopen om er een huis voor zichzelf te
gaan bouwen, met een oud en summier bestemmingsplan zag immers hij
ideale mogelijkheden
Een modern luxueus wangedrocht,
direct aan het water, mag er de boel
komen ontsieren
bouviers om het
huis, schijnwerpers op alle hoeken,
een fontein en een steigertje in 't water. .er is weinig fantasie voor nodig
om m te zien dat dit het einde zal
betekenen voor een uniek natuurgebied'
Geheel onnodig zou zo een oase van
rust, voor meer dan driekwart omnngd door een ander natuurgebied,
opgeofferd worden aan de genoegens
van persoon J Een terrein dat zonder
twijfel behouden hoort te worden door
het bijvoorbeeld aan PWN te verkopen.
Alleen een massaal protest zal misschien kunnen voorkomen dat een
van de mooiste plekjes uit de omgeving
onnodig bedorven wordt . uitemdelijk kan een ruim 30 jaar oud beknopt
bestemmingsplan best wel eens aan de
huidige maatstaven worden aangepast, zeker indien dit het behoud van
de eigen omgeving ten goede komt
Naam en adres bij de redactie bekend
Stichting Openbare
Bibliotheek
Zandvoort voelt zich hierdoor ernstig
gedupeerd Bovendien verbaast men
zicb. hier zeer sterk over, vooral omdat
men na de lekkages van twaalf jaar
geleden wel beter moest weten. Met de
verzekeraar valt wel 'iets' te regelen,
maar meer dan ƒ 3100,- voor een
schoonmaakbeurt van het tapijt zit er
niet in Enkel schoonmaken heeft echter geen zin, omdat de vloerbedekking
hier en daar al verteerd is
Behalve de hoge onkosten die dus
geheel voor eigen rekening komen, betreurt het bestuur, dat 'de gemeente
weinig steun biedt, geringe interesse
toont en zelfs een koele houding aanneemt' "Dat terwijl wy wel de gemeente in het verleden geholpen hebben
door zelf te zoeken naar een mogelykheid om te bezuinigen", aldus een van
de bestuursleden. "Wij hebben zelf een
aanzet gedaan tot energie besparende
maatregelen Men vergeet blijkbaar
dat wij ons hier bezighouden met
dienstverlening aan een Zandvoortse
bevolking van zestien duizend inwoners"
"De gemeente is nooit met advies of
suggesties naar ons toe gekomen, terwyl men juist op de afdeling Publieke
Werken de benodigde vakkennis in
huis heeft Wij moeten nu opdracht
geven om het dak te vernieuwen en
. dan maar hopen dat het goed wordt
gedaan. Wij hebben daar geen verstand van en kunnen dus geen goede
controle uitoefenen. In dat opzicht
kan de gemeente dus zeker nog een
steentje bijdragen. En dat mag je toch
wel verwachten van de eigenaar van
het pand".

Foto Bram Sti|nen

De rollen van de afzwaaiende matrozen, de Jantjes, werden ingevuld
door drie leden van het plaatselijke
politiekorps, Ab Barmentlo als Dolle
Dries, Hans Konijn als Blauwe Toon
en Johan Schouten als Schele Manus
Barmentlo, die ook nog de regie bmnen het toneelschap voert schitterde
in de hoofdrol, terwijl ook beide andere
heren een paar prachtige personages
op de planken zetten Daarbij werd
duidelijk dat Barmentlo en Konijn behalve het toneelspelen ook de zang-

Zandvoortmeeuwen moest in de slotfase van de wedstrijd nog een punt afstaan aan Halfweg.

Sterk Zandvoortmeeuwen laat in
Halfweg belangrijk punt liggen
ZANDVOORT/HALFWEG was Zandvoortmeeuwen aanvallend
dan de laatste weken DeZand- In een tumultueuze slotfase sterker
hadden vrijwel steeds het iniliet Zandvoortmeeuwen een 0- voorters
tiatief en na twintig minuten scoorde
1 voorsprong glippen waar- Mario van Meelen het verdiende doeldoor Halfweg alsnog op 1-1 punt, 0-1 Zandvoortmeeuwen had
moeten doordrukken en kreeg
kon komen. Aan de gelijkma- toen
ook de gelegenheid toe Frans
ker van Halfweg ging een dui- daar
Post en John van der Zeys hadden
delijke handsbal vooraf en in echter het geluk niet aan hun zijde en
de daarna ontstane chaotische daardoor bleef het 0-1
taferelen werden Ivar Steen en In de beginfase van de tweede helft
Mario van Meelen van het veld bleef Zandvoortmeeuwen het beste
gezonden. De laatste tien mi- van het spel houden en ook nu richtte
Van der Zeys te hoog Halfweg nam
nuten konden de negen over- het
initiatief over maar speelde te ongebleven Zandvoorters het ene nauwkeung
om gevaarlijk te worden
punt vasthouden.
De gastheren kregen echter m de laat-

evenzovele keren gaf hij hoekschop
Uit de laatste hoekschop nam Halfwegspeler Stoffer de bal met de hand
mee en ook dat mocht Een verbaasd
Zandvoortmeeuwen kon toen Stoofer
niet meer verhinderen de gelijkmaker
te scoren, 1-1.

Weggestuurd

Vele opmerkingen van de Zandvoorters richting scheidsrechter en twee
man konden vertrekken Even later
botste doelman Wim van der Kuyl tegen de scheidsrechter op en moest
eveneens het veld verlaten Toch
kwam hij op zijn beslissing terug en
kon Van der Kuijl in het doel blijven
ste tien minuten de hulp van de Voor de Zandvoorters een teleurstelMet Bert van Meelen als laatste scheidsrechter. Driemaal was het ach- lend einde daar een overwinning in
man en Frans Post m de voorhoede terbal voor Zandvoortmeeuwen maar het verschiet lag

Veel medailles voor ZRB-leden
ZANDVOORT/IJMUIDEN behaald en werd beslag gelegd
- Vorige week zondag was een op een vierde plaats in het toploeg van de Zandvoortse Red- taalklassement.
dingsbrigade in IJmuiden pre- Individueel werden de volgende mesent bij de jaarlijkse districts- dailles
m de wacht gesleept, tijdens
wedstrijden. Onder leiding van wedstrijden in het reddend zwemmen
Carla Spaans en Martme Linda Schuiten 3e plaats schoolslag,
Kuiper 3e plaats rugslag en 3e
Paap werden goede resultaten Mike
plaats schoolslag, Irene Koops 2e
Vrijwillige Hulpverlening

17373

Bibliotheek
• Vervolg van pagina l
De beperktheid van het tijdelijke onderdak in de Jaap Kiewiet Mavo begint de bibliotheek steeds meer op te
breken. "Wij brengen wel continu enige verandering in het aanbod, maar
toch blijft de beschikbare boekenvoorraad beperkt", aldus bibliothecaris
Frank Haggenburg. "Daardoor krijg
je dat steeds meer mensen wegblijven
en naar Haarlem gaan Het is de vraag
of zij nog wel terugkomen Bovendien
hebben wij dit jaar veel minder nieuwe
leden dan in andere jaren het geval
was Dat scheelt een behoorlijk bedrag
op de begroting"
Hij ziet de aangekondigde bezumiging van de gemeente, met ongeveer
honderd duizend gulden, dan ook met
zorg tegemoet "Mogelijk verdwijnt
daardoor de regeling dat kinderen tot
achttien jaar gratis boeken kunnen
lenen, wat ook op zich weer een behoorlijke terugloop zal betekenen. En
dat terwijl de scholen niet eens geld
hebben om boeken te kopen".
Bij de bezuinigingen is volgens Haggenburg geen rekening gehouden met
de extra onkosten van dit jaar. De subsidie is voor dit jaar teruggebracht van
ruim / 550.000,- naar ongeveer ƒ
400,000,- Bijna zestig procent daarvan
gaat op aan huisvesting en bykomende kosten en dertig procent aan aanvullmg van de collectie en aanschaf
van audiovisuele middelen Het resterende bedrag is nodig voor de admimstratie die door de Provinciale Blbliotheek wordt verricht en voor enkele
kleinere posten. De personeelskosten

De foto's worden beoordeeld door
een deskundige jury, die geheel uit fotografen bestaat namelijk Ton Bakels Louis van der Mije en Harry Pot
Zij maken uit wie de drie hoofdprijzen
van respectievelijk ƒ 150,-, ƒ 100,- en ƒ
75 - zullen winnen De prijsuitreiking
zal plaatsvinden tijdens de officiële jubileumviermg van het Cultureel Centrum Zandvoort, vrijdagavond 3 juli in
het Raadhuis Alle deelnemers wordt
schriftelijk medegedeeld wie de pryswinnaars zijn

kunst goed beheersen Schouten
oogstte veel bewondering omdat de
man het bijna de hele avond volhield
om scheel te kijken
Ook het optreden van de overige spelers was niet te versmaden Zij deden
zeker met voor elkaar onder maar gezien haar leeftijd zijn de prestaties van
de tachtig-jange Gras de Jong, als Na
Druppel, toch wel een extra vermelding waard
Ook zang en dans werden pnma uitgevoerd, met een goede begeleiding op
accordeon door Cor Verlaan Daar.naast lieten kleding en decor niets te
wensen over al was het behelpen voor
de spelers met een toneel dat kleiner is
dan zij gewend zijn Zo beleefde het
toneelstuk De Jantjes geschreven
door Herman Bouber in samenwerking met Louis Davids en Mai gie Mo~ris, een waardige vertolking Dit tot
groot genoegen ,van de leden van de
Zandvoortse Politie Sport Vereniging,
die het initiatief tot deze toneelavonden hadden genomen, m het kader
van het vijftig-jang bestaan hun orgamsatie De sfeer was er vrijdag, mét
honderd twintig bezoekers, en zaterdag met een uitverkochte zaal zo goeo
ingekomen, dat veel gasten tot in de
kleine uurtjes nableven Van de gelegenheid om nog een dansje te maken,
werd uitgebreid gebruik gemaakt ~

Adjudant Van Roon
ontvangt gouden
onderscheiding
ZANDVOORT - Onder grote
belangstelling nam afgelopen
vrijdag adjudant Gerard van
Roon, van de Zandvoortse Gemeentepohtie, afscheid van
zijn collega's. Hij ontving
daarbij uit handen van burger
meester Machielsen een gou^
den erepenning, verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau.

De foto s dienen voor l juni 1987 in
bezit te zijn van Cultureel Centrum
Zandvoort Postbus 331 2040 AH
Zandvoort met achterop titel, naam
en adres vermeld De inzendingen blijven eigendom van de gemeente Zandvoort en worden na de expositie opgenomen in het gemeentelijk foto-arVan Roon is sinds 1964 m dienst by
chief met vermelding van naam en
het plaatselijke politiekorps en gaat
adres van de fotograaf
nu met vervroegd pensioen Hij is in
totaal dertig jaar politie-ambtenaar
geweest na eerst negen jaar als zeeman gevaren te hebben Hij toonde
zich zeer verheugd over de onderscheiding maar wilde niet al te veel ophef
maken van zijn vertrek Desondanks
was er een grote opkomst op de receptie waaruit ook duidelijk de grote
waardering voor de adjudant bleek
koffie had gekregen, moest haar han- Op
zijn verzoek bleef het aantal toeden in de nek leggen Vervolgens werechter zeer beperkt Alleen
den de overige ruimtes van het bedrijf spraken
buigemeester Machielsen hield een
doorzocht en enkele bezoekers onder- korte
rede
vraagd Vijf van hen werden daarop
meegenomen

Postale Recherche doet
inval in horeca-bedrijf
ZANDVOORT - Tot grote
schrik van de aanwezigen
stormden onlangs tien manneri met getrokken pistolen
een horeca-bedrijf in de Zeestraat binnen en bevolen de
gasten de handen in de nek te
leggen. In eerste instantie
werd gedacht dat het om een
overval ging, maar na verloop
van tijd werd duidelijk dat
men te maken had met een mval van de Postale Recherche.
Een vijftal bezoekers van het
etablissement, onder wie enkele Zandvoorters, werd daarbij
aangehouden.

Volgens een Zandvoortse pohtieambtenaar betrof het hier een zogenaamde 'plotsklapse actie' van de Postale Recherche, die ook voor de plaatselijke politie als een volstrekte verrassing kwam Deze gang van zaken is
volgens hem gebruikelijk bij dit soort
acties, omdat de gemeentekorpsen
hiermee geen bemoeienis hebben. "Dit
is een van de landelijke opspormgsactiviteiten die in dit geval naar Zandvoort heeft geleid, maar waar wy volkomen buiten staan Maar als wij van
tevoren geïnformeerd worden en het is
nodig, dan leveren wij wel een bydraDe inval joeg de aanwezigen in het ge Wij hebben dit keer onze cellen
horeca-bedrijf de schrik in de benen, kortstondig ter beschikking gesteld"
vooral omdat niet direct duidelijk was,
De arrestanten werden inderdaad
wie de overvallers waren Nadat de
ambtenaren-in-burger waren bmnen- tijdelijk ondergebracht op het bureau
gedrongen, moest iedereen onder de op de Hogeweg en later naar elders
dreiging van de vuurwapens aan de vervoerd De aanhouding van de hebevelen gehoorzamen Zelfs een oude- ren heeft waarschynlijK te maken met
re dame aan de bar, die zojuist haar vervalsing van cheques

Ook snorfiets moet
een plaatje hebben

ZANDVOORT - Op de Grote Krocht
werd vorige week een zeventien-jarige
jongeman aangehouden omdat hy
geen verzekenngsplaatje op zijn snorfiets had gemonteerd Het voertuig is
meegenomen naar het bureau en zal
worden teruggeven als de eigenaar
geldig verzekeringsbewijs kan tonen

Vijf automobilisten
reden veel te hard
ZANDVOORT - Bij een snelheldscontrole op de Van Lennepweg vorige
week donderdag, werden vijf automobilisten aangehouden die te hard reden Zij krijgen een proces-verbaal De
hoogst gemeten snelheid bedroeg 79
km per uur

Schoolvoetbal

plaats rugslag, Monique Alblas Ie
plaats schoolslag, Silvain Slieker Ie
plaats schoolslag, Mike Hoogervorst
Ie plaats rugslag

Verder werden vijf medailles gewonnen op de diverse estafettes waarmee
het einde kwam van een succesvolle
dag
worden niet van deze subsidie betaald,
omdat deze via de provincie worden
vergoed
Voor vernieuwing van de dakbedekking en een gedeelte van het interieur
is dus geen geld over Desondanks is
wel opdracht gegeven tot de herstelwerkzaamheden "Het ziet ernaar uit
dat we daardoor wel in ernstige f manciele moeilijkheden komen" Haggenburg geeft dan ook toe dat het voortbestaan van de bibliotheek in het geding
komt. "Je kunt per slot van rekening
geen ƒ 50,- per lid aan contributie vragen", aldus de bibliothecaris
Om een en ander nog eens te verduidehjken heeft het bestuur het college
van burgemeester en wethouders plus
de raadsleden uitgenodigd voor een
bezoek aan het pand aan de Prmsesseweg, aanstaande zaterdag om 11.00
uur

Inzameling
Men ziet zich bij de huidige stand
van zaken genoodzaakt de Zandvoortse bevolking om financiële steun te
vragen "Er zijn vanuit de bevolking al
diverse suggesties hiervoor gedaan",
aldus mevrouw De Groot "Die mteresse voor onze moeilijkheden heeft
ons veel goed gedaan en daar zyn wij
dan ook erg bly mee" Het bestuur begint daarom met ingang van vandaag
de actie 'Dak Bibliotheek' Daardoor
kunnen bydragen voor de reparatiekosten gestort worden op girorekening
656926 tg.v. Openbare Bibliotheek
Zandvoort of op bankrekemngnummer 56.58.37 583 ABN Zandvoort

in verband met het schoolvoetbal-toernooi dat begin volgende week
plaatsvindt, deed een van de lezers, Jan Zwemmer, de aardige suggestie
een foto van een dergelijk toernooi te plaatsen. Daarvoor stelde hij de hier
geplaatste foto van school B beschikbaar. De opname werd gemaakt m
1938. De finale ging dat jaar tussen de scholen A (ULO) en B. Hoewel de
ULO-leerlmgen ouder en groter waren, won school B deze wedstrijd met 42.
Op de foto van links naar rechts: 1e rij, Kees Paap, Henk Paap, Jan
Zwemmen 2e rij, Jan van de Ploeg, Cor Terol, Wim Braam (grensrechter),
Arie Kerkman, N.N., Jan Habig; 3e rij, Henk (Henne) van Ekeren, Jan
Mengs; achterste rij, N.N., Leen Schaap.

Met dank aan Jan Zwemmer.
Lezers die een bijdrage willen leveren aan deze foto-rubriek, nodigen wij
uit een oude foto in te sturen of af te geven op het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12, Zandvoort. Liefst met het jaartal en zoveel mogelijk namen van de afgebeelde personen. Oude schoolfoto's zijn welkom, maar ook foto's van toneel-, sport- en andere veremgingen. Het moment waarop de opname is gemaakt, moet echter wel meer
dan tien jaar geleden zijn.
Men ontvangt de foto zo spoedig mogelijk terug, plus een exemplaar van
hetzelfde formaat als hier is afgedrukt. Voor meer inlichtingen kan men
bellen: 12066 of 17166.
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veilinggebouw

VOORJMH OP Z'N VOORDELIGST

de witte zwaan
Gismuspifin

VEILING
Van interessante
inboedelgoederen
BPSI uil knap meubilair Uoerklptlpn
scr-ildt?ri|en Cn noes vloerkleed Chi
oknen porselen qaswerk en vPle
idpre goederen
Veiling op woensdag 35 maart
invang 9 30 uur i o v deurwaarder
Terhoeven IP Haarlpfn
Ki)kdagenïona<iq 22 i1" minndiq 23
maart van 1000 1700 uur
mi ie 02507 I216J

word ook
bloeddonor

020-123456

Everclean fluor tandpasta. Inhoud 75 ml.
1.50

Perlé breigaren, 100% acryl. Bol a 100
gram In 10 kleuren. Bol
over? Geld terug! 3-

NU 3 VOOR

Ongevormde panties,
20 denier.
Mt 36/40
en 40/44 1.50

\msh-rdam
n omstreken.

Aardewerk vazen in wit, zwart,
groen of grijs. V.a. 4.75
.
t/m 12.75
NU

7Z5

te koop gevraagd
in Zandvoort

Spar
Zandvoort
Noord
IS ALTIJD

Bedrukte katoenen J-shirts in diverse
kleuren en prints.
Mt 86 t/m 152
_
9.75 t/m 12.75
NU

GOEDKOPER

Vegetarisch koken.
Praktisch kookboekje met meer
dan 100 heerlijke
recepten.
5.75

Vraagprijs
tot ƒ 250.000,Br. ond. nr. 75142
bur. v.d. blad.

Komt u iets
te kort?

Katoenen jeans, m wit of mint. ••
Mt 86 t/m 176
. C
26.75 t/m 44.75
NU W?

GOEDKOPER

475
'Zo noemen we ons
kindje'

Jongensondergoed.
1x1 rib, 100%
katoen. In wit,
blauw en grijs.
Mt 104-17 6.
T-shirt 6.en 6.50.
Singlet 5- en 5.50)
Slipje 4.75 en 5.25

Nuttig boekje met
kindernamen voor
toekomstige ouders.

Seersucker damesblouse van
pol./katoen. Wit/turquoise/geel en wit/
marine/lavendel.

Brokjes voor de kat, in vlees-, vis-, leverof kipsmaak. Blikje a 400 gram.
95 c

NU VERPAKT O45
PER3 £••

NU
CENT
75
GOEDKOPER

NU

5

Modische herenslips, 100% katoen. In
diverse dessins en kleuren. Mt 4-8
5.75 en 6.75

75

NU X U CENT
GOEDKOPER

02507-13090

Wij blijven zoeken naar vakbekwame

ONDERHOUDSSCHILDERS

RVS kookpannen met metalen greep,
voor gas, electra en keramisch koken.
016 cm 33.75
018 cm 37.75
020 cm 41.75
-„\
Fluitketel. 34.75
NU

GOEDKOPER

Keur Schilders Keur Schilders

Lunchroom Berkhout

Tel. 02507-15602 of 02507-16089

Kerkstraat 17, tel. 13273

UMOND M.T.S.

met technische en commercieeltechnische functies op alle niveaus.
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uur tot 20.00 uur

- dagopleidingen (LBO

- KMBO -

- deeltijdopleidingen
om- en bijscholingscursussen

- sollicitantenbank GAB „Umond"

HEMA

48x60 cm 42.75 __-_ / _
50x70 cm 52.50 NU X •

.Echt Waar VoorJeGelcL

WIELERSPORT
DEALER VAN O.A..
GAZELLE - CONCORDE ALAN - DUEU - PEUGE'

ZANDVOORT

voorjaars tweewieler SPORTSHOW

Haltestraat 12
Zandvoort
Tel. 02507-12616

1 pond SHOARMAVLEES
1/2 pond BIEFSTUK
1 ons CORNEDBEEF
1V2 ons HAM
1 ons CERVELAATWORST
1/2 pond LEVERWORST

7.45
7.25
1.80
2.25
1.15
2.25

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees en
natuur varkensvlees

U kunt op deze show kennismaken met de nieuwste snufjes en noviteiten op het
gebied van:
Frames - wielen - groepen - kleding
WIELRENNEN:
Fietscomputers - toerbenodigdheden - tassen
TOERSPORT:
Bagagedragers - regenkleding
RANDONNEURSPORT:
Frames - helmen - AQUA MAN wetsuits
TRIATHLON-SPORT:
Kleding - schoenen
LOOPSPORT:
VOEDING/VERZORGING: Div. merken, o.a.: Ruud Bakker - Sixtus
BROMFIETSEN:
Puch - Maxi - Vespa

WEDDEN DATu op onze show de meest verse
en lekkerste eieren kunt vinden?
Datum:
Openingstijden:
Vrijdag 10 april
van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 21.00 uur
Zaterdag 11 april
van 's morgens 9.00 uur tot 's middags 17.00 uur
Zondag 12 april
van 's middags 13.00 uur tot 17.00 uur
HALTESTRAAT 31 - 2042 LK ZANDVOORT - TEL. 02507-14499

Werkende j.man
zoekt

etage of
appartement
met eigen
keuken, douche, toilet
Liefst m. eigen opgang.
Tel. 12938.

MBO)

- avondopleidingen

GOEDKOPER
Aanbiedingen geldig t/m 4 april a s

Molenaar

SLAGERIJ
ARBOUW

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Tevens informatie over:

Aluminium wissellijsten met ontspiegeld
glas. 30x40 cm 26.75
40x40 cm 35.75
NU 5.- GOEDKOPER
M

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe sportseizoen organiseert Peter
Versteege Wielersport Zandvoort een grandioze 3-daagse

2071 TD Santpoort-Noord
Telefoon 023-3831 34

BANENMARKT

Jeans, 100% katoen. O.a. in khaki, marine, wit of navy. Mt 86 t/m 158
22.75, /m 29.75

GOEDKOPER

gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-13077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Roos en Beeklaan 4

In samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbureau JJmond"
en een groot aantal bedrijven, organiseert de Umond MTS een:

NU

Hondenkapsalon „ELSE

representatieve serveerster
met enige ervaring
Leeftijd tot 22 jaar

- her-,

Nu

GEVRAAGD

met de juiste werkinstelling. Voor het moderne en klassieke
schildersvak m deze regio Leeftijd v.a. 25 jaar. Wij bieden een
vaste aanstelling en worden het zeker eens.

van l 7.00

Elegante beugelbeha met broderie.
O.a in wit en ivoor. Mt 75-85B, 75-95C
en 80-95D.

1675

GOEDKOPER
Betonverf.
Slijtvaste en matte
verf voor binnen
en buiten. In wit,
grijs of rood
2 liter. 27.75
NU 23.50
750 ml. 11.75

Te huur gevraagd
(evt. te koop)

BERGRUIMTE

Sweatshirt met Mickey Mouse opdruk,
100% katoen. Wit, turquoise, zand
of grijs. Mt 86 t/m 152
26.75 t/m 32.75

14?

GEOPEND

Of

Rolgordijnen met bloemdessin of diagonaal- of fantasiestreep. Hoogte 180 cm.
Breedte 90 cm 47.75
120cm60rf
f*
150 cm 70._ _rT J l l
.
180 cm 85.NU
AU™

GOEDKOPER

igrade
motorolie 15W50. '
Inhoud 5 liter.
16.75

MAANDAGOCHTEND

GARAGE

NÜ ALS SET

GOEDKOPER

NU
6 VOOR
Huis

1.-

Diverse kleinlederwaren, o.a. billfold,
geldmapje en huishoudportemonnee.
In zwart, bruin en
blauw 25.75

2 Reflecterende zwarte buitenbanden
26"x13/8 en 2 binnenbanden.
Los 52-

nnn
o

Feestelijke voorjaarsaanbieding

STOOMGOED

50% korting

Veel mensen weten nog niet dat wij behalve wasserette ook
een uitstekende Stomerij zijn.

WASUNIEK BESTAAT DEZE MAAND 5 jaar!
Ter gelegenheid hiervan kunt u de gehele maand april uw kleding laten
stomen voor de HALVE PRIJS (uitgez. ski-kleding).

'VJ
L

MIELE WASSALON „WASUNIEK"
Haltestraat 63B, tel. 14417.
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Zesentwintig organisten bespelen orgel Sint Bavo
ZANDVOORT/HAARLEM
- In de Sint Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem start zaterdag 4 april een serie van
zesentwintig orgelconcerten.
Aan de concerten, die wekelijks gehouden worden en gratis toegankelijk zijn, verlenen
zowel binnen- als buitenlandse solisten hun medewerking.

16.00 uur zal er een solist achter het
'Frans-romantische' orgel plaats nemen. Dit instrument werd in 1923 gebouwd door de firma Adema en in 1977
in de basiliek geplaatst. Het bevat vijfenzeventig registers en vier klavieren.

Bij de Nederlandse organisten zijn ook
de winnaars van de vier tot nu toe
gehouden César Franck-concoursen,
Piet van der Steen, Michael Hedley,
Ton van Eek en Frans Haagen. Het
buitenland is vertegenwoordigd door
Elke zaterdagmiddag van 15.00 tot, onder anderen Olivier Eisenmann uit

Grote belangstelling voor
het tuinbouwonderwijs

\

AALSMEER - De vraag naar handelsopleidingen wordt ieder
jaar groter. Dat bleek zaterdag op de voorlichtingsdag van de
Rijks Middelbare Land- en tuinbouwschool. Ruim 600 belangstellenden kwamen vanuit het hele land naar Aalsmeer.
• De aanwezige jubilarissen werden door voorzitter Van der Mije gehuldigd. V.l.n.r.: bovenste rij: Chr. Kemp, H.
Faase, mevr. Chr. Kemp-V.d. Mije, R. Vos, T. de Roode, P. Joustra.
Onderste rij: A. Bakels (50 jaar lid), J. v.d. Mije, J. Paap, L. Hollenberg, J. v.d. Werff (50 jaar lid), Mevr. N. KramerVet, Aug. v.d. Mije, J. Zwerver, mevr. M. van Soolingen-Bos, P. v.d. Mije, J. Kraaijenoord.

Verjaardagsstemming bij ZRB
Ook hier werden enkele leden gehuldigd, daar zij al
langer dan vijftig jaar lid zijn. Diezelfde avond werd er
in het Gemeenschapshuis een groot feest gegeven met
disco-muziek voor de jongeren en een klein orkestje voor
de ouderen. Hoogtepunt was wel het naar binnen dragen van een reddingsloep, compleet gevuld met tweeduizend ballonnen, waarin de loten voor de loterij waren
De jeugdige brigadeleden konden het eerst van de verborgen. Om de loten in handen te krijgen was het
feestvreugde gemeten. In zwembad De Duinpan waren noodzakelijk de ballonnen stuk te prikken, wat grote
donderdag allerlei spelletjes op en rond het water voor hilariteit gaf. De papiertjes werden alle de lucht ingehen georganiseerd, waarvoor veel animo was.
blazen.
De ouderen begonnen een dag later met een buitengeHet voorval verhoogde de stemming, evenals de loterij,
wone ledenvergadering in het Gemeenschapshuis. Na
eerst de gebruikelijke agenda punten te hebben afge- waarbij tientallen prijzen werden vergeven, van leverwerkt, werden diverse leden naar voren geroepen. Zij worsten tot een compleet tuin-ameublement. De meeste
allen hadden in het afgelopen lustrum het vijfentwin- aanwinsten werden echter pas in de kleine uurtjes mee
tig-jarig lidmaatschap bereikt en kregen na een korte naar huis genomen.
huldiging van voorzitter Van der Mije een jubileumHet volgende festijn, de opening van het seizoen door
speld opgestoken. Niet alle jubilarissen waren aanwezig.
koning Neptunus, vindt plaats op 10 mei. Het 'Rondje
Zij krijgen de speld op een later tijdstip.
Zaterdagmiddag was er een druk bezochte receptie Vijverhut' in juni is helemaal volgeboekt.
ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade
heeft afgelopen dagen een feestelijk begin gemaakt met
de viering van haar vijfenzestig-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan waren er donderdag, vrijdag en zaterdag diverse activiteiten, waarbij de 'verjaardagsstemming' duidelijk te proeven was.

De RMLTS ontving de gasten in twee groepen. Toekomstige leerlingen uit de
regio werden met hun ouders voor het ochtendprogramma uitgenodigd. Gasten die van ver kwamen kregen een uitnodiging voor de middag. Op de voorlichtingsdag werden de genodigden toegesproken door directeur drs. W .J. van der
Klauw. Hij begon zijn betoog met een uiteenzetting van de positie van het
middelbaar beroepsonderwijs in het Nederlandse schoolsysteem. "Alle agrarische scholen, dus ook de RMLTS, vallen onder het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
Dit ministerie is er altijd vanuit gegaan om zoveel mogelijk zaken die te
maken hebben met onderzoek, voorlichting en onderwijs te bundelen. Met
name in Aalsmeer is dat goed gelukt," aldus Van der Klauw. Hij wees er in zijn
toespraak op dat de school up to date blijft dankzij het proefstation dat onder
een dak met de school zit. „Door een nauwe band met proefstation en consulentschap, vloeit de nieuwste informatie soepel de school binnen." De heer Van
der Klauw wees ook op het belang van het stagelopen. Hij is van mening dat
onderwijs binnen de muren van beroepsonderwijs alleen maar succes kan
hebben als het geleerde in de praktijk kan worden getoetst. „De school heeft
contacten met zo'n 540 praktijkbedrijven en wil qua vakvaardigheid, bedrijfsbeoordeling en sociale vaardigheid, de leerlingen daarvan optimaal laten
profiteren.
Na behandeling van zaken als opleidingsniveau, toelatingsvoorwaarden en
kosten van de opleidingen werden de gasten toegesproken door de heer J.E.
Kok, decaan van de RMLTS. In kort bestek maakte hij de gasten attent op de
vormen van studiefinanciering voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hierna
werd men in groepjes door docenten door de school rondgeleid. Naast een aantal
praktijklessen, zoals bloemschikken en -binden en het biologiepracticum, ging
de aandacht vooral uit naar het computerlokaal. Ook het proefstation had zijn
deuren geopend om de gasten een blik in de kassen te gunnen. Leerlingen van
de vakrichting handel hadden het initiatief genomen voor eigen rekening een
bloemenkraam neer te zetten. Hier konden de belangstellenden voor de voorlichtingsdag tegen een redelijke prijs een bloemetje kopen. De grote opkomst
bewees dat de informatieve dag in een duidelijke behoefte voorzag.

Zwitserland en de Fransman Jean- als een groot aantal kleinere werken.
Pierre Lecaudey.
Tevens zal aandacht worden besteed
aan de negentiende eeuwse componist
De programma's van deze concerten Guilmant en de in 1907 geboren Lanbevatten werken uit allerlei stijlperio- glais.
den, maar het accent valt sterk op de
werken van Widor en Vierne. Beide
De zomersene, die voor de veertiencomponisten zijn vijftig jaar geleden, de keer van start gaat, duurt tot en
in 1937, gestorven. Van hen worden met 26 september. Paaszaterdag 18
alle grotere orgelwerken uitgevoerd. april is er geen concert. Toegang en
Van Widor de tien symfonieën, de Sui- programma zijn gratis. Voor het prote Latme en de 3 Nouvelles Pièces. Van gramma van de eerstvolgende zaterVierne worden de zes symfonieën en dag kan men de informatie-telefoon
alle Pièces de Fantaisie gespeeld, even- van de basiliek bellen: 023 - 313336.

ZANDVOORT/SANTPOORT - In het 'Mosterdzaadje' te Santpoort werd onlangs
met Zandvoortse medewerking een mooi liederen-recital
gebracht.

Liederen-recital
in Mosterdzaadje
Carla Vermeer, die drie Italiaanse ana's zong en de Habanera uit Carmen
voordroeg, waarbij zij grote bijval
oogstte. Veel lof was er ook voor de
tenor Amand Hekkers, met liederen
van B. Schumann en een aria van
Domzetti.

In het overvolle, voormalige kerkje
traden tijdens het zondagmiddag-koffieconcert drie jonge solisten op, taegeleid door pianist Van der Voort. Een
van hen was de Zandvoortse bariton
Jan Peter Versteege, die met overgave
Mede dankzij de piano-solo van Van
drie liederen van H. Wolf en twee ne- der Voort, met muziek van Chopin en
gro-spintuals bracht. Een van de an- Mozart. en duetten van de zang-solisdere solisten was de mezzo-sopraan ten werd het een stijlvol concert.

Aantal dagen 'live' muziek
op straat wordt gehalveerd!
ZANDVOORT - Het aantal volgen van de festivals. Met name deoverlast van de bezoekers was vorigl
dagen met 'levende muziek' op jaar
een doorn in het oog van de stich-;
straat zal deze zomer waar- tmgleden.
Volgens Koper kan hieraan
schijnlijk teruggebracht wor- worden gewerkt door het aantal bier-,
den tot maximaal vijf. Het col- pompen op straat te verminderen entoiletwagens te plaatsen. Ook zouden!
lege van burgemeester en wét- er
afvalbakken moeten komen.
houders legde dit plan vorige meer
'Een te grote ingreep' vond de voorweek op tafel tijdens een bij- zitter van Horeca Zandvoort, Fred
eenkomst met de Stichting Paap, het tot de helft terugschroeven
Leefbaar Zandvoort, de VVV van het aantal muziekdagen. Bovenwas hij het niet eens met het
en de plaatselijke horeca. Ook dien
voorstel van het college om de uiterste
wil men het aantal podia tot sluitingstijd
hiervoor op twaalf uur '5
vijf terugbrengen.
nachts vast te stellen. Eén uur is volVijf podia met levende muziek is
voor de voorzitter van Leefbaar Zandvoort, Paola Koper, wel wat teveel van
het goede. Volgens haar moet één roulerend podium in de badplaats kunnen voldoen. In het aantal (vijf) dagen
dat bandjes in de openlucht spelen,
kon zij zich wel schikken, al stelde zij
wel als voorwaarde dat er meer aandacht besteed zou worden aan de ge-

gens hem een betere tijd.

Volgens burgemeester Machielsen
zullen de gemaakte opmerkingen
'meegenomen' worden bij de verdere
afhandeling binnen het college. Voor
er verdere beslissingen vallen zal het
Gewestelijk Milieubureau advies uitbrengen. Daarbij zal ook aandacht
worden besteed aan de eventuele overlast van braderieen.

SHOP

Corn. Slegersstraat 2c

\YOKQ

HET IS ZOVER de

OT

OKO-SHOP

GAAT VRIJDAG 3 APRIL OM 10.00 UUR OPEN

met GRANDIOZE OPENINGSDE

EERSTE 5 VIDEO

BECORDER

998,-

KADO
^cviFM MWJ °
OEV

E 1STE

QTEREO-SEJ

*y.aS*«a

^•*
^

„

19 voorkeurzenders.

399,
MODEL . - _
Compact disc^

.--sJBrrBffi^^**
1
sgl^v™""- \

radio-cassette
recorder

MODEL C*

Bij inlevering
van deze bon
krijgt elke
bezoeker een

200 DL

A»«L« .%*'*«"• «

met koptelefoonuitleang.
OR

MODEL SP-«

Kleuren: 8
"~v, gril ',
w, rood.

3 vveg autosvermogen-.

wm

i^i™ "

-

j YOKO
! BOEKLAMPJE
U
KADO
Zolang de
voorraad strekt
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SAAB 900 Red Arrow
Een sportief brok veiligheid

HIJ is bii/onder Iraai hij/onder veilig
bij/onder snel en |e moet ook nog eens
bi|/onder r a p / i j n o m e r e e n te pakken te
kunnen krijgen Ra r i w it is d a t ' L aai
ik u niet te lang in het on/ekere laten
/itten w a n t u raadt het toch niet Het is
namelijk een buitengewoon sjiortieve
uitvoering van de SAAB 900 lurbo de
Red Arrow waarvan er ma ir l SI) stuks
op on/c vaderlands^ m irkt gebracht
worden
Het uiterlijk van dc/c SAAB 900 lurbo
Red Arrow laat al geen ruimte voor
t w i j l e l s H i j is in diep kersenrood gespoten en de skirts spoilcrs spatschermverbreders en geïntegreerde bumpers in
anthr.iciet grijs /orgen vooi een geraftiiicerd contrast \ an/eltsprckend is de
Red Arrow voor/ieii van lichtmctalen
velgen om het sportieve imago te vcrho
gen

omdat /c \eneleiide luchtwervelingen
vooikonicn B l i j f t over de kersenrode
kleur en k i j k die is er wel uitsluitend
voor het mooie en opvallende

Autonievrws
Door Rein Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

en sportiviteit /ouden laten prevaleren
boven veiligheid Niets is minder waar
w a n t ook bij dc/e Red Arrow vallen de
deuren dicht of /e b i j een brandkast bc-

Duiken wc erg hard een bocht in dan is
uiteraard te merken dat die Red AITOW
/i|n motor voor de vooras heelt /itten en
dat h 11 voorwielaandri|ving heelt l h |
ver/ct /ich dan nameli|k tegen het ronden van die bocht Gelukkig worden we
in /o n situatie door het gillen \an de
banden duidelijk gewaarschuwd dat hi|
het niet echt leuk meer vindt Gas loslaten heelt dan ook tot gevolg dat on/c
Red Arrow weci bra.il op het goede
spoor komt

Katalysator
Bent u /o aan het rondhoendcrcn met
een Red Arrow en u kri]gt enige geuetcnsbc/waren omdat u het milieu schade
/ou toebrengen dan kan ik u geruststclIcn hh| is namelijk standaard ook nog
eens voor/icn van een het milieu sparende katalvsator
Mocht u beslag weten te leggen op een
van die MO Red Arrows dan weet u
preciesvvclke van die 1^0 de u w e i s w a n t
op het dashboard /it een koperen Limited hdition plaatje met het nummer
Wilt u echter/ittend achter het exclusieve lederen stuurwiel ongelofelijk veel
njple/ier bi-leven dan moet u er wel
/ S9 9S() - tegen aan smakken Niet
echt goedkoop dus maar toch altijd nog
een slordige acht mille minder dan een
uitvoering a la Red Arrow normaal /ou
kosten

Fraai en sportief
Nu ik dit AI na lees merk ik dat ik in
hootd/a ik de nadruk leg op het fraaie en
sjioiticve uiterlijk wat n a t u u r l i j k ook
van belang is Want laten we eerlijk /ijn
en blijven iedereen wil toch immers wel
opvallen in een autowereld die in hootd/aak bepaald wordt dixir eenheidsworsten
Doch er /it n a t u u r l i j k veel meer achter
die uiterlijke verfraaiingen Neem nu
maar die lichtmetalcn velgen Lichtmct.utl het woord /egt het al heeft minder
massa en minder massa komt sneller op
gang Vandaar dat /ulke velgen ten goedc komen aan een snellere acceleratie
Marginaal weliswaar maai het helpt
Die anthraciet gri|/e spoilers /itten er
ook niet slechts voor het fraaie uiterlijk
Dcve jongens /orgen er niet alleen voor
dat de Red Arrow bij hoge snelheden
vaster op de weg wordt gedrukt maai
komen ook de luchtweerstand ten goede

bare automobielen kunnen maken maar
ook bij/onder sportieve Jammer voor
die ontwerpers en voor veel automobilisten is de/e serie maar weggelegd uxir
weinig mensen
Doch na al dit mijmeren en oor/aken
/oeken waarom SAAB op de ernstig
sportieve toer gaat met dcve Red Arrow
heb ik u nog steeds niet uit de doeken
gedaan wat voor belevenis het is om met
/on Red Arrow te rijden en vv.it de
prestaties /ijn De turbomotor leven een
vermogen van 140 paardekiachten die
hem m staat stellen om het spnnt|e van O
tot 100 km/h te volbrengen in 9,<S sec
De topsnelheid is 190 km/h voorwaar
prestaties die er niet om liegen tn dat
alles gebeurt in een souvereme rust Natuurlijk hoorjt. op topsnelheid wat vvmdgeruis maar dat is dan ook wel /o ongeveer het enige waardoor je je realiseert
dat het /o onbeschoft hard gaat

cooler, APC systeem Max vermogen
140 pk bij SOOO omw/min Max koppel
240 Nm bij 3000 omvv/mm Voorwielaandnjvmg
"S-Versnellingsbak met
achteruit Wielophanging voor dubbele
draagarmen en op draaipen gemonteerde progressie! werkende sehroelveren
Lichtgewicht rechte achtcras uit een
stuk, geleid d<x>r twee verbindingen
achterwaarts en een Panhardstang
Sehroelveren achter Gas gevulde
schokdempers Diagonaal gescheiden
remsysteem met vacuumbekrachtiging
Rondom /eltstellende schijfremmen
Lengte 474 cm, breedte 169 cm, hoogte
142 cm Wielbasis 2^1,7 cm Spoorbreedte voor 141 cm spoorbreedte
achter 144 cm Massa 1222 kg Ma*
aanhanggewicht geremd I ' S O O k g Banden 19S/60 R 15 H laagprollel banden
op lichtmetalcn velgen in de maat S l II l
\ l S Inhoud brandstottank 61 liter
Draaicirkcl K) M) nieter

Nieuwe AUDI 90
Begin juni /al de nieuwe Audi 90 bij ons
op de markt geïntroduceerd worden Hij
/.il d.m verkrijgbaar/ijn met tw.ee vijfciImdcr motoren naar keu/e, beide voor/icn van een uitlaatga.skatalysator en
geschikt voor het rijden op normale

loodvrije benzine Het gaat dan om een
2 O liter versie met een vermogen van
115 pk en een 2 2 liter die goed is voor
H6 pk
Van de Audi 90 komt ook een Quattrouitvoenng met in het vooronder de 2.2
liter motor Alscxtrakande Audi 90 ook
nog v<xir/ien worden van een sportpakket en lederen bekleding

Porsche 911 Turbo-modellen in
drie uitvoeringen

Prestaties:
Topsnelheid 190 km/h
Acceleratie van O tot 100 km/h m 9 N
sec

Brandstolverbruik gemiddeld l op l O.S

Geld:
/ S 9 9 S O - m c l Hl W Motornjtuigenbclasting \an / 726- tot / 7 ^ 2 - pel
jaar

De Porsche 91 l wordt binnenkort m drie
verschillende uitvoeringen aangeboden
als Coujie als Targa en als C abnolet
De /escilmder turbo motor met 100 pk
en een topsnelheid van ruim 260 km/h
werd tot nu toe uitsluitend als Coupe
geproduceerd terwijl de Targa en de

Cabno alleen op basis van de Porsche
91 l Carrera te koop waren
Uitrusting en techniek van de nieuwe
turbo-modellen komen overeen met die
van de Turbo Coupe De Porsche 91 l
Turbo Cabno wordt standaard me!
elektrisch bedienbare \ouwkap gele
verd

Een sportief tvoe
moetwd snel zijn.
de extra sportief uitgevoerde Saab 900 Turbo,
,
._„
i
p,
i
de Red Arrow, zijn er maar 150 gemaakt Dus als u van
opschieten houdt (en
van exclusiviteit) dan
moet u wel snel
zijn.
,

_

U

Techniek
Brandkast
Nu /ou ik door mijn enthousiasme bijna
weer de indruk w e k k e n dat die SAAB
mensen van hun geloof waren afgestapt

horen en voldoen de kreukel/one s en
veiligheidsnemen aan de allerhoogste
normen Ach naar mijn idee hebben de
SAAB-ontwerpers even de ruimte gekregen om te bewij/en dat /e niet alleen
bij/onder degelijke, snelle en betrouw-

In de lengte voorin geplaatste viercilmder lijnmotoi Cilinder-inhoud 19SS
cm i Boring \ slag 90 \ 7S mm Compressicverhouding S S l Mechanische
brandstotmjektie Turbolader
inter-

BV. Auto Import Maatschappij AIM,
Lange Dreef 28,4124 AJ Vianen Tel 03473 - 7 26 04

Hij staat nu startklaar,
u betaalt pasvolgend jaar.

|ZOI
sm

Nieuwe en inruil

3E

RENAULTs?

LlC

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr.
13360
OFF. RENAULT Service en Verkoop

*e
torh
025

Fa. Gansner & Co,

*~
3+
025

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN

Te
WC
tuin
751

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Zandvoorts Nieuwsblad k,

Eei
raa
sec

Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,

celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, GasthU|Sp|ein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr 22, Zandvoort
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Als u \oor 31 mei aanstaande ccn nieuwe kunt u in de meeste gevallen eenvoudig oplossen
Peugeot 309 koopt en registreert, kunt u gebruik
door uu huidige auto m te ruilen
De hoogte \ an de renteloze lening is afmaken \ an 'n /eer interessant lïnanc lenngsaanbod
Nu rijden en pas \ olgencl jaar betalen
hankehjk \ an het bij te betalen bedrag na inruil van
/onder 'n cent aan rente en aflossing te betalen in\ auto en bedraagt maximaal t 12.500,-. Op 5
Da's nog eens een aantrekkelijk aanbod'
januari 1988 rekent u af
U kunt ook kiezen voor een lening over
't Komt erop neer dat Peugeot u circa
8 maanden graüs krediet geelt. Dat \\erkt als ^Igt 48 maanden tegen 7,9% rente met een minimale
na een aanbetaling sluit u bij Peugeot Talbot l inan- aanbetaling %an 25%. De/c rente\\ordt berekend
o%er 'n te financieren bedrag van max. f12.500,-.
cienng een rentclo/e lening al Die aanbetaling
1

\l C l Hl l 11) ld ' \K I ' K I J / 1 N INC. l H l \ \ l V l \l II \l KIM S k O S I I M 4hi

00
^PEUGEOK

Voor beide leningen gelden de gebruikelijke
voorwaarden van een huurkoopovereenkomst,
waarbij Peugeot de rente/rentereductie voor haar
rekening neemt Dus óók als u even krap zit kunt
u nu zo'n ruime, comfortabele 309 gaan rijden.
Kies één van de 19 uitvoeringen: 3-deurs,
5-deurs, benzine, diesel of zo'n supersnelle GTI
met 130 DIN pk.
Bijna allemaal hebben ze een 'schone'
motor, waardoor niet alleen de schadelijke

uitlaatgassen, maar ook de Bijzondere Verbruiksbelasting wordt verminderd. En stuk voor stuk
blinken ze uit door hun zuinige brandstofverbruik en lage onderhoudskosten. Geen wonder,
dat de 309 zo'n succes is.
Er is al een Peugeot 309 vanaf f 20.240,-.
Kom 'm snel bij ons bewonderen en besturen.

Ongehoord goed.

\\1J/K,I\C I N UlORHI l IOUDI \ l'l UCjl O l l \ I U O I U \SI OIRtCI I I \Sl\ I L G L N H N \AVIRLKkl l IJkL PRIJS l IJDLl IJK \ \N \l l 568,-PER MAAND (L\C1 U I \ V )OI' BASIS \ \\ 48 M \ \ N D I N l \ 201)00 KM I ' I K | \ \ R

Zandvoort

Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

.
*J», J* •WXV'hJiKs .-••X

VA;. ;. %>, XM"»H4C4*H41H'\ "•

Sig.mag. De Krocht,
Gr Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteurstr 2, Zandvoort

Als de yW, er achter
staat ^
heb je te maken met
kwaliteit

op|

Ge
ed
La,
Scl
V0(
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Uitgeverij zoekt op
* Wie wil ons huis op maankorte termijn
dag, woensdag en vrijdag
morgen schoonmaken? Tel. FREE-LANCE FOTOGRAFEN
evt. amateur-fotografen
18918, na 20 uur.
voor het uitvoeren van
* Wij vinden het fijn dat u
enkele opdrachten.
zaterdagavond om 20 uur in Br. o. nr. 799-75136 bur. blad.
hotel café restaurant
Geb. ,,De Krocht" bingo komt
Voor al uw
spelen. Tot dan. Wedden dat
„ESPLANADE"
uw buurvrouw er ook is.
(schuin t/o Casino Z'voort)
inlijstwerk
Kunst & Antiekhandel
WOENSDAG
Wist u
8 APRIL A.S.
dat dat piepkleine BROODJE „West-Nederland"
14.00 of 20.00 uur
BURGER ook levert aan kan- Gevestigd op de Zandvoortentree 12,50
se Antiekmarkt, Dorpsplein 2.
toren en bedrijven?
incl. café complet,
Dagelijks geopend.
Broodje
Burger
alsmede aperitief.
• Reflectanten op advertencatering-service ties onder nummer gelieven
Badhuisplein 8
Zandvoort
ervoor te zorgen dat het numvoor: - belegde broodjes
tel. 02507-17679
mer in de linker-bovenhoek
SUCCESVOLLE KLEINE
- saladeschotels
op de envelop staat vermeld
- borrelhapjes
\DVERTENTIES VOOR DE
- vleeswarenschotels en dat de brief geadresseerd
Draadloze
* T.k. 2 bur.st.; 2 st. m.
vlak van te voren vers wordt aan: Centrale Order7AKENMAN EN PARTICULIER
chroom poten, br. rib bekl.; 3
telefoons
afd. Weekmedia, Postbus
klaargemaakt.
/icro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- Prijzen vanaf ƒ 329 incl. BTW t. m. arml., kl. br. rose geel
122,1000 AC Amsterdam. Dit
SCHOOLSTRAAT
4
~
(formica); emaille babybad.
en aansluiting.
voorkomt vertraging in de been gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterTEL.
18789
Fahrenheitstr. 22. Tel. 15872.
handeling.
rootten.
DESAGROS - LUNTEREN
articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis Tel. 03420-91728/070-459179 * T.k. 4 oude eethoek stoe- WONINGRUIL. Aangeb.: gr.
5-kam. eengez.hoekh. m.
/licro's op de pagina „MICRO'S",
dag en nacht bereikbaar' en ƒ 100; kinder bowlingbal 9 c.v., tuin Zuid, schuur enz.,
DROGISTERIJ
pond
+
tas
ƒ50;
Brabantse
laatsing is mogelijk in de volgende editie,
* Duikteam Zandvoort: leer olattebuiskachel; kampeer- rust. str., Haarlem-Meerwijk.
landvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter,
nu de mooie onderwaterwe- bedje ƒ 10. Tel. 317332.
Gevr.: 3-kamerwoonr. in
BOUWMAN
lluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
reld kennen. Voor complete
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
Oranjestr.
7 - Zandvoort
kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of snorkel- en duikopl. Info: De * T.k. 6 ant. glas-in-lood rui- voor 11 uur: 023-330085.
Tel. 02507-12327
12977-28411 of afgeven of zenden aan:
Duinpan. Tel. 12170 of 17237. ten, 60x60, paar; Glenn Miller Woningruil. Aangeb. zonnige
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film Story, 14 pi. in album, si. 100 3-kam.flat, hr ƒ278. Gevr.
Uw adres voor:
voort.
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 van gemaakt; vouwfiets. Tel. woonruimte Z'voort i.v.m.
ELAST.
KOUSEN,
Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
per week. Corn. Slegersstr. 14056.
werk als wijkverpleegkundiPANTY'S, KNIE- en
1430 AG Aalsmeer.
* T.k. afzuigkap, nw in doos, ge. Tel. 023-364840, na 18 u.
2B, tel. 02507-12070.
ENKELSTUKKEN
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
met garantie, kleur bruin,
GARAGE TE HUUR
OOK
NAAR MAAT
Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegƒ 150. Tel. 15923.
Burg. v. Fenemaplein.
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel* T.k. bouvier, 5 jr, erg lief v.
Tel. 14534.
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer * Gebl. 2-zits bank; hang- kinderen.en waaks. Wegens
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- kastje; tuintaf.; stoelen; toilet- verh. goed gezin gezocht.
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De tafel; w. uitschuiftaf.; mod. st. Tel. 12119.
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- kapstok; Zaanse klok; noten T.k. complete
FILMSET,
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en t.v.-meubel. 251899, na 18 u. Revu, ƒ 500; uitgebr. TREINalle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. * Gevr. huish. hulp voor vrij- BAAN ƒ400. Tel. 17862.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
dags van 9-12 uur bij oudere * T.k. dames- en kinderkleInformatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- heer alleen om huis wat op ding, i.g.st. Kostverlorenstr.
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- orde te houden. Tel. 02507-85. Tel. 14460.
ren verkrijgbaar.
14989.
* T.k. dubbeldeurs koelkast
Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
Gevr. MEISJE VOOR WERK in goede st. ƒ 100; 3 blank
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
krukken m. leuning
Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers IN PIZERIA, ervaring niet ver- ƒhouten
100. Tel. 16324.
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het eist. Tel. 13944.
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt * Gevr. oude spulletjes voor * T.k. Duitse piano, merk Ritƒ2,50 in rekening gebracht.
ter. Tel. 13317.
rommelmarkt. Tel. 12298.
] kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- •*• Gevr. werkster, eens perl T.k. FIAT PANDA 45 1984, kl.
isch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor 14 dgn maandag en donder-j rood, km 36.000, als nieuw.
lezorgklachten), of zenden aan:
dag van 9-12 uur, ƒ12 p.u. Vr.pr. ƒ8350. ANWB-keuring
toegestaan. Tel. 12109.
Tel. 12214.
"entrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
Gevraagd APPARTEMENT * T.k. gevr. Barbie-huis door
1000 AC Amsterdam.
OF STUDIO, voll. gemeub., een kleine Barbie-fan. Wie
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- max. ƒ800 p.m. Tel. 13944. maakt haar gelukkig. Bel ons
iing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi* Help de Polen. Stuur eens even. Ons tel.nr: 18149.
pokaart.
een voedselpakket! Geen •*• T.k. gevr. combi kinder/adres? Dat hebben wij voor u! wandelwagentje. Tel. 12214.
Inl.: tel. 02907-5235.
* T.k. Honda Novio i.pr.st.,
* Het voorjaar is koud en prijs ƒ225. Tel. 13666.
Gratis
nat. Wat zegt u, ik ben het -*• T.k. hondemand ƒ20; alWoninggids van Zandvoort
zat. Kom gezellig langs De lessnijder ƒ35. Tel. 17862.
Krocht op 10 en 11 april a.s.,
* T.k. kinder kruiwagen ƒ 15;
even voorbij de bocht.
rubberboot ƒ45; wiegstandOtl U t makelaarso.g.
Hillegom-Antiek aard + ring voor sluier ƒ 15;
;NVM;
Vijf toonzalen leefbare meub. wandelwagen (Herlag) ƒ35;
Tel. 02507-12614
in alle stijlen, ook Mechels en damesfiets ƒ 75. Tel. 12313.
Henry II. Laagste prijzen!
•*• T.k. Philips bandrecorder
kienen, excur- Leidsestraat 122. Dag. tel.N4515, zeer weinig gebr., met
Passage 42
j *sie,Modeshow,
o.a multiplay echo, post-faalles deze maand bij de 02520-20993. Koopavond.
Zonnestudio • verg. VROUWEN VAN NU. HUIS TE KOOP, Zandvoort- ding, viersporen-systeem,
Word ook lid of vraag eens Centrum. Vr.pr. ƒ 125.000. 100% en gebr. aanw. 16461.
Kapsalon
Eerenstein, Koningstraat 3. T.k. TOYOTA CARINA, bouwinformatie bij tel, 14462.
ZONNEBANK 20 min. ƒ 9
* Nog ruim een week dan is* ledereen mag het weten ikjaar eind '79, APK-gekeurd.
snelbruinbuizen)
Tel. 19397.
abonnement 10x ƒ 80 het zo ver. Ons ton.stuk Be- mis jullie. Kanjer.
schuit met muisjes wordt op- Ind. girl privé en SM. Dagelijks * T.k. zig-zag naaimachine
GEZICHTSKANON
levoerd, 10 en 11 april a.s.
in meubel en Singer trapnaai20 min. ƒ 10 5eb. De krocht. Aanv. 8.15. geopend. Tel. 020-869110.
machine. Tel. 023-289589.
abonnement 4x ƒ 35
T.k.a. antieke breistoel met
LICH.KANON 40 min. ƒ 40 * Ook dit jaar tuinkeuring
nwe zijde bekl.; eiken comm.;
abonnement 3x ƒ 100 geen prijs gewonnen? Begin
er dan nu aan. Voor opgave
wortelnoten ladenkast; gel.
WIJ WERKEN OP
als lid tel. 14627, Konink. Mij.
grenen commode. Tel. 16864.
AFSPRAAK
Tuinb. en Plantkunde.
•*• 39 jr. wordt er toneel geZONNESTUDIO OOK
* Oproep. Met betrekking Videotheek 'Dombo' speeld en die mensen heb'S AVONDS GEOPEND
Corn.Slegersstraat 2B
tot de campagne Rode Kruis
ben zich nooit verveeld. Kom
Tel. 02507-12070
eind juni, doe ik een oproep
eens langs op ma.- en vrijdagPassage 42
aan mensen, die mij willen
1 film ƒ 5/f 7,50 p.d.
avond in Gem.schapshuis.
Tel. 12500
helpen met de collecte en be5 films ƒ 25 p.week
Toonkunstkoor Zandvoort
zorging. A. Schuurman, RozeVriendelijke groeten
Verhuur movie-boxen.
T.O.Z. Kom ook bij ons zinnobelstraat 12, tel. 13852.
Ben, Edith en Ellie
gen! ledere maandagavond
* Te koop caravanspiegels,
om 8 uur repetitie in de
Timmerbedrijf
r. en L, geklemd tussen moKrocht.
tork. spatb., pr. ƒ40. Tel. R. F. Lammers
TUINMAN HEEFT NU TIJD
voor
al
uw
timmeren
onder0250714943.
voor al uw tuin-, straat- en/of
houdswerk. Tel. 023-364168,
* Te koop eiken bankstel, b.g.g. 023-381378.
* Liefste lieve Joke, nog hekwerk. Tevens levering alle
3+1+ (1 leren fauteuil). Tel.
maar 1 weekje en dan is het materialen. Vraag vrijbl. prijs* T.k. 1-pers. geborduurd la- zo ver! Spannend hè! Sterkte opgave. Tel. 023-276042.
02507-16793.
ken + 2 slopen in fabr.verp., mijn hartje. Jelske.
Te koop gevraagd 3-KAMER prijs laken ƒ 15, slopen ƒ 15,1Wie helpt nette werk. jpngeWON. tot ƒ85.000, liefst met pers. wollen dekens ƒ 27,50 p. * TZB 4 zijn kampioen, gefe- man aan zelfst. woonruimte.
tuin of balkon. Br. o. nr. 798- stuk. Tel. 13868.
Tegen red. huur. Tel. 15722.
liciteerd! De fans.
75140 bur. v.d. blad.

ICRO

* Bingo! A.s. za. in ,,De
Krocht", om 20 uur. Mooie
prijzen. Iedereen is welkom.
Het Zandvoorts Vrouwenkoor
verwacht u. Gezellig!
* Bolderwagen ƒ 15; staande schemerlamp van karrewiel ankerketting met leren
kap ƒ70. Tel. 16125.
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen.
Tevens wit-, schilder- en be;
hangwerk. Vraag vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-371790.
Div. lampen; strijkpl.; verticulater; poef; minitafels; miniwasmach.; div. huish.art.; opbergk. Za. 11-16 uur 0250715253 of 251899, na 18 uur.

Salon de mode
„CECILE"

MODESHOW

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in U w eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a, Tel. 15186

Voor een leuke plant
binnen of buiten
NAAR
BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65-Zandvoort
Tel. 1 20 60

P.S.: de bloemzaden zijn weer
gearriveerd.

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

-7 r\ Slotman &
van den Bos
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN
Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

m

Haal voortaan
iets lekkers bij

5 REGELS^ m GRATIS

-/MICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
Te k oop b r u ids
*
3 8
m0 d . s a l o n t a
r i e t e n s t 0e 1
T e
J

ia po n mt
t e 1 ; 1euke
i . 0 2 0 - 111 .
t

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

dus proeven en keuren,
zult net zo enthousiast
zijn als wij!
En hebt u voor de
afwisseling graag een
geurige thee? Ook die
hebben we voor u:
een Engelse- en een
Ceylon-melange.
Dus ais u weer'ns
gebak bij ons komt halen, we hebben er nu
nog meer lekkers bij!

Kom vrijdag 3 en zaterdag 4 april naar
de Hema en 't nieuwste Hema-idee
geurt je tegemoet: Hema koffie]
De Hema introduceert drie,
heerlijke soorten koffie: \
Dessert, Extra Aroma en "
Cafeïnevrij. Elk pak altijd
vers gebrand, vers gemalen, en dat voor een
prijs die net zo lekker is
als de koffie
zelf! Op 3 en
4 april schenken wij gratis
voor u in

Hema koffie en
thee. Meer smaak
voor je geld.
Dessert, 250 gram 3,50
Extra aroma, 250 gram 2,70; 500 gram 5,20
Cafeïnevrij, 250 gram 3,50
Engelse melange, 20 x 4 gram 1,15

Hema koffie: vers gebrand,

vers gemalen, vers verpakt.
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Naam:

Hema thee: twee geurige melanges.

Ceylon melange, 20 x 4 gram 1,45

:

HEMA

Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

l -L

WEEKMEDIA 30
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG
Voor al uw
Homeopathie- en
Reform-artikelen.

Dr. Vogel,
VSM Schwabe
Lid VNR

Reformhuizen
Haltestraat 1,
Tel. 16123.

KAMER
TE HUUR
Tel. 16033

VRUCHTENUMDNADE

Kenna

PATATES
FRITES

Gevr.

jongen ca.
18-19 jaar
voor zondags aan
benzinestation.
Tj. Hiddesstraat
Zandvoort

dus nog minder suiker
SINAS of CITROEN

FRITESSAUS

zo romig, zo zacht, zelfs de Chinezen komen ze halen!

HANDIG EMMERTJE 0.6 LITER

GROTE BAAL 900

BLIKJES ITALIAANSE

TOMATENPUREE

GRAM

(per blikje 68 gram)

Inl. J. Does
tel. 023-390292

GEEN
DROGISTËRIJ
PARFUMERIE

1.50

MOERENBURG

MAAR

Haltestraat 1
Telefoon 16123
Uw speciaalzaak
voor

ZOETZURE

NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essential organics
uit Amerika, Lanes
uit Engeland

AUGURKEN/c

AUGURKEN
A/B formaat, dus lekker klein

3/4 LITERPOT

Zondagmiddag
geopend van
1-5 uur.

KRISTAL CHIOORBLEEKMIDDEL

Beschaafde dame
zoekt

woonruimte
in Zandvoort

voor alles wat fris en schoon moet zijn

Prijs
tot ƒ 800,- p.m.
Tel. 12770.

LITERFLES

BIB»»

GEVRAAGD

vrouwelijke
hulp
boven 25 jaar.

Hotel Faber Jr.,
Poststraat 9,
Zandvoort.
Tel. 13588.

SAUNA
ZONNEBANKEN

VANAF WOENSDAG

SPORTCENTER

GINO FERRARI

WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

TE HUUR aangeb.

APPARTEMENT

59.90

voor 1 net persoon
600,- p.m. all-in.
+ 1 mnd. borg.
Inl. na 18.00 uur
tel. 02507-18527.

....PEDICURE....

JOSÉ LOOMANMOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 1B
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

«OOSTZAAN: Zuideinde 39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
0 NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 4 9 - 5 3 • Bilderdijkkade 4 1 - 5 3
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 - 32 • Johan HuizingaIaan180-188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer la
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

Los nummer ƒ1,-

Donderdag 9 april 1987
ZANDVOORT - Het plan
van mevrouw Klijn-Mattero
en haar zoon Tim Klijn om in
hun surfschool een horeca-voorziening aan te brengen,
dreigt niet door te gaan, nu de
strandpachters hiertegen bezwaar hebben aangetekend.
Volgens de familie Klijn is
deze voorziening bedoeld om
de leerlingen extra service te
kunnen geven. De strandpachters vrezen echter dat zij
er een concurrent voor hun
bedrijf bij krijgen. Het laatste
woord hierover is aan de
raadsleden, die een beslissing
moeten nemen óver het af geven van een vergunning. Vanavond wordt deze kwestie besproken in de commissie voor
publieke werken.

Nieuwsblad
47e jaargang nummer 14

Horeca-voorziening surfschool
stuit op bezwaar strandpachters
Volgens mevrouw Klijn-Mattern
wil de surfschool de leerlingen de gelegenheid geven, na de lessen nog even
na te praten met eventueel een consumptie erbij. "Elke sportschool biedt
tegenwoordig die gelegenheid. Bijna
overal blijven de sporters vaak nog
wat drinken in de kantine of een clubhuis om nog even na te praten. En die
mogelijkheid willen wij ook kunnen
bieden. Het is niet de bedoeling om een
soort strandpaviljoen te bouwen. Die
zijn vaak genoeg te koop, dus als wij
dat zouden willen, dan hadden wij er
wel een gekocht. Bovendien hoeven de
pachters niet bang te zijn dat wij klanten wegtrekken. Zij hebben een heel
eigen publiek. Iemand die lekker op

een strandbed wil zonnen, gaat niet bij voortbestaan van de school. De kosten
worden hoger, terwijl het aantal leereen surfschool liggen".
lingen de laatste jaren enigszins te"Wat wij willen is gewoon een betere rugloopt. Dit komt volgens hem voorsurfschool en een goede surfstek in al, doordat steeds meer mensen surfZandvoort, zoals je ook al in allerlei 'les' van familieleden of vrienden krijandere kustplaatsen hebt, bijvoor- gen. Om toch leerlingen te trekken,
beeld in Bergen, Scheveningen en moet er volgens hem een goede, wat
zelfs ook in Wijk aan Zee. Wij staan luxere accommodatie zijn, bijvoorhier nu al elf jaar op strand, maar beeld wat betreft de douches, maar ook
ondertussen zijn de eisen die aan zo'n een gelegenheid om iets te drinken.
school worden gesteld wel veranderd.
En ik denk dat wij met een goede "Dat is vooral belangrijk als je ook
school ook een extra impuls kunnen groepen wilt trekken. Verenigingen
geven aan het noordstrand".
nemen vaak met een groep van tien,
twintig of misschien zelfs wel veertig
Volgens Tim Klijn is de horeca- man tegelijk les, maar dan zoeken ze
- voorziening ook noodzakelijk voor het wel een surfschool met een goede ou-

Editie:30

tillage uit. Daarom moeten wij die
kunnen bieden, om de school nog
draaiende te kunnen houden. Het ziet
er nu bij ons vaak wel druk uit, maar
er zijn dagen dat er geen dubbeltje
binnen komt".
De familie Klijn trachtte voor vorig
jaar ook al een vergunning te krijgen,
maar toen ketste dit af binnen de gemeente, omdat de aanvraag onvoldoende onderbouwd was. In augustus
is opnieuw een aanvraag ingediend,
die vanavond in de commissie voor publieke werken wordt behandeld. Vorige maand stond dit punt ook al op de
agenda van de diverse commissies,
maar de behandeling werd verschoven
omdat er bezwaren binnen waren gekomen van de zijde van de strandpachters. Zij vrezen dat de surfschool
met een horeca-voorziening toch
klanten weg trekt en zodoende een
bedreiging vormt voor hun inkomen.
Terecht of niet, dat oordeel zullen de
raadsleden moeten vellen indien zij
geen andere bezwaren zien, tegen het
afgeven van een vergunning.

Circuit bij Moerdijk moet
rol Zandvoort overnemen
ZANDVOORT - Momenteel wordt gewerkt aan plannen om
in het Moerdijk-gebied in Noord-Brabant een nieuw circuit te
vestigen, dat de taak van de Zandvoortse race-baan over zou
kunnen nemen. Dit stond gisteren vermeld in een landelijk
dagblad. De 'plannen' bevinden zich echter nog in een zeer pril
stadium.
De plannen zouden ontwikkeld worden door de architect/ontwikkelaar Ed
Wassenberg en zijn juridisch adviseur
Hans Brons uit Haarlem. Volgens het
krantebericht zou hun ideeovergenomen zijn door de Koninklijke Nederlandse Motorsport Bond. Maar volgens een woordvoerder hiervan, de
heer Dörr, is er nog geen sprake van
'overnemen'. "Het plan spreekt ons
wel aan", aldus Dörr, "en wij staan
daar dan ook sympathiek tegenover.

Extern bureau ingeschakeld voor onderzoek

'Het vooronderzoek is nodig om een
bezinning op de structuur en het
functioneren van het bestuurlijk en
ambtelijk apparaat op verantwoorde
wijze te laten plaatsvinden', aldus het
college van burgemeester en wethouders in hun voorstel aan de gemeente-

raad. Daarbij is niet uitgesloten, dat
een en ander tot aanpassing van de
organisatie en mogelijk zelfs tot reorganisatie kan leiden. 'Omdat bij dergelijke processen al snel direct geraakt
wordt aan personen, hun opvattingen
en belangen, en er een zeer complexe

CDA wil opheldering over
opzij zetten WV-directeur
ZANDVOORT - Het op nonactief stellen van de directeur
van VVV Zandvoort, de heer
Th. Hilbers, is voor de Zandvoortse fractie van het Christen Democratisch Appèl aanleiding geweest, zich schriftelijk met enkele vragen tot het
college van burgemeester en
wethouders te wenden. Practie-voorzitter
Ingwersen
vraagt zich onder andere af, of
in deze kwestie wel zorgvuldig
is gehandeld.
Het CDA wendt zich tot het college,
'los van het persoonlijk leed dat in de
onderhavige kwestie van orde zal zijn'.
De fractie wil weten of het college

hierbij een rol heeft gespeeld, met
name, of de beslissing met betrekking
tot Hilbers in goed overleg heeft
plaatsgevonden tussen het college en
het Algemeen Bestuur van VVV
Zandvoort. Daarnaast wordt van burgemeester en wethouders verlangd,
een oordeel uit te spreken over de gang
van zaken. De vraag is, of zij van mening zijn dat in deze kwestie zorgvuldig is gehandeld.

Het doel van dit onderzoek, waarvoor enkele jaren geleden ook al plannen klaar lagen maar toen niet werd
uitgevoerd, is in de eerste plaats het
'verkrijgen van een oordeelvorming'
over een tweetal vragen. De eerste is,
waar de problemen zich voordoen, welke punten aandacht verdienen en hoe
een discussie daarover het best kan
worden georganiseerd. Daarnaast
vraagt men zich af, hoe groot het veranderingsvermogen van de organisatie is. Het vooronderzoek moet meer
duidelijkheid geven over de 'mogelijke,
werkelijke of vermeende knelpunten
zoals die door bestuurders, ambtelijk
management en het personeel worden
ervaren'.

Loeres in de
bloemetjes gezet

Een andere punt dat in de brief ter
sprake komt, betreft de positie van het
college ten aanzien van de VVV. Men
vraagt zich af of burgemeester en wéthouders zich mede-verantwoordelijk
achten voor het goed functioneren
van de VVV. Ten slotte wil de fractie
van het CDA opheldering over de financiële gevolgen, voor zover deze ten
laste komen van de gemeente.

Aanbieding:
Wijde leren rokken
Rokken knielengte
IN ZWART

298,179,-

vrijdag koopavond
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjèstraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

DE LEERSHOP

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.
NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
RUBRIEKSADVERTENTIES
DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BEI AAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL* ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

Loeres was vorige week jarig.

ZANDVOORT - Vorige week woensdag werd de verjaardag van Loeres gevierd. Daarvoor was een select gezelschap bij elkaar gekomen, dat vijfentwintig jaar geleden bij de l april-stunt betrokken was. Daartoe behoorden landelijk bekende personen,
maar ook Zandvoorters. Na de onthulling van een gedenksteen werd Loeres
in de bloemetjes gezet door middel van
een kranslegging.
Meer hierover op een van de binnenpagina's.

ZANDVOORT - Dat Theo
Hilbers niet meer terugkomt
als directeur van de Zandvoortse VVV, is voor de voorzitter van het bestuur, Van
Maris, een uitgemaakte zaak.
Hilbers werd vorige week voor de buitenwereld - vrij onverwacht door zijn werkgeefster, de Stichting VVV Zandvoort, aan de kant gezet. In
zijn eigen belang zwijgt de directeur zelf in alle talen. Volgens Van Maris is het stichtingsbestuur al op zoek naar
een vervanger.
Volgens het stichtingsbestuur bestonden er al geruime tijd meningsverschillen met Hilbers over de wijze
waarop de VVV-taak moest worden
uitgevoerd. Dit was aanleiding om
eind vorig jaar een commissie in te
stellen, die de opdracht kreeg, de mogelij kneden te onderzoeken om tot een
nieuwe directievoering te komen. Vorige week besloot het Algemeen Bestuur tot een reorganisatie over te
gaan en in afwachting van de komende ontwikkelingen de directeur met
'verlof' te sturen.

De nieuwe locatie past wel goed in
het straatje van de KNMV. Deze had
al eerder dit jaar zijn bezwaren geuit
tegen de geluidsnormen die in Zandvoort gelden. Deze bezwaren gelden
volgens deze instantie ook voor de motorrijders, die geen zin zouden hebben
om geluiddempers op hun voertuigen
aan te brengen. En inderdaad was het
afgelopen zondag opvallend rustig op
het circuit, tijdens de motorraces. Een
aantal prominenten bleef daarbij weg.

Volgens deze woordvoerder zal de
KNMV de verdere ontwikkeling van
de plannen voor dit circuit, gepland op
het industrieterrein Moerdijk, wel 'positief ondersteunen'.

materie aan de orde komt, die specif ieke deskundigheden en vaardigheden
vergt, achten wij het gewenst eerst een
vooronderzoek te laten instellen'.

De opdracht wordt gegeven aan het
bureau ODRP van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, dat het
'knelpunten-onderzoek' in de periode
tot eind augustus zal verrichten. Er is
gekozen voor een extern bureau, om de
objectiviteit te waarborgen en elke
• Vervolg op pagina 3

Maar het bevindt zich nog in de informele sfeer, dus van medewerking is
nog geen sprake".

Volgens Dörr is het echter niet zo,
dat de coördinator tussen de ministeries van VROM, Landbouw en Visserij
een duidelijke voorkeur voor de nieuwe locatie heeft uitgesproken. "In feite
staat de instantie die hij vertegenwoordigd sympathiek tegenover elk
initiatief dat op sportgebied wordt genomen", aldus Dörr.

Ambtelijk apparaat moet
efficiënter kunnen werken
ZANDVOORT - Het bestuurlijk en het ambtelijk apparaat
van Zandvoort functioneren al lange tijd niet geheel naar de
wens van het gemeentebestuur. Men is van mening dat zij
naast een aantal sterke, ook enkele zwakke punten hebben. Om
hierin verbetering te brengen, zal als eerste aanzet een extern
bureau worden ingeschakeld, om een vooronderzoek te verrichten. Daarna zal de raad beslissen over verder te nemen stappen.

Oplage: 4.400

Hierbij willen wij alle

WINKELIERS EN
HORECABEDRIJVEN
heel erg bedanken voor
de medewerking aan
onze zeer geslaagde
bingo-avond van het

Zandvoorts Vrouwenkoor.

• Max Diemont en Rens Bouma schieten al flink op met het kunstwerk dat de westzijde van Bouwes moet
opsieren.
Foto. Bram stjjnen

'Aan Bouwes wordt gewerkt'
ZANDVOORT - 'Aan
Bouwes wordt gewerkt'.
Dit is het basisgegeven
voor het kunstwerk waarmee Max Diemont en Rens
Bouma het oude gebouw
momenteel opsieren. Als
het werk klaar is, treft
men op de balkons en in de
vensters
vijfentwintig
mannetjes en een enkele
vrouw aan, bezig met de
herstelwerkzaamheden.
Men verwacht over twee
weken zover te zijn, tegelrjkertijd met de opening van
de Jackpot- hal in het casino.
Om precies te zijn, moet het
kunstwerk op 18 april klaar zijn.
Op het ogenblik staan er nog
maar een paar figuren op de balkons aan de boulevard-zijde,
maar binnenkort komt daar nog
een tiental bij. Het worden er vijfentwintig in totaal. De figuren,
van watervast triplex, zijn geschilderd in felle kleuren, gedeeltelijk met fluorescerende verf.
Volgens Max Diemont zullen zij
er daardoor op het eind van de
middag anders uitzien. Dit komt,
doordat de fluorescerende verf bij
een lage zonnestand, door de

weerkaatsing van het licht op de
zee, een lichtgevend effect heeft.
Mannetjes die een groot blok
voortduwen, veranderen daardoor bijvoorbeeld in enkel een
paar handen die duwen. Dit effect zal waarschijnlijk ook 's
avonds te zien zijn. Diemont en
Bouma overwegen namelijk om
voor de avonduren speciale lampen, zogenaamde 'blacklights', te
plaatsen, wat hetzelfde resultaat
geeft.

hebben zij allerlei projecten verzorgd, vooral tijdens culturele
evenementen, zoals bijvoorbeeld
het Festival of Fools in Amsterdam. Daar waren zij aanwezig
met onder andere luchtgevulde,
plastic objecten, waarin mensen
over het water konden lopen. Met
dit soort objecten hebben zij veel
bekendheid gekregen, wat bijvoorbeeld leidde tot een uitnodiging voor Diemont om naar Japan te komen.

De figuren stellen werklieden
voor, met uitzondering van de
vrouw. Zij timmeren, scheppen
en schilderen, of zijn bezig met
het verplaatsen van bouwmateriaal. Hiervoor wordt pok een 'hijskraan' bij de zuidelijke balkons
geïnstalleerd. Doordat de personen groter dan normaal zijn af gebeeld, lijkt het gebouw kleiner.
Daardoor vormt het meer een
achtergrond voor het uitgebeelde
tafereel.

Ballon

De veertig-jarige Diemont en
de zeven jaar jongere Rens Bouma zijn rasechte kunstenaars.
Diemont had al in zijn jeugd
schilderen als hobby. Zijn studie
politicologie hield hij na een jaar
voor gezien om zich weer met dit
creatieve werk bezig te houden.
Enkele jaren geleden '<wam hij
Rens tegen, die toen ontwerpster
van toneeldecors was. Samen

Behalve de drie weken dat zij in
hun tijdelijke atelier in Bouwes
vertoeven, is Diemont al wat langer in het casino aanwezig. Bij
het optreden van straatmuzikanten, vorige maand, was hij actief
bezig te zien als kunstschilder.
Volgens eigen zeggen, zonder diepe achtergronden. "Ik schilder
gewoon wat ik leuk vind". Volgens zijn moeder is er in zijn werk
nooit iets veranderd. Volgens
haar schildert de Amsterdamse
kunstenaar nog steeds hetzelfde
als toen hij vier jaar oud was.
Hun ervaring met plastic objecten zullen Diemont en Bouma
ook voor Bouwes gebruiken. Boven het gebouw komt op mooie
dagen een meters hoge ballon te
zweven. Deze stelt een werkman
voor. die ep^ reusachtige balk

WV-directeur Hilbers wordt
definitief aan de kant gezet

VVV-directeur Hilbers in betere tijden.

gens Van Maris bij het bestuur al bij- "Vorige week waren wij echter zover,
na vijftien jaar ontevredenheid was dat wij het noodzakelijk achtten een
over het functioneren van Hilbers. definitief besluit te nemen. En dat valt
niet meer terug te draaien". Over de
Dat de directeur niet eerder op non- directe aanleiding tot dit besluit laat
De beslissing kwam voor de buiten- actief werd gezet, wijt hij aan de voort- hij zich niet uit. Wel noemt hij als
wereld vrij onverwacht, hoewel er vol- durende wisseling van bestuursleden. belangrijkste reden de onmogelijkheid

(Archieffoto)

om voor de regelmatig terugkerende
meningsverschillen een oplossing te
vinden. De onenigheid zou vooral betrekking hebben op een tekort schieten in de zakelijke leiding, die voor
deze tijd niet commercieel genoeg zou
zijn.

Ophaalregeling
huisvuil gewijzigd
ZANDVOORT - In verband met de
Paasdagen wordt op Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag geen huisvuil opgehaald. Daarom gebeurt dit in de donderdag- en vrijdagwijk op donderdag
16 april en in de maandag- en dinsdagwijk op dinsdag 21 april.

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
9 apr
01.3107.4613.3721.18
10 apr
02.2009.2714.2822.22
11 apr
02.5810.3115.0723.13
12 apr
03.3011.1815.40-.13 apr
04.0000.0016.1212.01
14 apr
04.3100.5016.4512.52
15 apr
05.0402.0017.2113.20
16 apr
05.4001.3717.5913.49
17 apr
06.1701.5918.4014.13
Maanstanden: dinsd. 14 april
VM 03.31 uur

doodtij: 14 apr. 16.45 uur

NAP + 110 CM.

Zie pag. 5
Volgens Van Maris werd de beslissing om Hilbers met verlof te sturen,
zelfstandig door het bestuur genomen.
De gemeente, die deze instantie subsidieerv, werd hierbij niet betrokken,
hoewel de aanstelling van Hilbers onder het ambtenaren-reglement valt.
Volgens de voorzitter zullen de financiële consequenties dan ook door de
stichting VVV Zandvoort gedragen
worden. De kosten kunnen nog al oplopen, indien Hilbers een eventueel
ontslag aanvecht. Uit zijn stilzwijgen
zou deze conclusie getrokken kunnen
worden. Indien hij 'in dienst' van de
VVV blijf t en er toch een nieuwe directeur komt, zullen twee salarissen uitgekeerd moeten worden.
Binnen het gemeentelijk ambtenaren-apparaat veronderstelt men echter wel dat het stichtingsbestuur een
vergissing heeft begaan. Volgens wéthouder Aukema zou het bestuur ervan uitgegaan zijn, dat Hilbers tijdelijk aan de VVV uitgeleend is. De directeur is wel in dienst van de VVV
maar wordt als ambtenaar betaald,
omdat deze instantie een zogenaamde
B-3 stichting is. Dat houdt in dat de
werknemers via het gemeentelijk apparaat zijn aangesloten bij het Algemeen
Burgerlijk
Pensioenfonds.
'Maar zij ontslaan, zij nemen aan,
daar staat de gemeente helemaal buiten', aldus Aukema. Alle financiële gevolgen zijn volgens hem dan ook voor
rekening van de stichting.
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FAMILIEBERICHTEN

Vol vcnracMmg ging ze naar 't H.i'.K.
Kaarten met vrienden, leuke dingen doen.
liet hcc)t helemaal niet zo mogen zijn.
Len diep lijden, verdriet en pijn.
Alle-; i's nu voorbij.
Na een liefdevolle verpleging in het Marine Hospitaal is tot on/o diepe droefheid overleden, onze
allerliefste mama, schoonmama, oma en overgrootoma

Agatha Smit

weduwe van Johannes Theodorus Smit
op de leeftijd van 78 jaar.
Wij zullen haar zo missen.
Uit aller naam:
Lmy Hoekstra-Smit
Zand\oort, l april 1987
„Huis in het Kostverloren"
Burgemeester Nawijnlaan l
Correspondentie-adres:
L. Hoekstra-Smit
Catliarina van Rcnesstraat 2
2011 BJ Zandvoort
De begrafenis, heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dankbaar dat aan haar lijden een einde is gekomen, maar bedroefd omdat wij haar die zo veel
voor ons betekende moeten missen, delen wij U
mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw,
moeder, zuster en schoonzuster

Frieda Berta Rosa Lingner
echtgenote van W. F. Rofekamp
op de leeftijd van 81 jaar.
Zandvoort'
W. F. Rofekamp
Beverwijk:
W. F. Rofekamp
Zwitserland:
SiKia, kleinkinderen
en verdere familie
2042 HG Zandvoort, 5 april 1987
Zuidbuurt 2
De crematie heeft woensdag 8 april plaatsgevonden.

Heden is zacht en kalm van ons heengegaan,
onze zeer zorgzame vader, behuwdvader, opa en
zwager

Het leek allemaal zo mooi.
Wc hadden het zo goed Kamen.
Je was zo levenslustig en
wc hadden nog zoveel plannen.
Velen hebben je vriendschap gedeeld.
We zullen je erg missen.
Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
U kennis van het overlijden van mijn lieve man,
onze lieve pappa en opa

Adrianus Anthonius Vork
echtgenoot van A. M. Akerboom
op de leeftijd van 64 jaar.
Zandvoort:
A. M. Vork-Akerboom
Ton
New-Zealand:
Rob
Zandvoort:
Michel, Tineke
en Stephanie
Dorothea en Angelo
en verdere familie.
2042 EG Zandvoort, 7 april 1987
Piet Lef f ertsstraat 13.
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcentrum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen op donderdagavond van 19.30 tot 20.00 uur.
De Eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 10 april a.s. om 13.15 uur in de parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om H.30 uur op de Algemene Begraafplaats, Toilensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.
Geen bezoek aan huis.

Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland

ul

SPOELEN VAN HET WATERLEIDINGNET
LICHTE ROESTKLEUR VAN HET LEIDINGWATER kan tijdelijk optreden als gevolg van
het noodzakelijk spuien van het leidingnet.
Deze overlast is helaas niet te voorkomen.
Voor de gezondheid is dit enigszins troebele
water niet schadelijk.
Geadviseerd wordt in de periode tussen
8.00 uur en 17.00 uur

Gevr.

Ontbijtserveerster/
kamermeisje

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland -

v.h. gehele seizoen
v.a. 13 april

Hotel
Bad Zandvoort

tel. 02507 - 1 53 51

Thorbeckestraat 23
Zandvoort. Tel. 13520

DAG EN NACHT VERZORGING

GEEN WASMACHINE TE GEBRUIKEN
Wanneer het wasgoed desondanks roodbruine ijzervlekken vertoont, kunnen deze
worden verwijderd door het nog natte wasgoed opnieuw te wassen met schoon water.
Men doet er dan goed aan om de eventueel
aanwezige filters voor het gebruik schoon te
maken.
De werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd:
a. m Bentveld en langs de Zandvoortselaan
van 14 t/m 17 april;
b. m Zandvoort Zuid, dit gebied wordt
begrensd door de spoorlijn Haarlem Zandvoort, Burg. Engelbertstraat,
Mansstraat, Cort. v.d Lindenstraat en de
Zwaanstraat, van 21 april t/m 1 mei;
c. voor de overige gebieden in Zandvoort
volgt een nadere aankondiging.
Voor inlichtingen kunt u bellen 023 - 24 04 24.
De direkteur.

veilinggebouw

B.z.a. MAN
voor al uw onderhoudswerk

z.a.

de witte zwaan
Dagelijkse inbreng van
goederen voor de
veiling.
Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar, enz.:

OOK IN- EN
VERKOOP
wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.
Fa. Waterdrinker

Tel. 12164

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
MOERENBURG

schilderen, behangen,
timmerwerk, tuinieren,
schoonmaakwerk enz.

Voor al uw
Homeopathie- en
Reform-artikelen.

Tel. 023-251968.

Dr. Vogel,
VSM Schwabe

GEVRAAGD

Lid VNR
Reformhuizen

Handige jongeman

Haltestraat 1,
Tel. 16123.

in de bediening. Liefst m. ervaring.

't Familierestaurant
Kerkstraat 27 tel. 32537

Jacoba W. Hagedoorn
dierenarts
Praktijk Zandvoort verplaatst naar
STATIONSSTRAAT 12
WEGENS VERBOUWING GEEN SPREEKUUR IN
ZANDVOORT.
Boodschappen en medicijnen Koningstraat 16, Zandvoort. Tel. 16483
Spreekuur Heemstede, Herenweg 192 ma. t/m vr. 13.00
uur-14.00 uur
DL, do., vrijdag 19.00-20.30 uur en volgens afspraak.
Tel. 023-285445.

Adriaan Luteijn

weduwnaar van
Cornelia Pietertje Klazina Hollenberg
in de ouderdom van 88 jaar.
Amsterdam:
C. J. Troost-Luteijn
L. H. Troost
Roger
Rosmalen:
J. I. M. Luteijn
A. T. Luteijn-van Veelen
Alex
Timo
Saskia
St. Kruis:
E. Luteijn-de Bruijne
Zandvoort:
J. Hollenberg
Oss, 7 april 1987.
Correspondentieadres:
Weidestraat 16, 5241 CB Rosmalen.
De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 10
april om 13.00 uur op de algemene begraafplaats
te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer
van de begraafplaats na de begrafenis. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het
Carolus ziekenhuis, Hervensebaan te 's-Hertogenbosch, bezoek van 18.00 uur-19.00 uur.

Huwelijk
IX'/u advertentieruimte vun 80 mm breed on 50 mm
htx>£ k u n t u gebruiken om een aankondiging te doen
v.in bijv(x)rbceld jubileum, reunie, vergadering, huuelijk, geboorte <if .indere [armlieberichten.
\} bereikt met di'^e advertentie 11000 mensen m
Zandv(x)rt, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts (25,-, prijken excl 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28-411.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
• -,v

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
-> inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

DROGISTERIJ
PARFUMERIE

MOERENBURG
Voorbereidingsbesluiten
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de gemeenteraad bij
besluiten van 31 maart 1987 opgrond van artikel 21 van deze wet hebben verklaard. dat vooi de percelen
a Stationsplein e o
b Bentveldweg 1
c Bm Engel betlsstraat 15 zw
d Boul Paulus Loot 99
een bestemmingsplan wordt voorbereid
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen waarop met rode
omlijning voormelde percelen zijn aangegeven vooreen ieder ter gerneentesecretane afdeling Volkshuisvesting en Ruimteli|ke Ordening ter inzage (geopend maandag
t/m vrijdag van 08 30 - 12 30 uur)

Haltestraat 1
Telefoon 16123

Uw speciaalzaak
voor
NATUURLIJKE
vitamines en
mineralen
essen f/a/ organics
uit Amerika. Lanes

uit Engeland

Zondagmiddag
geopend van
1-5 uur.

Inzameling van schadelijke stoffen
m.i.v. 13 april 1987
Met ingang van maandag 13 april 1987 kunnen uit huishoudens afkomstige schadelijke stoffen zoals
batten/en totochemicalien verf. medicijnen cosmetica, bestnidingsmiddelen afgewerkte olie etc
worden ingeleverd bij het gemeentelijk depot dat is ingericht op het terrem van de remise van de dienst van Publieke Werken aan de Kamerlingh Onnesstraat.
Het gemeentelijk depot is van maandag tot en met donderdag tussen
08.00 uur en 16.00 uur en vrijdags tussen 08.00 uur en 1 2.00 uur
voor het inleveren van schadelijke stoffen geopend
De schadelijke stoffen kunnen met ingang van maandag 13 april 1987
ook worden ingeleverd bij de detailhandel.
De namen en adressen van de deelnemende winkels en bedrijven staan
vermeld m een folder die huis-aan-huis zal worden verspreid
Zandvoort, 9 april 1987

Haal voortaan
iets lekkers bij
ons
Jawel, u ziet het goed: als we ergens
trots op zijn, dan is 't wel onze eigen Hema koffie! Drie heer^
lijke soorten koffie:
Dessert, Extra Aroma en
Cafeïnevrij. Elkpakaltijd
vers gebrand, vers gemalen, en dat voor een
prijs die net zo lekker is
als de koffie
zelf. Ja, dan
zet je met
plezier nog
eens een

Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort
Noord
IS ALTIJD
MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

Hema koffie: vers gebrand,
vers gemalen, vers verpakt
Hema thee twee geurige melanges.

kopje extra. Dan geniet je zoveel meer. En heeft u voor
de verandering graag
een geurige thee?
Ook die hebben we
voor u: een echte
Engelse en een echte
Ceylon melange. Dus^
als u weer'ns gebakbij
ons komt halen,
we hebben er nu nog
meer lekkers bij!

Hema koffie en
thee. Meer smaak
voor je geld,
Dessert
Extra Aroma

250 g 3,50
250 g 2,zo
500 g 5,20

Cafeïnevrij
250§3, 50
Engelse Melange 2 0 x 4 g l,15
Ceylon Melange 20x4 g l,45

HEMA
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Restaurant De Zonnehoek staat nu nog op voldoende afstand

Johan Beerepoot ligt nog niet wakker
van strand-afkalving in Bloemendaal
ZANDVOORT - Ondanks de
strandafkalving ziet Johan
Beerepoot, eigenaar van restaurant De Zonnehoek in
Bloemendaal aan Zee, het komende seizoen toch nog optimistisch tegemoet. Hoewel er
minder zon-aanbidders op het
strand terecht kunnen, verwacht hij voor zijn eigen bedrijf geen vermindering van
inkomsten. De strandpachters
in Bloemendaal staan er echter slechter voor. Om meer
druk uit te kunnen oefenen op
de diverse overheidsinstanties,
hebben de ondernemers zich
verenigd in een belangenvereniging.
"De strandliefhebbers zullen hier
voorlopig wel blijven komen", aldus
Beerepoot, "want strand en zee blijven
trekken. Alleen heb je wel kans dat een
aantal van hen het op den duur laat
afweten. Doordat het strand zo vlak is
geworden, houd je bij vloed en vooral
bij noord-westen wind maar een heel
klein gedeelte over om stoelen neer te
zetten. En dat kan zich wreken op den
duur, omdat een aantal mensen maar

korte tijd van hun gehuurde stoel gebruik kunnen maken. Wat dat betreft
zijn de strandpachters hier er slecht
aan toe. Ook omdat zij veel minder
service kunnen geven. Zij hebben geen
-enkele ruimte meer om hun strandtent neer te zetten. Met uitzondering
van een pachter, hier vlak vooraan.

"Er moet natuurlijk wel iets gedaan
worden, want een onderzoek heeft uitgewezen dat de afkalving mogelijk veel
verder gaat. Zelfs de kop van de Zeeweg zou kunnen verdwijnen. In eerste
instantie zou daardoor de post van de
Bloemendaalse reddingsbrigade moeten worden afgebroken, daarna gevolgd door de ondernemingen die hier
Hij heeft een tussenoplossing kunnen nog staan". Ook Beerepoots eigen resvinden, door alleen het voorste deel taurant zou daardoor moeten verdwijvan zijn tent op te zetten. Maar daar
moet hij dan ook zijn keuken in kwijt.
Als de meest voor de hand liggende
Dus hij houdt maar heel weinig ruimte over".
oplossing ziet hij het opspuiten van
zand. "Je hoort de laatste tijd zo vaak
Beerepoot prijst zichzelf dan ook ge- dat er weer baggerschuiten stil komen
lukkig dat hij zijn nering op de zeereep te liggen, omdat er geen werk voor is.
heeft. "Van de afkalving heb ik nu
direct nog weinig last. Het restaurant Laten ze die dan maar eens hier naarkan gewoon blijven staan en ik hoef toe sturen. Voor de kust ligt er volook mijn terras niet kleiner te maken. doende zand om het strand een a anBovendien heb je kans dat er meer derhalve meter op te hogen, zodat het
mensen hier boven komen zitten, naar de zeereep geleidelijk aan opnaarmate het strand kleiner wordt". loopt. Volgens de verwachtingen moet
dat een paar jaar kunnen houden. Als
Ondanks dit kleine voordeel betreurt je pech hebt, is het na een of twee jaar
hij echter wel de huidige situatie, om- al verdwenen, maar als het meezit
dat de vijftien ondernemers in Bloe- blijft het zand zes jaar liggen. En mismendaal aan Zee het samen moeten schien is een keer opspuiten wel volmaken. Een prettig verblijf op het doende, want de stroming die de afkalstrand, met alle voorzieningen die ving veroorzaakt, verplaatst zich
strandtenten bieden, is een van de steeds verder naar het zuiden. Er
eerste voorwaarden voor een regelma- wordt gezegd dat de situatie zich pas
tige, zomerse toeloop van strandbezoe- stabiliseert, als die stroming zich ter
kers.
hoogte van Riche bevindt".

ZANDVOORT - De ongeveer zeventig aanwezige leden
van de Nederlandse Vereniging van Huurders, kwamen
maandagavond unaniem tot
een besluit. Er zal een ultimatum gesteld worden aan het
bestuur van woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht. Binnen drie maanden
moet een meer positieve houding ten opzichte van de huurders getoond worden. Daarnaast eisen de leden dat binnen dezelfde periode de directeur van EMM een aantal bevoegdheden ontnomen wordt.
Men overweegt om, indien niet
aan deze eisen wordt voldaan,
bij de eerstkomende EMM-ledenvergadering het vertrouwen in het huidige bestuur op
te zeggen.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharmg

De bestuursleden van de NVH kwamen zelf met het voorstel een ultimatum te stellen, onder andere omdat het
overleg met EMM absoluut niet naar
wens verloopt. Het dagelijks bestuur
van de woningbouwvereniging komt
beloftes niet na en verschijnt regelmatig niet op afgesproken vergaderingen.
Van vergaderingen die wel doorgang
vonden, ontving men notulen 'die aan
alle kanten rammelden'. Al deze grieven heeft de NVH onlangs nog eens
via een aangetekend schrijven aan
EMM kenbaar gemaakt, waarop een
datum voor overleg volgde. "En ook

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

baar te stellen voor de verplaatsing "Voor dit seizoen komt het er natuurvan camping De Zeereep".
lijk niet meer van, maar ik hoop dat
wij volgend jaar weer de oude situatie
Beerepoot heeft goede hoop dat het terug hebben. En wat dit jaar betreft?
zal lukken, Rijkswaterstaat over te We blijven optimistisch en gaan gehalen om maatregelen te nemen. woon door".

toen verscheen men niet", aldus
NVH-voorzitter Fred Kok. Later ontving men een antwoord van directeur
Visser, dat het dagelijks bestuur kennis had genomen van de brief, maar
hij ging niet verder op de inhoud in.
Kok: "Wij staan nu met de rug tegen
de muur, want het resultaat van al
onze inspanningen is nu practisch nihil". Daarom stelde hij voor, EMM een
ultimatum van zes maanden te stellen. Binnen deze tijd zou een aantal
dingen moeten veranderen, zoals de
houding van het bestuur, en vooral die
van de directeur tegenover de huurders. Hij gaat volgens de NVH veel te
eigenzinnig te werk en aan hem zal
daarom een aantal bevoegdheden ontzegd moeten worden. Bovendien moet
men in het kader van de democratisering een ombudsman of klachtencommissie instellen. Deze kan dan ingeschakeld worden als er 'weer brieven
verdwijnen'. Men wil binnenkort hervatting van het overleg, waarin deze
punten ter sprake zullen komen.
De huurders waren het ermee eens
dat er eisen gesteld zouden worden.
"Maar waarom weer een half jaar
wachten om te zien of er gehoor aan
wordt gegeven", aldus een spreekster
in de zaal. "We wachten al zo lang op
EMM''. Hiermee kreeg zij veel bijval
van de overige aanwezigen. Het bestuur bleef echter huiverig voor een
kortere periode "omdat het nogal wat
is, om het vertrouwen in het EMM-bestuur op te zeggen". "Je krijgt dan te
maken met een bestuurloos orgaan en
zelf hebben wij waarschijnlijk toch
wel een half jaar nodig voor we zover
zijn, dat we het kunnen overnemen".
Overname acht hij nu nog niet haal-

baar, mede omdat het al moeilijk was
om kandidaten voor de NVH te krijgen.
Uiteindelijk schaarde iedereen zich
achter het voorstel van de heer Van
Veen. Deze stelde, dat zowel de directeur als het bestuur van EMM binnen
drie maanden goed moeten functioneren. "Zoniet, dan zullen maatregelen
genomen worden". Geëist wordt nu
dat er een klachtencommissie komt en
de houding en bevoegdheden van de
directeur ter discussie worden gesteld.
Daarnaast moeten de bestuursleden
het werkapparaat ook duidelijk sturen.
Het ultimatum, met als einddatum de
volgende ledenvergadering van de woningbouwveremging, zal zo snel mogelijk aan EMM worden kenbaar gemaakt. Men is zich er echter wel van
bewust, dat deze periode iets korter is
dan drie maanden. De ledenvergadering is al op 24-juni. Het NVH-bestuur
zal trachten, voor die datum de huurders van zijn bevindingen op de hoogte
te stellen.

NINA RICCI
LUNETTES

PARIS
OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige
o.v.-contactlensspecialist A.N. V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel.

02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

Onderzoek gemeente

Leden l april-genootschap vieren verjaardag Loeres
ZAND VOORT - Vorige week
woensdag hing in Zandvoort
op diverse plaatsen een aantal
ongewone borden. Het waren

VERVOER (CPA) KENNEMERNIEUW LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.

denk dat er niet snel toestemming gegeven zal worden om deze weg te verleggen, omdat het hier verder allemaal
natuurgebied is. En daar mag je bijna
niet aankomen. Dat zie je al aan de
weigering om het Roggeveld beschik-

Foto: Bram Stijnen

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 11/12 april
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

• Voor zijn eigen bedrijf, dat boven op de boulevard ligt, hoeft Johan Beerepoot zich nu nog geen zorgen te maken. In
de toekomst kan dat echter veranderen.
Foto: Bram stenen

EMM-bestuur moet binnen drie
maanden orde op zaken stellen

Het vervroegd pensioen van F-adjudant Gerard van Roon maakte een
verschuiving binnen het korps noodzakelijk. De functie van Van Roon
wordt nu overgenomen door Evert van
Huizen. Brigadier Frank Steenman
werd bevorderd tot adjudant en hoofdagent Jan Hempenius tot brigadier.
Vrijdagmiddag werd het korps ook
uitgebreid met een nieuwe agente.
Korpschef Menkhorst installeerde
hiertoe Stien Stadman.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

De gemeente Bloemendaal en de Belangenvereniging Bloemendaal aan
Zee, waarin de ondernemers zich verenigd hebben, stellen Rijkswaterstaat
dan ook aansprakelijk voor deze gevolgen van de pierverlenging. Bloemendaal, ondersteund door de vereniging,
heeft al een verzoekschrift aan Rijkswaterstaat gestuurd, waarin op maatregelen wordt aangedrongen. Ook bij
andere ministeries is ondertussen
aandacht gevraagd voor dit probleem.
"Ook Zandvoort heeft daar belang bij",
aldus Beerepoot, "want als de kop van
de Zeeweg wegslaat, verliest deze gemeente een belangrijke toevoerweg. Ik

Huurders woningbouwvereniging stellen ultimatum

ZANDVOORT - Het is de
laatste weken nogal druk in de
kantine van het politiebureau.
Was er laatst de receptie in
verband met het jubileum van
de Zandvoortse Politie Sport
Vereniging, afgelopen vrijdag
werden enige politie-functionarissen bevorderd en een
nieuwe agente geïnstalleerd.

17166

Zeeweg

ADVERTENTIE

Hogere rang voor
politie-ambtenaren

Kantoor: Gasthuisplein
12 Zandvoorl. tel 02507
17166 Postadres
postbus 26. 2040 AA
Zandvoort
'
Kantoor geopend
maandag 13-16 u ,
dinsdag 10 13 en 14-16
u . woensdag 9 11 u,
donderdag 10 12 en 13 17 u . vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8
Aalsmeer lel 02977 28411 Postadres
postbus 264, 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12 Zandvoort, lel
02507 12066 Postadres postbus 26. 2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 11.50 per kwartaal, ƒ
21.00 per half jaar, ƒ 39.95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507 -

De kosten van een dergelijke operatie worden op vier a vijf miljoen geschat, maar dat mag volgens Beerepoot geen bezwaar zijn. Dit vooral, omdat er in Nederland maar weinig badplaatsen zijn en het Bloemendaalse
strand een duidelijke functie heeft ten
aanzien van het achterland. "Opspuiten is de goedkoopste oplossing. Bovendien is dat bedrag bijna niets in
vergelijking met de kosten voor het
verlengen van de pier in IJmuiden. En
dat is toch de oorzaak van alles. Het is
geen natuurlijk proces, zoals men bij
Rijkswaterstaat verkondigt, dat maar
op zijn beloop gelaten zou moeten worden".

richtingborden, opgehangen
door het Nationaal l april-genootschap, om de weg te wijzen
naar de reünie, die werd gehouden in verband met het
vijfentwintig jaar geleden
aanspoelen van het paaseilandbeeld. Als baken in de verte wapperde op de Watertoren
een Loeres/Humor-vlag.

Bijna alle genodigden waren aanwezig in het Paviljoen Zuid van Ed FranTAXI: tel. 12600.
sen, de 'vinder' van Loeres. De ontdekkingsreiziger en schrijver Thor HeyerDIENSTENCENTRUM: Koninginne- dahl was echter uiteindelijk niet gekoweg l, Zandvoort. Spreekuur op men, "maar", aldus organisator van de
maandag en donderdag van 1.30 tot reünie Edo van Tetterode, "wat in het
3.00 uur door de heer Frits van Veen of vat zit, verzuurt niet". Het mocht volna
telefonische afspraak. Tel: gens hem de pret niet drukken. Hijzelf
02507-19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
Weekend 11/12 april.
Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar HERVORMDE KERK, Kerkplein:
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman,
tafel, kaarten etc.)
gemeensch. Herv./Geref. dienst
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa- Kindernevendienst en crèche
miliebezoek, boodschappen doen etc.)
GEREFORMEERDE KERK,
STORINGSDIENST GASBEDRIJF: zondag 10.00 uur: gemeensch. dienst
tel. 17641.
i.d. Herv. Kerk, Dr. M.E. Brinkman,
thema 'De beuk erin of onbeperkte
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK vergeving'.
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. Kindernevendienst en crèche
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, NEDERLANDSE PROTESTANTENmaandagavond van 19.00-20.00 uur. BOND
Verder volgens afspraak. Voor deze zondag 17.00 uur: Agape-maaltijd
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat ROOMSKATHOLIEKE KERK
ervoor de vrager geen kosten verbon- zaterdag: 19.00 uur E.V. met orgel en
den zijn.
samenzang
zondag: 10.30 uur Hoogmis
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- Haarlem
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- Zondag: 09.30 uur: zondagsschool en
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: morgendienst Ds. J. OverWETSWINKEL: Gemeenschapshuis duin
L. Davidsstraat. Eerste en derde
19.00 uur: zendingsdienst
woensdag van de maand van Ma. t/m do. Stille week avond-over17.30-18.30 uur.
denkingen

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, wofensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau HogeHUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
weg.
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE- uur.

opende de bijeenkomst met een vrolijke speech en schetste in het kort de
gebeurtenissen voor, tijdens en na de
vondst van Loeres, eind maart 1962.
Reeds in 1961 had Peter van Campen,
indertijd werkzaam bij de NCRV, Van
Tetterode benaderd voor een idee voor
een l aprilgrap in het jaar daarop. Het
gevolg was dat beide heren in het geheim het plan uitbroedden voor de
stunt met het paaseilandbeeld.

deren. Fotograaf en filmer Peter Verbruggen zette een en ander op de gevoelige plaat.

De genoemde personen kregen
woensdag onopvallend een speciale
Loeres-onderscheiding uitgereikt. De
weduwe en de zoon van Van Fenema
namen de onderscheiding van de overleden burgemeester in ontvangst. Ook
van Hendrik Sandbergen waren de
weduwe en de zoon aanwezig om het
Later kwamen ook nog Roei Rens- eerbetoon in ontvangst te nemen.
sen van het NTS-journaal, Carel Enkelaar en Willem van de Poel in het Oud-korpschef van de politie. Van
complot. Maar de 'Operatie Jut', de Maris, moest helaas wegens ziekte vercodenaam voor de geplande grap, werd stek laten gaan, maar hij werd verteook nog mede mogelijk dankzij de me- genwoordigd door zijn vrouw. De voordewerking van Han Mulder van de zitter van het l april-genootschap,
KRO, Adriaan Versteeg, lid van de Jan Schuurman zorgde dat ook Van
'dropploeg', Ed Fransen en burge- Tetterode zelf nog een medaille kreeg.
meester Van Fenema, en van vele anOud NOS-man Carel Enkelaar
kreeg de eer om het gedenkbord te onthullen, maar hij twijfelde eraan of
achter de vlag eigenlijk wel een bord
aanwezig was. Zijn vrees bleek echter
ongegrond. Het gedenkbord bevat de
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- geschiedenis van de Loeres, plus de
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- namen van de medewerkers.
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- Deze eerste dag van het 'Jaar van de
tingen: R. van Rongen, Van Raep- humor' werd afgesloten met een
horststraat 36 te Haarlem, tel. kranslegging bij het geruchtmakende
023-244553.
paaseilandbeeld. Op de achtergrond
wapperde nog een aantal Loeres/Humor-vlaggen, een geschenk van een
BURGERLIJKE STAND Zandvoortse 'meedenk-bank'. Daarmee was echter het werk van het genootschap voor dit jaar nog niet afgePeriode:
lopen. Op 22 april zal in het Palace-ho31 maart - 6 april 1987
tel nog de Prix de Joke uitgereikt worden.
Ondertrouwd:
Hartevelt, Johannes Jacobus en Sebregts, Marja

KERKDIENSTEN

NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

Geboren:
Felix Pierre, zoon van: Althuisius, Jean-Marc Edith Alain en Althuisius,
Renske
Remco Stefan, zoon van: Derr, Johan
Robert en Schelvis, Petra Maria Bernardina
Dustin, zoon van: Van den Hoogen,
Antoon en Van Koningsbruggen, Veronica Alexandra Saskia Maria
Overleden:
Godefroy, Jan, oud 74 jaar
Smit geb. Smit, Agatha, oud 78 jaar
Disseldorp, Jacobus Johannes, oud 64
jaar
Regoord, Alida Catharina Gesina, oud
95 jaar

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

17166

• Binnen het Raadhuis wordt een onderzoek gehouden naar het functioneren
van het ambtelijk apparaat. Wellicht zal hierop een reorganisatie volgen.
(Archieffoto)

• Vervolg van pagina l
schijn van vooringenomenheid te vermijden. Met gerichte vragen zal worden gesproken met fractie-voorzitters,
het college en daarnaast met een aantal hoofden van dienst en afdelingchefs. De hieraan verbonden kosten
bedragen f. 32.400,-. Op basis van de
resultaten, die naar verwachting in
september bekend zullen zijn, zal binnen het college en de raad over eventueel verder te nemen stappen worden
beraadslaagd.
Volgens de wethouder van financien. Aukema, is het op zich geen
vreemde zaak dat een dergelijk onderzoek plaatsvindt. De huidige structuur bestaat al van kort na de oorlog
of misschien van zelfs daarvoor, aldus
de wethouder. B & W zijn dan ook van
mening dat er wellicht een aantal
'vastgeroeste' systemen zijn, 'die nodig
een keer in de olie gezet moeten worden'. Het vooronderzoek betreft het
gehele gemeentelijke apparaat, waarschijnlijk met uitzondering van politie
en brandweer. Overigens sluit Aukema de uitkomst niet uit, dat het onderzoek aantoont, dat een aantal dingen
juist niet veranderd moeten worden.

Afschrikken
De gemeenteraad ging vorige week
accoord met het inschakelen van het
bureau, al wilde de fractie-voorzitter
van het CDA, Ingwersen, wel de garantie dat men na het onderzoek ook
inderdaad 'de handen zou laten wapperen'. "Er zijn twee uitkomsten mogelijk: er is geen probleem, of er is wel
een probleem", constateerde de chnsten-democraat. "Vermoedelijk is er
dus wel een probleem, maar dat kan zo
groot zijn, dat het het college afschrikt

en daarom onder tafel wordt geschoven". Door het college werd Ingwersen
de garantie gegeven, dat het rapport
in ieder geval niet onbenut in een la
verdwijnt, mede omdat de raad beslist
wat de verdere stappen moeten zijn.
"Daardoor zijn de handen van B & W,
wapperend, volledig gebonden aan
datgene wat u bepaalt", aldus wethouder Aukema.
De frs.ctie-voorzitter van de VVD.
Methorst, pleitte ervoor, bij het onderzoek ook het middenkader en de lagere
ambtenaren te betrekken. Ook zal
ODRP moeten aangeven welke fasen
behandeld moeten worden om tot een
oplossing te komen. Verder is volgens
Methorst de raad mans genoeg om aan
de hand van het uitgebrachte rapport
te bepalen wat er verder moet gebeuren.
Bij GBZ-fractiehd Flieringa kwam
enig oud hartzeer naar boven. Hij
vond het uitermate teleurstellend, dat
Aukema niet zelf de 'items' kon aangeven. "Het is inderdaad een problematiek die al jaren speelt en niet vandaag
op uw bordje is gevallen. Dat wij dit
niet konden oplossen is duidelijk,
maar u heeft m hoge mate deelgenomen aan het afkraken van ons beleid
en het ten val brengen van al die wéthouders. Dan mag je dus verwachten
dat u wel de items kunt aangeven. En
nu zit u op die stoel, en nu blijkt dus
dat u dat ook niet kunt", aldus FUeringa met een kwinkslag. Hij ging echter
wel accoord met het vooronderzoek,
maar wil wel direct na uitkomen van
het rapport een afschrift aan de fractievoorzitters. Daarnaast deed hij de
suggestie, ook de oude wethouders bij
het onderzoek te betrekken, waarvoor
hij zichzelf als eerste een hele week
beschikbaar stelde.
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Ik vonti wat Ik zocht op ie Grote Krocht
NIEUW IN ZANDVOORT
BEACH AND

Het kleinste winkeltje
met de meeste
||en_

BODY SHOP

Q Q

LENTE KRIEBELS
Mode
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Badmode „CARIOCA"
uit St. Tropez.

Grote collectie
handgemaakte byouteriën.

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

Werkende
j.man zoekt

Keuze uit
30 soorten

ETAGE OF
APPARTEMENT
met eigen keuken,
douche, toilet, liefst
m. eigen opgang.

Tel. 12983.

AART VEER

Damesmode, riemen, tassen, eet.

GROENTE EN FRUIT

Kom zelf maar eens kijken

ELSE V.D. STAAY

(Shnebiss)

Grote Krocht 20 B
t.o. Albert Heijn. Tel. l 5697
geopend dmsd. t/m zat. 10.00-18.00
vrijdag koopavond, zon. en ma. 13.00-18.00

020-123456

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Nieuwe en Inruil FORDS?

J. JONGSMA!

OOK NAAR MAAT

Curiestraat 8.

WIM BUCHEL

Grote Krocht 24 - Zandvoort

A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

SAUNA
ZONNEBANKEN

BLOEMEN- EN GROENTENZADEN
BLOEIENDE VIOLEN
PRIMULA'S
HEESTERSTRUIKEN
BEMESTINGEN ook biologisch
BESTRIJDINGSMIDDELEN
TUINAARDE e.a.

Autobedrijf

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Wie zoekt
voor kwaliteit
kent ERICA niet.
Wie ERICA kent
zoekt niet.

Telefoon: werkpl./mag.
showr.

12323
13360

OFF. FORD Service en Verkoop

SPORTCENTER

Gevraagd

RENEE

^^

Kwekerij P. van KLEEFF

Grote Krocht 22 - Zandvoort

Uw adres voor:

Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

\nisli nl.mii-n nimtrtkt n

word ook bloeddonor

Grote Krocht 25
tel. 144O4

HERMAN HARMS

HONDENKAPSALON

Strandtent
21

De gezonde
slankmakers

Kom zelf eens een
kijkje nemen!

Bad en body verzorging
van Village.

bedienend
personeel

Heerlijke rauwkost
en salades

Voor een exclusieve
een jonge en een
betaalbare mode

Lingerie o.a. GOSSARD.

Erica

Gevraagd

BETROUWBARE
FLINKE ZELFSTANDIGE
HULP IN DE HUISHOUDING
2 ocht. p.w. van 9.00-12.00 uur, 10.-p.u.
Tel. 13866.

c***»

kleintjes zijn deze
welnee!goed af.
i

VOORJAARS tweewieler

Kanvas
kinderschoen
in rood/wit,
marine/wit of groen/wit.
Mt. 27-35.16.75.

SPORTSHOW
WIELERSPORT
DEALER VAN O A
GAZELLE - CONCORDE ALAN - DUELL - PEUGEOT

ZANDVOORT

,

Piqué T-shirtje in vele kleuren. Pol./
katoen. Mt. 86-152. 6.75, 7.75 en
8.75
1

x*>, r*«*j

Quartz kinderhorloges o.a. in wit
of geel of met transparante wijzerplaat. 39.75

NU Ir GOEDKOPER

3 dagen lang een grandioos
TWEEWIELER SPEKTAKEL

Gestreepte denim jeans, 100%
katoen. Mt. 86-158.27.75 t/m
34.75 A
NU Tt" GOEDKOPER

T-shirtje met kapmouw in diverse
modekleuren, 100% katoen.
Mt. 86-152. 6.75, 7.75 en 8.75

NU l? GOEDKOPER

U kunt op deze show kennismaken met de nieuwste snufjes en noviteiten op het gebied van:
WIELRENNEN:
Frames - wielen - groepen - kleding
TOERSPORT:
Fietscomputers - toerbenodigdheden - tassen
RANDONNEURSPORT:
Bagagedragers - regenkleding
•
TRIATHLON-SPORT:
Frames - helmen - AQUA MAN wetsuits
LOOPSPORT:
Kleding - schoenen
VOEDING/VERZORGING:
Div. merken, o.a: Ruud Bakker - Sixtus
BROMFIETSEN:
Puch - Maxi - Vespa

Gestreept rokje, 100% katoen.
Lichtblauw. Mt. 86-158.24.75
t/m 29.75

NU 4r

GOEDKOPER

Vergeet niet de ABRAHAMfiets,
boodschappenfiets en opoefiets

WEDDEN DAT...

Gestreept T-shirtje in diverse
kleuren. Katoen/polyester.
Mt. 86-116.8.75 en 9.75

U op onze show de meest verse
en lekkerste eieren kunt vinden?
%1.

DATUM:
Vrijdag
10 april
Zaterdag 11 april
Zondag 12 april

OPENINGSTIJDEN:
van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 21.00 uur
van 's morgens 9.00 uur tot 's middags 17.00 uur
van 's middags 13.00 uur tot 17.00 uur

HALTESTRAAT 31 - 2042 LK ZANDVOORT - TEL. 02507-14499

NU
Denim jurkje, 100 % katoen.
Mt. 86-122.32.75 en 34.75

NU 5r GOEDKOPER

Ir GOEDKOPER

Short met bovenstuk, 100%
katoen. Wit, turquoise of rood.
Mt. 86-122.22.75 en 24.75

NU

3r GOEDKOPER

A
Sweatshirt van katoen/polyester
in fuchsia of marine. Mt. 164-176
34.75 C
NU Dr GOEDKOPER
Bijbehorend sweatstof rokje.
Mt. 164-176.29.75

NU

Kinderriem met western tasje.
Turquoise, mint, rose, bruin of
zwart. 9.75
Aanbiedingen geldig t/m 11 april '87.

HEMA

4r GOEDKOPER Echt WaarVoorJe Geld
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: In 1902, op 15-jarige leeftijd,
kreeg de hartstocht voor de Polderjongen uit Zwanenburg ontwikkelde zich tot wereldberoemd sterrenkundige
astronomie
(sterrenkunde)
hem te pakken. Een hartstocht die hem zijn hele verdere
lange leven niet meer los zou
laten. Voor dié tijd was het
toch wel iets heel bijzonders,
als een polderjongen met nauwelijks lagere school zich, na
de dagelijkse arbeid van 13 uur
als grondwerker, 's avonds bezighield met meridianen, deOp 17 april 1887 werd hij geboren in wat nu Zwanenburg
zijn ouders tot de pioniers behoorden van de ontwikkeling
'clinaties, azimuth, ecliptica, heet. Pieter Gerardus Meesters, zoon van Robbertus Meesters
van de polder, zo was hij een van de pioniers van de
.praecessie enzovoort.
en Sientje de Boer die zich vlak na de drooglegging van de
wetenschap die in het begin van deze eeuw nog in de
'Haarlemmermeer vestigden als pioniers. Met slechts lagere
kinderschoenen stond. Pieter Meesters werd een van de
' • "Toen was het zóó, dat men óf voor school als opleiding en vijftig cent zakgeld per week leerde hij
markantste figuren uit de geschiedenis van de Nederlandse
• een wonder aangezien werd, óf men
zichzelf allerlei vaardigheden waarmee hij de geschiedenis
sterrenkundigen. Ook ontdekte hij een nieuwe ster met het
• werd voor krankzinig versleten. In iezou ingaan als een wereldberoemd sterrenkundige. En zoals
blote oog.
der geval stond men in dien tijd te boek

Meesters keek overdag naar de
grond en 's nachts naar de sterren

als een zeer buitenissig mensch, wanneer men zich om de hemellichamen
den, het mechaniek van ons zonnestelen hun geheimen bekommerde."
sel, die mij fascineerde? Ik weet het
"Ik interesseerde mij voor allerlei niet, doch een feit is het, dat vanaf
dingen, waarover ik maar lectuur te dien tijd mijn belangstelling bijna u'it'pakken kon krijgen. Zowel over de bij- sluitend uitging naar de schijnbaar
bel als over het anarchisme, over geo- zoo geheimzinnig bewegende hemellilogie en aardrijkskunde, over vegeta- chamen. Idealen en nog eens idealen.
risme, geneeskunde, diepzee-onderzoek, en ten slotte over sterrenkunde.
Waren het de ontzagwekkende afstan-

een drang tot het vergaren van wijsheid. En dat alles met vijftig cent zakgeld per week!"
Zo begint het boek "Mijn Sterrenwacht", dat Pieter Meesters in 1943
schreef en als ondertitel "speurtochten langs het firmament" meegaf. Hij
beschrijft er nauwkeurig in hoe in
twee werelden leefde. Enerzijds hoe als
zich amateur-sterrenkundige
een
plaats in de wetenschappelijk wereld
wist te veroveren en anderzijds hoe in
het dagelijks leven een buitenbeentje
was.
"Overdag had ik mijn werk als
grondarbeider, van 's morgens vijf tot
's avonds zes, waarbij dan nog een uur
lopen kwam, alvorens ik op mijn werk
was; niettemin zat ik avond aan avond
over mijn studieboek "Natuurkrachten" gebogen. Maanden achtereen
drie a vier uur per nacht slapen was
voor mij geen uitzondering."
"Wanneer ik eens met enkele kamaraden sprak over het mooie van het
natuurgebeuren in het algemeen en
bijvoorbeeld de uiterst teere ijskristallen trachtte te beschrijven en verklaren of hun iets van microscopische
preparaten vertelde, of sprak over andere werelden, dan die waarop wij leven, dan werd er gewoonlijk een loopje
met me genomen; de meesten van hen
dachten dat ik niet goed wijs was.
Soms keek men mij met een scheel oog
aan en er werd gefluisterd: 'dat is die
vent die in sterren doet."
Pieter Meesters zat nachten aaneen
in zijn sterrenwacht in de tuin aan de
Dennenlaan en later aan de lepenlaan
in Zwanenburg. "Dit waken in koude
nachten vooral, ontlokte aan mijn
kennissen de ontboezeming, dat ik
toch beslist gek moest zijn, want wie
gaat er nu de heele nacht, soms zelfs
bij vriezend weer, naar de sterren
staan kijken! En als hij er nou maar
iets mee verdiende, oordeelden ze,
maar het kost hem bovendien nog geld
ook."

"Met het bloote oog zag in de schemering de eerste heldere sterren opduiken. De sterren Wega en Altair had ik
al kunnen vinden, Deneb in de Zwaar
was juist zichtbaar; nu wilde ik probeeren of ik Antares ïn de Schorpioen
kon vinden. Terwijl ik zoo, als het ware
mijn blik zwevend liet gaan, stootte ik
op deze heldere nieuwe ster", zo luidt
het voor buitenstaanders onbegrrjpelijke verslag van zijn ontdekking.

Toen bleek echter dat het "Halfwegse sterrenwachtje" toch wel enige bekendheid in Nederland had gekregen
Van meerdere kanten ondervond
Meesters steun en met zijn zoon en
diens vriend heeft hij weer een nieuwe
sterrenwacht gebouwd.
Tot op hoge leeftijd is Pieter Meesters doorgegaan met zijn sterrenkundig onderzoek. In de jaren vijftig werd
dit door de groei van Schiphol steeds
moeilijker Doordat de luchthaven beter en feller verlicht werd was er in die
tijd van een echt donkere hemel geen
sprake meer. Sterren kijken werd
steed.s moeilijker. Ook de groei van
Amsterdam met veel verlichting droeg
daar aan bij.

Als een van de laatste hoogtepunten
uit zijn wetenschappelijk leven vertrok Pieter Meesters m 1954, op 67jange leeftijd op zijn brommer naar
Zweden om bij Figeholm getuige te
zijn van een volledige zonsverduisteaf. Menigeen dacht dat dit einde was nng Slechte weersomstandigheden
en dat hij daar niet meer overheen zou deden de expeditie echter mislukken.
komen.
Praktisch alles, wat in ruim 30 jaar
Pieter Meesters, die bekend stond als
moeizame arbeid en vlijt was opge- de nestor van de Nederlandse astrobouwd was verdwenen. De grote 148 men, overleed op 28 december 1964 op
mm refractor, zijn boeken, atlassen, 77-jarige leeftijd na een slopende ziekfotonegatieven en zelf vervaardigde te.
sterrenkaarten, diverse kleine kijkers.
Alles was weg.
ROB BOERRIGTER

Inmiddels was de reputatie van Pieter Meesters als 'Sterrenkijker' in de
wijde omgeving gevestigd. "In breede
kring werd bekend, dat daar in Halfweg (Zwanenburg als dorp bestond
nog niet) "zoo'n uitzonderlijk iemand
woonde, die overdag naar de grond en
's nachts naar de sterren keek, en dat
die man een nieuwe ster had ontdekt.
Ik kreeg de indruk dat men in mijn
omgeving nu minder smalend sprak
over 'die halve gare', die altijd maar
met zijn kop omhoog naar de sterren
liep te kijken."

Vereniging Hildering klaar voor uitvoering

'Beschuit met muisjes'
is al bijna uitverkocht
ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering legt op
het ogenblik de laatste hand
aan het stuk 'Beschuit met
muisjes', van Herman Heyermans.

Beschuit met muisjes is volgens een
oude Hollandse traditie dé traktatie
bij een geboorte. Maar bij de familie
van Prosper Bien Aimé, de eigenaar
van een familiepension. Het bedrijfje
draait echter niet zo best. Daardoor is
zijn financiële toestand nijpend en
staan de schuldeisers regelmatig op de
stoep.
Gerrit, de enige broer van Prosper,
ooit als het zwarte schaap uit de familie verdreven, keert na zevenendertig
jaar uit Australië terug en bezoekt zijn
familie. Maar onverwacht, tijdens een
spelletje kaart, overlijdt hij.

Dan blijkt dat Gerrit goed geboerd
heeft in Australië en bepaald niet arm
is teruggekomen. Op zijn bankrekening staat zelfs een flink bedrag. Prosper en zijn neef Baptiste zijn de enige
erfgenamen. De situatie die dan ontstaat, toont de kijker de hartvochtige
schraapzucht van deze kleinburgerlijke familie.
. Aan deze uitvoering, die de afsluiting van het toneelseizoen is, nemen
twaalf spelers deel. Voor enkele van
hen is het de eerste keer dat zij met
toneelvereniging Hildering optreden.
De regie is als vanouds weer in handen
van Alie Bol, die wat dat betreft al een
behoorlijke reputatie heeft opgebouwd.
De voorstellingen vinden plaats op
vrijdag en zaterdag, 10 en 11 april in
gebouw De Krocht. Aanvang 20.15
uur.

'Over schoenen en klompen'
CHAUSSURES POCH DAMES (35 AU 41)
ET POUR
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Voor een excursie naar Overijssel,
vertrekt dinsdag 14 apnl om 08.00 uur
een bus vanaf het Gemeenschapshuis.
Onderweg, bij Strand Nulde, wordt
halt gehouden voor een kopje koffie
met gebak, waarna de rit verder gaat
naar Kampen. Daar wordt men rondgeleid in het oude raadhuis, met onder
andere de Schepenzaal. Na een pauze,
waarin men kan winkelen of een hapje
eten, vertrekt men naar Genemuiden
voor een rondleiding door de Edeltapijtfabriek. Kosten f. 26,- per persoon,
inclusief koffie met gebak en rondleidingen.
Donderdag 16 april bezoekt men het
Teylers Museum voor de bezichtmging van 'schilderijen uit eigen bezit',
onder leiding van de heer Kooy. Te
zien zijn werken van Koekoek, Schelfhout, Springer en andere schilders uit
de eerste helft van de negentiende
eeuw. Hiervoor verzamelen bij de ingang van het museum, om 14.00 uur.
Kosten f. 4,- per persoon, exclusief het
entreegeld.

In de B-lnn werd het echtpaar Peeman eerste met 65,71 % en tweede werd
ook al een nieuw team, namelijk de
dames Van Duyn en Rooymans. Zij
scoorden 59,29%.
In de C-lijn speelde mevrouw Slegers
deze woensdagavond met invallers uit
de A-lijn. In deze combinatie scoorde
zij 61,43%. Tweede werden mevrouw
Kiveron en de heer Stomps met
56,79%.
Ook m de D-lijn was een paar zeer
goed op dreef, namelijk de dames Keur
en Notterman. Zij scoorden 69,27%.
Vlak achter hen eindigde het koppel
Ten Broeke/Brandse met 66,07%. :
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot C. Braun, telefoon 14060 of
mevrouw E. Visser, 18570.
Op 67-jarige leeftijd vertrok Pieter Meesters op zijn brommer naar Zweden

Zandvoortse solist treedt op
in 't Oude Slot te Heemstede

en de Haarlemse mezzo Carla Ver- Schubert aan bod komen.
Behalve dit klassieke repertoire zal
meer. Het veelzijdige programma omvat een keur aan liederen, duetten en men ook aandacht besteden aan Amearia's, onder andere uit het oude Euro- rikaanse musicals. Uit de West Side
pa. Daarbij is gekozen uit opera's als Story en Porgy en Bess worden respecBehalve door Versteege wordt aan La Traviata, Don Giovanni en Car- tievelijk een duet en twee aria's gezonhet concert meegewerkt door sopraan men..Uit de „opera Martha, van Von gen. Voor de muzikale begeleiding
zorgt de Haarlemse pianist Maarten
Anna van der Poppe en tenor
V^Schjfnk.'
'
;•;;---;
van der Hulst, beiden uit Hoofddi

De zangers en zangeressen zijn alle
vier leerlingen van de ölHaarlemse
rt T1T
0
y'flnrmpdaffofff*
!^wik'l' "k'
i Hpr
Beter
aêKsfia- NT
•örrtite/'Tiaar
artistön-

naam Nelly Byrma. In het verleden
genoot zij landelijke bekendheid als
onder andere oratorium-zangeres.
Deze vier pupillen van Byrma hebben
al aardig wat ervaring opgedaan, met
name door hun solistische medewerking aan operettes, kerkdiensten en
diverse kooruitvoeringen.

Zeevisvereniging
op de Afsluitdijk
De Zeevisvereniging Zandvoort tocjg
om daar de zevende wéd'stry'd^van'd'u
jaar te houden. Het weer was uitstekend en daardoor ook de opkomst van
de leden Veertien deelnemers streden
om h(t beste resultaat. En met tevergeefs' Binnen korte tijd had menig
deelremer al heel wat visjes verscn3Kt.
.

D/ eindstand werd uiteindelijk- i
Het concert, morgenavond 10 april, Melvin Dróse; 2. Rob ~ " - ' '
in 't Oude Slot, Ir. Lelylaan 6, begint
om 20.15;uur.

Bijdrage verhuis-' School 'D'
en herinrichtingskosten vastgelegd,
;-V' l

ZANDVCX)RT - De bijdra(
voor verhuis- en herinriel'
tingskosten ten gevolge .;..ys[;
groot onderhoud, is vorig
week dinsdag door de gemeei;
teraad in principe vastgestel
op f. 500,- per woning.

De raad besloot echter dit bedra
vast te leggen, ongeacht de onkoste
die de bewoners moeten maken, or
hun woning weer op orde te krijger
'Ten minste op f. 500,-' voegde GBZ
fractielid Plieringa toe.

Openstellingsuren
bibliotheek rond'
de feestdagen ;/
ZANDVOORT - Rond.4'de
feestdagen zullen de openi
tijden van de noodvoorzien:
van de Openbare Bibliothi
enigszins afwijken.
\
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De regeling voor de tijdelijke vestiging in de Jaap Kiewiet Mavo aan de
Sophiaweg is dan als volgt: maandag
13 april, geopend 15.30 - 20.30 uur;
dinsdag 14 april 15.30 - 17.30 uur;
woensdag 15 april 15.30 - 20.30 uur;
vrijdag 17 april (Goede Vrijdag) gesloten; zaterdag 18 april 10.30 - 13.30 uur;
maandag 20 april (Tweede Paasdag)
gesloten.

Rijverbod

US9S03.
tt+
/'•'.

. '-J?

^^
- Van alles ovêfs?choenen, klompen en allerlei andersoortig schoeisel is vanaf 11
april te zien in het Cultureel Centrum Zandvoort.
Ook allerlei andere zaken die
met dit onderwerp te maken hebben kan men er vinden. De expo-

sitie, met de titel^WF schoenen
en klompen' is samengesteld uit
bijdragen uit particuliere en museale verzamelingen.
De tentoonstelling is te zien
van 11 april tot en met 24 mei
1987. Het Cultureel Centrum,
Gasthuisplein 9b, is dagelijks geopend van 13.30 tot 16.00 uur, met
uitzondering van maanciag, dinsdag en koninginnedag.

Deze foto van de zesde klas van de openbare school 'D', werd genomen in
het schooljaar 1929/1930. Onderwijzer was toen G. van Beek. School 'D'
werd later de Hannie Schaftschool.
De leerlingen zijn:
Ie rij links, van voor naar achter: Geertje Dijkstra, Lien Stork, Nelie
tichelaar, Annie Termes, Jettie Trompetter, Aafje Zwemmer, Marijke
Heeres, Poppie Valeggia, Henk ten Broeke en Herman Schoo.
• 2e rij: Henk van de Waals, Jan Hennis, Siep Hofstra, Christiaan LangeTijdens de controle werden tier .,-J«an, Rika Kemp, Marietje Kerkman, Corrie Beekman, Stella van Mopbloedproeven afgenomen. Drie werder " lies, Gerard van de Meer en Charl de Muinck.
er geweigerd. Eenmaal werd ook eer
;*. 3e rij: Willem van de Moolen, Leendert Boetman, Dirk Luyendijk,
overtreding van het rijverbod
- * nton Gelhaus, Kees Weber en Theo Dijkstra.
stateerd. Deze automobilist was
Met dank aan S. Hofstra.
weer achter het stuur gekropen

ZANDVOORT - Tijdens eer
alcoholcontrole die zondag
door het politiekorps var
Zandvoort werd gehouden
kregen drie automobilisteE
een rijverbod opgelegd.

ander werd aangehouden van
verzet.

:

Maandag 13 april houdt verenigingVrouwen Van Nu m Restaurant Delijl
cia de Paas-drive van de bndge-club;
Deze begint om 12.30 uur. 's Avondg
om 19.30 uur is op hetzelfde adres voor
de andere kaart-club de laatste klar
verjasavond van het winterseizoen. •

De Zandvoortse PvdA trachtte nt
doormiddel van een wijzigingsvobrst
vast te leggen, dat de hoogte van hr
bedrag per woning zou worden vastg
steld. Voor sommige woningen worde
bijna geen kosten gemaakt, terwi
voor andere veel hogere bedragen da
f. 500,- nodig zijn, aldus de fractie.

GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE - PARIS

19.50

ZANDVOORT/HEEMSTEDE - Twee zangeressen en twee
zangers, onder wie de Zandvoortse bariton Jan Peter Versteege, brengen morgenavond
in het Heemsteedse cultureel
centrum 't Oude Slot hun zowel klassiek als populair-klassiek repertoire ten gehore.

:

De Zandvoortse Bridgeclub heeft
vorige week woensdag de eerste wedstrijd van de laatste competitie gespeeld. In de A-lijn waren vader en
zoon Emmen weer goed op dreef. Zij
zijn duidelijk op jacht naar het clubkampioenschap want zij scoorden
maar liefst 68,30%. Tweede werd het
nieuw gevormde paar, bestaande uit
de heren Bakker en Groen, met
56,04%.

Nieuwe ster
• Pieter Meesters bezig met zijn hartstocht, het kijken naar de sterren.

Vrouwen Van Nu

Bridgeclub begint
aan de laatste
competitie

In de jaren twintig ontwikkelde Pieter Meesters zich, behalve tot beroemd
sterrenkundige, ook tot instrumentmaker. Hij leerde zichzelf de techniek
om glas en spiegeltjes te slijpen en na
verloop van tijd maakte hij sterrenkijkers van zeer goede kwaliteit. Over
vrijwel de gehele wereld werden kijkers gebruikt van het merk MeestersHalfweg.

Met het geld dat hij met zijn kijkers
verdiende kon hij zijn hobby voor een
deel betalen. Tot ver buiten de grenzen
reikte zijn faam. In 1924 vertrok hij
naar Lembang op Java in Indonesië,
waar hij een jaar lang observaties verrichtte in de Bosscha-sterrewacht.
Voor zijn gezin kwam hij weer terug
naar Nederland waar het hem zwaar
viel zjn oude beroep van grondwerker
weer op te nemen. In 1962, twee jaar
voor zijn dood, werd in Australië zelfs
de Halfweg-Sterenwacht gebouwd.
De glansrijke carrière die Pieter
Meesters met zoveel moeite en opoffeIn 1918 kwam voor Pieter Meesters ringen had opgebouwd werd m 1938
het moment waar veel wetenschap- tragisch onderbroken. In een catastropers van dromen. Hij ontdekte met het fale decembernacht van dat jaar
blote oog een nieuwe ster, de Nova brandde zijn houten sterrenwachtje
1918, in het sterrenbeeld De Arend. aan de lepenlaan tot aan de grond toe

VEHENIGINGSNIEUWS;

Lezers die een bijdrage willen leveren aan deze foto-rubriek, nodigen wij
uit een oude foto in te sturen of af te geven op het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Liefst met het jaartal en zoveel mogelijk namen van de afgebeelde personen. Oude schoolfoto's zijn welkom, maar ook foto's van toneel-, sport- en andere verenigingen. Het moment waarop de opname is gemaakt, moet echter wel meer
dan tien jaar geleden zijn.
Men ontvangt de foto zo spoedig mogelijk terug, plus een exemplaar van
hetzelfde formaat als hier is afgedrukt. Voor meer inlichtingen kan men
bellen: 12066 of 17166.
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Speciale uitvoering Mitsubishi's

Skoda 130 Rapid Coupé,
Europese Porsche"
Gekscherend noemen \\i| - mijn Helen.i
lolunna. de /oons en ik - de Skoda 130
R.ipid Coupe de "Oost Luropese I'orsehe" I.n nu denkt u waarschijnlijk de/e
mensen /ijn toch een beetje gestoord
w a n t naai uw in/iclil is er totaal geen
vergelijk mogeli|k tussen een l'orselie en
een Skod.i Kapid Coupe. Uiteraard /i]n
ei giote verschillen. Neem alleen maar
even de pii|s. de goedkoopste Poische
kost altijd nog een sloidige 7S mille en
een Skoda Rapid C'oupe een even slordige 15 mille. ben klem rekensommetje
leert mi| dat ik dus vi|l Skoda's Rapid
C oupe kan aanschaften tegen een I'orsehe
Ho. ho. hoor ik u nu denken, nu is die
Rein Leppink toch e\en lekker aan het
doordraven Immers, de prestaties liggen
toch ook wel even op een ander niveau.
Uiteraaid maai /eker niet \i|l keer /o
hoog...
Die Skoda Rapid C'oupe moet /ich behelpen met 61.5 pk. de simpelste Porsehe heelt ei 150. De Skoda heelt een
topsnelheid v a n l 53 km h en de Porsche
215 km h I.n dan pi aten wel ovei het
goedkoopste model van Porsche en het
duurste van Skoda.

maar die heett wel - net als een Skoda / i j n motor achterin, rondom onafhankelijke wielophanging en een vijfversnellirmsbak
I£r is /ells een vergelijk dat in het nadeel
van de Porsche <•)\ l uitvalt en wel de
ruimte voor de aehterpassagiers. Bij de
Skoda Rapid Coupe houdt dat ook met
over maai je /it er beter dan in die Porsche

Van do Mitsubishi Colt, Lancer en Galant wordt tijdelijk een speciale uitvoering geleverd, die voor/ien zijn van suhtiele striping, het logo "Royale", lichtmetalen sport volgen en hrede handen in
de maat 175/70 SR 13. Ook een onginele Mitsubishi stereo radio/cassetterecordcr behoort tot de uitrusting.

een Porsche 91 l veel meer status dan
een Skoda. Maar het. is toch ook wel zo
dat die status, snelheid en dat harder de

Autonieuws
Door Rein Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Technische vergelijking
Want bi| een technische vergeli|kmg
moeten we bi| Porsche wel even in een
andere klasse duiken, namelijk de
roemruchte 41 l sene. l-.n de simpelste
daar\an kost het luttele bedrag van
J 134.300.- Accoord. die Porsche
heelt een topsnelheid van 245 km/h

Nu /ie ik de heren Porsche-verkopers al
huilend van het lachen over hun respectieveli|ke toonbanken hangen en/.e hebben geli|k Want je kunt geen peren met
appels vergelijken.. Natuurlijk kun je met
een Porsche veel harder de hoek om dan
met een Skoda Rapid Coupé en geelt

hoek om gaan sloten met geld kost. Ach.
laat mij maar gewoon ophouden met dat
vergelijken en eens gaan ki|ken wat de
Skoda 130 Rapid Coupe allemaal in zijn
mars heeft.

ettect. Hen beetje hard een bocht m
duiken resulteerde vroeger geheid in het
uitbreken van de achterpartij. Maar ook
dit is goeddeels ondervangen door een
moderne wielophanging. Het is zelfs zo
dat deze Skoda 130 R m eerste instantie
voorzichtig op zijn voorwielen naar de
buitenkant van de bocht begint te glijden. als het hard gaat. Laten we dan gas
los (een natuurlijke reactie), dan breekt
de achterkant wel uit. Maar dit gebeurt
/eer goedmoedig en is dan ook prima
met het stuur op te vangen.

Nieuwe Alfa Romeo 164
Zo gaat de nieuwe Alfa Romeo 164 er
uit zien. De/e Alla wordt in september
op de markt gebracht. Het is een voorwielaangedreven limousine in de hogere
middenklasse, voor/ien van een viei- oi

Dc/e speciale versies worden in beperkte
mate geleverd om de exclusiviteit te
w aarborgen. De "Royale" is alleen op de
Nederlandse markt verknjghaai en het
e\tra uitrustings-pakket, dat normaal
/ l .500,- /ou kosten, kost de koper nu
slechts J 3'J5,--. mcl-. BTW.

vens en de manier waarmee er tijdens de
testperiode met de/e Skoda Rapid Coupe is geboenderd, is een verbruik van l
op 12 superbenzine dan ook alleszins redcliik.
Maar de grootste verrassing van deze
sportiet ogende Skoda Coupé 130 R /it
hem toch wel in /.ijn prijs van
/ 15.195.- en daarbij zijn dan ook nog
inbegrepen de kuipstoelen en de lichtmetalen velgen.

s
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Techniek

Overlangs achterin geplaatste viercilinderlijnmotor. Cilinderinhoud 1289 cm3.
Boring \ slag 75,5x72 mm. Compressievcrhoudmg 9: l . Max. vermogen 61.5 pk
bij 5000 omw/min. Max. koppel 101,5
Nm bij 2950 omvv/min. Achterwielaandrijving. Vijl-versnellingsbak met achteruit. Voorwielophanging onafhankelijk met schroctveren. Achterwielophanging onafhankelijk met schroefveren
en pendelassen, Telescopische schokdcmpers rondom, torsiestabilisator vóór.
Schijtremmen vóór. trommels achter,
bekrachtigd en gescheiden. Stuurinrichting tandheugel.
Lengte 420 cm. breedte 161 cm, hoogte
140 cm. Wielbasis 240 cm. Spoorbrccdte
vóór 139 cm. achter 135 cm. Massa 937
kg. Max. aanhanggewicht geremd 750
kg. Inhoud brandstoftank 36 liter.
Draaicirkel 1 1 meter.

/escilinder benzinemotor met een vermogen van 150 a 190 pk en een turbodieselmotor. Alle %'ersies zullen een
topsnelheid hebben van over de 200 km/
h.

EEN
LEKKER
MUZIEKJE,"
r^^««m.,, -

Banden 165 SR 13 cm om lichtmetalen
velgen in de maat 4.5J x 13.

'T ZONNETJE OP JE BOL,
s*-

!

—ss--~-~_

*

GRATIS

WAT KAÏN HET LEVEN
TOCH MOOI ZIJN.
We aan u al rijden in uv\ nieuwe Skoda Lichte besturing, onafhankelijke vvielophcingmq comfortabele slaapstoelen en een zee van beigruimte Dat alles gevat
in degelijk O 8 mm d'k plaatstaal
En alsof uw Skoda 70 nog niet compleet genoeg is krijgt u er bi] aankoop nu
tijdelijk' een Blaupunkt radio met speaker en een .sunroof met geïntegreerde
antenne bij cadeau Inclusief inbouw, uiteraard Precies het buitenkansje waar u op
•/at te wachten, nietwaar''
Bekijk het slim en stap dus snel naar uw Skoda dealer Het leven lacht u
tegemoet vanaf f H) 295 -

Prestaties:

Zijwindgevoeligheid

Het probleem van de zijvvindgevoeligheid, waar de Skoda's vroeger nogal mee
sukkelden, is door een listig gcconstrueerde achteras-ophanging vrijwel
verdwenen. Een ander probleem waar
automobielen met de motor achter de
achteras m<v kamnen is het overstuur-

Topsnelheid 153 km/h
Acceleratie van O tot 100 km/h in 14,8
sec.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de
test l op 12.

Dc motor heeft 4 cilinders en een zuigerverplaatsing van 1289 cm3 en hoest een
vermogen op van 61,5 pk bij 5000 omw/
min. Het max. koppel bedraagt 101.5
Nm bij 2850 omvv/min.

Geld:

Deze waarden zorgen er voor dat hij in
14,8 sec. van O tot 100 km/h accelereert
en tevens voor de al genoemde topsnelheid van 153 km/h. Gezien deze gege-

ƒ 15.195,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 440,- tot ƒ 452,- per
jaar.

WIE SLIM IS, RIJDT SKODA. AL VANAF F10.295,,
Importeur De Bmckhorst Auto & Motor Import BV, Voorschoten Tel 01717-6951. Prijzen incl BTW,
excl afleveringskosten Lichtraetalen wielen legen meerprijs 'Actieperiode 9 maart t/m 30 april 1987

Feestelijke voorjaarsaanbieding

STOOMGOED U'lilüfffllffll
Veel mensen wéten nog niet dat wij behalve
wasserette ook \en.uistekende stomerij zijn

DE2E MAAND 5 jaar!
gehele nuand april stomen voor de
HALVE 'RUS (uitgez. ski-kleding)

Hét einde van de middenklasse.

MELE WASSALON
„WASUNIEK"
Haltestraat 63B, tel. 14417.

Tegen inlevering van deze bon in alle BOUCHERIE-zaken:

F!

Met de Renault 21 hoeft het fenomeen Mid> denklasse haar betekenis voorgoed verloren. De grenzen met de Topklasse zijn
opgehev en Niet alleen omdat de Renault 21
zijn pnjsgenoten op veel belangrijke punten achter /.u h laat. Óók omdat 'n aantal \ an z'n goede
eigenschappen zelfs in de Topklasse zeldzaam zijn
Z'n loinlorl bijvoorbeeld Een werkelijk

GROTE HOUTSTRAAT 167 HAARLEM
MEER & HOUTSTRAAT 10 LISSE
VRIESESTRAAT 71 DORDRECHT
HOUTTUIN 5 HILLEGOM
BINNENWEG 31 HEEMSTEDE
HOOFDSTRAAT 239 SASSENHEIM
BROEKBERGENLAAN SANTPOORT

ormidabele ruimte yoot
hoeveelheid bagage^ ^presUlties W
Zo raast de GT| v, „n^m .l

me een top van 185 Eru (
niet alleen de meeste M, , , ,
,
, , . rn , , '-"'*•. denklassers, maar ook
heel wat Topklassers niet ^mmt
De Renault 21 da,
kunnen ' a . in een
J voortreffebjk ge.
uiterst gunst* gewicht

stroomlijnde carrosserie (uiteraard met 5 jaar
plaat\\eri\garantie) Zaken die overigens ook borg
staan voor een ronduit laag biandstufverbn.uk
Voeg daar nog eens z'n stijlvolle uiterlijk aan
toe en u weet waarom de Renault 21 eigenlijk geen
Middenklasser meer is
Maurja.lüjheertvvehlieprijs.Vandaardatvve
'm clan ook maar't beste Prornotieklasser kunnen

i RENAULT 21

noemen De Renault 21 is leverbaar m 9 versies,
met 6 verschillende motoren (o a. een 241 Diesel).
Prijs, vanaf f 27.995,- üncl. BTW).
Al leveringskosten: f 450,- (incl BTYv). U least al
een Renault 21 voor f 0,27 per km (of f699,- p.m).

Wijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subfealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.
De Renault dealer informeert u desgewenst over financiering of leasing.

C49-K

Renault adviseert elf oliën.
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ECHT SPAANS... JE PROEFT'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER"
Vrijdag en zaterdag:

Pan Rajodo 1.25
Paas proefstol 2.90

m

Hét adres voor:

Vanaf dinsdag:

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.

Aardbeientaartje 7.25

ECHTE BAKKER BALK
HOGEWEG 28

Gezellige paasstukjes.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

.i
•
.
ZANDVOORT - Wie vorige -w-_
week donderdagnacht door de
Cornelis Slegersstraat liep, jonge, enthousiaste ondernemer Jaap
kon daar drie jonge Zandvoor- Frederiks. De geboren en getogen
ters aantreffen, Reinier Slote- Zandvoorter die in verzekeringen
had al een tijdje de wens een
maker, Eric Molenaar en Ro- deed,
zaak te beginnen. Hij had al conland Paap, zittend of liggend eigen
tacten gehad met de importeur van
op de stoep. Niet om te wach- Yoko en bedacht, dat er in Zandvoort
ten op een taxi en ook niet voor best wel behoefte was aan een dergede lol. Nee, zij konden door deze lijk"Ditproduct.
merk heeft een heel rijk assortiactie duidelijk een voordeeltje ment aan
artikelen voor een zeer goed
| behalen. Zij lagen voor een
betaalbare prijs", aldus Jaap Fredenieuwe winkel die de volgende riks. "Voor veel mensen die bijvooreen kleurentelevisie, een videodag met cadeau's voor de eer- beeld
of een compact disc-speler
ste drie klanten geopend zou recorder
willen hebben, zijn de bekende merken
worden.
vaak te duur. Yoko zit meestal zo'n

j

• •"«•"'-" oujne.i

Enthousiast ondernemerschap

In de nieuwe winkel worden allerlei
radio-, televisie- en aanverwante artikelen verkocht, van een en hetzelfde
merk: Yoko. Vandaar ook de toepasselijke naam, Yoko-shop. Het bedrijf is
het initiatief van de drieëndertig jaar

vijftig procent onder die prijs en is dus
voor de meeste mensen wel te betalen.
En eventueel kan men via de bank een
gunstige lening krijgen, daar heb ik al
een regeling voor getroffen".
Frederiks verkoopt dan ook alleen
artikelen van dit merk, waarmee hij de

bij taberfl<il méér keus
in tuin- en terrasmeubilair, o.a.
Allibert
Barlow
Grazioli
Herlag
Kettler
Kurz
Lawn Comfort
Nado
Nistac
Rover Garden
Stamp
Swedesign
Tessitura
Trabiten
Trolls

santpoort-n
(ruim parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Wijziging ophalen huisvuil
l.v.m. sluiting van de dienst wordt op Goede Vrijdag en
2e Paasdag geen huisvuil ingezameld.

tuinbanken
van echt teakhout, fabr. Barlow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

Het ophalen in de betreffende wijken geschiedt als volgt:
Donderdag 16 april
Dinsdag 21 apri!

vanaf 520,"

: Donderdag- + vrijdagwijk
: Maandag- + dinsdagwijk

tabernal sinds isas

De directeur
(ing. N. Wertheim).

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

In ieder geval gingen de eerste drie
klanten van Jaap Frederiks tevreden
naar huis, ook al hadden zij daarvoor
gemiddeld twintig uur voor de deur
gelegen. Een kleuren-TV, stereo-set of
C.D.-speler was hun zeker de moeite
waard.

Huppel voor
pasen even
binnen bij

SLAGERIJ „
ARBOUW
Haltestraat 12
Zandvoort
Tel 02507-12616

BLOEMENHUIS

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

De specialist

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

in al UW

J. BLUYS

bloemwerken

Tel. 1 20 60

P.S.: de bloemzaden zijn weer
gearriveerd.

BOUTIQUE 1OO1

DE WIT VERHUIZINGEN

WEEKENDAANBIEDING

1/2 pond BIEFSTUK

Haltestraat 65-Zandvoort

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Komt u eens langs, dat kan
echt vrijblijvend, de etalages
tonen u 20 m tuinmeubelen!

tabernal
hagelingerweg 28-32

GEMEENTE ZANDVOORT

eerste Yoko-shop in Nederland heeft.
Een initiatief waarover de importeur
zeer enthousiast is. Deze staat de jonge
ondernemer dan ook zoveel mogelijk
ten dienste met het rijk gesorteerde
assortiment. Er is van alles te koop in
de winkel, van zeer kleine radiootjes,
walkmans en telefoons tot kleuren-TV's.
Service staat bij Frederiks hoog in
het vaandel. "Als er binnen de garantie-termijn een reparatie nodig zou
zijn, krijgt de klant zolang een ander
toestel te leen. Bovendien biedt ik binnenkort ook de mogelijkheid om toestellen van andere merken te laten repareren". Hij ontkent ook niet dat hij
best wel ambitieus is. "Voorlopig ga ik
naast deze winkel nog door met het
verzekeringswerk, maar ik hoop op
den duur te kunnen uitbreiden met
een aantal kleine filialen elders in Nederland".

Nieuwe collectie Houten colliers
al v.a. 32,50
Houten armbanden v.a. 15,90
Houten oorbellen
v.a. 12,90

1V2 ons HAM

225

1 ons BERLINER

1,15

1 ons FILET AMERICAIN

•|90

1/2 pond LEVERWORST

225

MAANDAG T/M DONDERDAG

475

1 pond BRAADWORST
SIERADEN-MODE

RKB1DE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Vrolijke gezichten,

T.o. Casino, Zandvoort.
Geopend 15.00-18.00 uur. 's Maandags gesloten.

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

De paashaas toost op de lente, Proost!

voordehge Pasen.

,MPARi

Het is deze week een vrolijke beestenboel bij de Hema. Want de paashaas is er met een heleboel vriendjes.
vp-7 In alle soorten en maten. Gemaakt van de verrukkelijkste chocola. Natuurlijk
jj ontbreken ook de eitjes niet. Wit, melk of puur. Ei, ei, wat een voordeel!
Paaseitjes in zakje 4.25, in hazelnoot of likeur 4.50. Paaseieren, los en in
netje v.a. 1.- tot 3.50. Paasfiguren o.a. hazen, eenden, lammetjes, /^
kuikentjes v.a. L- tot 7.25. Luxe gevulde eieren 6.75 tot 14.75. Jj/
Luxe bonbon ei in leuke paastas 12.75V^{ ƒ
Leuke paaspresentjes v.a
'

CAMPA

liJARDIN

HAKVEYS

VIEUX EXTRA*

2.50 tot 3.95.
„COGNAC

Go LII (d O

Pure Chocolade
Hazelnoot Eitjes

MEDIUM
SHERRY

,

Joseph Guy***
Cognac

Campari
Bitter

Harvey's
Sherry

Vieux

95
' Koffieboontjes van mokka- „
chocolade. Doosje a 150
f*
gram 3 95

Gekruide varkensrollade
100 gram 215

NU

lï?

Jonge Goudse kaas
l kg 48+ 9.90

^T"

Runderrookvlees.
100 gram 3.2 5

NU

75
.

2

.
850,
Paasstol met krenten, rozijnen en spijs.
750 men
gram J**'*'

NÜQ35

^x

W«
Cashewnoten, gezouten u( ongezouten.
100 gram 2.95

NU 200 GRAM

Dagelijks i
'vers uit eigen t*
banketbakkerij Appelcarrees 4
q- voor o6-MQ

95

NU 4 VOOR 4.
_ »_. •>_

siagroom/mokkataart
Gegarneerd met
slagroom, mokka,
vruchten, nazeinoten en ORO >
chocolade. 9.7 5 r-'-**""'

Kip kerry salade
Bakje a 300 gram
4 50

-

, Q85

NU O.

„Aanbiedingen geldig l/'m 11 april 1987

Belgische schilfertruffels Doosje a 200
gram 6.95
£J9

NU D.

NÜl.

Advokaat

8.50 j^J

HEMA
-Echt Waar VoorJe GeldJ

150
Brands Bier
Pijpjes

Per krat

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment
verzorgd en bezorgd

Advokaat, op ambachtelijke
wijze bereid. Inh.

0.75 Itr.
Roomboter koeken
Van zandgebak of bla
derdeeg 2.-^-

John Haig
Whisky

Dujardin

Kerkstraat 12a, 2042JE Zandvoort

üan üeuttsen uu

rei.02507/12532
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WEEKMEDIA 30

EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

Kunststof balkonbakken m
wit of bruin. 60 of 80 cm

Bedrukte chmtz of satijnen
gordijnstoffen m div dessins
120 en 140 cm breed 1675

s

NU

13?

Diverse vitrages. 150 cm
breed of 180 cm hoog met
loodveter 9 75

Katoenen glansgaren van
100% katoen Bol a 100
gram In wit
of ecru 5 - In
___j
kleur 6 -

NU

NU 15 CENT
GOEDKOPER

Doos met 50 theehcht|es in
capsule 7.50
x*1(7

5

NU'O?

Beugelbeha met stretch kant
In wit en ivoor Mt. 75-85B/C
1675

NU

1425

Nylon reportertas met voorvak Zwart/kobalt blauw
Zwart/rood en d groen/
kobalt 19 75

NU

16?5

Pak met 20
afvalzakken mcl
sluitstnps
3 50
NU 2
VOOR

Reactor sledestofzuiger met
zuigkrachtregelaar. 650 W
Incl hulpstukken 120 -

NU

Retsonderhoudset. Ketting/
derailleurspray, vaseline,
chroomremiger en kogel

HEMA

105?

Echt WaarVoorJe Geld.

Aanbiedingen geldig t m 11 april 1987

Concertgebouw - Amsterdam
4 mei - 19.1 5 uur

HERDENKINGSCONCERT
onder auspiciën van de oud-illegale bladen
HET PAROOL en VRIJ NEDERLAND
Nederlands Philharmonisch Kamerorkest
dirigent Antoni Ros-Marba
SCHUBERT - MIS IN G
Solisten:
Nellie van der Si|de, sopraan
Nico van der Meel, tenor
Ernst Daniel Smid, bas
m.m.v. Toonkunstkoor Amsterdam

WU UÊV6RËN GRAAG UW ÉÉRSTE VOLVO.
Het kopen v;in een Volvo is een spannende en
tegelijk belangrijke gebeurtenis, vooral als het
uw eerste Volvo is. Net zo belangrij k is het team dat
achter uw Volvo staat. De Volvo-dealer en 7.'n
mensen. Want Volvo Nederland, de importeur, is
selectief in het kiezen van ~/'n dealers.
Alleen een autobedrijf met vakkundig geschoold personeel en de allermodernste appanituur mag de titel 'Volvo-dealer' voeren. Voor u
de keiharde garantie dat uw Volvo, in dit geval de

DECLAMATIE
TWEE MINUTEN STILTE
BEETHOVEN - SYMFONIE NR. l
Toegangsprijs ƒ 10,- (inclusief ƒ l,- renovatietoeslag
en ƒ l,- automatiseringstoeslag).
Het concert zal plm. 20.30 uur afgelopen zijn.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bi| de kassa van het
CONCERTGEBOUW, Van Baerlestraat 98 in Amsterdam.
Dagelijks tussen 09.30 en l 9.00 uur.
Telefoon: 020-718345, tussen 10.00 en 15.00 uur.

360 GLT Sedan, in vertrouwde handen is.
Een auto die het comfort en de ruimte van een
Sedan combineertmetdestylingensportiviteit van
een GLT. Een auto met ongeëvenaarde rij-eigen- schappen, onovertroffen comfort en de vanzelfsprekende veiligheid, waarin Volvo terecht wereldvermaard is. Maak er 'ns een overtuigende proefrit
in. Kunt u meteen kennis maken met uw (aanscande) Vo.vo-

o

De zaal is maandag 4 mei om l 8.35 uur open.

£

Paxlaan 10, Hoofddorp
02503-12961

Slotcrvvcg I2a, Badhocvcdorp
02968-5252

Fntures d'Anvers vraagt nette * Pa en ma Heesemans, een * Te koop zwaar eikehouten
jongen voor de zomermaan ontzettend leuke tijd in hel degelijk dressoir, 3 laden, 3
zuiden van Frankrijk Kusjes deuren, ƒ75. Tel 17405.
den Aanm. na 1200 uur
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film Karin, Corne, Gernt, Ron en
Timmerbedrijf
v a ƒ5 per dag, 5 films ƒ 25 Saskia
R. F. Lammers
per week Corn Slegersstr * Papa hartelijk gefeliciteerd
met je 43ste verjaardag Iris voor al uw timmer- en onder2B, tel 02507-12070
houdswerk. Tel. 023-364168,
GARAGE TE HUUR
Passage 42
bg.g 023-381378.
Burg v Fenemaplein
Zonnestudio
Tel 14534
* T k. 2 wollen dekens ƒ 25
p st; brumleder herenjas ƒ 45,
Kapsalon
GEVR v direct en perm kl
mt 48/50; auto veihgheidszitje
WONING of ZOMERHUIS in ZONNEBANK 20 min ƒ
ƒ40, nieuw babybadje ƒ15.
Zandvoort Tel 17405
(snelbruinbuizen)
Tel. 12313.
abonnement 10x ƒ 80
* Gevraagd huishoudelijke
•*• T.k aangeboden Siemens
hulp, v a 35 jaar, ƒ 12,50 per GEZICHTSKANON
uur Tel 02507-17173
20 mm ƒ 10 4-plaats fornuis + elektrische
abonnement 4x ƒ 35 oven, ƒ 300 Tel 02507-13843
* Groetjes tante Polledop en
SUCCESVOLLE KLEINE
LICH KANON 40 mm ƒ 40 T k BMW, kl hchtbl, b j '79,
vrouwtje Theelepel
abonnement 3x ƒ100 Opel Rekord, kl. goud, b j
ADVERTENTIES VOOR DE
* Heeft u vrijdagavond geen
'79
Pr.
notk
Tel
WIJ WERKEN OP
tijd, kom dan za avond naar
13928/18117, vrijdag na 18 u
ZAKENMAN EN PARTICULIER
AFSPRAAK
Geb De Krocht, aanv 20 15
T k diverse SIEREENDEN,
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- uur, Ton ver Wim Hildnng
ZONNESTUDIO OOK
grote Canadese gans, goud'S AVONDS GEOPEND
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- speelt voor u en de uwen
+ Lady-fazant; blauwe paugrootten.
GROTE KROCHT 7,
Help de Polen Stuur
eens
wen Tel 02984-1552
Passage 42
1
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis een 9voedselpakket Geen1
GROTE HOUTSTRAAT 167, HAARLEM
* T k. Phillips bandrecorder,
Tel. 12500
adres Dat hebben wij voor u
Micro's op de pagina „MICRO'S".
N4515, zeer weinig gebr met
MEER EN HOUTSTRAAT 10, LISSE
Inl
tel
02907-5235
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Vriendelijke groeten
o a multiplay, echo, Post-faVRIESESTRAAT
71, DORDRECHT
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,33 per millimeter
Ben, Edith en Ellie
dmg,
viersporen-systeem,
Sluitingstijd, dinsdag 17.00 uur.
• Reflectanten op adverten- 100% + gebr aanw 16461
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of
ties onder nummer gelieven * T.k. rugzak met draagstel
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
ervoor te zorgen dat het num- ƒ 10, slaapzak ƒ 5 Tel 12469
TUINMAN HEEFT NU TIJD
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandmer m de Imker-bovenhoek
voort
•*• T k uitgebr babyuitz.: voor al uw tuin-, straat- en/of
op
de
envelop
staat
vermeld
Videotheek 'Dombo' en dat de brief geadresseerd hemdjes, truitjes, slobp., lui- hekwerk. Tevens levering alle
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
Corn Slegersstraat 2B
1430 AG Aalsmeer.
wordt aan Centrale Order- ers, lakens, dekens enz , veel- materialen Vraag vnjbl. pnjsTel 02507-12070
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
afd Weekmedia, Postbus al Petit Bateau + reiswieg, opgave Tel. 023-327867
1 film ƒ 5// 7,50 p d
122,1000 AC Amsterdam. Dit ƒ250 Tel 17482.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg5 films ƒ 25 p week
voorkomt vertraging m de bese Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelWilt u krul m uw haar
Voor al uw
handelmg
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Verhuur movie-boxen
zonder permanent7
inlijstwerk
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
DAT KAN"»
* Slechts 1 nachtje slapen,
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alKunst & Antiekhandel
dan kunt u zich vergapen,
Instituut Phytomer
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
„West-Nederland"
aan een bruidje oh zo mooi, m
(Kosterstraat 11)
Purmer. Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmseen schitterende tooi, en ook Gevestigd op de Zandvoortgeeft u een quick-wave,
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisbruidsuikers rapen
se
Antiekmarkt,
Dorpsplein
2.
mcl. knippen en föhnen
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.61 per millimeter.
Dagelijks geopend
raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
voor ƒ 65
Te hr gr kamer, toilet en kleiBOUWBEDRIJF BREBO
Sluitingstijd: vrijdag 1600 uur.
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
nere kamer, gebr. keuk en
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- voor al uw verbouwingen
oppas gevraagd.
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- Tevens wit-, schilder- en be- badk m 2-pers app., omgev
hangwerk Vraag vnjbl prijs- V Ostadestr, ƒ 525 en ƒ 435
ren verkrijgbaar.
mcl,
1/5
en
1/6,
bov
28
jr
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekeninc opgave Tel 023-371790
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
p/a tel 12510
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

-T /-\ Slotman &
van den Bos

Met een Micro komt
u onder de mensen.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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rBezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
In je nabije omgeving is een belangrijke wedstrijd tiek gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere
gespeeld. Dan wil je ook weten hoe dat duel is uitgepakt, volwassen manier.
Was het 'n eerlijke confrontatie? Is er grof gescoord?
Elke keer weer. Voor nog geen gulden per week.
Zandvoorts Nieuwsblad laat't je elke keer uitWie nu nevenstaande bon invult hoeft de krant
voerig weten. Of het zich nu in de plaat- voortaan geen week meer te missen,
selijke sport, op cultureel of poliBellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET MEER.

Naam:
'Adres:
Postcode/Plaats:
Giro-Banknr.:
Telefoon:
Ik betaal per kwartaal D/11,50, per halfjaar f'21.per j aard ƒ39,95 (voor postabonnees gelden andere
tarieven).

D

Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia,
Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.

DONDERDAG 9 APRIL 1987

WEEKMEDIA 30

ommsi

VOORGEBAKKEN

STOKBROOD
lang houdbaar

^&** /N
A

PMSSTOL

C

vanwege vacuumpak1*

l

PER STUK 200 GRAM

\«fril

!'/

ALLE SOORTEN
GEEN,

NU

DAGELIJKS VERS
GEBAKKEN EN
ROYAAL GEVULD
MET LEKKER BANKETSPIJS EN VEEL
VRUCHTEN

700 gram

IfkjtS* U moet ze beslist •
keuren, dagelijks ^K
vers gebrand
^|
• - an de allerbeste,
koffiesoorten

DANEROLLES
CROISSANTS

JONG - JONG BELEGEN • BELEGEN - OUD

kant en klaar deeg
voor 6 heerlijke croissants

CELTONA
TISSUE SERVETTEN
met gezellig paasdecor

PAK 20 STUKS
geen J<9tf maar

geen _&5tf maar

HOTEL KOFFIE
snelfiltermaling

ROODMERKpak 250 gram

GEEN 2.49 MAAR

STUK

12.95

VIENNETTA USTAART
nu ook met walnootsmaak. Per stuk 600
ml. goed voor ca.
8 personen

GREAT CHIEF

KETA ZALM
blik 220 gram

AM

K*.
GEEN

«TL.

1.B9
MAAR

UITONSOGOOT
VEES-ASSOK7ÏMEMT

VOOR U GEÏMPORTEERD

GEISHA
ASPERGES

botermals en lekker blank
BUK a 250 GRAM

GOTE D' OR

LOXE DONDONS

doos 500 gram

UNOX

VUESRAGOUT

sar

FRANSE

^~~ ^ "^ ^w »^^

HAPJES
met

kwaliteitsgarantie

PK
POND

tpfi«v

c,.,

fles 0.7 liter

MS
'JJLullt

MAGERE&SMDB2-

* BOUCHES DU RHONE
* BLANC DE BLANCS
* COTEAUX DE PEYRIAC

ÉÉNMALIGE
STUNTPRIJS

•*••••••••••••*••••••••*••••••••••e*

- BOuiHP-

GEEN

FRIKI
KUIKEHROUADE

<J CfTKOENEti of
MAAR

•51

JTSAPPI&E

y

per stuk 700 gram

ZOEK UIT: kalfsragout,
kipperagout of champignon/
vleesragout - blik 400 gram
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

PEPSI COLA of
SEVEN-ÜP

GEEN

MAAR

PER BLIK a 0.33

ZOETZURE
ZILVERUITJES

DELMONTE

ANANAS

LITER

geenJKTmaeri
NU VOOR

eimonte]
ANANAS STÜCKE

nog steeds de beste!
Lichtgezoete partjes.
Groot blik 432 GRAM

VERRUKKELIJKE

f'i i'.

middelmaat
POT 370 GRAM

GEEN

' '

PAASFEESTTAART
8 - 1 0 royale punten

VRIESVERS

GEEN

dus verser bestaat niet

MAAR

X:

« O O S T Z A A N Zuideinde39 • VOLENDAM:
Hyacmtenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
« NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185 « Z W A N E N BURG Dennenlaan 19 • ZANDVOORT' Burgemeester
Engelbertsstraat 21

MAAR

BIJ DE BANKETBAKKER
BETAALT U HET DUBBELE!

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 4 9 - 5 3 • Bilderdijkkade 41 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 - 3 2 « Johan Huizmgalaan 180-188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1a
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN. Kattenburgerkruisstraat

•«-; >
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
Donderdag 16 april 1987
ZANDVOORT - De raadsleden van vier partijen zijn van
mening dat de gemeente best
tegemoet kan komen in de onkosten van de Openbare Bibliotheek Zandvoort. Alleen
Gemeente Belangen Zandvoort is tegen, omdat dit een
'onmogelijke zaak' is. Volgens
het college van burgemeester
en wethouders moet de bibliotheek zelf de gevolgen van de
lekkage dragen en de kosten
van de dakreparatie voor eigen
rekening nemen. B & W blijven dus tegenstander van geldelijke steun.
Anderhalve week geleden brachten
de fractie-leden een bezoek aan het
pand aan de Prinsesseweg, waar zij de
gevolgen van de lekkage in ogenschouw konden nemen. Daar kregen
zij ook meer inzage in de f inanciïe mogelijkneden en onmogelijkheden van
de openbare bibliotheek. De gevolgen
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Commissieleden pleitten voor hulp aan bibliotheek

'Vanuit de gemeentemoet wel
wat gedaan kunnen worden'
bleven niet uit. Tijdens de commissievergadering van financiën, afgelopen
maandag, klonk meer bezorgdheid
dan voorheen. De meeste commissieleden getuigden van hun zorg over het
toekomstig functioneren van de bibliotheek, indien deze zelf alle kosten
moet dragen. Behalve voor een bedrag
van ruim zestig duizend gulden voor
de reparatie van het dak, komt deze
instantie te staan voor nog andere
hoge onkosten ten gevolge van de lekkage. Vooral de bekleding van het interieur heeft hieronder sterk geleden.
Wat de gevolgen voor het boekenbestand zijn, is nog niet helemaal te
overzien.
De fractie-voorzitter van het CDA,
Peter Ingwersen, was ongelukkig met

de formele opstelling van het college.
Zijn opstelling vond gehoor bij de
B & W houden zich strikt aan het fracties van PvdA, VVD en D'66. Ook
huurcontract, waarin is opgenomen, Folkert Bloeme was van mening dat
dat de huurder voor dit soort kosten de gemeente een helpende hand moet
opdraait. "Het is eigenlijk een krank- bieden, omdat zij hierin een bepaalde
zinnig contract, omdat de reparatie- verantwoordelijkheid heeft. Wel had
kosten ten laste van de huurder ko- hij zich geërgerd over de wijze waarop
men", was hij van mening. "Daar waar de problemen naar buiten waren gehet grote schade aan een cultureel bracht. Naar zijn mening heeft de gegoed betreft, moet vanuit de gemeente meente daardoor onterecht de 'zwarte
toch wel wat gedaan kunnen worden". Piet' toegespeeld gekregen. Volgens
Jaap Methorst moet men te zijnertijd
Hij stelde dan ook voor, de kosten te om de tafel gaan zitten om over het
delen: de gemeente neemt de ene helft contract te praten. Ook hij vindt het
voor haar rekening en verschaft de een goede zaak, als een deel van de
bibliotheek voor het andere een le- schade kan worden vergoed.
ning. Daarbij memoreerde Ingwersen,
dat voor het circuit wel ƒ 25.000,- beD66 fractievoorzitter Ruud Sandschikbaar kon komen.
bergen kon alleen maar in herhaling

Duidelijke standpunten blijven uit tijdens commissievergaderingen

Horeca-vergunning surf school wordt
met grote voorzichtigheid benaderd
ZANDVOORT - Of de surfschool van de familie Klijn een
horeca-vergunning krijgt, zal
pas eind april duidelijk worden. Met uitzondering van
D66 behielden de gemeenteraadfracties tijdens twee commissievergaderingen
hun
stem voor. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat het
college van burgemeester en
wethouders met een afwijzend
voorstel komen, waarover in
de gemeenteraad beslist wordt.
Een aantal Zandvoortse instanties,
zoals de Horeca Zandvoort en de
Strandpachtersvereniging, zijn tegen
het verlenen van een vergunning. De
argumenten zijn onder andere dat er
al tijden een stop is op het aantal horeca-bedrijven art Zandvoort, terwijl bij
toekenning de belangen van de pachters op het spel staan. Zij vrezen een
geduchte concurrentie van de surfschool, indien deze ook drankjes mag
tappen. De familie Klijn kijkt er ech-

ter anders tegenaan. Volgens > haar
vindt de uitbreiding van de facïliteiten slechts in beperkte mate plaats,
zodat er van een extra 'strandtent'
geen sprake is. De verkoop van alcohol
zou ook beperkt blijven tot zwak-alcoholische drankjes. "'
Volgens wethouder Van Caspel zijn er
wat betreft het bestemmingsplan weinig problemen, zolang de school niet
op een strandtent gaat lijken. Het
maximum aantal strandpaviljoens is
al bereikt, terwijl er nog wel ruimte is
binnen het aantal andersoortige bedrijven dat op het strand is toegestaan.

Volgens officiële stukken van de gemeente heeft dertig procent van de
boomaanplant het niet gered. .'Het
kan ook veertig a vijftig procent zijn',
staat verder nog vermeld. Deze laatste
percentages sloten meer aan bij de leden van de commissie voor financën,
die maandag in vergadering bijeen
waren. "Er is één ding dat daar welig
groeit", aldus GBZ-raadslid Plieringa,
"en dat is gras. En behalve een enkele
boom, zijn verder alleen de palen aangeslagen". Sandbergen, D66, sprak al
'over de 'Zandvoortse Bosjes', in vergelijking met eenzelfde 'bos' bij Scheveningen.
De raadsleden hebben er dan ook zo
hun twijfels over, of heraanplant wel
zin heeft. De kans is groot dat ook van
de nieuwe bomen er weinig overblijven. Toch was men in principe bereid,
dit risico te nemen. "We moeten uitzoeken wat een schijn van kans heeft",

acht. "Verkoop van zwak-alcoholhoudende drank is wel degelijk steekproefgewijs te controleren. Dat kun je
dus keihard aan voorwaarden verbinden. Ik vind het dan ook géén argument als B & W zeggen dat een beperkte vergunning niet te handhaven
is". Voor hem blijft het echter een
moeilijke kwestie. "Als je met het Terprapport erbij zegt dat dit een toeristenplaats moet worden, is er dan géén
plaats voor een surfschool waar iets
meer dan alleen koffie geschonken
kan worden? Aan de andere kant zeggen de strandpachters dat het hun bedrijven benadeelt". De fractie van de
VVD was er dan ook nog niet uit en
Methorst behield zijn stem voor.

Editie:30

vallen. Reeds tijdens de vorige gemeenteraadvergadering had hij al gepleit voor financiële steun. "De bibliotheek is van algemeen belang voor de
samenleving, dus de samenleving mag
best meebetalen", aldus Sandbergen.
Uit de boot viel GBZ. Volgens deze
fractie is het onmogelijk dat een deel
van de onkosten voor rekening van de
gemeente komt. "De schade mag geen
reden zijn, de bestaande financiële setup overhoop te gooien", aldus Flieringa. "Als dit een vermindering van het
voorzieningenpakket betekent, moeten we daar maar mee leren leven".
Volgens de voorzitter van de commissie, wethouder Aukema, is er geen
reden om de situatie van de bibliotheek desastreus te noemen. Hij is van
mening dat er in de begroting van deze
instantie zoveel ruimte zit, dat de
dienstverlening niet beperkt hoeft te
worden. Hij voelt er dan ook niets voor
om enigerlei toezeggingen te doen. De
contract-vorm, die overgenomen is
van het Rijk, noemde hij 'voortreffelijk'. Bij de overname is echter niet
voorzien dat de overheid zou gaan korten op de subsidie.

.f

Oplage: 4.400

Ondernemers gaan veel meer
geld besteden aan promotie
ZANDVOORT - De Ondernemers Vereniging Zandvoort
gaat meer geld besteden aan
promotie buiten de gemeente
Zandvoort. Zo zal onder andere
als eerste worden gezorgd voor
telefonische informatie.
Op zo kort mogelijke termijn zal bij
de PTT een zogenaamd 06-nummer
worden aangevraagd. Via dit nummer
kunnen geïnteresseerde toeristen gratis informatie krijgen over het weer in
de badplaats en eventuele festiviteiten. De tekst van het informatiebandje zal dagelijks worden aangepast.
Welke kosten hiermee gemoeid zijn, is
nog niet duidelijk. Een dergelijk abonnement komt op f.200,- per maand,
terwijl de verbinding f. 0,50 per rmnuut kost. De totale kosten zullen dus
afhangen van de mate waarin men

gebruik maakt van het nummer.
Sommige OVZ-leden vrezen echter
dat dit behoorlijk zal oplopen.
Ook zal de OVZ in de toekomst meer
buiten Zandvoort aan de weg gaan
timmeren door het plaatsen van promotie-advertenties. Dit moet dan ook
in het buitenland gaan gebeuren.
Daarnaast worden de toeristen die
Zandvoort naderen binnenkort verwelkomd door speciale borden langs de
Zandvoortselaan en de Zeeweg. Via
twee andere borden zullen de vertrekkende badgasten gegroet worden.
Voor de promotionele activiteiten is
wel behoorlijk wat extra geld van de
leden nodig. De ongeveer vijftig aanwezigen op de ledenvergadering vonden dat echter geen bezwaar. De extra
bijdrage hiervoor zal op honderd gulden per jaar komen, wat in totaal ongeveer / 24.000,- oplevert.

iPastoor neemt afscheid van kerkklok
ZANDVOOBT - Pastoor
Kaandorp nam vrijdag met
enige weemoed afscheid van
een oud-gediende van de Sint
Agatha-kerk. Een oude klok,
die bijna veertig jaar dienst
had gedaan, werd vanwege
een scheur vervangen door
een gloednieuwe. De andere
twee klokken zijn in de af gelopen maanden gerestaureerd.

De leden van beide commissies hadden de beschikking over een rapport
van de afdeling Algemene Zaken, een
De uit 1948 stammende 'G'-klok
beschrijving van de bestaande situawas over een lengte van ongeveer
tie, wat men een 'uitstekend stuk'
vond. Volgens de fractie-voorzitter
vijfendertig centimeter gescheurd,
(waardoor de klank verloren ging.
van de VVD, Methorst, vermeldde dit
stuk dat de strandpachters mondeling
j Om haar te vervangen en twee andeoverleg geweigerd hadden. Hij ging er
j re klokken te restaureren, werd in
oktober een actie op touw gezet, tezadan ook vanuit dat dit klopte. Evenals
enkele andere raadsleden betreurde
men met een kerkeveiling die ƒ
15.570,- opleverde. Voor de werkDat de strandpachters deze zaak hij echter dat deze vorm van overleg
zaamheden was een bedrag nodig
hoog opnemen, blijkt uit de wijze dus niet mogelijk was.
Ingwersen, CDA, had zijn bedenkin- van ongeveer ƒ 40.000,- waarvan bewaarop de schriftelijke corresppndengen ten aanzien van het verstrekken
gin januari dankzij de acties en ditie tot nu toe is verlopen. Hiervoor
van een vergunning. Als voorbeeld
.verse giften de helft al binnen was.
werden advocaten ingeschakeld. Tijnoemde hij de surfvoorzieningen in
Daardoor kon men opdracht geven
dens de vergadering van de commissie
Methorst was het volstrekt niet eens
buitenland, die ook functioneren,
voor de restauratie en een nieuwe
voor Publieke Werken, vorige week met het college van burgemeester en het
klok bestellen. Uiteindelijk is bijna
donderdag, pleitte strandpachter Gert wethouders, dat controle op een 'be- terwijl zij bestaan uit een 'houten
totaal benodigde bedrag binnenZie vprrler pagina 3 het
Toonen voor uitstel van een beslissing perkte vergunning' niet mogelijk
gekomeri.
en opening van mondeling overleg. De
commissieleden waren voor dit laatste
ADVERTENTIE
Vrijdagochtend was het zover. Geechter niet te vinden, omdat volgens
wapend met een speciale hijsinstalhun gegevens de pachters elk mondelatie kwam de firma Petit & Fritsen
uit het Brabantse Aarle-Rixtel de
oud-gediende ophalen. Vanaf een
kleine vrachtwagen werd naar boven in de toren een kabel gespannen,waaraan men het 675 kilo wegende
iedere avond geopend
gevaarte naar beneden liet zakken.
Daar werd voor ieder het mankeKerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444:
ment duidelijk zichtbaar. Ook kon
Grote Houtstraat 4. Haarlem, Spekstraat 1-3.
! men nog één keer het opschrift lezen:
Haarlem, 023-322187, Gen Oranjestraat 56.
* 'Joannes vocor ego sum vox clamanHaarlem, tel 023-270850, Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919
tis in deserto parate viam Domini
verklaarde Flieringa. Bloeme, PvdA,
Lucas III'.
leek het daar mee eens te zijn. Hij
pleitte voor het opzetten van een Gemeente reageert rustig op nieuwe plannen
Het gieten en slijpen van de klok is
werkplan, om daarna pas te beslissen
een zeer nauwkeurig werkje. Maar
of het geld dit of volgend jaar wordt
de uit 1660 stammende gieterij, • Pastoor Kaandorp neemt met enige weemoed van de kerkklok die bijna
uitgegeven. Met de heraanplant is een
waaraan de naam van de straat,
Foto: Bram stijnen
bedrag van ƒ 24.000,- gemoeid.
Klokgietersstraat, is verbonden, veertig jaar dienst heeft gedaan.
heeft
hierin
al
een
gevestigde
naam.
De commissieleden bleken allen een
Het uitslijpen van de binnenkant
eigen visie te hebben op het in stand
wordt nog op ambachtelijke wijze ge- paratuur. Met een electrisch mee- vrijdagmiddag geplaatst. Ook de
houden van deze groenvoorziening.
ZANDVOORT - De gemeen- rein bij de Moerdijk te promoten. Hier- daan door de directeur-monteur van tapparaat worden tijdens het slijpen twee andere klokken, waarvan de (.
Methorst, VVD, pleitte ervoor, niet
valt echter weinig met zekerheid
het bedrijfje. Het beroepsgeheim dat de trillingen opgevangen en vertaald klepels en werden vervangen, zijn, r
te
Zandvoort zet consequent over
met bijplanten te wachten. Dit moet
te
zeggen,
omdat
deze
geruchten
niet
hierbij
komt kijken, is door de eeu- naar een toonhoogte.
klaar. Nadat een jaar lang slechts l
volgens hem dan wel gebeuren op het door haar gekozen beleid, bevestigd worden.
wen
heen
van vader op zoon overgeéén kerkbel geluid is, zullen met Pa- '
plaatsen waar de aanplant het best is ten aanzien van het circuit,
leverd. Wel wordt er tegenwoordig
De nieuwe, glimmende klok van sen alle drie de klokken weer te horen [aangeslagen. Er kwam echter één voort. De berichten die vorige
Het Zandvoortse college van B & W
gebruik gemaakt van moderne ap- een legering van koper en tin, werd zijn.
'i
moeilijkheid op tafel. In feite is het al
maakt zich niet druk over het nieuwe
te laat in het jaar om nog bomen aan week in de pers opdoken, over project. Men is van mening dat er in
te planten. Eventueel zou dit nog in een nieuw circuit bij de Moer- Nederland om financieel-technische
het najaar kunnen, alleen krijgen de dijk, brengen hierin geen ver- redenen slechts ruimte is voor één
ADVERTENTIE
bomen dan direct met de barre ommulti-functioneel circuit. 'Het Rijk
standigheden van de winter te maken. andering. Wel stelt het college deelt deze opvatting en heeft ZandVolgens Sandbergen zou het niet zo van burgemeester en wethou- voort aangewezen als de nationale acgek zijn, de herbeplanting eenjaar uit ders, dat zij de realiteitswaarde comodatie voor auto- en motorraces',
te stellen. De oude, wel aangeslagen van de berichten niet kan be- aldus het college in een persbericht.
bomen konden dan nog beter hechten
'De gemeenteraad heeft het nieuwe
en eventueel als beschutting voor de oordelen wegens gebrek aan accomodatieplan aanvaard als uitinformatie. Ondertussen doen gangspunt voor het verdere beleid'.
nieuwe dienen.
geruchten de ronde, dat het
In principe voelden de commissiele- artikel in een landelijk och- Ook dit wordt door het Rijk gesteund.
Het college heeft op 19 maart nog
den wel voor heraanplant op de plaatsen waar de oudere bomen aangesla- tendblad, een publiciteits- overleg gepleegd met diverse auto- en
gen waren. Voor er meer ondernomen stunt zou zijn van de project- motorsportinstanties over de wijze
waarop de fondsverwerving voor het
wordt, zou dan een werkplan opgesteld ontwikkelaar.
Badhuisplein 3, ZANDVOORT
nieuwe circuit in Zandvoort kan
EEN COMPLETE KRANT MET O A
moeten worden. Sandbergen en MetTel. 02507-14128
Deze geruchten zijn ontstaan, nadat plaatsvinden. Bij dit overleg waren
horst wilden echter eerst met hun
•
NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
achterban overleggen, alvorens hier- bekend is geworden dat de broer van KNAC, KNMV, KNAP en NAV verteWeer iedere
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
aan toestemming te verlenen. De me- projectontwikkelaar Ed Wassenberg, genwoordigd, plus Circuit Zandvoort
zaterdagavond tot
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
ning van het CDA bleef onbekend, om- fotograaf is bij het ochtendblad. Het BV. Door geen van de gesprekspartdat fractie-voorzitter Ingwersen de zou een stunt zijn, om de plannen voor ners is toen melding gemaakt van de
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
04.00
uur
geopend.
vergadering voortijdig moest verlaten. een nieuw circuit op het industrieter- plannen bij Moerdijk.
• FAMILIEBERICHTEN o KERK-EN WEEKENDDIEN-

Flink deel van het bos
is nu al afgestorven
ZANDVOORT - Van het vorig jaar geplante 'bos' in de
noordelijke duinen zijn zo weinig bomen in leven gebleven,
dat het nauwelijks nog een bos
genoemd kan worden. Hierover zijn diverse dorpsbestuurders het eens. De gemeente overweegt dan ook
heraanplant zodat deze investering niet voor niets is geweest. Of dit zin heeft, wordt
echter sterk betwijfeld.

ling overleg hadden afgewimpeld.
Hierover bleef meningsverschil bestaan. Zo ook in de commissie voor
financiën die maandagavond in vergadering bijeen was.

/

te gekke konte jacks
in de nat. kleuren 398,-

DE LEERSHOP

Zandvoort blijft werken
aan een eigen circuit

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
16apr
05.40 01.37 17.59 13.49
17 apr
06.17 01.59 18.40 14.13
18 apr
06.55 02,35 19.23 14.46
19 apr
07.36 03.16 20.11 15.26
20 apr
08.25 04.04 21.17 16.17
21 apr
09.41 05.00 22.45 17.30
22 apr
11.28 06.08 --.-- 19.28
23 apr
00.07 07.23 1244 21.07
24 apr
01.21 08.53 1350 22.25
Maanstanden: dinsd. 21 april
LK 00.15 uur
Doodtij: 21 apr. 22.45 uur
NAP + 41 CM.

KNZHRM houdt
oefening
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt morgen, vrijdag • Op de hoek van de J.P. Thijsseweg en de Heimanstraat raakt maandagochtend deze auto in de brand.
17 april, weer een oefening. Men vertrekt hiervoor om 19.00 uur vanaf het De brandweer was snel ter plekke, maar kon een flinke schade niet voorkomen. Vermoedelijk was kortsluiting de
oorzaak.
"
Foio:Beriott
boothuis.

Nieuwsblad

elke week het dagelijks nieuws

AUTOMATIEK

STEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

Ruiten beschoten
ZANDVOORT - Bij diverse strandpaviljoens zijn zondagochtend vroeg
ruiten ingeschoten. Dit is waarschijnlijk van dichtbij gedaan met een
luchtbuks. De politie stelt een onderzoek in.

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!

ADVERTENTIE

'n suède
of
leren jack?
see Morris
before
you buy
Haarlem:
Barieljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam:
LeidsestraaO (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN
Lieve mama en papa
Heierman
van harte gefeliciteerd
nog 25 jaar erbij
Wieke, Ton en Sira
Op 3 april is na een kortstondige ziekte te Amsterdam overleden
Jo Korstenbroek
echtgenote van Jan Molenaar
op de leeftijd van 68 jaar.
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden in het
crematorium Westerveld te Velsen.
Familie, vrienden en buren hartelijk dank voor
uw medeleven.
Zandvoort
Burg Beeckmanstraat 8

Voor Uw blijk van belangstelling betoond na het heengaan van mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader
en lieve opa
Franciscus Hubertus Jozef van Deursen
betuigen wij u onze oprechte dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht was ons een grote
troost en ?al in dankbare herinnering blijven.
Uit aller naam:
Rie van Deursen-Switser
Zandvoort, april 1987
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken, die
na mijn ongeval en tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst mij en mijn vrouw op
allerlei mogelijke manieren hebben geholpen en
hun medeleven hebben betuigd.
Jan Paap

Héél hartelijk bedankt,

PARTY SERVICE
voor de gezellige avond
TANTE ADA EN OOM JOOP

GERECHTSDEURWAARDERS
KANTOOR VAN DER MIJE
Bij KoninklijK Besluit d.d. 26 februari 1987 is
per 1 april j.l. aan ondergetekende eervol
ontslag verleend uit het ambt van
deurwaarder bij de
Arrondissements-Rechtbank te Haarlem
ter standplaats Haarlem.
K. C. van der Mije Pzn.
Bij besluit van de Minister van Justitie d.d.
19 maart 1987 is met ingang van 1 april j.l.
ondergetekende aangewezen tot
waarnemend gerechtsdeurwaarder ter
standplaats Haarlem in de vakature van zijn
vader K. C. van der Mije Pzn. voornoemd.
Het kantoor blijft gevestigd aan het adres:
Kinderhuissingel 96
2013 AV Haarlem

Tel. 023 - 32 72 90
Correspondentieadres:
Postbus 41
2000 AA Haarlem
P. van der Mije

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

*. A. H. Wijnands
tandarts
AFWEZIG
vrijdag 17 april

Sluiting gemeentekantoren
De kantoren van de gemeentelijke diensten en bednjven zijn op onderstaande dagen gesloten.
vrijdag 17 april 1987 (Goede Vrijdag)
maandag 20 april 1987 (2e Paasdag)

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

(Bouw)plannen
De burgemeester maakt bekend, dat het college voornemens is om
a met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Wonmgwet bouwvergunning te verlenen voor de
bouw van 44 woningen op het perceel grond
gelegen nabij de Burgemeester van Alphenstraat.
Dr Joh G Mezgerstraat en de de Ruyterstraat
(Karel Doorman 2e fase).
b met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening de Dr. Joh. G. Mezgerstraat nabij de de Ruyterstraat m westelijke nchting te verschuiven.
Voormelde plannen liggen met ingang van 21 april 1987
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretane afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een ieder
ter inzage (geopend ma t/m vrij 08 30 • 12 30 uur)
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester
en Wethouders schriftelijk bezwaar indienen tegen voormelde bouwplannen
Zandvoort, 16 april 1987.

\

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a, Tel. 15186

Komt u iets
te kort?

Spar

l

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

Zandvoort
Noord
IS ALTIJD

tel. 02507 - 1 53 51

MAANDAGOCHTEND
DAG EN NACHT VERZORGING

GEOPEND

SAUNA
ZONNEBANKEN
SPORTCENTER

WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

Oproep
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 i'.m
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen m
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-88411.

DRINGENDE SPOEDGEVALLEN
Tel. 15832

Jacoba W. Hagedoorn
dierenarts
Praktijk Zandvoort verplaatst naar
STATIONSSTRAAT 12
WEGENS VERBOUWING GEEN SPREEKUUR IN
ZANDVOORT.
Boodschappen en medicijnen Koningstraat 16, Zand
voort. Tel. 16483
Spreekuur Heemstede, Herenweg 192 ma. t/m vr. 13.00
uur-14.00 uur
Di., do., vrijdag 19.00-20.30 uur en volgens afspraak.
Tel. 023-285445.

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg f '
Zandvoort - Tel. 17093
BLOEMEN- EN GROENTENZADEN
BLOEIENDE VIOLEN
HEESTERSTRUIKEN
BEMESTINGEN ook biologisch
BESTRIJDINGSMIDDELEN
TUINAARDE e.a.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~> inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

Lid NVM

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. |. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507^17244

SNACKBAR PIER 19
Boul. Paulus Loot 19
bij de watertoren
geldig t/m 15 mei 1987

TER KENNISMAKING
van

voor

1,75
1,50
1,75
3,75

1,00
0,75
1,00
3,00

bij let UC TI l £l l méér keus
m tuin- en terrasmeubilair, o.a.
Alhbert
Barlow
Grazioli
Herlag
Kettler
Kurz
Lawn Comfort
Nado
^ Nistac
Rover Garden
Stamp
Swedesign
Tessitura
Trabiten
Trolls

Komt u eens langs, dat kan echt vrijblijvend,
de etalages tonen u 20 m tuinmeubelen!
l9DGri13l sinds 1889

hagelingerweg 28-32
santpoort-n
(ruim parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

20% Zuiver Rundvieeskroketten
Overheerlijke Frikandellen
Frites van Gouda's Glorie (zonder)
Div. soepen uit eigen keuken

NIEUW!
Gino Ginelli's schepijs vanaf lyUU
Ola ijs produkten

Uf/O

KOFFIE-THEE-BIER-FRISDRANKEN
Dagelijks geopend

Mar en Jack
heten u van hart3 welkom.

Ik teken voor'n
betere dierenwet.
U ook?

fja, ik teken ook voor
'n betere dierenwet.

Misschien weet u het. er komt eindelijk
een nieuwe wet voorde dieren Maar
helaas.. zoals de overheid het zich
voorstelt, schieten de dieren er mei veel
mee op Cielukkig is de Dieienbescheiming er ook nog '/.\\ heelt een
_
deskundig ontworpen \\etsvoorstel bij
IOOMUKMA.V, ~ heipjjrleniennngediendwajrde
dieren wél wat aan hebben Dat voorstel stelt paal en perk aan het
gesol met dieien en waarborgt controle
Als we voldoende handtekeningen weten te verzamelen.
dan komt dit vooistel er eerder door Ik heb mi|ii
handtekening al gestuurd Nu u' Stuur deze bon
met uw handtekening in een open envelop met
een postzegel-van 6s cent aan de Dieienbesüicrming. postbus 8sy8o. 2508 CK Den I laag

11 \ M > I I KI MM,

Wilt u méér doen, dan kan 't zó:

l

t Ik «nul li.l \ nuk l>uriilluM.luiiniiii;Muil l ^ pu 11 u ui IIMK nuliu IUHII hxpi i 11 u hu bl.klDlit

l

Alle handtekeningen helpen om dieren een beter leven te geven!
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Met Rosarito een ideaal bereikt
Binnenwippen bij „Rosarito" op de Grote Krocht betekent een hernieuwde kennismaking met Else van der
Staay. In de zeventiger jaren
opende Else samen met Ansje
Molenaar „'t Kinderwinkeltje" aan de Buureweg en de
meesten kennen haar nog uit
de periode dat ze in dat unieke
pandje alleraardigste, deels
zelf gemaakte kleertjes aan
kleine Zandvoortertjes verkocht.
Else is de mode trouw gebleven.
Daarvan getuigen haar eigen boetiek
„Else's Tanga Toko" bij strandpaviljoen „Sandy Hill" en haar baan als
parttimer bij het Conf ectiecentrum in
Amsterdam. Het vrijkomen van een
pand op de Grote Krocht bood haar de
kans een lang gekoesterde wens in vervulling te doen gaan. „Mijn ideaal was
altijd om alleen dingen te verkopen die
ik zelf mooi vind".

De voorstelling van Toneelvereniging Hüdering gaf veel verdienstelijk spel te zien.

Foto: Bertott

Hildering zet diversiteit aan
karakters knap op de planken
door mevrouw Kraan-Meeth
Het afgelopen weekend gaf de
Zandvoortse
Toneelvereniging
„Wim Hildering" drie maal een
opvoering van „Beschuit met
muisjes" van Herman Heijermans. In tegenstelling tot zijn andere stukken is dit toneelspel wel
heel erg gedateerd en persoonlijk
zouden wij vraagtekens willen
zetten bij de juistheid van de keuze van dit stuk. Daar staat tegenover dat de veelheid aan rollen een
aantal nieuwe spelers de kans
bood zich te presenteren. Dat zij
daar een dankbaar gebruik van
maakten spreekt vanzelf en het
zou ons niet verwonderen wanneer een paar van hen tot de vaste
kern zouden gaan behoren.
„Beschuit met muisjes" gaat over
het plotseling overlijden van een uit
Australië overgekomen familielid. Uit
zijn papieren blijkt dat hij zeer vermogend is en dat zou zijn broer, die als
eigenaar van een niet florerend familiepension financieel aan de grond zit,

goed uitkomen. De manier waarop de
familie de weduwe van de overledene
bejegent is zonder meer weerzinwekkend. Hun angst dat haar ongeboren
kind de wettige erfgenaam zal worden
slaat om in grote vreugde en opluchting wanneer de vrouw door de emoties een miskraam krijgt.
Een aantal routiniers was aangewezen om dit stelletje harteloze geldwolven gestalte te geven en het is de verdienste van regisseuse Alie Bol dat ze
haar spelers behoed heeft voor chargeren. Dat gevaar was namelijk levensgroot aanwezig maar gelukkig bleef
het sentiment binnen de parken.
Aan Wim Eveleens was de rol van de
meest onsympathieke figuur, Prosper
Bien Aimé, toebedeeld. Een uiterst
zware taak waarvan hij zich uitstekend kweet. Na hem zouden we Minke
van der Meulen willen noemen die een
voortreffelijke typering gaf van de
hebberige, nieuwsgierige grootmoeder. De rol van de rustige ingetogen
Jeanne was bij Gonnie Heierman in
goede handen en Claudia Heierman
gaf als haar dochter Félicité aardig
tegenspel. Ed Fransen beeldde de oude
stramme Aristide voortreffelijk uit en

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 18/19 april
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: tel. 19507.
Ade Scipio BI
urne
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00 uur
en

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Acrdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Wcekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pckelhanng
Kantoor: Gasthuisplein
12 Zandvoort lel 02507
17166 Postadres
postbus 26 2040 AA
Zandvoorl

Kantoor geopend
maandag 13 10 u
dinsdag 10 13 en 14 16
u woensdag 9 1 1 u,
donderdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8
Aalsmeer tel 02977 28411 Postadres
postbus 2b4 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodcwegen
Micro adverlenlies lel 020 5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: GasttUiisplein 12 Zandvoort tol
02507 1206G Postadres postbus 26 2040
AA Zdiidvourt
Joan Kurpershock Redacliechel Dick Piel
Abonnementsprijzen: / 11 50 per kwartaal /
21 00 per hall |aar / 39 95 per jaar Voor
f Jostabonnecs gelden andere tarieven Losse
nummers l 1
Bezorgklachten: vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1911

Bram Stijnen was heel geloofwaardig
als de integere advocaat Mr. van der
Wielen. Wilma Schrama verdient een
groot compliment voor de uiterst
knappe wijze waarop ze Pollie, de weduwe van de overleden Gerrit, gestalte
gaf. Verder waren er verdienstelijke
rollen van Romain de la Court, Loes
Peet, Ingrid Schuiten, Ron Klaasse
Bos en Marga Bol. Wij waren zaterdagavond aanwezig bij een heel geslaagde voorstelling en de perfecte rolkennis van de spelers heeft de taak
van souffleuse Betty van der Kar ongetwijfeld verlicht. Sonja van Soolingen en Carlo Faneyt hadden de optredenden vakkundig gegrimeerd en
Henk Jansen en Arie Kerkman bouwden een decor dat van ons best een
open doekje had mogen hebben. Zoals
altijd verzorgde Hanneke Jongsma de
rekwisieten en Ton Kaspers het licht
en geluid.
:jfNa afloop sprak voorzitter Ed Fransen een dankwoord en werden de medewerkenden in de bloemetjes gezet.
En dan willen we tot slot beslist even
een aardige geste van het bestuur van
„Wim Hildering" memoreren: in de
pauze werden de bezoekers getracteerd op... beschuit met muisjes!
Eerste Paasdag: Mevr. J. Brostr
om, Lisse-Sassenheim

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Witte donderdag: 20.00 uur Eucharis19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- tieviering m.m.v. St. Caeciliakoor
Goede Vrijdag: 15.00 uur meditatie bij
weg.
de Kruisweg van Jezus Christus; 20.00
uur plechtige liturgie
BRANDWEER: tel. 12000.
Paaszaterdag: 21.00 uur PaasnachtliCENTRALE POST AMBULANCE- turgie m.m.v. St. Caeciliakoor
VERVOER (CPA) KENNEMER-Eerste Paasdag: 10.30 uur Hoogmis
Tweede Paasdag: 10.30 eucharistievieLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
ring met orgel en samenzang
TAXI: tel. 12600.
KERK v.d.NAZARENER, Zjjlweg 218,
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- Haarlem
weg l, Zandvoort. Spreekuur op Donderdagavond Stille week avondmaandag en donderdag van 1.30 tot overdenking
3.00 uur door de heer Prits van Veen of Goede Vrijdag: avonddienst Ds. J.
na telefonische
afspraak. Tel: Overduin, H.A.
Eerste Paasdag: 09.30 uur Paas-ont02507-19393
bijt, 10.30 uur morgendienst, bevestiBELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van ging lidmaten, Ds. J. Overduin; 12.15
55 jaar en ouder gebruik te maken van uur Paasjubel op de Grote Markt;
19.00 uur avonddienst Ds. J. Overduin
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo- Woensdag 20.00 uur Celgroepen/bijbeloverdenking/bidstond
ren:
Huis in de Duinen: tel: 13141,
GEMEENVan 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar NED.CHRISTELIJKE
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
tafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa- maandag 15.00 uur, tel: 14878
miliebezoek, boodschappen doen etc.) JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmedeSTORINGSDIENST GASBEDRIJF: straat
37 te Haarlem.
tel. 17641.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. InlichALG.MAATSCHAPPELIJK WERK tingen: B. van Rongen, Van BaepZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. horststraat 36 te Haarlem, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- 023-244553.
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon- Periode:
den zijn.
7 april - 13 april
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Ondertrouwd:
HULPVERLENING: Voor informatie, Poots, Gerard Eduard en Hartevelt,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- Wanda Maria
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- Strack van Schijndel, Jeroen Petrus
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Maria en van Graas, Monique Annita
Jacobus Hendrik George
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis Berkhout,
L. Davidsstraat. Eerste en derde en Van den Bos, Hildegard
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Gehuwd:
Koper, Pieter Frans en DuivenvoorHUURDERSSPREEKUUB NVH: 't den, Johanna Maria
Stekkie. Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.
Geboren:
Madeion Masha, dochter van: Huisman, Richard David en Smit, Jessica
Riek, zoon van: Fleer, Johannes Petrus en Van Limbeek, Cornelia Anneke Hermien
Goede Vrijdag 17 april
Bobby, zoon van: De Jong, Cornelis
Weekend 18/19 april.
Leendert en Boon, Johanna Maria
Stephanie, dochter van: Wendelgelst,
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Goede Vrijdag: 10.00 uur + 19.00 uur Ferdinand en Spierieus, Nelly
Ds. J.A. van Leeuwen, in beide diensten viering Heilig Avondmaal
Eerste Paasdag, zondag 10.00 uur: Ds. Overleden:
Cordes geb. Korstenbroek, Johanna
J.A. van Leeuwen
Medewerking Hervormd Kerkkoor en Maria, oud 68 jaar
Rofckamp geb. Lingner, Frieda Berta
Muziekgroep
Rosa, oud 81 jaar
Kindernevendienst en crèche
Vork, Adrianus Anthonius, oud 64
jaar
GEREFORMEERDE KERK,
Goede Vrijdag: 19.30 uur Dr. M.E
Brinkman, viering met lezingen, gebeden en gedichten over Christus' kruisVrijwillige Hulpverlening
dood
Eerste Paasdag, zondag 10.00 uur: Dr.
M.E. Brinkman, viering H.A. *
Kindernevendienst en crèche

BURGERLIJKE

STAND

KERKDIENSTEN

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND

17373

In „Rosarito" (genoemd naar een
strand in Mexico maar meer nog omdat de naam van haar dochtertje er in
voor komt) zijn dus slechts artikelen te
koop waar Else volledig achter staat.
Dat zijn de omslagdoeken uit India, de
bikini's uit Brazilië, maar ook de aparte leren armbanden en geestig bewerkte slippers van de hippiemarkt in Ibiza. dit toeristenoord, waar Else van der
Staay een eigen huis heeft en dus regelmatig komt, is voor haar een bron
van inspiratie. De door haar vervaardigde pantalons van handbedrukte

katoen en de witte, rijk met kant gegarneerde tanga's zullen deze zomer
dan ook aan het Zandvoortse strand te
zien zijn. Heel exclusief is de lingerie,
waaronder een ietwat ondeugend torselet met kanten cups, dito slipje en
speelse jarretelles. Echt iets voor een
feestelijk avondje en met ƒ59 heel
vriendelijk geprijsd. De beeldige
hemdjes zijn eigenlijk veel te mooi om
onder een blouse of jumper verborgen
te blijven en ook als topje zullen ze het
uitstekend doen.
De vriend van Else, Frans de Visscher, wijst met gerechtvaardigde
trots op het vrolijke interieur in Ibizastijl, de prachtige leren ceintuurs en
tasse nen de handgemaakte byoute-

daar in een coupé. De Duitsers waren zo dom om in de trein niet te
controleren: ze hadden burgers die
via het station waren ingestapt,
meestal arbeiders aan de Atlantikwal, gecontroleerd: deze mensen
hadden voor de uitvoering van hun
werk een Sonderausweis gekregen
om ook op andere plaatsen hun
diensten te verlenen en die Zandvoorters die langs de andere kant
Het bevel
waren binnengekomen, werden als
Op de morgen van 23 juni 1943 werkkrachten van de organisatie
toen de mensen waren opgestaan Todt beschouwd.
zagen zij op allerlei hoeken van
straten en pleinen een bevel van de
Wehrmachtsbefelshaber in Neder- Men heeft de truc door
land. Iedereen die in het dorp was
Maar al heel spoedig had men het
moest er blijven: niemand kon er door. Waarschijnlijk hebben de'
meer in en niemand kon er ook werklieden van de organisatie Todt
meer uit. Men kon beschikken over het verraden. De Zandvoorters
alle mogelijke papieren met de no- werden toen uit de trein gesleurd en
dige stempels voorzien, waarvan kregen zware straffen. Ze wisten er
de Duitsers meestal onder de in- zich wel uit te praten en de Wehrdruk waren maar dat hielp niet. macht die toch zo onzeker was geIedereen zat hier in Zandvoort ge- worden, liet de mensen maar weer
vangen. Dat vonden de mensen he- vrij om niet meer gedonder te krijlemaal niet prettig. De meesten gen. Maar nu werd het spel weer
hadden familieleden buiten het anders opgevoerd. De mannen die
dorp en op gezette tijden ging men naar hun familie wilden namen
er met de trein naar toe. Maar nu schoonmaakspullen mee naar de
stonden er controleurs voor de in- trein en zolang deze nog op het
gang van het station en waren er station stond waren se ijverig overheel wat soldaten geposteerd op het al aan het poetsen en als de trein
station. Ook bij het oude tolhuis eenmaal reed dan wisten zij wél
was de weg naar Haarlem afgeslo- een hoek te vinden waar ze veilig
ten en de noorderboulevard toen konden zitten.
nog militaire weg was helemaal onbegaanbaar.
Zo komt men ook het dorp
De list
De enige manier om uit het dorp binnen
Niet alleen werden deze trucjes
weg te komen was per spoor. Dit
was ook onmogelijk gemaakt maar toegepast om uit het dorp te komen,
al spoedig werd er wat op gevon- ook de emigranten moesten er van
den. Er waren een paar adressen in alles op verzinnen om hier naar
het dorp waar men kaartjes kon hun huizen te kijken. Wanneer de
kopen en als men dan met de trein trein in Zandvoort aankwam ginmee moest kroop men door de be- gen ze meestal naar de goederengroeing achter de Haltestraat naar wagen, wachten tot allen die bij de
de zijkant van de trein en hees zich bezetting hoorden op de gewone
Toen het in 1943 duidelijk werd
dat de Duitsers aan de verliesende
hand waren, werden er allerlei
maatregelen tegen de burgerbevolking ondernomen. In Zandvoort
waar nog maar een gedeelte van de
burgerbevolking was blijven wonen, werden allen in het dorp gevangen gehouden.

Zondag 26 april wordt onder leiding
van de heer Tulleners een grachtenwandeling in Amsterdam gemaakt.
Hiervoor verzamelen om 09.15 uur bij
de halte aan de L. Davidsstraat, om
met bus 80 naar Amsterdam te rijden.
Degenen die met eigen vervoer gaan,
kunnen zich om 11.00 uur aan de Westermarkt 6 bij de anderen voegen. Ook
donateurs zijn van harte welkom.
Kosten / 2,- p.p.
Dinsdag 28 april wordt om 13.30 uur
in Hotel Triton het winterseizoen afgesloten met een modeshow van Salon
Cécile. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Kaarten voor leden / 5,- p.p.
rieén. Van alles bestaat maar één Introducée's ƒ10,- p.p.
exemplaar zodat men nooit de kans
loopt een ander met bij voorbeeld die
originele oorhanger van tiffany-glas
tegen te komen. Verder vermelden we
nog de in geur op elkaar afgestemde
sets badschuim, bodylotion en douDe Zandvoortse Postzegelclub orgachegel, leuke cadeaus om te geven of
niseert op vnjdag 17 april m het gezelf te krijgen.
meenschapshuis een 'wilde veiling'.
Is de zon voor de collectie badmode Op deze avond kan men vanaf 19.00
een must, dat is ze ook voor de parasol uur kavels inleveren, die dan later op
die „Rosarito" volgende maand in de avond geveild worden. Dit is één
haar assortiment opneemt. Beschut van de nieuwe activiteiten van de
tegen de felle zonnestralen en even- Zandvoortse Postzegelclub.
tuele nare gevolgen krijgt men in de
Belangstellenden zijn in het Geschaduw van deze parasol toch het begeerde bruine tintje. Else en Frank meenschapshuis aan de Louis Davidsstraat van harte welkom.
vertellen er graag meer over.

Wilde veiling
Postzegelclub

wijze waren uitgestapt en dan gingen zij haastig over de spoorweg in
het gras van de huizen achter de
Haltestraat. Na de oorlog, zo heeft
men mij verteld, kon men in het
gras en onkruid nog duidelijk de
sporen zien van de sluipweggetjes
die de Zandvoorters van en naar de
trein genomen hadden.

Ook op de binnenkomst wordt
gelet
De leiding van de Wehrmacht die
het gezag in Zandvoort uitoefende
had al gauw door dat het Befehl
van 23 juni 1943 op alle mogelijke
wijzen werd overtreden. Op een zekere dag grepen ze drie mannen in
een achtertuin in de Haltestraat.
Die haalden allen een Sonderausweis voor de dag dat zij bij zich
hadden. Ze waren arbeiders aan de
Altantikwal. „Maar waarom bent u
dan niet op de gewone manier over
het station naar het dorp gegaan"
vroeg de Duitse politie. „Maar Herr
Feldwebel" riepen de drie mannen
uit, „vanuit de trein zagen we hier
een flink konijn zitten en in deze
tijd dat er zo weinig voedsel is, laat
je dat niet ontglippen. Kijk en zo
zijn we hier terecht gekomen".
De Feldwebel begreep heel goed
dat hij er tussengenomen werd
maar hij kon er niets tegen doen.
Duitsers werden nu eenmaal niet
gehoorzaamd vooral niet in de gevangenis Zandvoort en daarom
werd de situatie steeds grimmiger
van de kant van de Duitsers. Van
de kant van de Zandvoorters werd
men steeds vindingrijker om de bezetter om de tuin te leiden en als het
doen goed was gegaan dan had
men het grootste plezier. Een gevangenis kan op een of andere manier nog prettig zijn!

Door Bertus Voets

Ook Bloeme, PvdA, was van mening
dat het beleid van de gemeente tekort
schoot. Maar hij wees ook op het ontbreken van overleg in vroegere situaties, toen strandpachters zelf uitbreidden met restaurant- of surffaciliteiten. Een duidelijker uitspraak van de
PvdA vereist echter eerst nog overleg
binnen de fractie. D'66-fractievoorzitter Sandbergen wond er geen doekjes
om en pleitte voor het verstrekken van
een vergunning. Met name vanwege
de rechtsgelijkheid, omdat er in Zand-

voort al een sportschool is met een
dergelijke vergunning. Bovendien
geeft deze faciliteit de school de kans,
het hoofd boven water te houden.
Sandbergen vond dat ook in het belang van Zandvoort.
Een van de advocaten van de
strandpachters hield tijdens de laatste
commissievergadering nog een pleidooi tegen de vergunning, omdat al
jaren het beleid was geweest dat er,
wat de horeca betreft, geen uitbreiding mocht plaatsvinden. "En als er
geen behoefte is aan een surfschool,
dan moet deze maar weg. Dat kan nu
eenmaal het gevolg zijn van het hebben van een eigen onderneming".
Volgens Aukema is de meerderheid
van het college tegen het verlenen van
een vergunning. Hij is echter van menmg dat in het verleden bij de familie
Klijn verwachtingen zijn geschept,
toen tijdens een vergadering van de
commissie voor algemene zaken werd
verlangd, dat er een goed onderbouwd
stuk zou komen. Ook hij betreurde
het, evenals Methorst, dat de behandeling van de vorig jaar zomer ingediende aanvraag zo lang op zich had laten
wachten. Dat kwam waarschijnlijk
doordat de ambtenaren erg veel zaken
te regelen hadden.
Uit de woorden van Aukema viel wel
op te maken, dat hij zelf voorstander is
van het verlenen van een vergunning.

Politiemannen gaan voetballen
ZANDVOORT - In verband
met het vijftig-jarig bestaan
van de Zandvoortse Politie
Sport Vereniging worden dit
jaar diverse activiteiten georganiseerd. Volgende week donderdag, 23 april, wordt met een
voetbaltoernooi een begin gemaakt.
Aan het toernooi, dat wordt gehouden op de velden van Zandvoortmeeuwen aan de Van Lennepweg, nemen
diverse politiekorpsen deel. Maar niet

allleen politie-functionarissen, want
ook Casino Zandvoort zal met een elftal aanwezig zijn. Het wordt een lange
dag voor de heren. De aftrap is 's morgens om klokslag negen uur, terwijl de
laatste wedstrijd tot ongeveer kwart
over vijf duurt. Het bestuur van de
Z.P.S.V. hoopt op veel publiek, zodat
de Zandvoortse bevolking 'haar' politie-personeel eens op een andere, sportieve wijze bezig ziet.
Later in het seizoen vinden nog
meer sportieve jubileum-activiteiten
plaats, zoals een volleybaltoernooi, een
zaalvoetbaltoernooi en een gevechtssportwedstrijd.

ADVERTENTIE

Boetiek
NONNA KWASI
Haltestraat 61 a
GEOPEND
maandag 13.00-18.00
dinsdag
12.00-18.00
vrijdag
12.00-18.00
zaterdag
12.00-17.00

OVZ ageert tegen
wegopbrekingen
in buurgemeenten
ZANDVOORT - Het bestuur
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort zal bij de ger
meentes Haarlem en Heemstede moeten aandringen op een
spoedige beëindiging van wegwerkzaamheden. Het opbreken van de aanvoerwegen
naar Zandvoort, die door deze
gemeentes heen voeren, is de
ondernemers een doorn in het
oog.
De ondernemers vrezen een terugloop van het aantal toeristen, indien
deze regelmatig worden geconfronteerd met files. Omdat de doorstroming door Haarlem en Heemstede
normaal gesproken op mooie zomerdagen ook al te wensen overlaat, verwacht men dat de wegopbrekingen helemaal veel oponthoud geven.
Men verbaast zich er dan ook danig
over, dat de werkzaamheden zo zijn
gepland, dat zij nog niet zijn afgerond
aan het begin van het seizoen. Hoewel
het bestuur van de OVZ niet verwacht
dat zij enig resultaat kan behalen, eisten de leden dat men contact op zou
nemen met het gemeentebestuur van
Haarlem en Heemstede.

Inwoner bewerkt
auto Haarlemmers
met een knuppel
ZANDVOORT - Een Zandvoorter
bewerkte vorige week in Haarlem de
auto van twee inwoners van die stad
met een honkbalknuppel. Beide heren
kozen eieren voor hun geld en gingen
ervandoor. Later deden zij op het politie-bureau aangifte van bedreiging,
vernieling en mishandeling.

Horeca-vergunning surfschool
keetje met wat surfplanken en horecafaciliteiten daaromheen'. Bovendien
noemde hij het vragen om moeilijkheden, indien men zich hier voorshands
positief tegenover opstelt, vooral omdat er zo'n breed front wordt gevormd
door de strandpachters. Ingwersen behield zijn stem voor hoewel er volgens
hem genoeg bezwaren zijn, ook met
betrekking tot het vergunningenstelsel, om zich afwijzend. In principe is
hij ertoe geneigd, de horeca-stop te
handhaven, evenals Flieringa, GBZ,
die als oorzaak van alles het ontbreken
van een beleid aanwees. "Eerst moet er
een goed verhaal zijn, over wat je wilt
ten aanzien van een beleid. Dan kun je
gaan kijken of je doorgaat met de horeca-stop of niet".

Vrouwen Van Nu
Woensdag 22 april gaan de Vrouwen
Van Nu kienen voor 'Ons Kind', in
Hotel Triton. Er wordt gezorgd voor
aardige prysjes. Bovendien wordt iedereen verzocht om iets leuks mee te
nemen ter waarde van ongeveer / 5,zodat er voor de winnaressen keus genoeg is. Aanvang 13.30 uur.

Toen heel Zandvoort een
gevangenis was

Vervolg van pagina l

VERENIGINGSNIEUWS

Maar doordat de meeste fractieleden
hun stem voorbehielden en het college
daar dus geen advies uit kan putten,
zullen burgemeester en wethouders
met de 'grootst mogelijke meerderheid'
een negatief advies uitbrengen. De
De vermoedelijke verdachte zal, infracties kunnen dan alsnog tijdens de dien
hij in Zandvoort wordt aangetrofgemeenteraadsvergadering, eind deze fen, worden
aangehouden en aan de
maand, tegen dit voorstel stemmen.
Haarlemse politie overgedragen.

Twee bekende Nederlanders
krijgen Loeressen uitgereikt
ZANDVOORT - Twee bekende Nederlanders, Herman
van Veen en Kees Brusse, zijn
uitgenodigd om volgende week
woensdag bij de uitreiking van
Prix de Joke aanwezig te zijn.
Ook zij zelf zullen met een Loeres geëerd worden.
De bekende entertainer Herman
van Veen zal vanwege zijn gehele oeuvre en zijn 'export' van Nederlandse
humor op buitenlandse tournees, de
Euro-Loeres 1987 uitgereikt krijgen.
Voor toneel- en film-acteur Kees
Brusse is de Ere-Loeres 1987 gereserveerd. Ook hij krijgt deze onderscheiding voor zijn gehele oeuvre, maar in
het bijzonder voor zijn vele creaties in
de televisie-serie 'Mensen zoals jij en
ik' van de AVRO.
Zoals gewoonlijk zal het Nationaal l
April Genootschap ook dit jaar weer
de de Loeres in de categorie Humor in
Daad, de Prix de Joke, uitreiken, voor
de beste 'practical joke' van hetafgelopen jaar. Wie de gelukkige winnaar is,
wordt pas op deze avond bekend gemaakt. Maar de drie hoogst gekwalificeerde grappen zijn al bekend. Uiteindelijk zal een keuze gemaakt worden
uit een grap uit Leiden, een joke uit
Hilversum en een l april-poets uit
Monster, Zuid-Holland. De jury, bestaande uit Erna Meijer, Pieter-Paul

i Herman van Veen

Koster, John Pieters en Paul Spaan,
zal zich woensdagavond hierover uitspreken.
Op deze feestelijke avond, 22 april in
Palace Hotel, zal het genootschap ook
bekend maken, wat de plannen zijn
voor het l april 1987 gestarte Internationaal Jaar van de Humor. Het programma begint om 21.00 uur, voor de
muzikale omlijsting zorgt Herman
Heierman.
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AIS IEMAND UDIT KAARTJE
LAAT ZIEN, KUNT U BETER
ZELF l N'TUCHT G AAN ZITTEN.

SB? -SHOP

Com. Slegersstraat 2c

GEOPEND
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur

draagbare
cassetterecorder
!
TC01

SPACE-TEL
MODEL 858
met geheugen
voor 10 nummers

49,95

met ingebouwde microfoon

109,-

van 129,- nu voor

DRAAGBARE RADIO

WATERBESTENDIGE

MODEL AC 818 P

BADKAMER RADIO
MODEL POW-10

in 3 kleuren
roze, groen
en paars

met ingebouwde antenne
in div. kleuren

25,-

\

AM/FM STEREO MINI
KOPTELEFOON
HP 8000

39,95

WALKMAN
in 3 uitvoeringen
MODEL AR- 610
MODEL AR- 801
MODEL AR-1000

licht gewicht
met
batterijen

vanaf

Gezonde voeten door een juiste voetverzorging

Liesbeth Sluijter
Med. Gedipl. Voet- en Schoenkundig Pedicure (S.V.OS)
Praktijkadres:
Kostverlorenstraat 31, Zandvoort of bezoek aan huis.
Tel. 02507-16047 b.g.g. 13163

Nederland rijdt 40 jaar Volkswagen.
En ter ere van die gelegenheid komen we met de
Avance serie.
Een serie Volkswagens die nu eens niet over
de hele wereld verkrijgbaar is. Sterker nog, deze
Volkswagens zijn niet eens in Duitsland te koop.
Maar alleen hier, in Nederland.
En al roept u dat u hierboven gewoon de
Golf ziet staan, u ziet dan wel 't een en ander over
her hoofd. Het betreft hier namelijk een speciale

99,-

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
Adverteer in de krant

Golf die verkrijgbaar is in twee uitvoeringen:
Avance Sportief en Avance Comfort.
De eerste heeft sportstoelen, waarbij de
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar is, een
sportstuur en een middenconsole.
De tweede heeft groen warmtewerend
glas, centrale portiervergrendeling en een luxe
bekleed dashboard.
Bovendien zijn beide versies voorzien van
twee (van binnenuit verstelbare) butenspiegels en

Voor dove mensen is contact nog belangrijker
clan voor u /.elf. Maar vooral in praktische situaties (in de
winkel of aan het loket) verloopt zo'n contact vaak heel
moei/aam.
Gewoon omdat u niet weet wat u moet doen. Uw
stem verheffen, bij\ oorbeeld, heeft weinig zin.
Langzaam en dui-cle-lijk spreken wél. Vooral als u daarbij
goed met uu ge/.icht in het licht gaat zitten en uw mond
nooit bedekt.
Zodat de woorden van uw lippen te lezen zijn.

Woorden die u kunt ondersteunen met natuurlijke
gebaren. Belangrijk is verder, dat u eenvoudige en korte
zinnen gebruikt. En bereid bent die zonodig te herhalen
of op te schrijven.
Het zijn stuk voor stuk tips om even aan te
denken, als iemand u zegt dat hij of zij doof is. Of u dut
bijvoorbeeld met het bovenstaande kaartje laat weten.
Overkomt u dat, denk dan aan deze tips. En breng
ze in praktijk.
Want dove mensen horen er bij. SIRE

PUBUKATIE AANGEBODEN DOOR DIT BLAD. IN SAMENWERKING MET DE STICHTING IDEËLE RECLAME

handige opbergvakken in de portieren.
En uiteraard heeft u ook bij de Golf Avance
de keuze uit een 1.3, l.ó of 1.8 motor 'n diesel of
turbo-diesel. Stuk voor stuk voorzien van een
katalysator. Of u moet er op staan dat u een Golf
"zonder" wilt hebben. U loopt dan wel het extra
prijsvoordeel van maximaal f1800,- mis.
Zeker in combinatie met de speciale
Avance Prijs kan juist dat u een in alle opzichten

aantrekkelijke auto opleveren. Maar let wel, deze
Avance wordt maar één keer uitgebracht. Dat betekent dat u er snel bij moet zijn. Want op = op.
Bel 020-867351 als u wilt weten waar
de dichtstbijzijnde dealer zit en maak een afspraak voor een proefrit in de Golf Avance.
De Volkswagen die, ter ere van het feit dat
Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt, dit jaar alleen
hier te koop is. En daarna nergens meer.

De exclusieve Golf Avance. Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt. (M)

Golf A ;ance Sportief f 23 995,- lafaebeeldl U betaalt) 22845,- Uw voordeel f 1150,- Golf Avance Comfort f 24295,.- U betaalt f 22 845 - Uw voordeel f 1450,- Prezen zijn vanaf pripen. Inclusief BTW en katalysator, exclusief aflevenngskosten Wi|zigingen voorbehouden.

bij

Auto Strijder B.V.

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565
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Semi-lange afstand tijdens paasraces
.y autosport
Op maandag 20 april, tweede
Paasdag, organiseert de Nederlandse Autorensport Vereniging weer de traditionele
Paasraces op het circuit van
Zandvoort om de Nederlandse
en Benelux kampioenschappen. De hoofdmoot wordt gevormd door een veertig ronden
race voor super en produktietoerwagens met internationale deelname. Verder zijn er nog
wedstrijden in de Formule
Ford 1600 en 2000 klasse, de
Sports 2000, de Squadra Bianca, de Ascona Cup en uiteraard weer een ronde voor de
spektakulaire Toyota Cup. De
races beginnen 's middags
twaalf uur en eindigen om vijf
uur. De toegangsprijs is
ƒ 12,50,
terwijl
kinderen
slechts ƒ 7,50 betalen.
,

• Het winnende team van de Hannie Schaftschool.

Zeer goed schoolvoetbaltoernooi
ZAND VOORT - Onder goede weersomstandigheden is
het schoolvoetbaltoernooi 1987
afgewerkt op de velden van
Zandvoortmeeuwen aan de
Van Lennepweg. De aanwezige dames van het Rode Kruis
hoefden niet eenmaal in actie
te komen, hetgeen laat zien
dat er zeer sportief gespeeld
werd. Daarbij gevoegd het feit
dat zowel bij de jongens als de
meisjes de beslissing pas pp de
laatste speeldag viel, dan is het
duidelijk dat het een zeer ge-

slaagd toernooi is geweest. De
overwinning ging bij de meisjes naar de Plesmanschool en
bij de jongens zegevierde de
Hannie Schaftschool.

de Nicolaas met 5-0 te verslaan. De
Hannie Schaft speelde die dag voor de
tweede maal gelijk en wel tegen de Mariaschool, 0-0. De derde dag werd Beslissend en met nog één wedstrijd te
gaan stonden de Plesman en de Oranje
Nassau gelijk bovenaan. In een onderling duel moest worden uitgemaakt
wie het kampioenschap zou pakken.
Na een zeer spannende partij voetbal
was het uiteindelijk de Plesmanschool
die met 1-0 won en verdiend met de
zege ging strijken.

Na de eerste speeldag was het al duidelijk dat de Plesmanschool, de Oranje
Nassauschool en de Hannie Schaftschool, bij de meisjes de grote favorieten waren. De Plesman won beide
wedstrijden, terwijl de Oranje Nassau
en de Hannie Schaft volgde op één
punt. Op de tweede dag verloor de
Het jongens toernooi werd gedomiPlesman haar eerste punt door 0-0 te neerd door twee ijzersterke elftallen
spelen tegen de Hannie Schaft en van de Van Heuven Goedhart en van
haalde de Oranje Nassau fors uit door de Hannie Schaftschool. De twee

uitzege
Z.meeuwen op schot Wederom
Zandvoort 75

ZANDVOORT/ZAANDAM
- Bij het naderen van het einde
van de competitie stijgt de
spanning in de derde klasse
KNVB tot een hoogtepunt. In
de bovenste regionen strijden
drie teams om het kampioenschap en voor de twee degradatie plaatsen komen de'overige
negen teams nog in aanmerking. Daarbij is ook Zandvoortmeeuwen dat goede zaken deed door dé uitwedstrijd
van ZVV te winnen met 0-2.
Met nog vier wedstrijden te

gaan hebben de Zandvoorters
De Volewijckers achterhaald
en komende zondag zal het er
om spannen in de thuiswedstrijd tegen KFC.

AMSTERDAM - Zandvoort
'75 blijft in uitwedstrijden
goed voor de dag komen en ook
De Beursbengels moesten met
een nederlaag genoegen nemen. Vooral in de tweede helft
was Zandvoort '75 veruit de bevoetbal
tere en de 1-2 overwinning is
maar
een krappe afspiegeling
ZVV begon zeer aanvallend en in de
eerste minuut moest de Zandvoortse van de krachtsverhouding.

doelman Willen van der Kuijl gestrekt
naar de hoek om een ingeschoten bal
tot hoekschop te verwerken. Het offensief van ZVV hield slechts tien minuten aan en toen kreeg Zandvoortmeeuweri'méefgreep op de strijd. Met
een geweldige inzet werd voor elke meter gevochten en na een kwartier spelen was het Frans Post die hard en
laag de ZVV doelman verraste, 0-1.
Het betere spel bleef van de badgasten
en enige minuten later was het weer
raak en opnieuw was het Frans Post
die zich een scoringskans schiep en die
benutte, 0-2. Na deze verrassende en
doeltreffende periode was het ZVV dat
meer aan bod kwam doch dat ging te
gehaast en de schoten op het Meeuwen
doel waren onnauwkeurig. Bovendien
was de Zandvoortse defensie met RiVOETBAL
chard Kerkman en Riek Keur aan het
Zondag:
Zandvoortmeeuwen-KFC hoofd uitstekend op dreef en ook doelman Willen van der Kuijl maakte een
14.30 uur terrein Vondellaan
betrouwbare indruk.
Zaterdag: Zandvoort '75-SCW 15.00
uur terrein binnencircuit
Bij een uitval was het bijna raak
maar Jos van der Meij knalde net
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 18.00 naast. Ook in de tweede helft had ZVV
uur Zandvoortmeeuwen B jun.-EDO- het initiatief en beperkte Zandvoort/Little Lord; 18.30 uur Zandvoort- meeuwen zich tot het verdedigen van
meeuwen C Jun.-Score Advertising 2; de voorsprong en probeerde wel de sco19.00 uur Zandvoort Noord 7-Hoofd- re op te voeren via snelle counters. De
dorp 7; 19.45 uur Zandvoortmeeuwen- strijd kreeg een vinnig karakter zonParade Boys; 20.40 uur TZB 2-HBC 2; der dat het uit de hand liep. Kansen
21.25 uur Zandvoortmeeuwen 6-Meer- kon ZVV vrijwel niet creëren en de
vogels 2; 22.10 uur Zandvoortmeeuwen betere mogelijkheden waren voor de
Zandvoorters. Jos van der Meij, Ivar
2-NAS 2.
Steen en de voor Frans Post ingeval* Dinsdagavond in de Zandvoortse len Jos Baars hadden de overwinning
•Pellikaanhal: 19.00 uur Heemstede 5- een nog rianter aanzien kunnen geSchoten 6; 19.45 uur TZB-Tweede ven, maar de vreugde over de overwinJeugd vet.; 20.30 uur Zandvoort Noord ning was er niet minder om. De twee
4-Zwanenburg '84 2; 21.15 uur Zand- punten waren ook hard nodig daar de
voortmeeuwen-Santos Bavo vet.; 22.00 ploegen in de onderste regionen eveneens punten verzamelden.
uur TZB 6-Zandvoort Noord 6.

voetbal

*

In de eerste helft hielden de teams
elkaar aardig in evenwicht en waren
de doelrijpe kansen op één hand te
tellen. Hoofdzakelijk een middenveld
spel zonder dat één team er boven uit
stak. De Beursbengels scoorden halverwege de eerste helft de openingstreffer doch nog voor de rust had
Zandvoort '75 de zaken rechtgetrokken. Een vlot lopende aanval over
rechts werd gevolgd door een hoge
voorzet die gaaf werd ingekopt door
Philip van de Heuvel, 1-1.
Na de doelwisseling een duidelijk dominerend Zandvoort '75 dat De Beursbengels wegspeelde. In dit gedeelte van
de strijd moest de Zandvoortse doelman Ruud Bakx slechts éénmaal optreden en dat ging hem goed af. Voor
het overige een sterk aanvallend
Zandvoort '75 dat verdiend een 1-2
voorsprong nam. Dennis Keuning
brak op rechts door en deponeerde de
bal voor de voeten van René Paap die
niet aarzelde en scoorde. De badgasten
vergaten toen definitief de strijd te beslissen. Thomas Schulte, Philip van de
Heuvel en Wim van Straten kregen
mogelijkheden om de stand een rianter aanzien te geven doch de Amsterdamse doelman greep goed in.
Trainer Gerard Nijkmap meende
dat de overwinning terecht was. „In de
tweede helft is De Beursbengels niet
gevaarlijk geweest en hadden we met
grote cijfers moeten winnen. Overigens is de competitie nog niet beslist,
daar de concurrentie elkaar nog pntmoet, maar we moeten wel zelf blijven
winnen," stelt de Zandvoorter.

teams ontliepen elkaar nauwelijks en
wonnen de eerste twee wedstrijden. De
Oranje Nassau volgde goed ook met
twee overwinningen. Op de tweede dag
moest de Oranje Nassau afhaken door
een 4-2 nederlaag tegen de Hannie
Schaft. De tweede wedstrijd op die dag
tussen de favorieten de Hannie Schaft
en de Van Heuven Goedhart bracht
geen beslissing, daar de teams elkaar
in evenwicht hielden, 2-2. Na de tweede dag waren er nog drie kanshebbers
op de titel met als uitschieter de Van
Heuven Goedhart met een geweldig
doelsaldo van 30 voor en 2 tegen. De
Van Heuven Goedhart won op de laatste dag wel twee maal, maar omdat de
Hannie Schaft eveneens tweemaal
won en dat met zeer grote cijfers, namelijk 15-0 en 11-0, ging de titel naar
de Hannie Schaft door een beter doelsaldo.
Deze grote uitslagen zijn natuurlijk
niet zo leuk voor de teams die tegen
zo'n nederlaag aanlopen, maar het is
maar zelden voorgekomen in de geschiedenis van het schoolvoetbal. De
Hannie Schaft en de Van Heuven
Goedhart bleken dit jaar over een zeer
sterk team te beschikken en vochten
terecht om de titel.
Het gehele toernooi verliep zoals eerder gesteld in een zeer sportieve sfeer
en dat is mede te danken aan de voortreffelijke leiding van de scheidsrechters Cees Stokman, Martin Daane,
Nico Luykx, Gerrit Halderman en
Willem Schilpzand.

De semi-lange afstandsrace over
veertig ronden wordt in de suptertoerwagenklasse verreden in vier afdelingen. De wedstrijd telt mee voor het
Nederlands kampioenschap en de
Dutch/Scandinavian Long Distance
Cup, waarvoor de tweede wedstrijd zal
worden verreden op Ring Djursland
op 17 mei in Denemarken. Verdere
aanvulling zal plaatsvinden met het
deelnemersveld uit de produktietoerwagens Groep N die om de Zandvoort
Cup strijden. De organisatie verwacht
ruim veertig wagens aan de start
waaronder Belgische en Deense rijders.
Inmiddels is er al een aantal bijzondere inschrijvingen binnengekomen.
Zo debuteert Jeroen Hin met de Holden Commodore Groep A van het Belgische Serge Power-team. Hin zal halverwege de race het stuur overgeven
aan Fred Krab, die normaal gesproken in de Austin Montego uitkomt.
Evert Bolderhey komt aan de start
met een Ford Sierra Cosworth, terwijl
Hans van der Beek serieuze pogingen
zal ondernemen met zijn Mazda 929
om het Afthur van Dedem in de BMW
M 3 moeilijk te maken.

ZANDVOORT/EGMOND Afgelopen zaterdag in Egmond
aan Zee was de kunstzwemafdeling van de Zandvoortse
Zwem & Poloclub de Zeeschuimes bijzonder goed op dreef in
een kunstzwemwedstrijd meetellend in de kring-verenigingscompetitie, waaraan behalve de Zeeschuimers, ZZS
uit Zaandam, W.Z. & P.C. uit
Purmerend, D.W.T. uit Haarlem en Zwepho uit Hem deelnamen. De meeste medailles
werden uitgereikt aan Zeeschuimers (15 stuks) waarvan
acht eerste plaatsen voor de
kunstzwemsters Marjoüjn v. d.
Meer, Vanessa Noordervliet,
Anita de Boer, Sandra Dijk2eul, Annerose Abbenes, Sylvia Mettes, Petra Holst en
Anouk Noordervliet. Behalve
tweede en derde prijzen werden er ook veel (negen) persoonlijke records gevestigd
waarmee de vooruitgang van
3e kunstzwemmende jongdawordt aangetoond.

>*•

zwemmen

voorgeschreven
techniekfiguren
moest uitvoeren, was eerst een scheiding gemaakt in 6 categorieën, gebaseerd op de zes te behalen kunstzwemdiploma's. Daarnaast werd soms in
een categorie nog eens een leef tij dsgrens gemaakt. Zo gebeurde het dat
Zeeschuimster Marjolein v. d. Meer
(acht jaar) dezelfde technische figuren
moest uitvoeren als de 16-jarige Renate Dijkman van D.W.T. Beide werden
eerste, Marjolein scoorde 20.93 en Renate 21.49 pnt. In die jeugd-categorie
was Marjolein niet de enige Zeeschuimster met een prijs, want Resi
Abbenes legde beslag op de tweede
plaats met 19.80 pnt. En Daphny Paap
bereikte de derde medaille met 17.57
pnt. In de tweede categorie was eveneens een leeftijdssplitsing waardoor
zowel Vanessa Noordervliet (79) als
Anita de Boer (74) met de eerste plaats
naar huis ging. Zij moesten het opnemen tegen tien andere kunstzwemsters en uitgerekend onze Zeeschuimsters scoorden het hoogst met resp.
24.03 en 24.00 pnt. In de derde categorie waren de twee ingeschreven kunstzwemsters uit Zandvoort oppermachtig. Sandra Dijkzeul met 29.20 (Ie) en
Sandra Paap 26.78 (2e) deden hun
voorgeschreven eiffeltoren, dolfijn,
In deze kunstzwemwedstrijd waarin overslag voorover en duikelaar duidelk meisje een aantal verplichte en lijk secuurder dan de overige kunst-

De allerbeste techniek van het
kunstzwemmen kwam in de categorie
5 en 6 duidelijk tot uiting. Alleen meisjes van de Zeeschuimers en ZZS streden hier tegen elkaar (zij alleen hebben meisjes met de hoogste diploma's)
om de titels. In categorie 5 bleek Petra
Holst met 58.43 pnt. de beste te zijn,
terwijl Joanne v. d. Meer haar persoomïjk record nog eens aanscherpte
tot 52.14 pnt. In categorie 6 legde
Anoui Noordervliet (73) met een zeer

Marlboro-rijder Piet Bouwmeister
schreef de Formule Ford 1600 op zijn
naam juist voor Jille de Kleine, die
tijdens de Openingsraces slechts anderhalve seconde achter de Bemmelse
coureur bleef.
Bijzonder fascinerend was de eerste
race om de Toyota Cup. Op het
scherpst van de snede streden een vijftal coureurs voor de overwinning. Jip
Coronel bleek de snelste op een paar
centimeter gevolgd door zijn broer
Raymond. De Toyota competitie bvelooft dit jaar zeer interessant te wor-

den, met wedstrijden waarvoor het publiek op de banken zal klimmen. :
Voor Arie Ruitenbeek bleek de voor-,
bereiding op het autorensport 1987'
zeer goed te zijn geweest. Met over-"
macht wist hij de race in de produktie-,
toerwagens te winnen voor de vrouweIrjke coureur Henny Hemmes, even-^
eens in de Ford Sierra Cosworth. De.
concurrentie zal echter de periode tussen de Openingsraces en de Paasraces
goed gebruikt hebben om hun auto-"
mobielen dichter bij de 1986-kampioen'
te brengen.
Ten slotte rijden de coureurs om de
Squadra Bianca Cup en de Ascona
Cup hun eigen race. Een vol veld van
zesendertig wagens is een welkome
aanvulling op het deelnemersveld van
Zandvoort.

Uit België komen twee BMW 325i
die zal worden bereden door Noel van
Eekhout. Piet Dam, de befaamde rallycrosser van Valkenswaard komt aan
de start in de kampioenswagen van
Van Dedem van verleden jaar, de
BMW 325i.
Uit Denemarken komen naast de interessante wagens als Volvo en BMW
325i nog een aantal automobielen die
mee zullen strijden om de Dutch/Scandinavian Long Distance Cup.

Fascinerend
Jaap Bokhoven wist tijdens de Openingsraces van 29 maart de Formule
Ford 2000-wedstrijd op zijn naam te Arthur van Dedem is met zijn BMW M3 een van de grote kanshebbers in de
schrijven. De coureur uit Gouda veertig-rondenrace.

Cecils 2 x verlies
ZANDVOORT - In de strijd
om het districtszaalvoetbalkampioenschap heeft Cecils
twee nederlagen geleden. Eerst
was AORC net iets gelukkiger
en won met 4-3 en de tweede
partij was voor een technisch
vaardig Kras Boys met 6-4. Nihot bevestigde tegen De Meer
de goede vorm van de laatste
weken en zegevierde met 4-2.
In de bekercompetitie werd
ZVM/Auto Versteege verrassend uitgeschakeld door Concordia met 4-2.

zaalvoetbal
De eindstanden. Meisjes: 1. Plesman
6-10; 2. Oranje Nassau 6-8; 3. Maria 6-6;
4. Hannie Schaft 6-6; 5. Nicolaas 6-5; 6. Door de twee nederlagen van Cecils
Beatrix,6-4j 7. Vanjjeuven Goedhart is er vrijwel geen kans meer op een
districtskampioenschap. In de wed6-3.
strijd tegen AORC was er weinig
Jongens: 1. Hannie Schaft 6-11; 2. krachtsverschil, alleen met de afwerVan Heuven Goedhart 6-11; 3. Oranje king waren de Amsterdammers doelNassau 6-8; 4. Beatrix 6-5; 5. Maria 6-3; treffender. Na een 4-1 achterstand
gooide Cecils alles op de aanval en
Plesman 6-2; Nicolaas 6-1.

ZW Zandvoort Noord
houdt jubileumtoernooi
Glas/ZVN zullen de gastheren dan ook
aan het toernooi deelnemen.
De toernooileiders Cock Zwemmer
en Harry Opheikens zijn er in geslaagd een aantal gerenommeerde
teams te contracteren en zij verwachten goed en spannend zaalvoetbal. De
inzet van dit jubileumtoernooi is de
RABO-bank trofee en voor de overige
teams zijn eveneens fraaie prijzen beschikbaar, zols de niet geringe Fairplay cup voor, uiteraard, het meest
sportieve team. De deelnemende
zaalvoetbal
teams zijn: Nihot, DVS, Rowatex,
Zandvoormeeuwen,
Heemstede,
Tien jaar geleden startte de FC Nachtuil, IJmuiden en uiteraard
Zandvoort Noord met één team en mo- Keur Glas/Zandvoort Noord.
menteel telt deze bloeiende vereniging
De start van het toernooi is zaterdag
zeven seniorenteams, één veteranteam en één A-juniorenteam en dat is aanstaande om 10.00 uur terwijl ook
voor deze pure zaalvoebalvereniging zondag op dat tijdstip wordt begoneen groot bezit. Dit jaar werd er voor nen. De prijsuitreiking wordt verhet eerste team een sponsor aange- wacht om ongeveer 16.00 uur in het
trokken en onder de naam Keur sporthalrestaurant.

ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Zaalvoetbalvereniging Zandvoort Noord wordt
aanstaande zaterdag en zondag een jubileumtoernooi georganiseerd in de Zandvoortse
Pellikaanhal aan de A. J. v.d.
Moolenstraat.

Y

Kunstzwemmende Zeeschuimers
behalen zeer veel medailles
zwemsters. Annerose Abbenes (75) was
ongetwijfeld de kunstzwemster met de
beste techniek in de vierde categorie.
Zij scoorde maar liefst 53.35 pnt. en
zou daarmee ook het hoge B-kunstzwemdiploma hebben behaald. Een
aanmerking van de hoof dscheidsrechter op de gevolgde procedure bij het
vaststellen van de verplichte figuren
(loting) haalde een dikke streep door
dit diploma. Bij een volgende kunstzwemwedstrijd zal zij echter geen enkele moeite hebben om nog eens dit
puntenaantal bij elkaar te zwemmen.
Ook Sylvia Mettes (73) scoorde eerste
in haar leeftijdsgroep met 50.33 pnt
terwijl Ingrid Kraaijenoord (74) achter
Annerose Abbenes en Birgit Oudejans
van ZZS de derde plaats bezette met
47.05. Ook de overige Zandvoortse deelneemsters zoals Sabina Blom (74) met
46.98, Vivian Croes (74) met 39.75, Leony Voetelink (70) met 37.15 en Linda
Paap (74) met 48.99 pnt. maakten de
totaalscore voor de Zeeschuimers zeer
hoog.

krijgt tijdens de Paasraces echter zware concurrentie van Allard Kalff die
de race op Zandvoort gebruikt voor
extra test kilometers om zijn wagen
optimaal geprepareerd te krijgen voor
de races om het Europees kampioenschap.

kwam terug tot 4-3. Zelfs doelman Ed
Steffers trok mee ten aanval maar de
tijd was te kort om alsnog de gelijkmaker te forceren. Voor Cecils scoorden
Rob van der Berg éénmaal en Marcel
Looyer tweemaal.
In een goed bezette Pellikaanhal was
de openingsfase beslissend. Het technisch knap spelende Kras Boys nam
vlot een 3-0 voorsprong en ondanks
prima tegenspel kon de achterstand
niet meer worden goed gemaakt. Marcel Looyer zorgde voor 1-3 doch Kras
Boys handhaafde de drie doelpunten
verschil. In het boeiende schouwspel
werd de ruststand 3-5 mede door fraaie
Zandvoortse doelpunten van Ed Vastenhouw en Pim van Dord.
In de tweede helft een gelijkopgaand
duel waarbij de defensies weinig kansen weggaven. Toen Richard Kerkman er in slaagde de achterstand terug te brengen tot 4-5 leek er nog van
alles mogelijk maar in de spannende
slotfase bepaalde Kras Boys de eindstand op 4-6.
Tegen het moeilijk te bestrijden De
Meer paste Nihot de juiste tactiek toe
door de bal snel rond te laten gaan.
Daardoor kon De Meer niet in het spel
komen en waren de beste papieren
voor de Zandvoorters. Via goede combinaties kwamen er kansen voor Nihot
en Henri Marcelle wist te scoren doch
de scheidsrechter had even daarvoor
voor een overtreding gefloten. De toegekende vrije trap werd keihard door
Remco van Lent verzilverd, 1-0. Nadat
Ivar Steen de score had opgevoerd
naar 2-0 kwam De Meer terug doordat
Nihot wat gas terugnam. Dat betekende al snel een doelpunt doch de Zandvoorters hadden het antwoord snel gereed en Bas Heino kogelde prachtig
raak, 3-1.
In de tweede helft besliste Nihot al
snel de partij toen René Paap een
schitterende aanval even fraai wist af
te ronden, 4-1. In het slotgedeelte
kwam De Meer sterk opzetten maar
verder dan een treffer kwamen zij niet,
mede door het uitstekende keeperswerk van good-old Addy Ottho.
Enigszins
verrassend
heeft
ZWM/Auto Versteege afscheid moeten nemen van het bekertoernooi. De
Zandvoorters namen het in de eerste
helft te gemakkelijk op en dat resulteerde in een 4-0 achterstand. Toen
pas schroefden de Zandvoorters het
tempo omhoog en Concordia had niets
meer te vertellen. Ronald Halderman
scoorde 4-1 en paal en lat stonden
meerdere treffers in de weg.
In de tweede helft een Concordia dat
de verdedigende stellingen niet meer
verliet en het daardoor ZVM/Auto
Versteege zeer moeilijk maakte. Meer
dan een doelpunt van Rocco Termaat
zat er niet in waardoor de 4-2 nederlaag het einde van de bekercompetitie
betekende.

Standen
Derde klasse KNVB:
Haarlem 18-24; Schoten 18-24r
DEM 17-21; Zaandijk 18-19; Hah%
weg 18-18; Wijk aan Zee 18-18,'
ZVV 18-18; KFC 18-17; NAS 17-15;
Zandvoortmeeuwen 18-14; Vole-:
wjjckers 18-14; Schellingwoudë
18-12.
:
Vierde klasse KNVB Zaterdag !
Aalsmeer 18-27; SMS 17-25; DSC'7418-;
24; Hoofddorp 18-24; Zandvoort '75 1821; De Geuzen 18-19; De Beursbengel
17-167; SVJ 18-16; SIZO 18-14; Swift
17-12; SCW 18-8; Halfweg 17-6.
Tweede klasse HVB
Spaarnestad 22-32; EHS 22-31; VVH
22-29; DSK 22-26; Vogelenzang 22-24;
BSM 22-23; Alliance 22-22; Schalkwijk
22-22; KIC 22-19; TZB 22-14; Spaarne1
vogels 22-11; Heemstede 22-9.

ZHC-heren bieden
fel tegenspel
ZANDVOORT - Het ZHC
heren hockeyteam behaalde
een verdienstelijk gelijkspel tegen Uitgeest, 1-1. Lange tijd
hadden de Zandvoorters een
nipte voorsprong maar een
sterk aandringend Uitgeest
wist alsnog de gelijkmaker te
forceren. De ZHC dames kwamen er tegen Strawberries
niet aan te pas en verloren met
3-0.
hockey
De openingsfase was voor een sterk
spelend Uitgeest dat op fel verzet
stuitte van ZHC. Allengs kwam ZHC
beter in het ritme en drong Uitgeest in
de verdediging. Vlak voor de rust nam
ZHC een 1-0 voorsprong toen René
Blom uit de rebound van een strafcorner wist te scoren. In de tweede helft
opnieuw een sterk opererend Uitgeest
dat toch op een misverstand moest
wachten in de Zandvoortse defensie
om de gelijkmaker te forceren, 1-1. Er
volgde een geweldig slotoffensief van
ZHC en met kunst en vliegwerk kon
Uitgeest het gelijkspel vasthouden.
De ZHC dames haddden totaal geen
vat op het snelle spel van Strawberries. Mede door het kunstgras had
Zandvoort moeite om het tempo te volgen en de defensie kon in de eerste
helft de schade beperken tot een 1-0
achterstand. In de tweede helft kreeg
ZHC het steeds moeilijker en doelpunten konden niet uitblijven. Door goed
keeperswerk van Henny Jansen
kwam ZHC er met een 3-0 nederlaag
genadig vanaf.

Succes voor Sporting OSS
ZANDVOORT - Naast het
verlies van de topteams van
Sporting OSS was er ook reden
tot feestvreugde gezien de twee
kampioenen die de volleybalvereniging kon begroeten. De
mini's en het derde damesteam sloten een sterk seizoen
af met een verdiend kampioenschap.
De jongens mini's, bestaande uit
Jorg de Bruyn, Marco Borst, John
Perquin, Eric Molenaar en Stephan
Blom zorgden er voor de concurrentie
met twee punten voor te blijven. Van
het totaal aantal mini's gaan er veel
over naar de adspiranten waardoor
weer ruimte is voor aanvulling bij de
allerkleinsten.

Tegen de verwachting in leed Sporting OSS dames l een 3-1 nederlaag
tegen Die Raeckse. Slechts één set was
van Sporting op een goed niveau maar
de overige drie sets domineerde Die
Raeckse en stelde de winst veilig. Setstanden: 7-15,16-14,15-11 en 15-10. Het
tweede damesteam kon eveneens geen
goede indruk achter laten en verloor
met 3-1 van Triumph. Wel een gave 515 setzege doen in de overige sets
kwam Sporting duidelijk te kort, 15-3,
15-8 en 15-7.

Het derde damesteam had geen
moeite met Gazelle Heemstede en won
eenvoudig met 5-15, 3-15 en 10-15.
Daardoor konden de dames in de bloemen worden gezet. Dit zeer jeugdige
senioren team (tussen 14 en 18 jaar),
bestaande uit Marianne Giesberg,
Marianne Warmerdam, Jacqueline
Blom, Mirjam Schipper, Arienne Akkerman, Miralda Kok en Aranka Tan
behaalde terecht de kampioenstitel.
Slechts éénmaal werd gelijkgespeeld
en slechts éénmaal werd verloren en

Ook het eerste herenteam kwam
niet verder dan één set winst, 7-15.
Spaarne '75 had de strijd snel onder
controle en overheerste in het verdere
verloop van de partij. De Haarlemmers wonnen over duidelijk met 15-5,
15-6 en 15-12. Voor het eerste en tweede damesteam en het eerste herenteam zit de competitie er op. Van de
overige teams zijn er een aantal die
nog in aanmerking komen voor het
spelen van promotie/degradatiewedstrijden.

>'
/

Hoge scores voor De Zeeschuimers. Van links naar rechts: Sylvia Mettes,
Saskia Wester, Anouk Noordervliet en Petra Holst.
Foto: Dick ter Heijden

beker van deze verenigingscompetitie
binnen te halen tijdens de muziek-uitvoeringenwedstrijd op 17 mei in Zaandam waarvoor nu natuurlijk al hard
getraind wordt op de soli, duetten en
ploegen. De kunstzwemsters trainen
elke week in zwembad de Duinpan,
woensdagmiddag, vrijdagavond (vanaf 18.00 uur) en zaterdagochtend. Voor
meisjes vanaf 6 jaar met een A-diploma is er al de mogelijkheid om met één
uurtje in de week de eerste figuurtjes
van het kunstzwemmen te leren waarNa drie techniek-wedstrijden is de bij natuurlijk ook op muziek wordt
totaalstand: 1. Zeeschuimers 1409 pnt, gezwommen. Maar ook oudere meisjes
2. ZZS Zaandam 1300, 3. WZ & PC zijn bij de kunstzwemafdeling van de
Purmerend 509, 4. Zwepho Hem 500, 5. Zeeschuimers van harte welkom. Voor
DWT Haarlem 408 pnt. Een uitste- inlichtingen kunt u bellen 02507kend vooruitzicht om de kampioens- 16511.

gedegen en vooral regelmatig gezwommen score de basis voor haar eerste
plaats met 63.72 pnt. Arlette Sandbergen werd tweede met 62.58 en noteerde
een uitstekend persoonlijk record
dank zij haar goed uitgevoerde kiep
split gesloten 180° en de hoge jurywaardering voor haar flamingo gebogen knie twist spui. Ook Saskia Wester (72) volgde op een derde plaats met
61.72 en scoorde net als Arlette een
prima persoonlijk record.

de titel betekent promotie naar de
tweede klasse.
Het derde herenteam van Sporting
OSS liet eveneens overtuigend volleybal zien. Heemstede 6 was niet opgewassen tegen het volleybal geweld van
de Zandvoorters en ging met 3-0 ten
onder. De setstanden zeggen genoeg
over de krachtsverhouding, 11-15, 6-15
en 5-15.

volleybal
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Fiat Regata 85S, stille gezins- en zakenauto
Autonievrws
Door Rein Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Techniek

De Kit Rcgata is een opvallende vcrst.lii|ning ondel andeie door /i|ii /eer
tiaaie uiteili]k Uiteuard heelt het
vvtndtunnel-etleet ook /i|n stempel gediukt op de - m mi]n ogen - /eei traaie
wigvorm. Er is tevens alles aan gedaan
om de Regata stil te maken, /eer stil
/ells
/o w e i d er veel poluirethaanschuim
toegepast, tot /ells in de dakxti]len toe
Het gevolg is dat ie de snelheidsmeter
erg goed m de gaten moet houden w a n t
voordat |e het merkt /it |e al boven de
hiei geldende snelheidslimict
De /U iiLhtei het stuur is voor mi| eigenlijk iets te hoog. met mi|ii een meter
negentig want ik stout mi|ii hoofd als ik
rechtop /it \\ at vvel enorm makkeh|k is.
is het in de hoogte verstelbare stuui.
waardixir |e een erg goede en ontspannen houding achter liet stuur kan vinden.
Wat gewenning viaagt het kleine ni.litingaanvvij/er hendelt|e. daai moet je m
het begin echt naar /oeken. Het dashboard verder is over/ichteli|k en de meters /i|n goed at te Ie/en.

Handig systeem
Erg handig is het elektrisch geregelde
vervvarmings- en ventilatiesysteem met
een LED-mdicatie in de vorm van pijlen,
die feller gaan branden als je het wat
w armer ot vv at meer frisse lucht w ilt hebben. Dit is erg overzichtelijk en makkelijk te bedienen. Deze Regata was ook
uitgerust met elektrische zijraambediening - standaard op de S-uitvoermg - die
wat lastig te bereiken valt. namelijk op
de middeneoiibole boven de asbak.
Naast de toerenteller zit er op de Regata
85S ook een zogenaamd /elfdiagnosesysteem. Dit elektronisch checkpanel

bewaakt permanent de werking van de
elektronische tunkties en waarschuwt
direct als ei wat mis mocht /nn. Ook
wordt u gewaarschuwd wanneer er een
portier nog met goed dicht is. De eventuele radio kan achter een luik worden
ingebouwd, wat het voor het dievengilde
vsat moeilijker maakt om hem te stelen.
De ruimte achterin is ook voor langeie
mensen voldoende maar de hooldruimtc
is wat krap bemeten. De bagageruimte
daarentegen is met /i|n inhoud van 5 13
liter ruim voldoende, /ells wanneei u
met het ge/in met vakantie gaat.

Dubbele carburateur
De 15S5 cm3 motor is zeker geen tutloos
geheel. Hij is voorzien van een dubbele
carburateur, hetgeen |e in het gaspedaal
kunt voelen als een soort stop. Geel |e
even meer gas. dan voel je duidelijk de
extra pk's naar de voorwielen gaan. Het
grote voordeel hiervan is dat je heel
makkelijk /eer /uimg kunt rijden maar
als je even vlot moet inhalen, dan heb je
direct de extra pk's voorhanden. Met zijn
82 pk trekt de Regata u m l l sec. naarde
honderd km/h en daarna /ijn zijn top van
170 km/h. Wat ik zelt erg prettig v i n d is
dat de Regata is uitgerust met een handchokc. wat eveneens het benzineverbruik (zeker op korte ritjes) ten gunste
komt. Tijdens de test was dat ben/ineverbruik /eer acceptabel, l op I 1.7 superbenzme. Daar hielp natuurlijk ook
/.ijn prettig schakelende vijlversnellingsbak aan mee, waarvan de vijf een echte
overdrive is. dat wil zeggen dat je een
hoog gemiddelde kunt rijden met een
laag toerental. Dat gaat alleen wel ten
koste van de felheid in zijn vijfde versnellini>.

De wegligging is van het goedmoedige
sooi t. Als het allemaal wat al te w ild gaat.
waarschuwt hi| met een beetje piepen
van de banden ruim op tijd. voordat ei
rare dingen gebeuren. Wij noemen dat
licht onderstuuid. het geen betekent dat
h i j in een bocht eeist van voren wat weg
wil glijden naar de buitenkant van die
bocht maai na het gas los te laten - een
v r i j natuurlijke icaetie in /o'n situatie komt de achterkant weer rustig bij /onder ere veel achtei uit te breken. Buiten
de üeueveiis hoe snel de Regata aeceleicert naar /ijii topsnelheid, vind ik het
era prettig als dat andersom ook /onder
problemen gebeurt, bn dat afremmen
üaat ook /ondei scheel te trekken ol lndinc te krijgen. Puike en goed doseerbare remmen heelt deze Regata.

O\crd\\ars \oonn gcpLuitste hinmotor.
Cilinderinhoud l 5 X 5 c m 3 Boring \ slag
84 x 71.5 mm. Compressieverhouding
9.5:1 l duhhclc carburateur. Ma\. \ermogen X2 pk bij 55(10 om\\ min. Ma\.
koppel 123.6 Nm bi| 2900 omu mm.
Voor\\iekuindnj\mg. 5-\ersnelhngsbak
met achteruit. Wielophanging \oor
McPherson met schroeheren. Achter
onafhankeli]k. blad\eren. dubbehverkende tndraullische telescoop, schokdempers rondom.
Ihdraullisch gescheiden remcireuit \oor
achter, vacuüm bekrachter. schi|vcn
voor trommels achter. Lengte 426 cm.
breedte 165 cm. hoogte 142 cm \\ielbasis 246 cm. Spoorbrecdte voor 140
cm. achter 146 cm Massa SSS kg. Ma\.
aanhang gewicht geremd 1000 kg. Banden 165 65 SR 14 Brandstol superben/ine. Inhoud brandstoltank 55 liter.
Draaicirkel 10.3 metei.

Het nieuwe vlaggeschip van Honda, de
Legend is een product van de samenwerking tussen Honda en Austin Rover
en \vordt gefabriceerd in de Engelse
Austin Rover fabriek te Covvley.
Alle Legends. waar dan ook geproduceerd. moeten een omvangriik kvvaliteitsgarantieprogramma doorlopen, dat
garandeert dat alle Legends aan de hoge
eisen van Honda voldoen.
Het ri|den met de Legend is een ple/ierit!e aanseleeenheid.

Topsnelheid 170 km h.
Acceleratie v jn O tot 100 km hm l l sec.
BrandstoUerbmik gemiddeld l op 11.7
ti|dens test

Geld:
/ 26.690.- mei BT\\. MoU>rri|tuigenbelastmg v .m / 440.- tot / 452.- per
laar.

Veel geschakeld hoeft er niet te worden.
De eerste in serie geproduceerde zescilinder motor van Honda is uiteist soepel
maar beschikt toch over voldoende trekkracht om er een flinke snelheid mee te
ontvv ikkelen. De motor heeft een inhoud
van 2493 cm3. een max. vermogen van
173 pk bi| 6000 ormv/min en een max.
koppel van 217 Nm bi] 5000 om\\/mm.
Het sprint|e van O tot 100 km/h vergt
slechts S sec. en de topsnelheid is ruim
210 km/h. De weghgging is uitstekend.

F1.750,- EXTRA
INRUILVOORDEEL
Als u voor i mei a.s. een nieuwe Fiat Regata koopt,
trakteert de Fiat-dealer u op extra inruilvoordeel.
Het inruilbedrag van uw huidige auto zoals die in
de ANWB/BOVAG-koerslijst vermeld staat wordt met maar
liefst f 1.750,- verhoogd. Maar ook als u niets heeft in te ruilen
profiteert u van deze aktie.
Snel dus naar de Fiat-dealer.

Het is/over. de Citroen 2CV oftewel het
Lelijke Eendje gaat volgend jaar uit productie. De consequenties voor Nederland zijn nog niet in details bekend maar
Citroen Nederland houdt er rekening
mee dat het aantal 2CV's dat voor verkoop m Nederland ter beschikking zal
worden gesteld, drastisch omlaag gaat.
De verkoop van de 2CV is hier bij ons
gestart in 1952 en in dat jaar werden er
183 exemplaren verkocht. Topjaar was
1970 toen er 22.306 2CV\ werden verkocht en l 1.395 Dyanes. Het tijdperk
van de Lelijke Eend is nog niet helemaal
afgesloten maar het einde is toch wel in
/icht.

FIAT. UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE. F I A T

505 SX SELECT, TIJDELIJKEA, 31.995,Inclusief o.a.: 5-versnellingsbak • hoofdsteunen vóór
en achter • midden-armsteun achter • antracietgrijze
veloursbekleding • metallic lak Gris Argente of Bleu
Delft • matzwarte antenne • radio-inbouw voorziening
• aërodynamische wielplaten • beschermende sierstrips
• zwarte raamomlijsling . Turbo Injection striping •
van binnenuit verstelbare buitenspiegel links én rechts
. SX monogram • Select signering. Bovendien op
de 2 liter versie: elektrisch bedienbaar schuifdak •
185/70 TKbanden • veiligheidsgordelsachtcr.

L

\ I I I \ I R I \ ( , S M ) S I I N 14^0. \\IJ/I(,INC,I N \OOK1H l IOUHI N l'l UG1:OI 1 Al HOI I I \SI DI1UC1 I I W N II Cl M I N AANTOI kkl l IJkl PRIJS IIJDL1 IJkUN \l C849,- PER \1.-UND(EXC1.13T\V)OP BASIS VAN 4S MAANDEN EN 20UOO KM PEK JAAR

Zandvoort

De prijzen vaneren van ƒ 62.990,voor de eenvoudigste uitvoering tot
/ 77.390.— voor de Legend automaat
met alle mogelijke opties. De levering
begint in mei a.s.

TOT l MEl A.S.

De Peugeot 505 staat al jarenlang bekend als een zakelijk verantwoorde aanschaf.
Dat blijkt wel uit het feit dat er al meer
dan een miljoen verkocht zijn.
Niet alleen beschikt hij over een representatief
uiterlijk, óók z'n duurzaamheid en lage kilometerkosten dragen bij aan z'n populariteit
Zo heeft hij slechts éénmaal per 20.000
kilometer een grote beurt nodig. En ook qua
inruilwaarde zit u gunstig met een 505.
Nu de 505 SX Select 1.8 wegens succes
wordt geprolongeerd, zal z'n populariteit nog
wel verder stijgen. Te meer daar er nu ook een
505 SX Select met 2 liter motor verkrijgbaar is,
inclusief onder meer een elektrisch bedienbaar schuifdak!
Naast de toch al luxueuze standaarduitrusting, krijgt u in deze speciale uitvoeringen een aantal chique extra's. Zonder dat daar
extra aanschafkosten tegenover staan!
Normaal zou deze 505 met 1.8 liter
motor een prijskaartje van f34.995,- moeten
hebben. Nu betaalt u slechts f31.995,-,
een voordeel van f3.000,-. Voor de SX Select
met 2.0 liter motor betaalt u nu f34.495,-.
Dit royale aanbod is tijdelijk. Maar als
u er snel bij bent, kunt u zich verzekeren van
jarenlang exclusief rijplezier. Dat begint al met
een comfortabele proefrit Waarna u moeiteloos zult beslissen. M PEUGEOT SOS

I'KIJ/I \ I M l I I I V i l \C1

Gaat het wat erg hard een bocht in, dan
dribbelt hij wat over zijn voorwielen naar
de buitenkant van die bocht maar even
gas loslaten en h i j volgt direct weer het
goede spoor.

(advertentie)

Prestaties:

Lelijk Eendje uit
productie

Samenvattend, het is een heerlijke en
vooral stile gezinsauto, die ook als ?ukenauto /eker niet misstaat.

Honda Legend geïntroduceerd

Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
PTNt2'16'21

Nieuwe en inruil
RENAULTs?

Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.
Telefoon: werkpl./mag. 12323
showr.
13360
OFF. RENAULT Service en Verkoop

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.

Gezellige paasstukjes.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Slotman &
van den Bos
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN

Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

Hondenkapsalon „ELSE Molenaar
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507 -1 30 77
Lorentzstraat 158-Zandvoort

TOKO SUPERMARKT
gelegen op trekkerskamp De Branding
vraagt

vakantiemedewerkers m/v
leeftijd ± 15 t/m 19 jaar.
Liefst met enige ervaring in het winkelbedrijf en snackbar.
Wij bieden een werkweek van ± 20 uur
of meer. Correcte betaling en een prettige werkomgeving.
Interesse?
Bel dan 02507-12830 voor een afspraak.
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De allerlaatste les op
de Jaap Kiewiet Mavo
In de Jaap Kiewiet Mavo
aan de Sophiaweg werd afgelopen vrijdag de allerlaatste
les gegeven. Daarmee is na
een langzame afbouw definitief een eind gekomen aan
het negenentwintig-jarig bestaan van deze school, die in
1958 met twee lokalen in de
Wilhelminaschool werd gestart als christelijke ULO,
De lokalen van de Jaap Kiewiet
Mavo werden afgelopen dagen allemaal ontruimd. Het merendeel van de
inventaris gaat naar de Beatrixschopl, de rest wordt verdeeld over allerlei scholen in de omgeving. Aan het
functioneren van de school is daarmee
definitief een einde gekomen, zoals enkele jaren geleden al te voorspellen
was.
De klassen werden steeds kleiner
waardoor het aantal 'leraarlessen', dat
door de overheid wordt bepaald, terugliep. Maar omdat daardoor ook een
aantal vakken niet meer gegeven zou
kunnen worden, werd door het schoolbestuur om een uitzondering op de regel gevraagd. De overheid stemde hierin toe, maar stelde als voorwaarde dat
er dan 'afgebouwd' zou worden. Het
bestuur had geen keuze en moest dus
besluiten, geen nieuwe leerlingen
meer aan te nemen.
Hierop werd de aanvraag voor de
benodigde 'leraarlessen' voor honderd
procent gehonoreerd. Zo kon het gebeuren dat een leerkracht in dienst
werd gehouden voor drie leerlingen en
één leraar zelfs voor slechts één leerling. Zo kon toch een eindexamen-pakket aangeboden worden, dat overeenstemde met de wensen van elke
leerling.
[ Omdat de terugloop van het aantal
! leerlingen al duidelijk werd, door het
dalende geboortecijfer, trachtte de
laatste directeur, Berkenbosch, de
school een bredere basis te geven.
Rooms-katholieke kinderen gingen
veelal naar scholen in Haarlem of
naar de Gertenbach-Mavo, in verband
met het protestant-christelijke karakter van de Kiewiet Mavo. Vandaar dat
Berkenbosch pogingen in het werk
stelde, de Jaap Kiewiet Mavo een meer
oecumenisch stempel te geven. Maar
wat dat betreft was hij zijn tijd vooruit. Dit idee stuitte toen noe OD bezwa-

met Jaap Kiewiet aan het
hoofd. Na een uitbreiding met
twee lokalen in de Mariaschool, kwam in 1962 het
pand gereed, dat tot op heden
als onderkomen dienst heeft
gedaan. Vrijdag bracht de
oud-directeur ter gelegenheid
van de laatste lesdag een laatste bezoek aan de naar hem
genoemde Mavo.

ren, terwijl de verschillende kerken el- ren. De eerste leerlingen van Kiewiet
kaar juist tegenwoordig meer benade- zijn dus momenteel ongeveer zeventig
ren.
jaar oud. In 1929 kreeg hij een betrekking op de Julianaschool, waarvan hij
Later had hij meer succes toen de later hoofd werd. In 1958 werd hij
banden met de katholieke lagere scho- hoofd van de ULO, waar hij ook nog
len verstevigd werden.
Frans en Engels gaf.

Chaos
De school was in 1958 ook gestart als
een christelijke ULO< zij het zonder
naam. Predikant dominee De Ru, indertijd bestuurslid van de christelijke
Wilhelminaschool, had uitgezocht dat
er eenendertig potentiële leerlingen
waren voor een christelijke middelbare school, voldoende om tot stichting
hiervan over te gaan. Door de samen-

De school
gaat
definitief
dicht
door Joan Kurpershoek
werking met het bestuur van de Julianaschool, eveneens christelijk, ontstpnd de Stichting Christelijk Onderwijs en werd de ULO een feit. Aan het
hoofd kwam de negenenveertig-jarige
Jaap Kiewiet te staan.
Kiewiet had al een lange carrière
achter de rug. Na in 1927 als achtien-jarige zijn onderwijzersakte behaald
te hebben, begon hij zijn loopbaan in
Winschoten, waar hij les gaf aan leerlingen die amper twee jaar jonger wa-

Voor deze school waren toen twee
lokalen en een bestuurskamer beschikbaar op de Wilhelminaschool.
Later kwamen daar nog twee lokalen
bij, wat echter nog al eens problemen
gaf. Jaap Kiewiet: "De twee nieuwe
lokalen die wij kregen, bevonden zich
namelijk in de Mariaschool. Bij de wisseling van de lessen, moesten de onderwijzers dus tussen de twee scholen
pendelen. Op dat moment waren de
leerlingen alleen en daar wisten zij wél
gebruik van te maken". Het gevolg
was dat de leerkrachten bij aankomst • Oud-schoolhoofd Jaap Kiewiet en de huidige directeur, Berkenbosch, zijn
af en toe een complete chaos aantrof fen.
in Nederlands en Duits, later aange- de Jong gingen wij de eerste jaren naar
In 1962 was echter het gebouw aan vuld met handelskennis. In 1974 werd de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Cende Sophiaweg klaar. Zes lokalen be- hij directeur, omdat Kiewiet vanwege trale in Austerlitz, waar wij in tenten
vatte dit aanvankelijk. In dat jaar de pensioengerechtigde leeftijd aftrad. overnachtten. Daar heb ik vaak 's
werd ook Berkenbosch als leerkracht Kiewiet kon toch echter moeilijk af- nachts rondgelopen, want die jongeaangetrokken. Hij had daarvoor al een scheid nemen van het onderwijs, ren hadden nog al eens de neiging om
jaar moeten wachten, want bij zijn sol- waardoor hij nog een jaar als leraar voor het slapen tussen de tenten rond
licitatie in 1961 ging een ander voor, aardrijkskunde aanbleef. "Voor mij te gaan zwerven. Dus zij moesten echt
terwijl beide aan alle voorwaarden vol- was dat wel prettig", geeft Berken- teruggestuurd worden".
deden. In de statuten was opgenomen, bosch toe, "want ik kon hem altijd nog
dat in eerste instantie een gerefor- even wat vragen als iets mij onduidemeerde leerkracht de voorkeur had, in lijk was". Maar in die tijd al kondigde
tweede instantie pas een hervormde. zich een daling van het leerlingenaanLater werden de reisjes steeds luxer.
Om een keuze te maken tussen de twee tal aan. "Dat was inderdaad toen al
Met de brugklas werd Texel aangegegadigden werd gebruik gemaakt een zorg", aldus Berkenbosch.
van een probaat middel. Beide heren Nadat de ULO in 1968 ten gevolge van daan, terwijl de hogere klassen Parijs
moesten een lootje trekken, waarbij de Mammoetwet was veranderd in een bezochten of zelfs op wintersport ginhet lot in het nadeel van Berkenbosch Christelijke Mavo, werd als hommage gen. "We hadden geweldig veel pleuit viel. De heer Rijks was in dat jaar aan de oud-directeur, enkele jaren na zier", herinnert Jaap Kiewiet zich, "als
de gelukkige die de betrekking wél zijn pensionering de naam Jaap Kie- moest er ook toen 's nachts opgetreden
worden. Want als je dat niet deed,
wiet aan de school gegeven.
kreeg.
maakten de meisjes de hele nacht
Door de ontmoeting van beide direc- keet". En ook de jongens buitten de
teuren, afgelopen vrijdag, kwamen tal afwezigheid van de leraren 's nachts
van herinneringen boven, vooral aan flink uit. "Ik weet nog wel dat ik in
Het jaar daarop werd Berkenbosch de vakantie/werk-weken. Jaap Kie- Monschau een kamertje apart kreeg,
wel aangenomen. Hij begon met lessen wiet: "Door de bemiddeling van Han maar dat ging toen niet goed. Daarom

Sit-down staking

Aardrijkskunde

Haar komst naar ons dorp had te
maken met de werkzaamheden van
haar vader bij de Nederlandse Ballast
Maatschappij, die als uitvoerder werd

Beethovencyclus
in Concertgebouw
ZANDVOORT/HAARLEM
- Het Noordhollands Philharmonisch Orkest organiseert in
de maand mei in het Concertgebouw te Haarlem een Beethovencyclus, waaraan enkele
zeer bekende musici deelnemen. Dirigent is Thomas Sanderling.
De cyclus bestaat uit drie concerten,
die respectievelijk op de dinsdagen 12,
19 en 26 mei zullen plaatsvinden. De
eerste avond worden de Pianosonate
nr.l, het Pianoconcert nr.l en de Symfonie nr.l uitgevoerd, waarbij pianist
Ronald Brautigam als solist zal optreden. Op 19 mei is violiste Emmy Verhey als soliste aanwezig. Uitgevoerd
worden dan de Fr
uhlingssonate voor viool en piano, de
Symfonie nr.6 ('Pastorale') en het
Concert voor viool en orkest.
De laatste avond geeft wederom
weer een optreden van een pianist. Solist is deze keer Justus Prantz. Op het
•programma staan het Strijkkwartet
^op.74 ('Harfenquartet'), het Pianocon•cert nr.5 en de Symfonie nr.7. Aan dit
'concert zal ook het Rafael-strijkkwar[tet zijn medewerking verlenen.

ingezet bij de Amsterdamse Waterleidingduinen, en in de kost was bij
„Dove Kaatje", zoals de Zandvoorters
café Heemskerk noemden. Omdat hij
zijn gezin weer bij elkaar wilde hebben
verhuisden ze naar Zandvoort en toen
gebeurde het op een dag dat Marie in
de Haltestraat moeilijkheden kreeg
doordat haar ceintuur tussen de spaken van haar fiets kwam. Adriaan
schoot te hulp en nu zou het leuk zijn
om te vertellen dat het toen meteen
klikte.
Niets daarvan: Limburgse Marie
gaat niet over één nacht ijs! Uiteindelijk kwam het er toch van en er werd
een huis in de Noorderstraat gehuurd,
met dien verstande dat Adriaan buiten wachtte als Marie er aan het werk
was en omgekeerd. Samen zonder geleide in een huis zolang je niet getrouwd was gaf in die tijd geen pas.
Nadat in verband met een sterfgeval
in de familie het huwelijk eenjaar was
uitgesteld kwam er opnieuw iets tussen, namelijk het uitblijven van het
geboortebewijs van Marie, en dat had
weer iets te maken met twee verschillende data. Volgens haar moeder is
Marie geboren op 7 mei 1916, volgens
de burgerlijke stand van Eijgelshoven
op 7 juni van dat jaar. Op een gegeven
moment moest de knoop worden doorgehakt en werd besloten de laatste datum maar aan te houden. Aardig detail: in huize Paap, Koningstraat 72,
zijn er zowel op 7 mei als op 7 juni
gebakjes bij de koffie!
De bruidegom („We waren thuis
met een man of zeven") vertelt dat hij
na de Hogewegschool dennen ging
planten bij de golfbanen, er daarna de
schapen ging hoeden en toen baanschouwer werd bij de spoorwegen. Ondanks aanvankelijk heimwee naar het
Limburgse denkt zijn vrouw met plezier terug aan de vijftien vooroorlogse
jaren, waarin ze als hulp van de familie Mulder („Noack's Vleeschwaren")
een gezellige tijd had. Maar de oorlog
liet ook hen niet onberoerd. Hun huis
werd afgebroken en ze vonden onderdak bij „Opa de Kortstaart" in de Willemstraat. Dat alles was echter niets
vergeleken bij die dag m november
1944 toen Adriaan behoorde tot een
groep Zandvoorters die- bij een razzia
gevangen waren genomen en op transport werden gesteld. Marie bleef zonder inkomsten achter. Dat ze naar
Haarlem ging lopen om bij de spoorwegen een toelage te vragen deed ze
eigenlijk meer voor de in verwachting
zijnde vrouwen van eveneens weggevoerde collega's dan voor zichzelf. De
resultaten waren povertjes.

Een zeer 'gewichtige' vis
ZANDVOORT - Visrestaurant Schut, in de Kerkstraat, kreeg afgelopen
week een wel zeer bijzondere aanwinst. De leverancier bezorgde Lo Balledux, de eigenaar van het restaurant, een heilbot van maar liefst vijftig
kilo, met een lengte van twee en een halve meter. Alleen de kop van het
dier woog al zeven kilo.
Om na te gaan hoe oud de vis was, bezocht de fotograaf van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Bram Stijnen, met één van de schubben dierenarts Dekker. Uit het aantal ringen op de schub bleek dat de heilbot
tweeenvijftig jaar oud moest zijn. Het dier was dus nog niet echt hoog
bejaard, want deze vissoort kan ongeveer tachtig jaar oud worden. Op
deze leeftijd wordt dan meestal een lengte van ongeveer drie meter
bereikt.
De meeste heilbots worden vanuit Noorwegen geïmporteerd, maar deze
was bij toeval gevangen door een Urker kotter die op de Noordzee op
scholvangst was. Via zijn contacten met deze visserswereld kon Lo Balledux dit exemplaar bemachtigen. Hij kan in ieder geval voorlopig heel wat
gepocheerde heilbot presenteren.

Postduiven moeten worden opgehokt
ZANDVOORT - In verband
met bepaalde landbouwprodukten moeten postduiven tot
en met 29 mei worden opgehokt, om 'vreterij' te voorkomen. Daardoor kunnen zij ook
geen slachtoffer worden van
de eventuele jacht die in deze
periode op wilde en verwilderde duiven wordt gemaakt.

Deze maatregel is vooral genomen
om de pas gezaaide gewassen, die een
grote aantrekkingskracht op duiven
hebben, te beschermen. De dieren
moeten elke dag, dus ook in het weekend, worden opgehokt tot 17.30 uur.
mogen zij wel deelnemen
Ook na de bevrijding kwamen de Tussendoor
wedvluchten en africhtingen
spoorwegen nauwelijks over de brug. aan
Voor Adriaan kon er alleen een paar maar na aankomst moeten zij binnenklompen af. Begrijpelijk dat de lust om
weer op het baanvak te gaan werken
ontbrak. „Ik had hem trouwens niet
laten gaan" aldus resolute Marie. Er
ZANDVOORT - Een Zandvoortse
werd een paard gekocht en met schelpenvissen en 's zomers met ritjes langs inwoner meldde vorige week dat hij
ZANDVOORT - De onlangs gehou- het strand kwam er toch brood op.de was beroofd door een vrouw en een
jongeman. De twee waren voor hem
den collecte voor de Nederlandse Hart- plank.
geen onbekenden. De vrouw kwam wel
stichting is een groot succes geworden.
De totale opbrengst kwam op ƒ
Adriaan en Marie hebben het goed, vaker bij het slachtoffer als zij in fi16.694,90 wat ruim ƒ 1200,- meer is dan zijn gezond, gelukkig met elkaar, met nanciële nood zat.
De Zandvoortse werd later aangehet bedrag van vorig jaar.
hun zoon, schoondochter en de twee
kleinkinderen. „Wat we dinsdag gaan houden en legde een bekentenis af.
De Nederlandse Hartstichting is doen? Dat zien we wel, We laten het Een andere inwoner van de badplaats
werd later aangehouden als tweede
dan ook collectanten, gulle gevers en rustig aan Jan over".
verdachte. De politie stelt nog een naallen die op enige wijze hebben meegewerkt aan dit succes, zeer dankbaar.
Kr. M. der onderzoek in.

• De uitvoeringen beginnen om 20.15
uur. Voor het volledige programma is
een 'abonnement' te verkrijgen, dat f.
'. 40,- kost en f. 25,- voor CJP-kaarthouders. De toegang voor een concert bedraagt f. 18,-, CJP f. 10,-.

Collecte voor
Hartstichting
brengt veel op

Foto: Berlott

ben ik later op dezelfde zaal gaan slapen en toen zorgde ik wel dat het goed
ging".
Het lerarenteam had echter niet altijd alleen met de leerlingen te maken.
"In Echternach sloten op een gegeven
ogenblik de jongens uit het dorp de
jeugdherberg af. Zij hielden een sit-down staking pal voor de voordeur,
omdat zij niet met meisjes uit mochten. Wat dat betreft hadden wij natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid. Maar door met hen te praten
kweekten wij wel begrip, zodat zij hun
actie staakten. Later zijn de meisjes
wel met hen uitgegaan, maar wij gingen mee".
Voor beide directeuren behoren dit
soort belevenissen nu tot het verleden.
Was het voor Kiewiet in 1975 al afgelopen, voor Berkenbosch komt er met de
sluiting van de school definitief een
eind aan. Tegen deze sluiting kijken
beide toch op een wat andere wijze
aan. Voor Berkenbosch is er een periode afgesloten, wat inhoudt dat er weer

vooruit gekeken moet worden. "Ik heb
hier fijn gewerkt, maar voorbij is voorbij", aldus de laatste directeur van de
Jaap Kiewiet Mavo. Bij Jaap Kiewiet
zelf valt enige weemoed te bespeuren,
al laat hij zich daar niet zo duidelijk
over uit. "De verhoudingen zijn hieraltijd goed geweest en daarom heb ik
hier ook altijd prettig gewerkt".
Na de laatste schoolonderzoeken,
onderdeel van het eindexamen, gaan
de deuren van de Jaap Kiewiet Mavo
deze maand definitief dicht. Hiermee
komt een einde aan een stukje Zandvoorts historie. Er bestaat echter een
mogelijkheid voor oud-leerlingen,
-leerkrachten en allen die met de
school te maken hebben gehad, om elkaar nog een keer te ontmoeten. Bij
voldoende animo zal er over enkele weken een reunie worden gehouden,
waarvoor men zich echter wel snel
moet opgeven. Dat kan by oud-leerhng Jaap Hoogendijk, Van Lennepweg 40-11, Zandvoort. Telefoon 17966,
tussen 18.00 en 19.00 uur.

Schadelijke stoffen hoeven niet meer
door de gootsteen of in de vuilnisbak

Gouden Bruiloft

Deze week viert opnieuw een
Zandvoorts echtpaar zijn goude bruiloft, om precies te zijn
.óp 21 april! Dit keer zijn het
autochtonen, hoewel, niet hefemaal, want ze mag dan ruim
zestig jaar in Zandvoort wonen, waarvan vijftig als de
vrouw van Adriaan (Rossie)
Paap, de in het Limburgse Eijgelshoven geboren Maria Catharina Verhulst is toch een
vreemde.

nog even getuige van de laatste les, die vrijdag op de Mavo werd gegeven.

Man beroofd

gehouden worden. Na 17.30 uur mogen
de landbouwers niet meer schieten op
overvliegende postduiven.
De Postduivenhouders Organisatie
en het Landbouwschap, die gezamenlijk tot deze afspraak zijn gekomen,
dringen er in het belang van duivenhouders en landbouwers met grote
klem op aan, zich strikt aan de ophokplicht te houden.

Thuis schrijven
voor gevangenen
ZANDVOORT - De bijeenkomsten van Amnesty International in de openbare bibliotheek en Nieuw Unicum, om te
schrijven voor gevangenen,
komen te vervallen. Dit kan
nog wel thuis.
Een steeds grotere groep mensen
schrijft de kaarten en brieven al thuis.
Maandelijks verzorgen leden van Amnesty International vertalingen, welke overgeschreven en verzonden kunnen worden Deze vertalingen worden
aan huis bezorgd.
Als men op deze wijze het werk van
Amnesty wilt ondersteunen, kan men
zich hiervoor opgeven bij Marga de
Boer, Hogeweg 17, Zandvoort, telefoon
12572.

ZANDVOORT - Schadelijke
stoffen hoeven nu ook in.
Zandvoort niet meer via keukenafvoer of huisvuil in het
milieu terecht te komen. Sinds
afgelopen maandag kunnen
deze stoffen ingeleverd worden
bij een tiental winkels en bedrijven, die te herkennen zijn
aan een sticker op de ruit of op
de deur. Ook kan men terecht
bij een nieuw depot in Zandvoort-Noord, bij de Remise van
Publieke Werken. Hier startte
wethouder Van Caspel maandag-ochtend officieel deze permanente actie.

SCHADELIJKE

***>

HIER
INLEVEREN ....
• Aan deze sticker herkent men winkel of bedrijf, waar schadelijke stoffen
ingeleverd kunnen worden.

In de winkels en bedrijven die aan de
permanente actie 'Schadelijke stoffen? Apart en retour!' deelnemen,
staan bakken opgesteld, waarin de
stoffen kunnen worden gedeponeerd.
Medewerkers van de gemeentereiniging komen hier regelmatig langs om
het verzamelde materiaal op te halen
en af te voeren naar het depot. Daar
wordt alles gescheiden opgeslagen, om
uiteindelijk vervoerd te worden naar
de VAM in Wijster.
Men kan ook direct naar het depot
gaan. Dit is gevestigd bij de Remise
van Publieke Werken, Kamerlingh
Onnestraat 20, en geopend van maandag tot en met donderdag tussen 08.00
uuren 16.00 uur, vrijdags van 08.00 tot
12.00 uur. Indien men na bijvoorbeeld
een zolder- of schuuropruiming veel
schadelijke stoffen heeft, kan voor advies de reinigingsdienst gebeld worden.
Een groot aantal materialen is bijzonder schadelijk voor het milieu.
Daartoe behoren ook stoffen of voorwerpen die voorkomen in de alledaagse huishouding, zoals batterijen, medicijnen, thermometers, verf en lijm.
Ook cosmetica hoort in dit rijtje thuis.
Tot het schadelijke deel van deze laatste groep behoren bijvoorbeeld permanentvloeistoffen, ontharingsmiddelen, nagellak en -remover.
Verder zijn ook oplosmiddelen en fotochemicalién bijzonder slecht voor het
milieu, evenals bestrijdingsmiddelen,
afgewerkte olie en accu's. Voor deze
twee laatste kan men bij een groot
aantal autobedrijven terecht.

houdens komt jaarlijks tien miljoen
ton chemisch afval vrij. Hiervan komt
honderd duizend ton via de riolering
of via het huis- en bedrijf s vuil in bodem en grondwater terecht. Gescheiden inzameling is de enige mogelijkheid waardoor dit kan worden voorkomen. Vandaar dat men in het Gewest
Zuid-Kennemerland tot deze actie
heeft besloten. Wethouder van Caspel
maakte maandagochtend een begin,

In de Nederlandse bedrijven en huis-

Terwijl het brood werd gebakken,
waren de kinderen alweer druk bezig
met het klaarmaken van krentenbollendeeg. Onder de machine werden er
bolletjes van gerold. Zelf mochten zij
deze op de bakplaat leggen, waarna
ook dit deeg via de rijskast de oven in
ging. En om later nog lekker te kunnen snoepen mochten de kinderen zelf
ook nog vulkoeken maken.

Geslaagd als
economotrist
ZANDVOORT - Goos Dumpel is sinds 2 april Econometrist. Die dag studeerde hij af
aan het Erasmus College te
Rotterdam.
De tweeëntwintigjarige Zandvoorter schreef een proefschrift over het
containerbedrijf ECT te Rotterdam,
waar hij als student stage liep. Zijn
schoolopleiding begon jaren geleden in
Zandvoort op de Agatha kleuterschool
en werd vervolgd op de Nicolaasschool.

door bij de beheerder van het depot de
eerste schadelijke stoffen in te leveren.
De stoffen uit Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem en Heemstede zullen
uiteindelijk bij de VAM door specialisten verwerkt worden. Uit een deel worden weer belangrijke en schaarse bestanddelen teruggewonnen, het overige materiaal wordt op verantwoorde
wijze verbrand.

Kleuters Mariaschool weten
al wat zij later worden
ZANDVOORT - De kleuters
van de Mariaschool willen
sinds vorige week allemaal
bakker worden. Vorige week
brachten zij een bezoekje aan
de bakkerij van de firma Balk,
waar zij flink de handen uit de
mouwen hebben gestoken.
De kleuters zijn wel een paar uur te
gast geweest bij Balk, waar zij uitleg
kregen over het maken van brood. Met
behulp van de broodmachine konden
zij vervolgens zelf een groot brood bakken. Zo maakten zij mee, hoe het deeg
eerst werd afgewogen, daarna opgebold en gerold, en hoe het kon rijzen.
Uiteindelijk ging het deeg in blikken
de oven in.

De welverdiende pauze moest - in
een bakkerij - uiteraard iets lekkers
bieden. Als traktatie kregen de kleuters chocolademelk en zelf-versierde
gebakjes.
Natuurlijk werd er ook gedacht aan
de naderende Paasdagen. Voor Palmpasen mochten de kinderen zelf broodhaantjes maken. Maar dat was nog
veel werk, vonden de jonge bakkertjes.
Eerst het deeg in de goede vorm leggen,

oogje erin en dan vleugels, staart en
mond knippen.
Warm van de temparatuur en natuurlijk de inspanning en een hoop
ervaring rijker, gingen de kinderen
naar huis om daar vol trots hun zelf-gebakken spulletjes te laten zien. Volgens de directeur en kleuterleidster
van de Maria Basisschool, Marja Snijders Blok, willen de kleuters sindsdien
allemaal bakker worden.

Zandvoort heeft
een gediplomeerd
visfileerster
ZANDVOORT - In het
Zandvoortse is weer een ijverige leerling geslaagd voor een
beroepsopleiding. Dit keer was
het Elizabeth M. Schuiten,
waarmee Zandvoort er een visfileerster van grote klasse bij
heeft.
Mevrouw Schuiten behaalde namelijk het LBO-diploma aan de School
voor Zeevaart en Techniek in Umuiden, nadat zij het examen Visfileren
succesvol had afgelegd. Naast fileren,
schoonmaken en platsnijden van vis.
scoorde zij ook hoog met het strippen
en panklaar maken van onder andere
plat- en rondvis. Wat betreft soortenkennis behaalde zij de hoogst mogelijke waardering, een tien.
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Te huur

Gestoft,
zit/slaapk.
incl. gebr. k.d.t.

ƒ 425,-p.m.
Tel.
02507-12150

UMAG

Pak niet 100 witte servetten
Sterk absorberend

ISTRIË JOEGOSLAVIË

Alkaline batterijen voor
licht, geluld of extra kracht
Va 6-

NU

te huur aan Nrd
Adnatische kust

GOEDKOPER

Milde shampoo, geschikt
voor dagelijks gebruik
Inh 300 ml 160

NU 2
VOOR

Jumbo wekker In wit, grijs,
rose, groen of zwart 2975

NU

24?s

Chroom /goudkleurige
metalen quartz horloges m
dames en herenmodel

Modieuze damesslips m div
dessins en kleuren
Mt 3444 4 75 en 5 75

75,

NU1.VJCENT
GOEDKOPER

Naadloze beha m div
kleuren Mt 70 80A/AA,
7085Ben75-85C775

NÜ2
VOOR

Aluminium droogmolen, m
hoogte verstelbaar 60 mtr
versterkte nylon waslijn
7750

Oversized herensportshirts
m uni, streep of ruit met of
zonder seersucker
Mt 39/40 t/m 43/44
2575

Heren zwemslip met inzet
m zwart, groen of kobalt
blauw Mt 481375

luxe app., 4-8 pers.,
v.a. 1 juni t/m
30 sept.
Int tel. 02507-16942

Aluminium pannen met
antiaanbaklaag

Gevraagd

WERKSTER

Nu 15.75

Koekepan

.

024 cm 7 75 NU 6.75

voor maandag en
donderdag van
9-12 uur, eens per 14
dagen

Steelpan

.

014 cm 5 75 NU 4.75

Supersmalle (16 mm)
kunststof jaloezieën m wit,
geel of grijs Ook geschikt
voor keuken of badkamer
7 5 x 1 3 0 cm 39 75
90x130 cm 47 75
105 x 130 cm 5575xl75cm4975

750

EierpanO 16 cm 5 75

/12,-p.u.

NU

Kerkman, Haltestraat 63
Tel 12214

GOEDKOPER

120 x 130 cm 6090 x 175 cm 60105 x 175 cm 70.120x175 cm 80-

10.-

NU
GOEDKOPER

Dik brei en haakkatoen
Bol a 100 gram Bol over,
geld terug' Ecru 3,50, wit
4 - en kleur 5 -

NU 50 CENT
GOEDKOPER

Dames glanstrammgspak
met capuchon
Polyester/acetaat
Rose/groen of groen/rose
Mt SML 75-

NU

65r

Allesdrager voor op de auto
Gelast stalen profiel met
anti slip bovenkant Max
belasting 80 kg 3375

NU

Wattenstaafjes, doosje
a 200 stuks 2 75

NU 2
VOOR

475

Melamme serviesgoed
bekers, borden en schalen
In wit, grijs of bleu V.a 2 25
t/m 4 25

Super ferro HD audiocassertes 2 stuks 90 mm. 6 75

NU 50 CENT
GOEDKOPER

NU 5 Q7C
STUKS %f.

4 50 t/m 5.75

NU 75 CENT
GOEDKOPER

Aanbiedingen geldig t/m 18 april 1987

Nll 5 STUKS 14.75
3 stuks 60 mm 6 75

Mesh nylon tenmsschoen in
wit met verschillende
kleurencoTibi naties
Mt 30353675
Mt 36 45 39 75 |J

NU Dr

GOEDKOPER

HEMA
Echt WaarVoorJe Geld-

Gevraagd:

zelfst.
werk. kok
±22 \r.
leerling kok
±isjr.
kelner
serveerster
±20jr.
schoonmaakhulp
afwashulp
Sollicitaties: REST. „LA REINE"
Kerkstraat 15. Tel. 12253

tt S,
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IONCEJENEVER

DE KUYPER

JONGE JENEVER
KETE1GESTOOKT

HELE IITER

jot

MENSEN
DIE MOEILIJK UIT DE
VOETEN KUNNEN,
ZOEKEN MENSEN
DIE STEVIG

IN HUN SCHOENEN
STAAN.

geen 19^45 maar

Ziekenverzorgenden, daar draait het om.
Voor veel oudere mensen komt er een tijd, dat ze hun vertrouwde
omgeving moeten verlaten omdat ze niet meer op eigen benen kunnen
staan. Ze raken soms wat in de war of worden lichamelijk te zwak om
voor zichzelf te kunnen zorgen. Om deze mensen toch de verzorging te
geven waarop zij recht hebben is opname m een verpleeghuis vaak de
enige oplossing.
Voor de verzorging is een groot aantal mensen dagelijks m de weer,
centraal m deze hulpverlening staan de ziekenverzorgenden. Zij zijn
het die door hun dagelijkse verzorging en begeleiding van een verpleeghuis een thuis maken voor de bewoners. Zij zijn de mensen waar
heel veel om draait Daarom moet je wel stevig m je schoenen staan.
Alleen dan maak je er voor anderen het beste van.
Ziekenverzorging. een beroep, dat je bewust moet kiezen.
Ziekenverzorgmg is meer dan op tijd toedienen van medicijnen,
wonden verzorgen, de temperatuur opnemen en de dagelijkse verzorging als het helpen bij het eten, wassen, aankleden enz. Minstens
zo belangrijk is het kontakt met de bewoners. Het is tenslotte niet niks
om je oude vertrouwde omgeving om te ruilen voor een verpleeghuis
en het kontakt met die omgeving te verbreken. Als ziekenverzorgende
zal je op een prettige manier een nieuwe invulling moeten geven.
Veel praten en luisteren. Zorgen voor ontspanning en afwisseling.
Kortom, bezig zijn voor en met de bewoners. Je hebt er ook een eindeloos geduld voor nodig. Je geeft mensen echter wel een zo menswaardig mogelijk bestaan. Daar hebben ze toch recht op.
Ziekenverzorgende worden. Daar moet je wel wat voor doen.
Een beroep waar zoveel bij komt kijken leer je natuurlijk niet van
vandaag op morgen. De totale opleiding duurt 30 maanden, waarvan
de eerste 30 weken uitsluitend theorie. In de rest van de opleidmgstijd
krijg je een praktijkgerichte verdere vorming. Je werkt dan in het
Dr. Sarphatihuis. Gedurende die tijd heb je nog 10 schoolperiodes
van een week voor verdere theoretische opleiding, tentamens en het
eindexamen.
Om tot de opleiding te kunnen worden toegelaten moet je wel minstens
16 jaar en 8 maanden zijn met tenminste 4 jaar LBO (minimaal
2 vakken op C-niveau en 4 op B-niveau), MAVO of HAVO opleiding.
Of KMBO, INTAS dan wel de opleiding verzorgmgsassistent(e) of BVB-I.
Een opleiding waar je verder mee kan.
Omdat er steeds meer ouderen komen kun je met je officieel erkende
diploma ook m de toekomst verzekerd zijn van werk. Gedurende je
theoretische opleiding bestaat er een zakgeldregeling. Tijdens je
praktijkopleiding verdien je een redelijk leerling-salaris. Na het behalen
van je diploma kun je m het Dr. Sarphatihuis een vaste aanstelling
krijgen, je salaris gaat er dan natuurlijk op vooruit
Voor onregelmatige werktijden is er een onregelmatigheidstoeslag van
25% op weekse dagen, oplopend tot 100% op feestdagen.
Ook hiermee hoeft het niet af te zijn. Door je verder te bekwamen is
het mogelijk om door te groeien tot een staffunktie.
Bij een gemeentelijke instelling heb je met een vaste baan bovendien
een aantrekkelijke Gemeentelijke Rechtspositie.
Begin van de opleidingen.
De opleidingen beginnen op 31 augustus en 30 november 1987.
Je hebt hierdoor de tijd je goed te oriënteren op een mogelijk beroep
als ziekenverzorgende. Als je de bon instuurt, ontvang je van ons een
informatiepakket waar tevens een sollicitatieformulier inzit, hetgeen je
kunt opsturen als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet
We nemen daarna kontakt met je op voor een nadere kennismaking.
We organiseren dan een voorlichtingsdag, waann je dan kunt praten
met hen die misschien je toekomstige collega's worden.
Het Dr. Sarphatihuis, een echt Amsterdams verpleeghuis.
Het Dr. Sarphatihuis ligt in een echte Amsterdamse buurt
Vlakbij Artis, de gezellige Dappermarkt, en het Muziektheater, beter
bekend als de Stopera en vlak bij het Centrum. Achter de monumentale
eeuwenoude gevel hebben wij een geheel eigentijdse huisvesting.
De 312 bewoners waarvan 140 lichamelijk zieken en 172 psychogeriatnsche patiënten, komen uit alle delen van de stad.
Wij durven gerust te stellen, dat de sfeer uitstekend is.
Goed om in te werken, prettig om m te wonen. Het Dr. Sarphatihuis is
een echt stukje Amsterdam.

BOLS

BESSEN
JENEVER
LITER 15J5

Spreekt het je aan, vul dan de bon in. Stuur hem m een envelop aan:
Verpleeghuis Dr. Sarphatihuis, Antwoordnummer 10596,
1000 RA Amsterdam (er hoeft geen postzegel op).

Ik weet dat het om een lang niet makkelijke baan gaat
Maar ik wil die mensen helpen. Stuur mij daarom meer
informatie over de opleiding tot ziekenverzorgende.

JS FRANKRUKS'
BEROEMDSTE •
RDDE WUN

RCK
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GEEF OM WAT JE DOET.
WORDT ZIEKENVERZORGENDE IN HET
VERPLEEGHUIS DR. SARPHATIHUIS
(Gemeentelijke dienst voor bejaardenverzorging)
Roeterslraat2,1018WC Amsterdam.

Naam:
Adres:
. Plaats:.
Postcode:
Telefoon:
Genoten opleiding:
Zenden aan antwoordnummer 10596,1000 RA Amsterdam.
(Geen postzegel plakken).
ZN
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DEZE vrolijke tekening vraagt om mooie kleuren. Probeer het eens met verf.
Natuurlijk mag je ook viltstiften of kleurpotloden gebruiken.

Hannie Schaftschool 1961

Dit is een portret van de vijfde klas van de Hannie Schaftschool, met
meester Sijpestein. De foto is genomen in 1961.
De leerlingen zijn: (van links naar rechts)
Eerste rij: Gert Tebbenhof, Cor Kunst, Marja Vos, Robin Boeree, René
Korver, Jacob van de Bos, Pieter Wingerder, Peter Schut en Pim Sinke.

Met dank aan Joke van Zon-Zwemmer, van wie deze foto is.

Derde rij: Aagje Koper, Marietje van de Klauw, Hanneke Keislair,
Paulien Goll, Feikje Halderman, Hans de Haan, Erik Hoekman, Cor
Polak, Roy Deis en Sonja Haanschoten.

Lezers die een bijdrage willen leveren aan deze foto-rubriek, nodigen wij
uit een oude foto in te sturen of af te geven op het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Liefst met het jaartal en zoveel mogelijk namen van de afgebeelde personen. Oude schoolfoto's zijn welkom, maar ook foto's van toneel-, sport- en andere verenigingen. Het moment waarop de opname is gemaakt, moet echter wel meer
dan tien jaar geleden zijn.

Vierde rij: Else Keizer, Nelleke Althuisius, Astrid van der Moolen, Joke
Zwemmer, Ingrid Koper, Inge Beekman, Nora van der Sluijs, Joke Lever,
Kitty Brilleman, Rochelle Allebes, Fransje Sneiders en Ans Drayer.

Men ontvangt de foto zo spoedig mogelijk terug, plus een exemplaar van
hetzelfde formaat als hier is afgedrukt. Voor meer inlichtingen kan men
bellen: 12066 of 17166.

Tweede rij: Annemijn Smink, Johaantje Keur, Inge Beek, Sietske van
de Bos, (meester Sijpestein), Annemieke de Rijcke, Helmuth Schon, Rob
Smink en Jaap (achternaam onbekend).

Zandvoortse groenteman wint wedstrijd
ZANDVOORT - Groenteman Aart Veer werd kort geleden weer eens beloond voor de
creativiteit waarmee hij zijn
etalage weet in te richten. Bij
een 'Kiwi Display'-wedstrijd,
kwam hij bij de beste acht van
de tweehonderd vijftig deelnemers.

Aart Veer was erg blij met de eer, om
bij de eerste acht te zijn. Wie de allerbeste was, werd namelijk niet uitgezocht bij deze etalage-wedstrijd. De organisator hiervan was de importeur
van Nieuw Zeeland Kiwi's, Interfresh,
die dit soort wedstrijden ook als promotie ziet. De etalages moesten in september op zo creatief mogelijke wijze
ingericht worden, met gebruik ma-

kmg van deze vruchten. Voor Aart
Veer was dat een kolfje naar zijn hand.
"Voor ons is de kiwi een leuk artikel,
waarmee ik juist al vaker acties heb
gedaan". Van de versierde etalage
moesten foto's opgestuurd worden,
aan de hand waarvan de beoordeling
later plaatsvond.
De groenteman doet trouwens wel
vaker mee met dit soort wedstrijden en
valt bijna altijd in de prijzen. Maar dat
lijkt ook niet zo vreemd. "Vroeger wilde ik eigenlijk etaleur worden of in de
reclame gaan. Dus standbouw is wel
een hobby van-mij. En als die zo gewaardeerd wordt, is dat toch wel leuk".
De prijzen werden verloot onder de
beste acht deelnemers. Dat gebeurde
27 maart m het World Trade Centre in
Amsterdam, waarbij de importeurs uit
Nieuw Zeeland allen aanwezig waren,

evenals de ambassadeur. Een verslag
en foto's hiervan volgden in het vakblad. De meest indrukwekkende prijs,
een auto, was echter niet voor Aart
Veer weggelegd. Wel kreeg hij een geheel verzorgd weekend aangeboden in
het Manott Hotel te Amsterdam, compleet met champagne-brunch, diners
en kaarten voor theaterbezoek. "Het is
natuurlijk wel jammer als je zo'n auto
nét niet wint, maar ik ben toch heel
blij dat ik medewinnaar ben".
Aart Veer is ondertussen ook uitgenodigd voor een display-wedstrijd met
mango's, waaraan slechts vijfendertig
bedrijven mogen deelnemen. Voor de
Zandvoortse groenteman een aanleiding om zich weer eens uit te leven. In
mei kan men dan op de Grote Krocht
beslist opnieuw een kunstig versierde
etalage aantreffen.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel voor vrijdag
12.00 uur-onskantoor, telefoon

PAASKLEURPLAAT
Wie kleurt deze plaat het mooiste in? Ter gelegenheid van de paasvakantie is voor de jeugd
deze fraaie tekening afgedrukt, die mag worden ingekleurd. Pasen en creativiteit gaan traditioneel hand in hand, denk alleen maar aan het eieren-schilderen. De fraaist ingekleurde
tekening wordt beloond door de redactie met een leuk prijsje. Inzendingen voor l mei opsturen
naar: Weekmedia b.v., Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
NAAM: ....

17166

STRAAT:
PLAATS:

.

LEEFTIJD:

Het Bejaardencentrum
Huis in het Kostverloren
met 99 bewoners en 57 bejaardenwoningen te
Zandvoort.
In de verzorgingssector ontstaat binnenkort een
vacature voor

A. Bejaardenverzorgende
of Bejaardenhelpende
Parttime 20 uur per week
in wisselend rooster.

B. Oproepkrachten
Bekend met verzorgende werkzaamheden in
een bejaardentehuis, voor ochtenden en/of
avonden.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
C.A.O. van bejaardentehuizen.
Inlichtingen te verkrijgen bij het hoofd verzorging, Mevr. M. Potgiesser-Zwemmer.

Zoveel
extra's,
dat
we
de
kleur
J maar eenvoudig hebben gehouden.

Sollicitaties te richten aan Mevr. B. C. C. M. van
Dril, directrice Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1,
2042 PM Zandvoort.
telefoon 02507-16945.

radio stiphout
Sinds 1938 een begrip in HAARLEM

NU OOK IN ZANDVOORT
Ons filiaaladres (voorheen NOEFAR-WILKES)
Thorbeckestraat 15 t/o het CASINO
Tel. 13378

NOG 2 WEKEN
en dan hopen wij u te
verwelkomen in onze geheel
vernieuwde zaak
(tot dan verkoop achterom)

Wie graag in een bijzondere
auto rijdt, veert nu verheugd op.
Want u kunt nu de hand leggen
op een speciale, zeer beperkte editie van de Renault 9 en 11: de Renault 9
en 11 Spring.
Twee krachtpatsers met vele
extra's. Om er een paar te noemen:
• zonwerend glas • sportstuur met
Spring-badge «5 versnellingen
• wit zonnedak • van binnenuit ver-

stelbarc buitenspiegels • sierlijk
gelijnde beschermstrip_s • badging_op
achtersüilen en achterklep.
Waarbij de Renault 11 Spring
bovendien nog eens over een deelbare achterbank en ruitewisser achter
beschikt (zowel in 3-deurs- als in
5-deursuitvoering). De Renault 9 en 11
Spring zijn GTL-versies. Wat betekent dat u beschikt over 68 paardekrachten en een straffe 1400 cc motor.

5 jaar plaatwerkgarantie.

Dit alles bij elkaar optellend, zal
't u niet verwonderen dat we de
kleur maar eenvoudig hebben gehouden. Nou ja, eenvoudig...
Hun hagelwitte uiterlijk (tot aan
bumpers en wieldoppen toe)
maakt de Renault 9 en 11 Spring zonder meer tot een opvallende versdiijning op de weg.
Zoals gezegd is de oplage beperkt, dus snel beslissen is vereist.

1NAULT 9/11 SPRING)

Kom daarom vandaag nogbij ons langs
voor 'n proefrit.
Renault 9 Spring f 23.900,-,
Renault 11 Spring f24.750,- (3-deurs)
en f 25.800,-(5-deurs). Afleveringskosten f 420,-. Prijzen inclusief BTW.

Wijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.
De Renault dealer informeert u desgewenst over financiering of leasing.

C49-K

Renault adviseert elf oliën.
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Het zal wel even wennen zijn zonder
ED, die ons na ruim 11 jaar, op eigen
verzoek heeft verlaten
daarom als troost

De Hema doet er een schepje
bovenop met Pasen.

één SPORTTAS

^•^

Onze banketbakkers hebben er een schepje bovenop gedaan. U hebt met Pasen extra
keuze uit gebak dat uit de allerbeste ingrediënten is bereid. Met royale hand gevuld.
Alles vers natuurlijk. En omdat we de Hema zijn, wordt 't een vrolijk én voordelig Pasen.

kado

Paastulband, bereid met échte boter en gevuld met vruchtjes. 425 gram. 3.75.
Paasslagropmtaart, royaal in 2 lagen gevuld met verfijnde banketbakkersroom
17.50NÜ 15.75. Chocoladetaart,gevuld metadvokaat-slagroom.Gegarneerd met marsepeinen kuikentjes. 8.75.
*fes Paasstol met rozijnen, krenten,
vruchten en spijs,
gram 4.50.

Bij aankoop van ƒ 100,•v LM l

l M m l ^1V^

(zolang de voorraad strekt)

Goede vrijdag gesloten

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 t.o. Politiebureau. Tel. 15602. Zandvoort.

ECHT SPAANS... JE PROEFT 'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Vrijdag en zaterdag:

Aardbeientaartje
Amsterdams
paasbrood

Roomboterallerhande,
250 gram 235
Macon Superieur 'Chedeville
1985' Lichte en fruitige, rode
wijn Ideaal bij vlees- of kaasgerechten 6 75 ET!95

Pan Castilla 3 stuks 1.45

Jong belegen Goudse
kaas l kg 10 90

ECHTE BAKKER BALK
HOGEWEG 28

Gelderse
achterham
100 gram

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

210
Fncandeau 100 gram

195

Verona ham
Gekruide rauwe
ham, die lang
dung gerijpt,
gedroogd
en licht
gerookt is
100 gram

Diverse pate's, o a. met tumkruiden-, peper- of knofloksmaak Pakje a 145 gram

015

Fruits de Mer, choco
lade zeevruchten
bonbons.
Doos a 250
gram 695

325 75

'2

2VOOR O.
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Tijger- of maanzaad
bollen. 2 voor 95 c.

NU
C95

NU 4 -i 65
VOOR l-

BEZORGER
GEVRAAGD

voor ochtendbladen de
Volkskrant, Trouw en AD
voor paasvakantie

Tel. 02507-18531, hr. Steen

9.20

Vanaf woensdag

NU D.

Praline bonbons Puur, melk of witte
chocolade met crèmevulling Doos a 400
gram ^^_
8 75 ^TT'T IT5Q

7.25

Echt Waar VoorJe Geld

VAN MAAS

Te huur

gemeub,
kamer

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:

Tel. 16033 Of

15182

023-255021

(C. Koper)
02507-18225

Te koop PEUGEOT 103 SP, in * Te koop 2 modelauto's
zeer goede staat, bj. '84. tel (Tamiya), compl. met zender,
12119
accu's etc Pr n o t k. Tel
*
Te koop vogelhuisje voor 02507-15359, na 17 uur
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- zoals grafiek, borduursels, fotuin of balkon, als nieuw Prijs Te koop 2-pers
kano,
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter- to's, schilderijen etc. Ruime
z g a n , pr ƒ395 Tel 19509
sortering lijsten, zowel mo- ƒ25 Tel 17032
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis dern als klassiek, tegen aan- * Te koop z g a n fotocame- * Te koop aangeboden grora, merk Polaroid, type 2000 te koelkast met 50 l vriesvak,
trekkehjke prijzen.
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Voor vrijblijvende prijsopgaaf Prijs ƒ 175 met elektrische flit- ƒ75 Tel 16174.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
ser. Tel 15317.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Kunst-Antiek* Te koop z g.a n set golf- Op naar het 2e jaar!!
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
Lijstenhandel
stokken,
9 ijzers, 3 houten, ALLE KLANTEN BEDANKT
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
„West-Nederland" z.g a n Tevens z.g a.n. golf02977-28411 of afgeven of zenden aan:
ballen Tel 18798
In- en verkoop - Inruil
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM ZandAanwezig
elke
zondag,
voort.
Timmerbedrijf
Schoolstraat 4
maandag en dinsdag van 10* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
R. F. Lammers
18 uur op de Zandvportse An1430 AG Aalsmeer.
Tel 18789
tiekmarkt, Dorpsplein 2 (dag voor al uw timmer- en onderPlaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
•*•
T
k
a.
4 rekenmachines,
Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- geop ) Tel ml dagelijks na 18 houdswerk. Tel 023-364168, variërend van ƒ 12,50 tot ƒ 45
uur:
tel.
17248
bg.g
023-381378.
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelOok verkrijgbaar 2 stoelen a
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, WONINGRUIL Aangeb gr * T.k Atag gasfornuis, mos- ƒ10 Tel 15144, b.g g 12383,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer 5-kam eengez hoekh. m. groen, i z g st. Tel 18690
vragen naar P. Hoogvorst
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- c.v, tuin Zuid, schuur enz.,
*
T.k.
konijnehok
ƒ50;
kin* T k a homecomputer, AtaIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De rust str., Haarlem-Meerwijk
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- Gevr.'
3-kamerwoonr.
m derzitje voor de fiets, net, n 800 XL -t- datarecorder +
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel. ƒ 55, kunststof ƒ 45; staande handleiding. Vraagprijs ƒ 165
schemerlamp, karrewiel, le- Tel 02507-15239.
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. voor 11 uur 023-330085
ren kap. Tel. 16125
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
* Zin in een middag kienen?
Wie wil tussen de middag
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Word lid van de verg Vrou- * T k. Philips bandrecorder, teg. verg mijn hond uitlaten7
Postbus 122,
wen van Nu of bel eens om N4515, zeer weinig gebr, met Het is in de Kostverlorenstr
1000 AC Amsterdam.
inlichtingen met nr 14462 o a. multiplay, post-fading, Tel. 19549, b.g.g. 15904.
Het is de moeite waard'
echo, 4-sporen, 100% + ge- * Wie zou er één keer m de
* Te koop Cruyff trainmgs- PERM TE HUUR GEVR. 1- a br.aanw. en bndn. Tel. 16461 week een bejaarde vrouw
pak, maat 5, nieuw, Philips 2-kamerwon of flat v. oudere T.k trailer v Catamaran, torsi naar Amsterdam willen brenVideopac met 5 banden. Prijs dame Br o. nr 798-75168 geveerd, ƒ375 Tj Hidde- gen en halen? Bellen na 18
n o.t k. Tel 15579.
straat 5. Tel 19489
uur 15822
bur. v.d blad.
Videotheek 'Dombo' * Te koop gevr. kinder-fiets- TUINMAN HEEFT NU TIJD
Corn.Slegersstraat 2B
zitje Tel. 18652, na 18 uur
voor al uw tuin-, straat- en/of
Tel. 02507-12070
Gratis
* Te koop kmderfiets met hekwerk. Tevens levering alle
1 film f 5/17,50 p d.
handremmen. Prijs ƒ50. Tel. materialen. Vraag vrijbl. prijsWoninggids
van Zandvoort
5 films ƒ 25 p week
opgave. Tel. 023-327867.
na 18 uur: 15822.
Verhuur movie-boxen
* Te koop Off The Road Per- * Verloren doublé damesformance racer, type Wild horloge, merk Olympic, met
makelaars o.g.
One, vele extra's1 accu, adap- Rxoflex band, rond de BeaNVM,
trixschool
verloren
Voor
tetor, RS540S motor, ƒ 300. Tel.
Tel. 02507-12614
ruggeven
belon.
Tel.
16017.
19482.
Wij verzorgen al uw

inlijstwerk

Broodje Burger

CEfl/E,

over duitsedegelijkheid
en hollandse nuchterheid..
Weru;degelijkvakmanschap uit ZuidDuitsland. Want daar staat Europa's grootste
fabriek in kunststof ramen en deuren.
Weru ramen en deuren worden via erkende
vakbedrijven met speciaal geschoolde
at, medewerkers geleverd^!
en gemonteerd.!

16-jarige
tuinbouwschoher
zoekt
tumwerkzaamheden.
Tel. 17828
'
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen
Tevens wit-, schilder- en behangwerk. Vraag vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-371790.

Draadloze
telefoons
Prijzen vanaf ƒ 329 mcl. BTW
en aansluiting.
DESAGROS - LUNTEREN
Tel. 03420-91728/070-459179
dag en nacht bereikbaar
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week. Corn. Slegersstr.
2B, tel. 02507-12070.
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplem
Tel. 14534.

Bedrijven die ter zake kundig zijn, zowel in nieuwbouw als in renovatie.
Weru ramen en deuren geven u veel mogelijkheden voor beglazing zoals
isolerende, geluidwerende en inbraakvertragende, géén onderhoud en 'n
beeldschoon aanzicht van uw huis.
Tenslotte de prijs; die is beslist aantrekkelijk want, laten we wel zijn; Hollanders
blijven nuchter...

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

* Gevraagd oude spullen
voor
rommelmarkt. Tel.
12298
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u1
Inl.. tel. 02907-5235.

Voorbeeld:
Te k ooP b r u i d S 1 aPo n , mt
*
3 8 ; mo d . s a l o n t a f e 1 ; 1 e u k e
r i et en s t oe 1
T e 1 ü 2 0 • 11 1 .
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

* Het Rode Kruis vraagt collectanten (eind juni). Tel
13852 (A. Schuurman).

Hillegom-Antiek

Ramen+Deuren
JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE

D\J l N Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem
Naam:
Adres
Postkode + plaats
Telefoon

JD

SHOWROOM: KAL VERSTRAAT5-7
IJMUIDEN - TEL 02550-30624
POSTBUS67-l970AB IJMUIDEN

Vijf toonzalen leefbare meub.
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II. Laagste prijzen1
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.
Ind girl privé en SM Dagelijks
geopend. Tel 020-869110.
* Met Pasen niets te doen?
In de Pelikaanhal organiseert
Zandvoort Noord haar 10-jang jubileumtoernooi.
Rob Groot, erkend pedicure,
helpt u met al uw voetproblemen, lid L.O.V. Tevens verzorg ik inlegzooltjes. Beh. volgens afspr. Ook 's avonds.
Tel 14975.
* Te koop 2 1-pers. bedden
met matrassen ƒ 150. Tel.
12393.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

WELKOM IN DE HALTESTRAAT!
Drogisterij Parfumerie

Haringkraam

MOERENBURG

ARIE KOPER

Haltestraat J

Raadhuisplein

6 speciaalzaken in een
Raadhuisplein 15

haltestraat 3, zandvoort, tel. 02507-12994

YORK OPTIEK

New Roads Polo's

FA

21 kleuren

Haltestraat 5/Zandvoort/
Telefoon: 02507-12174
Haltestr. 10, tel. 18821

29,95

Grote
sortering
badkleding

SLAGERIJ
ARBOUW

voor leuke
Spaanse babykleertjes
en zachte leren babyschoentjes

Haltestraat. 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

SIGARENMAGAZIJN J. LISSENBERG
Voorjaarsaanbieding: 50 naturel sigaren van 20,- voor l 4,
foto's afdrukken vanaf 69 cent.

PAASAANBIEDING
1 pond biefstuk
1 ons leverkaas
1 ons pekelvlees

7,25
1,15
1,95

1 ons lever
% ons ham
pond leverworst

1,60
2,25
2,25

Voor paasboeketten en stukjes

ÏÉfe
Kousen, sokken, panty's

Haltestraat 13
tel. 02507-14738

i^a

BIJ MARCEL SCHOORL'S
BLOEMENBOETIEK
Haltestraat 14A ZANDVOORT. Tel. 02507-15473

Truien o.a. Louis Estere, Porto Bello Bon Gusto,
Giorgio Valentino Jeans, Sweaters
en Zomerjacks New Roads
98,-

Haltestraat 14. tel. 18822

Bar-GrilI-Bistro
R Reus
„Uis en Specialiteiten
*
"
~

Haltestraat 21, Zandvoort Tel. 02507-18619

Brood- en banketbakkerij SEYSENER
heeft voor u heerlijk paasbrood, paastaarten en gebak.
Bestelt u tijdig?

. NEUF
• li -l

^^

Haltestraat 25

OeKeurslager
Verstand van
„ lekker vlees

SLAGERIJ KONING

Ifclci bromet mode
zandvoort - haltestraat 18

Jong, sportief maar vooral draagbaar
Souvenirshop Jacqueline

. BALLEDUX woninginrichting - 1923

TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN, LEKTUUR
Luxe geschenken, wenskaarten, paasartikelen
Haltestraat 22, tel. 14313

TAPIJT EN VLOERBEDEKKING
Haltestraat 27 - Tel. 12596

Voor veel fietsplezier naar:

PETER VERSTEEGE WIELERSPORT

G. ZWINKELS

SPECIALE AANBIEDING

Haltestraat 30

de KOPRA jubileumfiets
met de allerbeste mat. trommelremmen, roestvrij stalen velgen,
3 versnellingen, A.N.W.B. slot
BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

NU DUS

/150,- KORTING

749,-

„La

Bonbonilière" Haltestraat 39a, tel. 155S4
Zelfgemaakte PAASEIEREN gevuld met bonbons
bovendien een taart in de vorm van een PAASHAAS

ri(,i:\M\f,i:n

T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJi

S. A. de Dood
uw poelier voor vers wild en gevogelte
Haltestraat 34

DE KAASHOEK Haltestraat 38 - Tel. 15000.
Heerlijk op uw paasbrood boeren roomboter pond

Haltestraat 40
2042 LN Zandvoort
tel. 02507-17606 zaak

Haltestraat 61
Tel. 12171

Beide paasdagen geopend

WASUNIEK

OA

„n/ .

Haltestraat 63b tel 14417

StOHieil 50%

„

KOPting

5,00
4,95

Versier ook dit jaar uw paastafel * TTC l 20 Verse eieren
met onze boterlammetjes p.st.
l f / ü l uit Barneveld:

VIS-SPECIALITEITENRESTAURANT

MIELE WASSALON

. .

Voor als het goed moet zijn
HALTESTRAAT 16 - ZANDVOORT - TEL. 02507-16204
Uw traiteur en visspecialist

bistrolepieiTotj
haltestraat 51 - zandvoort i
telefoon (02507) 17822

Beide paasdagen
geopend

Lente, bloemen voorjaar Pasen bij
De specialist
in al uw

BLOEMENHUIS

bloemwerken

|
%Jm

Dl | I^O
D LU • O

Haltestraat 65 - Zandvoort Tel. 1 20 60

Topslagerij Vreeburg en Zn.
HALTESTRAAT 54 - TEL. 12451

De Tppslager versiert uw maaltijd.
Specialist in fondue, barbecue of de gourmet-party

Chin. Indisch restaurant

HONGKONG

Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

Speciaal voor Pasen Hollands lamsvlees
de Topslager. Net iets beter!

Café de Slop (oude Fair-way)
Haltestraat 56a, tel. 18256.
U bent van harte welkom

Carla en Erik

^tomerii

NIEUW IN ZANDVOORT

BËACH AND
BODY SHOP

Hel kleinsle winkelde
met de meeste
spullen.

Badmode
Lingerie
Byouterieen
Bad en Body verzorging
Damesmode
Riemen
Tassen

Etc
Beide paasdagen geopend

Mode
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Aiea

Bij
ieder
f
paasei
daar
hoort een
bloemetje
van
ERICA
bij

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

Voor een exclusieve
een jonge en een
betaalbare mode

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Kom zelf maar eens kijken

ELSE V.D.

Kom eens een
kijkje nemen!

STAAY

Grote Krocht 20 B
t.o. Albert Heijn. Tel. 15697
•-'

Grote Kracht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

geopend dmd l/m zal 1000-1800
vri|rfoC7 ioopavond, :on en rno 1300-1800

LENTE KRIEBELS

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

Grote Krocht 24 - Zandvoort

Op z'n PAAS best

Heerlijke rauwkost
en salades

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK

Het is nu tijd voor
nieuwe schoenen

De gezonde
slankmakers

Grote Krocht 28, Zandvoort
Tel. 15734

HERMAN HARMS

CShne-hiss)

Keuze uit
30 soorten

Grote Krocht 22 -Zandvoort

vele mooie panty's en kousen
AART VEER

Super Crack Sport/
vrije-tijdschoenen vanaf

GROENTE EN FRUiT
Grote Krocht 25
tel. 14404

Espadrilles
als instap of met veter (touwzooltjes)

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT
TEL. 02507-15734

39,95
9,95

BOUTIQUE

NIEUW
LEREN HAARMODE
vanaf 8,90
Nieuwe kollektie COLLIERS.
Turquoise en Lapis rekbanden

Het grote Klederdrachtenboek

EEN

van 42,50 voor

VROLIJK
PASEN
BEGINT BIJ

wet 'n turnt
Vriendelijk geprijsde mode voor de
eigentijdse vrouw t/m maat 50.

GROTE KROCHT 19,
ZANDVOORT.

De Führer bunker

nu

Schokkende onthullingen over de
laatste dagen van Hitler van 40,50 voor

12,50

Toerisme vroeger en nu van 29,90 nu

GROTE SORTERING PAASKAARTEN
BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer
• boeken • tijdschriften • stripboeken
• kantoorartikelen • rookwaren
• staatsloten • toto/lotto
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

Paasweek aanbieding

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG

BRASTAGI

PALMI'JE

Authentiek Indonesisch Buffet
1x onbeperkt
opscheppen van £ ICflfl
het buffet voor PP . J l U"ü

Leerstudio
IBIZA
Haltestraat 40
Tel. 02507-17606

Leren patchwork jacks
van 295,- voor

195,245,-

Deze aanbieding geldt van 18 april t/m 26 april

Ie en 2e Paasdag
zijn wij geopend

Zeestraat 44 (Kippetrap)
Telef. 12346

HERDENKINGSCONCERT
onder auspiciën van de oud-illegale bladen

Geopend van woensdag t/m zondag

HET PAROOL en VRIJ NEDERLAND

17-22 uur

(Safe ~ Tteséaurané

~

VERBOUWEN??
Aannemersbedrijf

BLOEMENDAAL AAN ZEE, TEL. 023-252280

Het zachtste vlees voor
de zachtste prijs
DAAR KUNT U BIJ ONS VAN GENIETEN.
Van hel kalf bieden wij u de Kalfslever
en de Kalfsmedaillons (kalfsbiefstukjes),
van het lam de Lamskoleletjes,
van hel varken hel allerzachlsle stuk:
de Varkenshaas en
van het rund
de Tournedos (zachter rundvlees is er niet),
de Kogelbiefstuk en de Entrecôte.
De prijzen zullen u alleszins meevallen.
Zij variëren van ƒ 19,50 voor de Lamskoleletjes
en de Kogelbiefstuk
tot ƒ 29,50 voor de Tournedos van 200 gram
met gebakken champignons.
Vanzelfsprekend serveren wij alle gerechten met een
uilgebreid garniluur van verschillende groenten
en diverse soorten aardappelen.
Zowel lunch als diner worden bij mooi weer
ook op hel terras geserveerd.
Ons restaurant
is iedere dag geopend
eti heeft een
eigen parkeergelegenheid.

F. M. SCHILDER

Nederlands Philharmonisch Kamerorkest
dirigent Antoni Ros-Marba

i^

bij

Leren patchwork truien
van 250,- voor

4 mei - l 9. l 5 uur

verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij o.a.
kozijnen en ramen monteren met speciale tochtprofielen?

SCHUBERT - MIS IN G
Solisten:
Nellie van der Si|de, sopraan
Nico van der Meel, tenor
Ernst Daniel Smid, bas
m.m.v. Toonkunstkoor Amsterdam

zowel in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

DECIAMATIE

Telefoon 023-360929

TWEE MINUTEN STILTE

'Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,

BEETHOVEN - SYMFONIE NR. l
Toegangspas f 10,- (inclusief ƒ l,- renovatietoeslag
en ƒ l,- automatisenngstoeslag).

tuinbanken
:'•+
•;:•:

van echt teakhout, fabr. Barlow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm,

!|

vanaf 520,--

Het concert zal plm. 20.30 uur afgelopen zi|n.

;$j tabernal sinds
De zaal is maandag 4 mei om 18.35 uur open.

39,90

SIERADEN-MODE
T.o. Casino, Zandvoort.
Geopend van 13.00-18.00 uur. 's Maandags gesloten

Op Stap in Nederland

Concertgebouw - Amsterdam

Toegangskaarten zi|n verkri|gbaar bi| de kassa van het
CONCERTGEBOUW, Van Baerlestraat 98 in Amsterdam
Dagelijks tussen 09.30 en 19.00 uur.
Telefoon: 020-718345, tussen 10.00 en 15.00 uur.

1O01

$ Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943 $
!•:•: (ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten) ï£

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

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia, Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drpg. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort
Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteui-str. 2, Zandvoort

i *+ j
Donderdag 23 april 1987

Los nummer ƒ 1,-
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Strandpachters oneens met belasting op ligbedden

'Nieuwe toeristenbelasting betekent
verdubbeling van pachtprijzen'
ZAND VOORT - De Strandpachters hebben opnieuw bezwaar
aangetekend tegen de door de gemeente voorgestelde, nieuwe
verordening toeristenbelasting. Het college wil hiermee extra
belasting heffen op ligstoelen en strandbedden. Volgens Jan
Paap, secretaris van de Strandpachtersvereniging, is de heffing onterecht. Bovendien wordt volgens hem de pachtprijs
hierdoor bijna verdubbeld, wat niet aan de toeristen doorberekend kan worden.
Volgens Jan Paap houdt de aangekondigde belastingheffing in, dat de
pachters, afhankelijk van de grote van
hun paviljoen, met tien tot twintig
duizend gulden extra belast worden.
Dit betekent dat de pachtprijs in feite
wordt verdubbeld. Naar aanleiding
hiervan gaf tijdens de vorige week
woensdag gehouden vergadering van
de Commissie Midden- en Kleinbedrijf
uiting aan de verontrusting van de
Strandpachters. "Deze verdubbeling
kunnen wij niet aan de toeristen doorberekenen, want dat zou inhouden dat
zij twee gulden per ligstoel of strandbed meer moeten betalen". De heffing
betekent een extra belasting voor de
strand-paviljoenhouders, die volgens
Paap de afgelopen jaren toch al f inancieel moeilijker kwamen te zitten, door
de jaarlijkse pachtverhoging. "Aan de

ene kant worden de lasten steeds hoger, terwijl aan de andere kant de omzet juist daalt", aldus Paap.
Volgens hem wordt deze daling veroorzaakt door de afname van het verblijfstoerisme, een ontwikkeling die
zich nog steeds lijkt voort te zetten.
Steeds meer vaste gasten blijven weg,
omdat zij voor de zuidelijke landen
kiezen, om hun vakantie door te brengen. Wat de dagjesmensen betreft, ondervindt het strand toenemende concurrentie van allerlei recreatieparken
in de omgeving, zoals Spaarnewoude
en het Hoofddorpse Bos. Bij winderig
weer speelt dit helemaal sterk. Ook
door de grote pretparken, zoals bijvoorbeeld Beekse Bergen, blijven
steeds meer toeristen weg.

Ook bij de voorzitter van Horeca
Zandvoort, Fred Paap, riep de nieuwe
verordening veel vragen op. Hij verwonderde zich erover, dat de heffing
vijfenzestig cent per badgast moet
zijn, terwijl de landelijke heffing gemiddeld achtenveerig cent bedraagt.
Bovendien is er volgens hem met het
recreëren op het strand geen sprake
van 'verblijf'.

Verblijf
Dat de toeristen 'verblijf houden',
wat wil zeggen 'enige tijd verblijven', is
één van de voorwaarden, waaraan
moet worden voldaan om deze belasting te kunnen heffen. De hoogte van
de heffing wordt bepaald op grond van
het aantal strandstoelen en strandbedjes en het gemiddeld aantal stranddagen per jaar. Voor de berekening
van het aantal dagen heeft de gemeente overleg gepleegd met de klimatologische dienst van het KNMI. Af gaande op de gegevens uit de jaren 1968 tot
en met 1984, kwam men op een gemiddelde van zevenendertig stranddagen
in de periode van juni tot en met augustus. Omdat het slechts een periode
van drie maanden betreft, is het ge-

hanteerde aantal van zevenendertig
dan ook aan de lage kant, aldus de
gemeente.
Een ander probleem bij de berekening van deze toeristenbelasting
vormde de voorwaarde, dat het verblijf
houden moet geschieden, door personen 'die niet in het bevolkingsregister
van ce gemeente zijn opgenomen'.
Hierdoor moet onderscheid worden
gemaakt t.ussen Zandvoorters en badgasten die van buiten de gemeente
komen. Om hieraan te voldoen, én om
rekening te houden met een eventuele
onderbezetting, wordt aangenomen
dat ligstoelen en strandbedden voor
vijfenzestig procent worden benut.
De Strandpachters vinden deze heffing onterecht. "Wij zijn van mening
dat zevenendertig pachters niet hoeven op te draaien voor de gederfde inkomsten van circuit en casino", aldus
Jan Paap. De bezwaren tegen de voorgestelde verordening kwamen echter
niet alleen van Zandvoortse ingezetenen. Ook de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken had haar bedenkingen hierbij.
Zie hiervoor pagina 3.

Oud-wethouder Lindeman is Ondernemers staan afwijzend
afgelopen zondag overleden tegenover verkeersplan Terp
ZANDVOORT - Oud-raadslid en -wethouder J.L.C. Lindeman is afgelopen zondag in
Zandvoort overleden. Gedurende zestien jaar was hij
raadslid in deze gemeente, gevolgd door acht jaar wethouderschap.

CDA, in de Zandvoortse gemeenteraad. In 1962 werd hij benoemd tot
wethouder, een functie die hij tot en
met 1970 zou bekleden. Hij beheerde in
deze tijd onder andere de portefeuille
van sociale en culturele zaken. Bij zijn
afscheid van de raad, in 1970, werd hij
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.

Als mede-oprichter en bestuurslid
heeft Lindeman zich tientallen jaren
ingezet voor de stichting 'Kennemer
Sportpark'. Ook op ander gebied verrichtte hij baanbrekend werk. Als
voorzitter van het Wit-Gele Kruis
Zandvoort had hij een groot aandeel in
de plaatselijke gezondheidszorg. Toen
omstreeks 1974 de drie plaatselijke
kruisverenigingen tot een fusie besloten, heeft hij als lid van de fusie-werkgroep in belangrijke mate meegewerkt
aan de totstandkoming van de KruisDatum
HW LW HW LW vereniging Zandvoort.
23 apr
00.07 07.23 12.44 21.07
In 1977 werd Lindeman weduwnaar,
24 apr
01.21 08.53 13.50 22.25
25 apr
02.17 10.00 14.21 --.-- toen zijn vrouw Maria Nachbahr over26 apr
03.03 00.03 15.24 10.55 leed. Hij laat kinderen en kleinkinde27 apr
03.43 01.02 16.03 11.51 ren achter. De oud-wethouder zou in
achtentachtig jaar gewor28 apr
04.21 01.45 16.41 12.25 september
den zijn.
29 apr
04.58 00.40 17.19 13.10
30 apr
05.23 01.14 17.57 13.51
.' l mei
06.09 01.57 18.34 14.25
Maanstanden: dinsdag 28 april
NM 03.14 uur
ZANDVOORT - De firSpringtij: 28 april 16.59 uur
ma Planconsult Vastgoed
NAP + 95 CM.
BV uit Breda, die het oude
In de jaren 1946 tot en met 1962 vertegenwoordigde Joseph Lodewijk
Christiaan Lindeman de Katholieke
Volks Partij, later opgegaan in het

Waterstanden

Badgasten dreigen
met gaspistool
ZANDVOORT - In de nacht van
vrijdag op zaterdag hield de Zandvoortse politie twee Duitsers aan, die
in een discotheek in de Haltestraat
zowel een bezoeker als ook de portier
met een gaspistool hadden bedreigd.
De portier deed om half drie melding
van het voorval. Hijzelf was bedreigd,
toen hij een ruzie tussen de twee Duitsers en de andere bezoeker trachtte te
sussen. De twee hadden hem toen
beetgepakt en het gaspistool op de keel
gedrukt.
De politie heeft beide mannen, respectievelijk driëntwintig en vijfentwintig jaar oud, meegenomen naar
het bureau. In overleg met de Officier
van Justitie zijn zij later, na het betalen van een geldboete, vrijgelaten.

Vechtpartij bij
Hockeyclub
ZANDVOORT - Zondag vond bij de
Hockeyclub een vechtpartij plaats, die
dusdanige gevolgen had, dat een jongeman naar het ziekenhuis moest
worden gebracht. Op het moment dat
de politie verscheen was hij al onderweg. Wie aan de vechtpartij hadden
deelgenomen, werd niet bekend.
Later werd vanuit het ziekenhuis
gemeld dat een tweeëntwintig-jarige
man uit Vught was opgenomen met
een dubbele kaakbreuk en een vernielde zenuw. Hierdoor had hij geen gevoel
meer in zijn kin.
De man komt na ontslag uit het ziekenhuis, aangifte doen.

Parkeermeters
geheel verdwenen
ZANDVOORT - Dinsdagmorgen
werd door parkeerwachters ontdekt
dat er vier meters in hun geheel waren
verdwenen. De parkeermeters waren
afgezaagd, vlak onder de sokkel van de
paal. De daders zijn nog onbekend.

Bouwes van de Nationale
Stichting
Casinospelen
heeft overgenomen, hoopt
uiterlijk 7 september met
de afbraak van het zuidelijke deel te kunnen beginnen. Als dit vervangen is
door nieuwbouw, komt het
noordelijke gedeelte aan de
beurt. Tot zolang blijft het
gebouw versiert met het
kunstwerk, dat afgelopen
zaterdag door de kunstenaars Max Diemont en
Rens Bouma werd opgeleverd. De start van de werkzaamheden kan echter nog
uitgesteld worden door een
kort geding dat door de
Zandvoorter B.W. Nees is
aangespannen.

ZANDVOORT - De meeste Zandvoortse ondernemers in
de Haltestraat en op de Grote Krocht willen geen wijziging
van de huidige verkeerssituatie. Dit werd vorige week duidelijk tijdens de vergadering van Ondernemers Vereniging
Zandvoort, toen het Terp-rapport ter sprake kwam.
In het rapport werd onder andere de suggestie gedaan, de Haltestraat verkeersluw te maken en
ook de situatie op de Grote
Krocht aan te passen. Naar aanleiding daarvan is een enquête
gehouden onder de daar gevestigde ondernemers. Van de zevenenvijftig ondernemers in de Haltestraat die bij het onderzoek betrokken waren, willen achtenveertig geen wijziging van de huidige situatie. Van de overigen
staan er acht niet afwijzend tegenover het verkeersluw maken
van deze straat, terwijl één van
hen voor een wandelgebied is.
Op de Grote Krocht werden
twintig ondernemers om hun mening gevraagd. Eén van hen is
voor eenrichtingverkeer van het
oosten uit in westelijke richting.

Achtien ondernemers hier zijn er
voor, alles te laten zoals het is, al
staan wel nieuwe trottoirs en verlichting op hun verlanglijstje.
Eén ondernemer heeft niet gereageerd op de enquête.
Ook in de Ker^traat is een onderzoek gehouden, maar het advies van het Terp-rapport komt
vrij sterk overeen met de daar gehanteerde zomerregeling. Het resultaat van de enquête gaf hier
dan ook weinig verrassends te
zien. De meeste ondernemers hier
staan achter het afsluiten voor
het verkeer op zon- en feestdagen.
Ongeveer dertig procent kan ook
accoord gaan met een afsluiting
op doordeweekse dagen, in de periode van l april tot 15 september.
De overigen vinden dit echter te
lang.

De terrasjes op net strand waren vrijdag en zaterdag goed bezet. Deze meisjes arriveerden zondagochtend al vrij
vroeg, maar toen was het al stuk killer.
Foto: Bram stijnen

Pasen bracht grote stroom
toeristen naar Zandvoort
ZANDVOORT - Zandvoort had de afgelopen Paasdagen niet
te klagen over veel belangstelling van vooral buitenlandse toeristen. Vrijdagmiddag moest het VVV al 'uitverkocht' verkopen, wat betreft hotelkamers en appartementen. Wat de toeristen echter niet verwachtten, was dat het weer na zaterdag
danig zou omslaan. Hierdoor was ook de paasdrukte voor de
Strandpachters al vrij snel afgelopen.
De meeste boekingen bij het VVV,
die al lang van tevoren waren gedaan,
waren vooral voor groepsreizen vanuit
Duitsland. Dit aantal was zo groot, dat
het Zandvoortse beddenbestand in zowel hotels, appartementen als bij particulieren vrijdagochtend al bijna geheel 'uitverkocht' was. Daarna kwamen ook nog vele badgasten per auto,
die overigens niet echt veel last hadden van de wegopbrekingen in Haarlem. Dit toch wel tegen de verwachtingen in. De eerste buitenlandse gasten
die vrijdagochtend vroeg kwamen,
konden nog wel ergens een kamer krijgen, maar 's middags moesten de toeristen doorverwezen worden naar hotels in de wijde omgeving, zoals Am-

Hoe de nieuwbouw er uiteindelijk zal gaan uitzien, is nog niet
bekend. De plannen hiervoor, die
onder de verantwoordelijkheid
van Planconsult vallen, zijn nog
niet geheel gereed. Bij de ontwikkeling hiervan moet deze firma
wel rekening houden met enkele
wensen van het casino, een voorwaarde die indertijd bij de ver-

In verband met de feestdagen bleef
de VVV zaterdag en zondag open. Zondag was er één staflid aanwezig, dat
continu aan het werk bleef. Zelfs toen
was er nog vraag naar kamers, ondanks het danig afnemende weer.
Door de bewolking, die later overging
in regen, kwam er veel vraag naar attracties buiten Zandvoort, omdat men
hier toch weinig te zoeken had, behalve bij de horeca-bedrijven. De strandpaviljoens hadden ook nog wel enige
aanloop, maar deze bleef zeer beperkt.
De badgasten bleven hier allemaal
binnen. Andere toeristen wisten via
het informatie boekje over de bad-

Ook het merendeel van de Zandvoortse horeca maakte weer eens goede tijden mee, niet verwonderlijk, gezien de grote drukte in het dorp. Soinmige cafè's waren daardoor overvol,
tot volle tevredenheid van de exploitanten. Een zelfde aanblik toonden
ook de terrasjes, vooral op vrijdag en
zaterdag.
In hoeverre Zandvoort meeprofiteerde van de zeshonderd duizend toeristen, ruim tweehonderd duizend
méér dan vorig jaar, naar Nederland
kwamen is natuurlijk niet vast te stellen. Maar een klein deel van de honderd tot tweehonderd miljoen die de
buitenlanders in ons land hebben uitgegeven, moet toch wel in de badplaats
terecht zijn gekomen.

ADVERTENTIE

Bouw nieuw casino-complex
wordt in twee fases verricht
Alleen kort geding kan planning nog verstoren

Aanbieding

LEREN
PANTALONS

^^
l 98,

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850, Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
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Nees is de exploitant van de
sinds 1983 in Hotel Bouwes gevestigde Cecils Club. Met het kort
geding, dat gisteren plaatsvond,
wil hij bereiken, dat met zijn
huurrechten wordt rekening gehouden. Tot nu toe worden deze
door zowel het casino als Planconsult ontkent. Met een dwangsom van één miljoen gulden per
overtreding tracht Nees elke handeling van de eigenaar die in zijn
nadeel is, te voorkomen. De uitslag van het geding wordt op korte termijn verwacht.
Als afbraak en nieuwbouw
doorgang vinden, zullen deze in
twee fasen gedaan worden. Eerst
wordt het zuidelijke gedeelte van
het gebouw gesloopt. Hiertoe
wordt de huidige speelzaal overgebracht naar het noordelijke gedeelte, zodat de exploitatie gewoon doorgang kan vinden. Ook
het kantoor verhuist. Dit wordt
tijdelijk ondergebracht in oude
hotelkamers in het noordelijke
gedeelte.

sterdam, Heemskerk en Lisse.

plaats, de weg te vinden naar het dolfinarium en het Cultureel Centrum.
Deze werden dan ook behoorlijk bezocht. Vele anderen zochten het in de
regio, bezochten Haarlem, de Keukenhof en vooral de Amsterdamse grachten.

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON:

Het kunstwerk van Max Diemont en Rens Bouma was zaterdag klaar.

koop is bedongen. Casino Zandvoort zal in het complex als zelfstandige eenheid worden opgenomen, met een eigen entree, voldoende exploitatieruimte en een
eigen parkeergelegenheid. Voor
zover mogelijk zal deze laatste ondergronds worden aangelegd. De
nieuwbouw zal een gedeelte van
het huidige parkeerterrein beslaan. In dit deel zal uiteindelijk
de Jackpotclub worden gevestigd.
De speelzaal komt, na de oplevering van het zuidelijke gedeelte,
terug in het souterrain.
Verder wordt gedacht aan hotelaccommodatie, horeca-voor-

zieningen en diverse exclusieve
winkels. Men hoopt dat het gehele project, als alles meezit, medio
1989 klaar is.

Kunstwerk
Voor zolang er niet gesloopt
wordt, zal het gebouw aan de
west-zijde opgesierd blijven met
het kunstwerk van Max Diemont
en Rens Bouma. Afgelopen vrijdag legden zij de laatste hand aan
hun creatie van houten beelden,
die mannelijke en vrouwelijke
bouwvakkers voorstellen. 'Aan
Bouwes wordt gewerkt' was hun

uitgangspunt bij het bedenken
van een kunstwerk. Hun creatie
werd zaterdag, tegelijkertijd met
de nieuwe Jackpotclub, opgeleverd en trok direct al veel aandacht van de met Pasen aanwezige toeristen. Om te wijzen op de
opening van de Jackpotclub,
werd die dag ook een meters lange
ballon, in de vorm van een balk,
opgelaten. Dit luchtobject met
opschrift is eveneens een bedenksel van Diemont en Bouma. Mede
hierdoor trok de Jackpotclub,
waarover meer op een van de binnenpagina's, afgelopen zaterdag
al minstens vijfhonderd bezoekers.

NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ 11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bi| automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 23 APRIL 1987

FAMILIEBERICHTEN

Lekker vers en

Op dinsdag 21 april waren onze geliefde ouders, grootouders en overgrootouders

Pieter Brune
Sluiting gemeentelijke diensten en bedrijven
Aurelia Brune-Visser
Westerparkstraat 27
50 jaar getrouwd.
Dit heugelijke feit hebben wij dankbaar in familiekring
gevierd.
Kinderen
Kleinkinderen
en achterkleinkind.
Zandvoort. 23 april 1987.

t

Tot ons verdriet is, na een langdurige ziekte,
overleden on?e goede vader en beste grootvader

Joseph Lodewijk Christiaan Lindeman
Geboren 20 september 1898 te Rotterdam
Sinds 1977 weduwnaar van Maria Nachbahr
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Oud-wethouder van de gemeente Zandvoort
Zijn zorgzaamheid, werklust en wilskracht zullen wij moeilijk kunnen vergeten.
Rome:
A. M. Savini-Lindeman
C. Savini
Zandvoort:
H. J. Lindeman
Th. E. Lindeman-Vrijaldenhoven
Aerdenhout:
A. W. Lindeman
H. Lindeman-Simonsz
Zandvoort:
H. Th. M. Fens-Lindeman
K. Fens
Cruseilles, Fr.:
O. I. A. Lindeman
En zijn kleinkinderen
Zandvoort, 19 april 1987, Huis in 't Kostverloren, Burgemeester Na wijn laan l
Correspondentie-adres
Dr. de Visserstraat 9
2042 BZ Zandvoort
De kerkdienst en begrafenis hebben hedenmiddag plaatsgevonden.

De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn gesloten op
donderdag 30 april 1987 (Koninginnedag)

Aangevraagde bouwvergunningen
45B87
46B87
47B87
48B87
49887
50B87

Dr. C A Gerkestraat 24
Burg. Engelbertsstraat 52
Haarlemmerstraat 44
Haltestraat 43
Boul. Barnaart 16
Boul Paul Loot 29

-

tuinhuisje/en'aischeidmg
dakkapel
erfafscheiding
erfafscheiding
terrasscherm
dakkapel

De vleeswaren van de Hema zijn zo lekker vers en ook zo lekker voordelig, dat je het gerust dubbel-''
dik op je brood kan doen. En dat geldt zeker voor de aanbiedingen van deze week.

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling wordt betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn

Gekookte schouderham,
4 7^
150gram 2.NU 1.

Gegrillde casselerrib,
100 gram 1.85
NU

Verleende bouwvergunningen
16B87
23B86
12B87
37B87
20B87
136B86

Celsiusstraat 209
Haltestraat 8
Westerdumweg 14
Badhuisplem 7
Kostverlorenstraat 46
Haltestraat 26 (Nieuwstraat)

-

oprichten dakkapel
uitbreiden winkel
oprichten woning
veranderen begane grond
uitbreiding woning
oprichten 2 garages

Zij. die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoon posibus 2, 2040 AA Zandvoort
Zandvoort 23
april

I

l

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

Sellene salade
Bak)e a 300
gram 3 25

tel. 02507 - 1 53 51

Zachte sesambollen.
Zak a 6 stuks

Bonbon-Melange m puur en
melkchocolade Doos a
200 gram 3 50

Belegen goudse kaas
48- l kg 12 20

Melkbrood Gratis
gesneden. 2 50

Westfaalse metworst, 450 gram 4 95

DAG EN NACHT VERZORGING

Slagroomaardbeientaart.
Cakegebak gevuld met aardbeienbavaroise. Gegarneerd
met verse
aardbeien en
slagroom.
12.75

NIT
t
Bedroefd geven wij u kennis, dat na een leven
van hard werken, geheel onverwacht, uit ons
midden is weggenomen onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa, onze broer, zwager,
oom en huisgenoot

Engel Paap
weduwnaar van Cornelia Molenaar
op de leeftijd van 77 jaar.
Zandvoort:
Adri en Bertus
Engelbertus, Berlinda, Frits
Zandvoort:
Wim en Hannie
Tanja, Wanda
Zandvoort:
G. Paap-Stokman
en verdere familie.
Zandvoort, 21 april 1987.
Vondellaan 13
Correspondentie-adres: W. P. Paap, Bilderdijkstraat 4, 2041 NK Zandvoort.
Onze vader en opa is opgebaard in het uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort, gelegenheid
tot afscheid nemen donderdag van 16.30 tot
17.00 uur en van 19.30 tot 20.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag
24 april om 13.00 uur op de algemene begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek van Vondellaan 13 om 12.45 uur.

Pistachenoten
150 gram 375

Uitnodiging

5.75

De Kruisvereniging ,,Zandvoort",
organiseert in samenwerking met het
Gezondheidscentrum een lezing mogelijk met dia's of film - over
Mensendieck, en wel op maandag 27
april a.s. om 20 uur in het
Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort.
Spreekster is de Oefentherapeute
Mensendieck te Zandvoort,
Mevrouw Judith Pijpers.

U bent van harte welkom.
De toegang is vrij en de koffie is gratis.

BEZORGER
GEVRAAGD

Op maandag Tweede Paasdag, 20 april 1987 is,
tot onze grote droefheid, overleden mijn zorgzame man, onze lieve vader, onze broer, zwager en
oom

Jacob Keur
op de leeftijd van 69 jaar.

voor ochtendbladen de
Volkskrant, Trouw en AD
GOEDE VERDIENSTE
Tel. 02507-18531, hr. Steen

E. Keur-Draaisma
Wim
Rudie
en verdere familie

Nu 3?

NU lOr

Cuvée de la Maison Witte of
rode Hema huiswijn Inhoud
l liter
,

NU4 STUKS

HEMA

NU 2 Q75

VOOR

Echt WaarVoorJe GeldJ

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal

Haal GRATIS
de Jongerenwijzer
bij de Rabobank!

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT

Burg. Engelbertsstraat 64
2042 KP Zandvoort.
Liever thuis geen bezoek.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort, bezoek donderdagavond van 19.00 tot 19.30 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 24 april
om 10.30 uur op de algemene begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

tuinbanken
ADVERTENTIES

van echt teakhout, fabr. Bartow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.
vanaf

520,"

tabernal sinds ises

Gefeliciteerd

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesleten)

Met een Micro komt
u onder de mensen.

veilinggebouw

de witte zwaan
HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Slotman &

van den Bos
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN

Ged oude gracht 28
Haarlem
Tel 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

Dagelijkse inbreng van
goederen voor de
veiling.
Verhuur vait tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar, enz.:

OOK IN- EN
VERKOOP
wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.
Fa. Waterdrinker

Tel. 12164

WIJZIGING
OPHALEN HUISVUIL
In verband met de komende feestdagen wordt het ophalen van huisvuil als volgt gewijzigd:

Donderdag 30 april (Koninginnedag) wordt
VRIJDAG 1 mei opgehaald
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) wordt WOENSDAG 6 mei opgehaald
De direkteur, ing. N. Wertheim.

Speciaal voor jou ligt er bij de Rabobank de nieuwste editie
van de Jongerenwijzer klaar. Hierin is een reeks van
publicaties van overheden en instellingen afgebeeld, die
antwoord geven op vragen over geldzaken.
Onderwerpen als woonruimte zoeken, studiekostenregelingen,
werk zoeken, voor jezelf beginnen en tal van andere zaken
waarmee je te maken kunt krijgen, worden hierin behandeld.
Kom naar de Rabobank en haal de Jongerenwijzer! Je kunt
hem zo meenemen. Gratis!

Rabobank Cl
geld en goede raad

Zandvoort Grote Krocht 30-36 Tel.

16941
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Verhoging toeristenbelasting tast concurrentiepositie aan
ZANDVOORT - Het ontwerp van de nieuwe verordening Toeristenbelasting van
de gemeente Zandvoort heeft
bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Haarlem en
Omgeving een aantal vragen
opgeroepen. Bovendien is zij
het niet eens met de wijze
waarop burgemeester en wéthouders het tekort op de recreatiebegroting willen compenseren. Daarnaast waarschuwt
zij voor de aantasting van de
concurrentiepositie van deze
badplaats.

Kamer van Koophandel waarschuwt gemeente

De Kamer vraagt zich af, hoe de
belastingplichtige strandpachter de
Zandvoorter van de niet-Zandvoorter
kan onderscheiden bij de doorberekening van de toeristenbelasting. Dit
blijft volgens haar onduidelijk. 'Het
gaat uiteraard te ver, iedere huurder
van een stoel of ligbed zich te laten
legitimeren'. Bovendien stelt men dat
«een hotelgast, die gebruik maakt van
een strandstoel of ligbed op het strand,
dubbel wordt belast. Daarentegen
blijft de dagtoerist die op het terras
gaat zitten, wat betreft deze belasting
buiten schot. Daarnaast vraagt men
zich af wat onder 'verblijf houden' ofte wel een verblijf van 'enige duur'
moet worden verstaan. Dit staat niet
'Indien de Zandvoortse rekreatiebe- duidelijk genoeg omschreven in de
groting een deficit zou vertonen, acht nieuwe verordening.
de Kamer het principieel niet onjuist,
als het gemeentebestuur (een deel van)
De strandpachter zou een vast behet tekort op de veroorzaker, i.c. de drag als belasting opgelegd krijgen,
rekreant, zou verhalen', aldus de Ka- waartegen de Kamer bezwaar maakt.
mer van Koophandel in haar schrij- 'De strandpachter wordt een forfaitaiven. 'De Kamer kan zich echter niet re aanslag opgelegd. Deze ondernemer
verenigen met de wijze waarop burge- kan niet opteren voor een niet-forfaimeester en wethouders voornemens taire heffingsgrondslag, hoewel hij
zijn dat mogeijke tekort te kompense- daar bij een slechte bezetting wellicht
ren. Daarvoor bevat het voorliggende de voorkeur aan zou willen geven'. Boontwerp te veel onduidelijkheden, ter- vendien is men van mening dat het
wijl de ontwerpers er niet in zijn ge- tarief van f. 0,65 per eenheid van de
slaagd een zodanige regeling te ont- heffingsgrondslag voorbij gaat aan de
werpen, dat deze in haar uitwerking diverse vormen van verblrjfsaceomnon-discriminatoir zal zijn'.
modatie. Een dergelijk tarief weegt op

een hotelovernachting relatief aanzienlijk minder zwaar dan op een oVernachting in een stacaravan of een
verblijf op een ligbed, aldus de Kamer.
Men noemt dit tarief ook 'hoog', in
vergelijking met het landelijk gemiddelde van f. 0,48 per persoon per overnachting.
De voorgestelde regeling noemt men
ook 'discriminatoir', omdat niet alleen
de strandpachter uit het dagtoerisme
inkomsten verwerft. 'Ook de andere
sectoren uit het Zandvoortse bedrijfsleven profiteren daarvan, zoals de detailhandel, horeca, kapsalons en dergelijke.

De strandpachters blijven echter
van mening, dat de verhoogde heffing
onterecht is, omdat zij niet 'op hoeven
te draaien voor de gederfde inkomsten
van casino en circuit'. 'Het is niet zo,
dat wij, terwijl de gemeente ons inziens aan de strandpacht een behoorlijk bedrag overhoudt, ook nog eens
een deel van allerlei tegenvallers op
onze nek hoeven nemen', stelden de
pachters eind vorig jaar al. Toen de
gemeente begin december met plannen kwam om de pacht fors te verhogen, brachten zij de raadsleden schnftelrjk op de hoogte van hun bedenkinVolgens de wethouder van finan- gen hieromtrent. Zij waren ook van
ciën, Aukema, is de hogere belasting mening dat op de begroting twee ton
niet onlogisch, omdat het toerisme ex- teveel was opgevoerd. 'Wij zijn voor

Onterecht

Casino verwacht door opening
Jackpotclub toename publiek
ZANDVOORT - In het casino is afgelopen zaterdag de
'Jackpotclub' met zestig kansspelautomaten in gebruik genomen. Hiermee volgt de
Zandvoortse vestiging het
voorbeeld van de casino's in
Amsterdam, Rotterdam en
Scheveningen, waar de automaten al eerder werden gëïnstalleerd. De maximale winst
bij dit spel is voorlopig vastgesteld op honderd duizend gulden. De Jackpotclub betekent
ook een aanwinst wat betreft
de werkgelegenheid. Vierentwintig personen werden hiervoor extra in dienst genomen.

ten kan gelden, is, dat zij een legitimatiebewijs bij zich moeten hebben. Storace: "Natuurlijk zal niet iedereen die
naar het strand gaat en ook niet elke
passant een legitimatiebewijs bij zich
hebben. Daarom hadden wij deze voorwaarde ook liever niet, maar het is nu
eenmaal een landelijke verplichting.
Er zal wel geprobeerd worden, deze
maatregel zo soepel mogelijk toe te
passen. Dat houdt in dat niet per se
een paspoort of een rijbewijs nodig is,
andere soorten pasjes voldoen ook".

bliek aan te trekken. Dit moet de terugloop van bezoekers, sinds de opening van het casino t» Amsterdam,
enigszins compenseren. Het casino
trekt nu gemiddeld vierhonderd zeventig bezoekers per dag, bijna tweehonderd minder dan vorig jaar. "De
voorbijganger loopt hier wat makkelijker binnen, omdat er minder formele
eisen aan dit spel zijn verbonden.'Bijvoorbeeld de kleding is hier niet zo van
belang. Je mag zelfs met een korte
broek naar binnen, wat natuurlijk
voor de casinozaal ondenkbaar is.
Daardoor is deze hal bijvoorbeeld ook
toegankelijk voor mensen die net van
Storace is dan ook zeer tevreden met het strand komen".
de nieuwe aanwinst. Men hoopt hierDe enige hindernis die voor passanmee méér, maar ook een nieuw pu"Las Vegas is eigenlijk naar Zandvoort gekomen, zij het in het klein",
aldus Berny Storace, de uit Malta afkomstige directeur van het casino.
"Alleen is onze hal nóg meer geavanceerd. Wij hebben hier de modernste
automaten staan, die allemaal zijn
voorzien van een microprocessor en
aangesloten op een centraal computersysteem. Daardoor is goede controle
op het gebruik van de automaten mogelijk. Zodra een van de toestellen
wordt geopend, wordt dat elders direct
gesignaleerd".

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 25/26 april
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
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Deze nieuwe spelsoort omvat fruit-,
roulette-, bingo-, poker- en Black Jack-automaten. De laatste drie zijn video apparaten. Het gemiddelde uitkeringspercentage ligt op ongeveer negentig procent. Een aantal Jackpotmachines zijn zodanig gekoppeld, dat
van iedere inworp een klein gedeelte
naar een gezamenlijke hoofdprijs
vloeit, de Jackpot. De hoogste uitkering hierbij is vastgesteld op ongeveer
honderd duizend gulden. Deze is net
als de overige - via speelautomaten
verkregen - prijzen belastingvrij.
Halverwege de maand mei zullen
nog zesennegen tig automaten aan het
huidige bestand worden toegevoegd.
Dit is echter tijdelijk, omdat deze apparaten in het najaar van 1987 naar
het dan te openen casino te Breda worden overgebracht.
De Jackpotclub is dagelijks vanaf
12.00 uur geopend. De toegang kost
een rijksdaalder en men moet minimaal achttien jaar oud zijn.

KERKDIENSTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zaterdag 10.45 uur: Kerkdienst Nw.
Unicum R.K.
Zondag 10.00 uur: Kerkdienst
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer Kindernevendienst en crèche
14444.
Spreekuur wrjkfunctionaris Noord, GEREFORMEERDE KERK,
Guido van Schagen, maandag en don- Zondag 10.00 uur: Cand. J. Maliederdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 paard, Wilsum
Kindernevendienst en crèche
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkf unctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en NEDERLANDSE PROTESTANTEN19.00-20.30 uur in het politiebureau BOND
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, ROOMSKATHOLIEKE KERK
woensdag
11.00-12.00
uur
en Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- samenzang
weg.
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor, cel. A. Koot, 'Een stem
herkennen'.
BRANDWEER: tel. 12000.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
CENTRALE POST AMBULANCE- Haarlem
VERVOER (CPA) KENNEMER- zondag 10.30 uur: Morgendienst Ds. J.
Overduin
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
19.00 uur: Avonddienst Ds. J. Overduin
TAXI: tel. 12600.
Woensdag 20.00 uur: BijbeloverdenDIENSTENCENTRUM: Koninginne- king/bidstond
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
GEMEENmaandag en donderdag van 1.30 tot NED.CHRISTELIJKE
3.00 uur door de heer Frits van Veen of SCHAPSBOND
na
telefonische afspraak. Tel: ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878
02507-19393
BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els55 jaar en ouder gebruik te maken van woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo- Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raepren:
horststraat 36 te Haarlem, tel.
Huis in de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uun voor vervoer naar 023-244553.
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten etc.)
STAND
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa- BURGERLIJKE
miliebezoek, boodschappen doen etc.) Periode:
14 april - 21 april 1987
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
Ondertrouwd:
Kras, Eric Gerardus Petrus en Sebregts, Sabine
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK Schatzer, Bruno Erwin en Kurjkens,
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. Wilhelmina Johanna
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, Gehuwd:
maandagavond van 19.00-20.00 uur. Koper, Pieter Frans en DuivenvoorVerder volgens afspraak. Voor deze den. Johanna Maria
hulpverlening, beschikbaar voor iede- Van Dooren, Robert Johan Mattheus
re inwoner van Zandvoort geldt dat en Gebhard, Tanja
ervoor de vrager geen kosten verbonGeboren:
den zijn.
Camille Ernesto Ché, zoon van: KesseCENTRUM VOOR VRIJWILLIGE leer, Leonardus Margriet Maria en De
HULPVERLENING: Voor informatie, Jonge, Cornelie Antoinette
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- Mark Wesley, zoon van: Verschoor,
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- Peter en Van Loon, Ramona
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Niki, dochter van: De Wolff, Mike en
Hellingman, Manon
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis Amber Nadine, dochter van: Gomaa,
L. Davidsstraat. Eerste en derde Nabil en Driehuizen, Johanna Maria
woensdag van de maand van Helena
17.30-18.30 uur.
Overleden:
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't Lindeman, Jozef Lodewijk Cristiaan,
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde oud 88 jaar
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 Keur, Jacob, oud 69 jaar
Paap, Engel, oud 77 jaar
uur.

Vrouwen Van Nu
Zondag 26 april wordt onder leiding
van de heer Tulleners een grachtenwandeling in Amsterdam gemaakt.
Hiervoor verzamelen om 09.15 uur bij
de halte aan de L. Davidsstraat, om
met bus 80 naar Amsterdam te rijden.
Degenen die met eigen vervoer gaan,
kunnen zich om 11.00 uur aan de Westermarkt 6 bij de anderen voegen. Ook
donateurs zijn van harte welkom.
Kosten / 2,- p.p.

tra kosten met zich meebrengt. "Zandvoort heeft een infrastructuur, die
goed is voor veertig tot vijftig duizend
zielen. Bovendien hebben wij een ambtelijk apparaat dat groter is dan in
gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal. Daarnaast moet er
twee tot twee-en-een-half maal zoveel
huisvuil verwerkt worden. En nu hebben wij een modus gevonden om de
toeristen daarvoor te belasten". Men
hoopt met de nieuwe verordening, die
een nieuwe regeling voor een deel van
toeristische sector inhoudt, het gat
van 1,7 miljoen op de recreatiebegroting enigszins te kunnen dichten.

Uiteindelijk waarschuwt de Kamer
van Koophandel ervoor, dat van het.
heffen van een toeristenbelasting een'
'concurrentie-verstorende'
invloed
uitgaat, in vergelijking met niet heffende gemeenten. Bovendien tast elke
verhoging van het toeristisch prijspeil
de concurrentiepositie van Nederland
aan, waar het de strijd om de gunst
van de internationale toerist betreft.

VERENIGINGSNIEUWS

Ruilbeurs in
Santpoort

een redelijke verdeling van de lasten.
Dat betekent niets meer en niets minder dan dat er een reële recreatiebegrotmg aan ten grondslag dient te
liggen, met vervolgens een redelijke
toerekening naar het totale bedrijfsleven'.

dit jaar al drie procent gestegen. Bovenop de verhoging komt dan de belasting op strandstoelen en ligbedden. De
pachters verwachten nog meer lastenverhoging voor volgend jaar, omdat de
gemeente hen f. 3000,- wil laten meebetalen aan het opnieuw in profiel brengen van de zeereep. "Terwijl dat eigenOver de verhoging van de pacht is lijk achterstallig onderhoud van de gemen nog in onderhandeling, al is deze meente is", aldus Jan Paap.

ZANDVOORT/SANTPOORT - In de zaal van Zomerlust, Hoofdstraat 142 te
Santpoort, wordt aanstaande
zondag, 26 april, een ruil-verzamelbeurs gehouden.
De te ruilen objecten zijn onder andere munten, postzegels, bankbiljetten, ansichtkaarten en al het andere
dat eventueel nog wordt aangebracht.
De beurs wordt gehouden van 12.30 tot
17.00 uur. De toegang bedraagt f. 1,25.
Voor meer inlichtingen kan men zich
wenden tot Henk von Grumbkow, telefoon 023-382411 of 384049.

Neuf vormt een stijlvolle aanwinst
Uw krant niet Café
ZANDVOORT - Met de opeontvangen? ning
van Café Neuf in de Haltestraat, op 10 april, is ZandBel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
Drie gewonden
bij ontploffing
ZANDVOORT - Zondagmiddag
klonk in de Kerkstraat een luide knal,
in de buurt van een croissanterie. De
gewaarschuwde politie ging op onderzoek uit en constateerde dat in deze
zaak een ontploffing had plaatsgevonden. Drie personen waren hierdoor gewond geraakt, twee inwoners van
Haarlem en een zeyentien-jarig meisje
uit Zandvoort. Zij werden naar een
ziekenhuis overgebracht. Na verzorging van hun wonden konden zij weer
naar huis.
De oorzaak van de ontploffing is
waarschijnlijk een lekkende gasfles
geweest. De eveneens gealarmeerde
brandweer heeft het aardgas in het
perceel afgesloten.

voort een bijzonder horecabedrijf rijker geworden. Het café
van Jan en Andries Filmer
ademt een hele aparte sfeer in
vergelijking met tal van andere gelegenheden. Dat is dan
ook niet zo maar gekomen.
Beide
Zandvoorters
zijn
maanden bezig geweest met de
verbouwing van het historische pand.

Het werk op het strand hebben de
twee broers achter zich gelaten en
sinds november gaat alle aandacht uit
naar het nieuwe café. Vijf maanden
heeft de verbouwing geduurd. Het interieur is voor bijna honderd procent
opgetrokken in de Art Déco-stijl, bijvoorbeeld vergelijkbaar met de inrichting van het Amsterdamse Tuschins- • Op het terras van Café Neuf kan men zomers in het zonnetje ontbijten.ky-theater. Tot in de kleinste details is
Foto: Berlotf
deze stijl terug te vinden, van de granieten vloer, de open haard en de mo- vervaardigd werden door de Haarlem- vreden met het nieuwe onderkomen,
tiefjes op de wand tot aan de schitte- mer Hans Alta, een expert op dit ge- de voormalige 'Kousenpael'. Het pand
stamt al van rond 1800 en deed toen
rende, stijlvolle lampen. Het ontwerp bied.
voor het interieur is dan ook grotenOok het logo op de deur past hier nog dienst als kerk. Maar de historie
dee'ls het werk van twee bevriende volledig bij. "Het logo geeft een goed hiervan gaat nog verder terug, voor
Rietveld-academici, Carl Warmerdam beeld van de sfeer van de zaak", aldus zover bekend tot minstens 1692. In
en Willemien Schroot, die zich hierbij Jan, "een kenner weet direct wat er 1798 werd de kerk door de bliksem getroffen en moest toen opnieuw worden
sterk hebben laten beïnvloeden door zich achter de deur bevindt".
opgebouwd. De vorm van het gebouw
de twintiger jaren. Zelfs de lampen
hebben zij ontworpen, waarna deze
Jan (32) en Andries (26) zijn zeer te- gaf de nieuwe eigenaren de mogelijkheid een 'wat drukker' en een rustig
cafégedeelte te creëren. In dit laatste
staat ook de stamtafel, die tevens als
leestafel dienst doet. De serre is weggehaald, om de zaak meer 'open' te maken en de inloop wat te vergemakkelijken.
Het gereed komen van de keuken
heeft helaas wat op zich laten wachten, maar in mei is het wel zover. Het
ligt in de bedoeling dan dagelijks twee
'daghappen' te serveren.
oefenen om de tekst uit het hoofd te verassing. Voor de allerkleinsten, die soorten
Daarnaast zal veel zorg worden beleren. De oudere leerlingen hadden de rol van kabouter toebedacht kre- steed
aan exclusief stokbrood met alhet iets gemakkelijker. Zij konden hun gen, waren door de ouders bijna com- lerlei soorten
Gedurende de zotekstboek mee naar huis nemen om er plete kostuums gemaakt. Het decor, mermaanden beleg.
de klanten 's
daar verder aan te werken. Het werd met name de achtergrond, die een echt morgens vanaf kunnen
acht uur, in het zonnenog eens extra moeilijk, toen alle leer- park voorstelde, compleet met bloem- tje, binnen of buiten
op het terras, een
lingen samen gingen oefenen. Nu perk en standbeeld, was vervaardigd
moest er geleerd worden wanneer je door de twee juffen. Daarnaast had- ontbijt geserveerd krijgen.
aan de beurt was om iets te zeggen. den ook ouders vrije tijd gestoken in de
Binnen is ruimte genoeg om af en
opbouw.
toe een bandje op te laten treden en
De kinderen, maar vooral de twee
De kabouters troffen in het park zie- dat zijn de heren dan ook zeker van
'juffen', Coby Grimberg en Hyke Teb- lige oude mannetjes en vrouwtjes aan. plan. Andries: "We willen min of meer
benhof, verdienen toch wel de nodige die erover klaagden dat alles zo saai afwisselend op vrijdag en zondag live
lof omdat zij dit toch uitstekend voor was en dat er bijvoorbeeld nou nooit muziek in huis halen. Vrijdags meestelkaar hebben gekregen. Al was een eens een orgelman voorbij kwam. De al funky-soul muziek en zondags voorkleine aanwijzing tijdens het optreden kabouters riepen de hulp in van tover- al jazz". Morgen, vrijdag 24 april treedt
af en toe wel eens nodig, maar dat feetje Tierelier, een mooie rol van Dia- er al een bandje op, namelijk Take
verhoogde alleen maar de sfeer. Zo ook na van Duyn. Zij toverde de oudjes om Two uit Haarlem. Voor volgende week
een opmerking van een van de leerlin- tot kinderen, zodat zij samen konden vrijdag staat Jimmy's Game op het
gen tijdens de voorstelling. "Juf", riep spelen, dansen en zingen. Maar de kin- programma.
hij hard de zaal in, "mag dat felle licht deren maakten zoveel herrie, dat zij Café Neuf is dagelijks geopend tot
uit?". De jongeman had blijkbaar zo uiteindelijk door twee agenten (Vero- 02.30 uur, 's winters vanaf 10.30 uur. 's
weinig toneelervaring dat hij nog niet nique Visser en Manuela Berkhoff) zomers vanaf 08.00 uur.
gewend was aan de professionele spots, werden meegenomen.
die een dag eerder door een van de
Gelukkig bracht het feetje uitvaders was aangebracht.
komst. Zij toverde beide agenten in
Aan de kostuums leverden de kinde- slaap en bevrijdde de kinderen, die onren graag hun bijdrage. Uit kasten en der tussen weer oude mannetjes en
laden, bij buren en opa's en oma's van- vrouwtjes waren geworden. Toen deze
daan verschenen oude jasjes, jurken, weer in het parkje op hun bankje zahoeden en petten die vooral voor de ten, kwam voor hen de grote verrasoudere leerlingen bestemd waren. Zij sing. Vanuit de verte kwamen twee
Het bedrag van f. 24.000,moesten de rol van oude mannetjes en orgelmannen (Nancy van Kleef en voor heraanplanten voor het
Nathalie
Groenveld)
aan.
Daarmee
vrouwtjes spelen. Doordat onderling
nog flink geruild werd met kleding- liep het spel, doorvlochten met allerlei zogenaamde bos in de noordestukken, werd het 'nieuwe uiterlijk' liedjes, tegen het einde. Voor de jonge lijke duinen, is weggegooid
geld. Het kan niet, en niemand
van de kleine voor veel ouders nog een acteurs stond de limonade al klaar.

Kleine acteurs werken met veel
plezier aan kaboutermusical
ZANDVOORT - Op een podium in de Plesmanschool
huppelden vorige week tweeëntwintig kabouters en dertien oude mannetjes en vrouwtjes rond. Het was een optreden van de leerlingen van vier
tot zeven jaar oud, van de eerste vier groepen. Zij brachten
daarmee een bijzonder vermakelijk kijkspel, een kaboutermusical, dinsdag voor de oudere leerlingen en woensdag voor
ouders en andere familieleden.
"Gaan we dit nou nooit meer doen",
was de eerste vraag die na het optreden klonk. Het kleine hummeltje keek
bijna teleurgesteld. Net als de meeste
anderen had ook zij veel plezier gehad
in de opvoering, maar nog het meest in
de voorbereiding. "Gaan we oefenen",
riepen de kinderen regelmatig in de
voorafgaande weken, als zij het weer
eens tijd daarvoor vonden. Toen de
voorbereidingen zover gevorderd 'Karen, dat de verkleedpartij eraan te pas
kwam, werd het helemaal feest.
Toch was het nog een hele toer voor
de leerlingen, met name voor de jongsten van vier en vijfjaar, om hun rol in
te studeren. Omdat zij nog niet kunnen lezen, moesten zij gedurende een
maand op school wekelijks enige tijd

Brievenbus
'Aan slaan'

kan bepalen hoeveel procent
er van de eerste aanplant -is
aangeslagen.
Niet weggegooid, is het geld
voor het plaatsen van 6 straatlantaarns langs de oude trambaan, voor de veiligheid van de
- meestal alleenstaande - bewoners van de huisjes van het
Huis in de Duinen. Na aarisluiting op het lichtnet slaan
die meteen aan!
J.L.G. Niessen

Goed Koper Werk
in café De Slop
ZANDVOORT - 'Goed Koper Werk' timmert flink aan
de weg. De Zandvoortse forma'tie verzorgt morgenavond,
vrijdag 24 april, opnieuw een
optreden, ditmaal in café De
Slop, Haltestraat 56 a.
Evenals de vorige concerten belooft
het optreden morgen, volgens de organisatoren, weer geweldig swingend te
worden. Men wordt dan ook aangeraden, ruim op tijd aanwezig te zijn in
De Slop (voorheen Fair Way), om een
plaatsje te kunnen bemachtigen.
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V/kt maakt ons
slagroomgebak
voortaan
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Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoort
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Onze eigen koffie!
Verrassing bij de Hema.Sinds *^
kort hebben we drie geurige melanges
Hema-koffie. Hebt u ze al geproefd?
U kunt kiezen uit Dessert, Extra Aroma
en Cafeïnevrij. Alle drie versgebrand. Wat
verwacht u anders!
En de prijs?
Nou, die zult u nét zo
lekker vinden als de
koffie zelf. We hebben trouwens nóg'n
verrassing.

WOAWAV
GROTE KROCHT 7

Ook liefhebbers van een lekker
kopje thee kunnen bij ons terecht Want
naast de koffie zijn er ook twee soorten
thee: Engelse en Ceylon Melange. Voortaan kunt u geen dag meer zonder ons.
Dessert

250 g 3,50

Extra Aroma

250 g 2,70
500 g 5,20

Cafeinevri]

' 250 g 3,50

Engelse Melange 20x4 g l,15
Ceylon Melange 20x4 g l,45

HEMA
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ZVM/Auto Versteeg behaalt glansrijk titel

Spaarndam 119.30 uur; Sporting OSS
3-Allides 13 19.30 uur. Jeugd: Sporting
OSS K-Heemstede A 18.30 uur.

ZAND VOORT - ZVM/Auto
Versteege maakte vrijdagavond het karwei definitief af
door Parade Boys met 5-0 te
verslaan. Het kampioenschap
was al binnen door puntenverlies van de concurrentie,
doch kreeg nog meer glans
door deze fraaie overwinning.
In de bekercompetitie viel een
verrassing te noteren daar
Keur Glas/ZVN de kampioen
van de interregionale klasse
Cecils wist uit te schakelen.
Door een 4-4 eindstand gaat
Keur Glas/ZVN naar de volgende ronde. Het jubileumtoernooi van Keur GlaS/ZVN
werd een groot succes en de
overwinning ging naar het
Zandvoortse Nihot.

Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Zandvoortse Pellikaanhal: 18.00 uur Zandvoortmeeuwen 2 C jun.-DSC'74; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen D jun.-HBC; 19.00 uur
Zandvoort '75 dames-TZB 2; 19.45 uur
Telefonia 3-Zandvoortmeeuwen 7;
20.30 uur Zandvoort Noord 5-Zandvoort Centrum 2; 21.15 uur V&V 3Pim Janssen 2; 22.00 uur Zandvoortmeeuwen 4-Out 2.
Maandagavond • in de Pellikaanhal:
19.00 uur Gooth 3-Toal 2; 19.45 uur
Zandvoortmeeuwen 2-Concordia 3;
20.30 uur Cecils-AORC; 21.25 uur
Zandvoortmeeuwen 5-Hoofddorp 4;
22.10 uur Zandvoort Noord 7-Hoofddorp 5.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB 3-Zandvoortmeeuwen
3; 19.45 uur SVJ 2-ZV Dutch 2; 20.30
uur TZB 4-Concordia 4; 21.15 uur
Zandvoort Centrum-Nihot L.; 22.00
uur Zandvoort Centrum 2-Zandvoortmeeuwen 4.

\

zaalvoetbal

Al was ZVM/Auto Versteeg al kampioen toch waren de mannen van de
succesvolle coach Eli Paap erop gebrand om de winst te pakken. Parade
Boys was namelijk de enige ploeg die
de Zandvoorters een nederlaag toebracht. De revanche gedachte was
groot en Parade Boys keek na zes minuten al tegen een 1-0 achterstand
aan toen Pieter Brune scoorde. Het
liep nog niet vlekkeloos bij de Zandvoorters en daardoor kon Parade Boys
de aanval zoeken. In het Zandvoortse
doel greep Michel Winter bekwaam in.
Naarmate de strijd vorderde kwam het
ritme bij ZVM/Auto Versteege terug
en met vlotte combinaties werd Parade weggespeeld. Door een fraai doelpunt van de prima op dreef zijnde Ronald Halderman werd het 2-0 en
ZVM/Auto Versteeg probeerde door te
drukken. Het tempo werd echter gebroken doordat de Zandvoorters twee
minuten met een man minder kwamen. te staan. Steef Gerke praatte te
veel en mocht even gaan rusten. De
badgasten kwamen zodoende onder
druk te staan maar bleven overeind.
Na de doelwisseling kon Parade
Boys geen vuist meer maken en was
het al snel beslist door een treffer van
Pieter Brune, 3-0. Paal en lat stonden
toen een hogere score in de weg en

daardoor was het wachten tot de laatste minuten. Nog even schroefde ZVM
het tempo omhoog en werd Parade
Boys naar een 5-0 nederlaag gespeeld
door doelpunten van Henk Gaus en
Bob Brune. ZVM/Auto Versteeg toonde zich een ware kampioen en de bloemen die na afloop werden overhandigd waren dik verdiend.

3VGEND/S
Voetbal
Zondag: Wijk aan Zee-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur te Wijk aan Zee.
Zaterdag: Zandvoort '75-De Geuzen
14.30 uur binnenterrein circuit.

Keur Glas/ZVN
" Nog nooit in de historie van het tienjarig bestaan van Keur Glas/ZVN
kwam het team zover in de bekercompetitie. Tegenstander Cecils is op papier beter maar had net twee gevoelige
nederlagen geleden in de strijd om het
regionale kampioenschap. In Hillegom kwamen beide teams gemotiveerd
aan de start en moest Cecils het hebben van techniek en Keur Glas stelde
daar een tomeloze inzet tegenover. Het
werd een perfecte zaalvoetbalshow
waaraan ook de scheidsrechter een
groot aandeel had. Die zorgde voor
vele strafminuten en een strafschop
voor Cecils maar die werd grandioos
gemist. In de vijfde minuut kwam Cecils op voorsprong door een schot van
Pim van Dord. Keur Glas/ZVN liet
zich echter niet wegspelen en een minuut later was het al gelijk door een
treffer van Bert van Staveren, 1-1.
Keur Glas bleef knokken en zelfs met
een man minder wisten zij te scoren.
Jan Hein Carree verraste Ed Steffers
met een knap schot, 2-1. Een foutieve
uitworp van Wim van der Kuijl en
Pim van Dord kon gelijkmaken voor
Cecils, 2-2.
Vlak voor rust nam Keur Glas opnieuw de leiding door een schot van
Marcel Schoorl, 3-2. In de tweede helft
zette Cecils Keur Glas onder druk en
al snel was het 3-3. De druk werd groot
voor Keur Glas en met snelle uitvallen
werd het doel van Cecils bestookt. Een
foutje in de Keur Glas defensie werd
door Cecils bekwaam afgestraft, 4-3 en
de strijd leek met nog één minuut te
gaan gestreden. Keur Glas kwam echter toch nog op gelijke hoogte door een
alles of niets schot van Willem Paap
dat onder de benen van Ed Steffers in
het doel verdween, 4-4. Deze stand
bleef, in een verschrikkelijk spannende slotfase gehandhaafd en aangezien
Keur Glas in een lagere klasse uitkomt gaat die over naar de volgende
ronde.
Met acht gelijkwaardige teams is
het tien-jarig jubileumtoernooi van
FC Zandvoort Noord om de RABO-

Handbal
Zondag: 13 uur De Blinkert-ZVM dames te Haarlem
14.15 uur VZV-ZVM-heren
Volleybal
Zaterdagavond in de Pellikaanhal, dames: Sporting OSS 3-Die Raeckse 7
18.30 uur; Sporting OSS 4-PES 4 19.30
uur; Sporting OSS 5-Die Raeckse 9
18.30 uur. Heren: Sporting OSS 2-

Ruitersport van niveau

Het kampioensteam van ZVM/Auto Versteege.

bank trofee een geweldig succes geworden. Ondanks het geringe aantal
toeschouwers kon toch genoten worden van aantrekkelijk en technisch
zaalvoetbal, wat zeker een stuk promotie was voor deze tak van sport. Op
zaterdag werden de poulewedstrijden
afgewikkeld en in poule A wist Nihot
alle wedstrijden te winnen. De organiserende en jubilerende vereniging
Keur Glas/ZVN behaalde vier punten
maar plaatste zich voor de kruisfinale
evenals Nihot. DVS '85 en Heemstede
moesten genoegen nemen met de
kruisfinales om de vijfde tot en met de
achtste plaats. In poule B eindigden
Rowatex en IJmuiden '84 gelijk en
plaatsten zich voor de kruisfinales.
ZVM/Auto Versteese en de Nachtuil

Foto: Bram Stijnen

moesten uitkomen in de wedstrijden bij Keur Glas, 1-0. De spanning steeg
om de vijfde tot en met achtste plaats. toen Keur Glas gelijk wist te maken
doch Nihot antwoordde in de volgende
Via de kruisfinales ging de strijd om minuut, 2-1 en door technisch goed
de zevende en achtste plaats tussen verzorgd zaalvoetbal werd Keur Glas
DVS en Heemstede en laatstgenoemde op een 3-1 achterstand gezet. Daar
won door het beter nemen van straf- bleef het bij en werd Nihot een terechschoppen, nadat de wedstrijd in 3-3 te winnaar en kreeg de RABO-bank
was geëindigd. Om de vijfde en zesde trofee. De Zandvoortse voorzitter Doplaats eindigde ook gelijk (2-2) en nald Mackay deelde verder de Fair
ZVM/Auto Versteege nam de straf- Play Cup uit aan DVS en de prijs voor
schoppen beter dan de Nachtuil. In de de meest scorende ploeg was voor Nistrijd om de derde en vierde plaats hot. Minst gepasseerde doelman werd
bood IJmuiden weinig tegenstand en Serge van Lent van Nihot en die kreeg
werd door Rowatex overspeeld, 10-0. een leuk aandenken. Toernooileiders
Cock Zwemmer en Harry Opheikes
De finale ging tussen twee sterke konden zeer tevreden terugkijken op
ploegen Nihot en Keur Glas/ZVN. Ni- een prima verlopen en zeer geslaagd
hot profiteerde al snel van een foutje zaalvoetbal toernooi.

Zandvoortmeeuwen raakt steeds
verder in degradatie-problemen
ZANDVOORT - Na de
knappe overwinning van vorige week leek Zandvoortmeeuwen op de goede weg omhoog.
Tegen KFC lukte het echter
totaal niet en werd het een 2-1
nederlaag. Mede door de resultaten in de onderste regionen
is de situatie zeer kritiek geworden en zullen de laatste
drie wedstrijden punten moeten opleveren anders wordt
het een vierde klasserschap.
KNVB - zondag

*

Zowel Zandvoortmeeuwen en KFC
kwamen niet tot hoogstaand voetbal.
Het weer was slecht en dat was het
voetbal ook. KFC opende echter zeer
verrassend door de eerste de beste aanval doeltreffend af te ronden, 0-1. Dat
was voor een gehandicapt Zandvoortmeeuwen een behoorlijke tegenslag.
In het Meeuwen team ontbrak Mario
van Meelen door een schorsing, broer
Bert was geblesseerd en de laatste weken doeltreffende spits Frans Post
moest eveneens met een blessure aan
de kant blijven.

Zandvoortmeeuwen wel een overwicht
• maar kansen werden er nauwelijks geschapen. Eenmaal kwam Gerard Vossen vrij voor de KFC doelman doch hij
wachtte te lang. KFC moest het van
uitvallen hebben die dreigender leken
dan ze waren. Vlak voor de rust moest
de geblesseerde Jan Hein Carree zich
laten vervangen en dat was de volgende tegenslag.
De tweede helft was net begonnen of
de Zandvoorters hadden de score gelijk
kunnen trekken. Sander Schuurman
ging goed door maar deponeerde de bal
van dichtbij in de handen van de KFC
doelman. De daarop volgende aanval
van KFC was erg gevaarlijk en ook
doelman Wim van der Kuijl kon het
gevaar niet keren en het was 0-2.

Onder aanvoering van de goed spelende Riek Keur en Ivar Steen trok
Zandvoortmeeuwen ten aanval, maar
een afmaker bezit dit team niet. In de
tiende minuut omzeilde Jos van der
Meij de buitenspelval, kwam vrij voor
de doelman om te scoren maar wachtte te lang. Daarbij bracht de doelman
Van der Meij ten val en de scheidsrechte kende de Meeuwen een strafschop toe. Jos van der Meij scoorde via
de binnenkant van de paal 1-2 en er
was nog van alles mogelijk. Het spel
speelde zich toen voornamelijk af op
Ondanks het zwakke spel kreeg de helft van KFC maar een knap schot

Sporting OSS toont zich
van haar sterkste kant

>

p

volleybal

Door een 3-0 winst van Sporting
OSS 5 tegen OVRA 7, via de setstanden 15-7,15-10 en 15-1, werd definitief

Derde plaats voor Nederlanders
bij strijd om Camel Trophy '87
Met een derde plaats heeft
het Nederlands team voor een
uitstekende prestatie gezorgd
in de Camel Trophy '87 op Madagascar.
.V

autosport

In de achtste editie van dit off-road
evenement, waaraan door veertien
landen werd deelgenomen, moesten
Wijchenaar Fons van Oers en Gerrit
Dammer uit Breda na een serie uitertnate spannende klassementsproeven
alleen de Italianen en Amerikanen in
het totaalklassement voor zich dulden. Met hun overwinning op het
Afrikaanse eiland eindigden de Azzurri voor de derde keer op de eerste plaats
in de Camel Trophy.
Vóór aanvang van deze Camel TroPhy hadden Van Oers en Dammer
duidelijk aangegeven, dat zij hun zinnen hadden gezet op de eindzege. Het
duo wilde vreselijk graag het Nederlandse huzarenstukje van vier jaar geleden in Zaïre evenaren. Ondanks alle
inspanningen bleek een derde plaats
het hoogst bereikbare. „We hebben
echt het onderste uit de kan gehaald,
maar de Italianen en Amerikanen waren net wat constanter dan wij," verklaarden de moegestreden Nederlanders na de finish in Fort Dauphin.
„Maar wat geeft het? Het is een fantastisch avontuur geweest. Echt, we
hadden
dit voor geen goud willen miss
en. Zoiets maak je maar één keer in je
leven mee."
Naast het winnende Italië vielen ook
öe als vierde geëindigde Spanjaarden
in de prijzen. Een meerderheid van de
veertien deelnemende landen kende
hun de Team Spirit Award toe voor
hun enorme inzet en kameraadschapPelijke gedrag gedurende de Camel
| Trophy.
De deelnemers hadden de volle

Het Nederlandse team is hier nog op weg naar de derde plaats in de Camel
Trophy op Madagascar.

ventien dagen van het evenement
hard nodig om de meer dan duizend
mijl tussen Noord- en Zuid-Madagascar te overbruggen. Er waren dagen
dat er onderweg zo weinig vorderingen
werden gemaakt, dat het konvooi op
een gegeven ogenblik in tijdnood
kwam. Om toch volgens schema in de
f inishplaats Fort Dauphin aan te komen, moest een aantal van de oor-

spronkelijk veertien geplande klassementsproeven worden geannuleerd.
Eindstand: 1. Italië 476.6,2. Verenigde Staten 465, 3. Nederland 410, 4.
Spanje 337.5, Maleisië 335, 6. WestDuitsland 322.5, 7/8. Brazilië, Japan
321.7, 9. Engeland 275,10. Zwitserland
270, 11/12. België, Canarische Eilanden 262.5,13. Frankrijk 237.5,14. Turkije 112.5.

Aan de verenigingskampioenschappen van OSS namen
ruim vijfennegentig jongens
en meisjes deel. Er werd een
sportieve strijd gestreden in de
wedstrijden die vorige week
plaatsvonden.

Sportieve strijd
bij vereniging OSS

ste plaats, bij de oudste was dat Kyra
Kroeze.
De onderlinge wedstrijden werden
De leiding van de onderlinge wedstrij- op twee avonden gespeeld, door eenenden, die over twee avonden waren ver- zeventig meisjes en elf jongens. De
deeld, was in handen van Birgitte kinderen hadden geen wedstrijdervaJonkman en Jeanette Voolstra. De ring, maar deden het desondanks erg
uitslag was verrassend: bde jongste goed. De groepskampioenen waren:
Maandag 18.00 - 19.00 uur: groep l
meisjes eindigde Jill Toonen op de eer-

Ten aanzien van veel publiek werden het prima wedstrijden die gezien
het behaalde aantal punten op hoog
peil stonden. Krachtsverschil was er
nauwelijks en de jury, mevrouw G.
Jansen van de Nederlandse vereniging Federatie Landelijke Rijvereniging had het zwaar maar kweet zich
prima van haar taak. Tijdens de pauze
verzorgde instructrice Riek Movig een
gave demonstratie van een dressuurproef op het dameszadel, de zogenaamde „amazonezit".
De bedoeling van deze wedstrijden is
om een dermate hoog puntenaantal te
scoren dat men hoger in de rubriek
komt. Nu werd gestreden in de rubrieken B, M. en L en ondanks weinig
krachtsverschil was de stemming pri-

Zandvoort '75 rukt op

of een gevaarlijke kopbal heeft het
weinige publiek niet gezien. Door de 21 overwinning heeft KFC zich vrijwel
veilig gesteld maar voor de Zandvoorters volgen nog een drietal spannende
weken.

ZANDVOORT - De volleybalvereniging Sporting OSS
had slechts een gering programma af te werken en daarbij behaalde het vijfde dames
team het kampioenschap. Ook
opvallend was de overwinning
van het tweede heren team dat
wat meer lucht krijgt in de degradatiestrijd.

ZANDVOORT - Ondanks
het koude en winderige weer
werden de onderlinge dressuurwedstrijden bij Rückert
Ruitersportcentrum een groot
succes. Zes en dertig combinaties namen deel aan de strijd
en streden om de hoogste eer,
namelijk het manegekampioenschap.

het kampioenschap behaald. Door dit
resultaat is tevens promotie bewerkstelligd naar de derde klasse. De dames
Aase Dijkstra, Monique van der Valk,
Karin Weber, Maria Dijkman, Judith
Breed, Isolde de Graaf, Ilse van der
Voet, Tineke Brune en Wendy Volger,
hebben de gehele competitie getoond
duidelijk de sterksten te zijn. Vele tegenstanders keerden gedesillusioneerd huiswaarts en slechts weinige
teams slaagden erin echte tegenstand
te bieden. Slechts tweemaal kwam
Sporting in problemen maar door ingrijpen van coach Erik Schilpzand
werd op tijd het herstel ingezet.
Het tweede heren team dat het degradatie-spook zag naderen haalde
goed uit door Allides met 3-1 te verslaan. De eerste set ging vrijwel gelijkop met de beslissende punten voor
Allides, 15-12. Maar Sporting OSS
hield het hoofd koel ondanks een 7-2
achterstand in de tweede set. De Zandvoortse verdediging begon op volle toeren te draaien en die zette de voorhoede aan het werk. De achterstand slonk
weg en werd omgezet in een fraaie 1315 overwinning. Sporting had en behield het ritme en met flitsende aanvallen werd Allides tot wanhoop gebracht. Het Allides blok werd vakkundig omspeeld en Sporting zette de derde en vierde set in winst om, 8-15 en 715. Met nog twee wedstrijden te spelen
moet één partij in winst worden omgezet om degradatie te ontlopen. Die
twee punten moeten behaald kunnen
worden in de wedstrijd tegen Spaarndam aangezien de laatste wedstrijd tegen koploper De Blinkert is, en dan
zijn de kansen kleiner.
Het derde heren team startte veelbelovend tegen De Blinkert 3 daar direct
de eerste set werd gepakt met 12-15.
Helaas lukte het in de oveige sets niet
meer en toonde De Blinkert net iets
beter spel en won via de setstanden 158, 15-11 en 15-9. Het was echter een
zeer aantrekkelijke wedstrijd die de
moeite waard was om te zien voor het
publiek. Komende zaterdagavond
wordt het laatste thuisprogramma afgewerkt in de Pellikaanhal. Voor dat
programma wordt verwezen naar de
sportagenda.

ZANDVOORT - De 2-1 overwinning van Zandvoort '75 op
SCW doet vermoeden dat het
erg moeizaam is gegaan. Niets
is minder waar daar de zege
veel groter had kunnen zijn
maar zoals zo vaak lieten de
Zandvoorters de kansen liggen. Desalniettemin een zeer
verdiende overwinning op
SCW dat in ernstig degradatie
gevaar is geraakt mede door de
verrassende verrichtingen van
Halfweg. Voor de Zandvoorters, die de laatste weken veel
punten verzamelen, is de opmars waarschijnlijk te laat.

ma en steeg de spanning ten top. Ruitersport dus van topkwaliteit. Deze
sport is niet zo als vroeger voor de
beter gesitueerde maar is gemeengoed
geworden tegenwoordig.
Uiteindelijk werd E. Nijland manegekampioen in de rubriek L met 366
punten. Als goede tweede eindigde R.
Zwemmer. In rubriek B ging de zege
naar G. van Beeren met 364 punten
voor M. Slag die 362 punten scoorde.
Ook in de M rubriek paardensport die
de moeite waard was met als winnaar
S. Zwemmer die 354 punten behaalde
terwijl B. Koeleman tweede werd met
344 punten.
Op koninginnedag wordt bij Manege Rückert een groot springconcours
georganiseerd en een ieder is van harte welkom. De aanvang van dit gebeuren is om 13.30 uur en de toegang is
gratis.

Eerste plaatsen
voor judoka's
ZANDVOORT/BRABANT
- Een tweetal Zandvoortse judoka's behaalde vorige week
zeer opvallende resultaten bij
grote toernooien in Brabant.

Vierhonderd en tachtig deelnemers
namen deel aan dit gigantische toernooi en zowel Raymon Bijl als Ben
Rietdijk wist in hun poule ongeslagen
te blijven. Bij de jongens 10 en 11 jaar,
tot 35 kg. was ook de halve finale en
finale voor Raymon Bijl niet al te
moeilijk en met grote klasse werd de
eerste plaats behaald. In de klasse 16
tot en met 18 jaar tot 78 kg. deed BenRietdijk niet voor Bijl onder en met
Na de pauze pakte Zandvoort '75 de speels gemak weijd'eérst de halve finazaken energieker aan eh moest SCW le gewonnen en ook in de finale bleek
zich voornamelijk beperken tot verde- Rietdijk de sterkste.
digen. Door een afstandsschot van
Wim van Straten kwam Zandvoort '75
op een 2-0 voorsprong en de gasten
waren rijp voor de slachtbank. Ronald
Zaadnoordijk en Thomas Schulte kregen de mogelijkheden om SCW op grote achterstand te zetten maar de afwerking was te onnauwkeurig.
sprong nemen door een fraai doelpunt
van de opkomende Ruud van der Putten. Toen hadden de Zandvoorters
door moeten drukken en kregen goede
kansen. Helaas bleven die onbenut en
zakte het spelpeil. Zandvoort '75 bleef
sterker maar er was te weinig overleg
in het spel en er werd te lang met de
bal gelopen.

Programma
Tennisclub
Zandvoort

SCW mocht daarom van geluk spreken dat het niet werd weggespeeld en
kon in de allerlaatste seconde nog terug komen tot 2-1. De Zandvoortse
^
verdediging lette even niet op en het
Vanaf het eerste fluitsignaal had was raak. De overwinning van ZandZandvoort '75 het beste van het spel. voort '75 kwam echter niet meer in
SCW bood weinig tegenstand en daar- gevaar daar er niet meer werd afgedoor kon Zandvoort '75 een 1-0 voor- trapt.

voetbal

ZANDVOORT - Door de Tennisclub
Zandvoort wordt zondag een vijftal
thuiswedstrijden gespeeld. Het programma is als volgt:
TCZ 2 - Valkencourt 1; TCZ 6 - Merlenhove 8. Heren: TCZ l - Santana 1;
TCZ 2 - Slotervaart 1. Jeugd: TCZ l Merlenhove 1.

Uitslag verregende paasraces
voldoet aan voorspellingen
ZANDVOORT - De routine
beheerste maandag het race-gebeuren op Zandvoort. Onder het oog van ongeveer vierduizend toeschouwers won
Michel Bleekemolen de semi
lange-af standsrace bij de toerwagens met gemak. Bijna de
helft van de race bleef hij achter Huub Vermeulen hangen,
maar deze verspeelde tijdens
de verplichte tankstop te veel
tijd. Daardoor lag voor Bleekemolen de weg vrij, wat resulteerde in zijn overwinning op
het verregende circuit.
De strijd in de toerwagenrace voltrok zich eigenlijk alleen tussen de Renault van Bleekemolen en de BMW
M3 van Vermeulen en diens compagnon Arthur van Dedem. De rest van

gin tot het eind had hij tijdens deze
race aan kop gelegen. In de formule
Ford 1600 klasse won Jille de Kleine
(Del Monte), hoewel tijdens deze race
door de wedstrijdleiding een ernstige
fout werd gemaakt. Debutant Frans
Wientjes werd, terwijl hij de derde positie had ingenomen, teruggefloten
vanwege een onreglementair technisch defect.
Men veronderstelde dat
zijn wagen olie lekte, maar bij nader
onderzoek bleek dit op een vergissing
te berusten. De onthutste Wientjes
bleef hierna weinig over dan een proVan Dedem kon de schade niet meer test in te dienen.
goed maken. Bleekemolen was niet
Bij de standaard auto's, groep N,
meer in te halen. Pas toen deze tegen
het eind wat gas terugnam, werd de werd de semi lange-afstandrace uitafstand kleiner, maar dat kon de Re- eindelijk een overwinning voor het
nault-rijder zich dan ook wel permit- duo Van Silfhout/Van Kouwen. Voor
Van Kouwen wachtte na de race echteren.
ter een kouwe domper. Sponsor MarlBij de formule Ford 2000 ging de boro verbrak het contract met de
overwinning naar Allard Kalff van Utrechtenaar, omdat hij zich niet juist
het AMT/Marlboro team. Van het be- gekleed had.
het veld speelde geen rol van betekenis. Vermeulen kon zijn tegenstander
lange tijd voorblijven, maar toen hij
het stuur over gaf ging voor deze combinatie alles mis. De verplichte tankstop, waarbij Van Dedem achter het
stuur kroop, duurde bijna anderhalve
minuut. Dit was voor Bleekemolen genoeg om de koppositie in te nemen en
zoveel voorsprong op te bouwen, dat
zijn eigen tankstop hem met meer in
gevaar bracht. De Santpoorter bleek
hiervoor trouwens bijna een halve minuut minder tijd voor nodig te hebben.

Vrijwillige Hulpverlening
17373
Maaike Bluijs, groep 2 Kim d'Hont,
groep 3 Azmi Makk en groep 4 Jeffry
van Duyn. 19.00 - 20.00 uur: meisjes,
Tamara Karstens; jongens, Tim
Moedt.
Woensdag 18.00 - 19.00 uur: groep l
Christa Spolders, groep 2 Tamara
Lichtveld, groep 3 Suzanne Jansen en
Nadine Harkamp. 19.00 - 20.00 uur:
Bamonde Zwemmer. 20.00 - 21.00 uur:
Aafke Spieard.
Alle wedstrijden zijn vlot verlopen
en hadden veel belangstelling van de
ouders.

> De paasraces op het circuit trokken maandag slechts vierduizend toeschou wers.

Foto: Bram Stijnen
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Ik wat ml Ik zocht op te Grote Krocht
^tomeni

Aïea

LENTE KRIEBELS
Heerlijke rauwkost
en salades
De gezonde
slankmakers
Keuze uit
30 soorten

Aanbieding

2 ons ORANJE SALADE

l?8

2 ons BIETENSALADE

l?8

Mode

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

Begijne Boetiek

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE

AART VEER

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

24 UUR SERVICE

2 ons AARDAPPELSALADE

Blijft u dit
weekend thuis ?

Tel. 023-283245

Voor een exclusieve
een jonge en een
betaalbare mode
Kom eens een
kijkje nemen!

haal dan
gezellig
een
bloemetje
van

,JErica"

ERICA

in huis

Grote Krocht 24 - Zandvoort

GROENTE EN FRUiT

Grote Krocht 25
tel. 14404
Gevraagd

Visrestaurant

AFWASHULP Schut
tel.
12121

voor de
avonduren.

Fa. Gansner & Co,

Te Koop

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

VISVENT VERGUNNING

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

incl.: gekoelde verkoopwagen en tractor.
Ook aanwezig betegelde werkruimte met
bak-, koel-, vries- en wasgelegenheid.

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

op het strand te Zandvoort

Br. ond. nr. 75177 bur. v.d. blad.

EET U SLANK

MET VERNIEUWDE

MALSOVIT
MALS m,DELAATSgL.SNEE.

DE I

BOUTIQUE 1001

te -SHOP

STRASS SIERADEN 30% kortingen

Corn. Slegersstraat 2c

Nieuwe kinderzonnebrillen

GEOPEND

6.^0

India kettingen van 29,50 voor

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur

SIERADEN-MODE

LEKKER IN DE ZON MET EEN YOKO GELUID

T.o. Casino, Zandvoort.
De gehele week geopend van 10.00-18.00 uur

Tevens voor al uw reparaties altijd eerst gratis prijsopgave

Handen vrij met deze te gekke
RADIO-CAP
STEREO RADIO AM/FM in 5 kleuren

HET PARGDL
39,95

129,-

MODELSPORTS
in 3 kleuren: rood, geel, wit

Voor boot - •
camping - strand

DRAAGBARE RADIO AM/FM
incl. schouderriem, REGENBESTENDIG

MMIMMI
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

29,95

z/w televisie + radio
AM/FM STEREO
CASSETTERECORDER,
kan op het lichtnet/batterijen, 12 volt
accu. Diverse kleuren incl. beschermhoes

* 2 sets van 3 lampen die
naast elkaar kunnen hangen,
bijv boven bar, m de keuken,
riet en keramiek Inl tel 023247371.
* Boekenkast te koop gevr.
Tel 13048
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen.
Tevens wit-, schilder- en behangwerk Vraag vrijbl pnjsopgave Tel. 023-371790
DIEPVRIESKAST, 280 l, 8 laden, merk Liebherr, de zumige, temp v buiten dig. afleesb Inl tel 023-247371.

Draadloze
telefoons

Afslanken voor ƒ 1,75* per dag

Malsovit, het bekende slankbroodje van
de warme bakker, is ingrijpend ver-

en

res. bezorgers/sters

Wie zich aan de 'regels' houdt, valt
l tot 3 kilo per \\eek af. Zonder
hongergevoel!
Afslanken met Malsovit hoeft u niet
meer dan ƒ l,75* per dag te kosten
Begin meteen of vraag de uitgebreide
folder.
Val l tot 3 kilo af per week met
vernieuwde Malsovit

• Daar komt nog bij: boter, beleg e d

In uw buurt is Malscn u cxktusicf verkrijgbaar bi)

MALSOVIT

Brood- en Banketbakkerij
Haltestraat 23

Zandvoort

Aanmelden: tel. 17215

399,-

* Nog nieuwe witte tennisschoenen, maat 45/46, Palladium, met neus en hielversterking en tennisprofiel, ƒ 95
Inl tel. 023-247371.
•*• Plm
150 gnndtegels,
50x50, ƒ 200 Tel. 0250715058
* Stalen slagroombereider
via hogedrukpatroon, '/2 lit
slagroom. Kosten zijn er op
korte termijn uit, ƒ 15. Inl 023247371
* Te koop set golfstokken
met tas, ook 50 golfballen.
Tel. 18698.
* Te koop z g a n. 4-pits gasstel, thermische beveiliging,
ƒ85. Tel. 15671

nieuw d o a. door loevoeging van oen
Zweedse natuurvezcl blijft Malsovii
voorujn lekker 'vers' tot het laatste
sneetje
Malscntt ?it boordevol voedingsstoffen
en voedingsvezels Je hoeft er maar
weinig \ jn te eten om toch een heerlijk
volda.ui ge\oel te hebben. Malsovit is
bo\ endien een heel gezonde puurnatuur-\otdmg, die de darmv-erking
bevordert en bloedzuiverend werkt.

Bezorgers/sters

„CLIPWALKER"
MODEL SPORTY

(middagkrant)
vraagt

MINDER
KRUIMELIG
SMAKELIJKER
"
GEMAKKELIJKER VOL
TE HOUDEN

HERMAN HARMS

Wij verzorgen al uw
* T k. gevraagd Mistral Super Light s c (surfplank) Tel
15884
* T k kmderfietszitje van net zoals grafiek, borduursels, foƒ45, van kunststof ƒ35; to's, schilderijen etc Ruime
staande schemerlamp van sortering lijsten, zowel mokarrewiel met leren kap ƒ 55. dern als klassiek, tegen aanTel 16125
trekkelijke prijzen
•*• T.k konijnehok, ruim ge- Voor vrijblijvende prijsopgaaf',
noeg voor twee konijnen, op
Kunst-Antiekonderstel van ± 60 cm hoog,
Lijstenhandel
ƒ50 Tel 16125.
„West-Nederland"
* T.k. mooie blauwe Koelstra
kinderwagen, slechts 1 voorIn- en verkoop - Inruil
jaar gebruikt ƒ 150 Tel Aanwezig
elke
zondag,
38626
maandag en dinsdag van 10* T k. spelende zwart/wit tv, 18 uur op de Zandvoortse An56 cm beeldbuis ƒ75. Tel tiekmarkt, Dorpsplein 2 (dag
geop ) Tel. ml dagelijks na 18
340047.
uur tel 17248

inlijstwerk

Prijzen vanaf ƒ 329 incl BTW
en aansluiting
DESAGROS - LUNTEREN
Gratis
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- Tel 03420-91728/070-459179
Woninggids
van Zandvoort
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letterdag en nacht bereikbaar
grootten.
GARAGE TE HUUR
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Burg. v. Fenemaplem.
V^tl L7 t makelaars o.g.
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Tel 14534
NVM
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
GARAGE
TE
HUUR
Tel. 02507-12614
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Burg v Fenemaplem.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
Tel 14534.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
* Te koop z.g a n balkon
*
Gevr.
betrouwbare dame, hangtafel Tel 02507-13365. TUINMAN HEEFT NU TIJD
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
voor al uw tuin-, straat- en/of
±
40
jaar,
voor
huishoudelijke
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandhulp voor vrijdag van 9 30 tot * Tennisracket Snauwaert, hekwerk. Tevens levering alle
voort.
medium constr., all ash, fibre materialen. Vraag vnjbl. prijs1330 uur Tel 19100
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
remforced head, ƒ 95. Inl. 023- opgave. Tel. 023-327867.
1430 AG Aalsmeer.
* Gevraagd oude spulletjes 247371.
voor
de
rommelmarkt
Tel
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- 12298
Timmerbedrijf
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- * Gezonde zelfst hulp in de
R.
F. Lammers
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, huishouding gevraagd. Tel
voor al uw timmer- en onder
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer 12059
houdswerk. Tel. 023-364168
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alVideotheek 'Dombo'
eens b.g g. 023-381378.
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De •*• Help de Polen. Stuur
1
Corn Slegersstraat 2B
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- een 7voedselpakket Geen1 * T.k. 1 kooi m. 2 handtanrv
Tel. 02507-12070
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en adres Dat hebben wij voor u me parkieten ƒ 35; 1 kooi m
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. Inl tel 02907-5235.
1 film ƒ 51f 7,50 p.d.
jonge parkiet ƒ 15. Tel. 16215
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
5 films ƒ25 p.week
* Het Rode Kruis vraagt col- * T k. 12 schijnwerpers m.
Verhuur movie-boxen.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- lectanten (eind juni). Tel draden en dozen v. binnen of
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- 13852 (A Schuurman).
buiten, t.e.a.b. Tel. 13858.
ren verkrijgbaar.
Hillegom-Antiek
* T k. 2-eenp. mod. led., Au• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
Vijf
toonzalen
gezellige pmg, incl matras + onderl., a
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummersmeub. m alle stijlen. Veel ƒ 30 p.st.; wandelw. met zak a
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het kleinantiek Laagste prijzen! ƒ 10; solide kind.led. met kaverspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt Leidsestraat 122. Dag. tel.pok matras ƒ35 Tel. 13509. •*• Wegens verhuizing over:
ƒ 2,50 m rekening gebracht.
02520-20993. Koopavond.
•*• T.k. elektron, orgel, Tho- 2x huishoudtrappen, 3 treden
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- Ind girl privé en SM. Dagelijks mas 125APS, 2 klav., 10 st. + platform, per stuk ƒ 20 Inl.:
rytm., preset, vibr., nagalm, tel. 023-247371.
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor geopend Tel. 020-869110.
ƒ 300. VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
bezorgklachten), of zenden aan:
•*• Kinderautozitje Storchen- voetpedaalbassen,
Centrale orderafdeling Weekmedia,
muhle, iets beschadigd, daar- Bevr. na 18.30 uur tel.: 17851. v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
Postbus 122,
om slechts ƒ 45. Inl. tel. 023- •*• T.k. Filmnet decoder met per week Corn. Slegersstr.
1000 AC Amsterdam.
gebr.aanwijzing en snoertje, 2b, tel. 02507-12070.
247371.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- * 2 stoeleii, modern, metaal 100% in orde, maar men moet * Zelf kaas maken, leuke
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- en toch bekleed, rood, ƒ25 wel technisch zijn. Tel. 16461. hobby. Kaas voor hen in
rokaart.
per stuk, over na verhuizing. •*• T.k. markies (oranje), 3 m Delftsblauw, nog nieuw. Tel.
breed. Pr. n.o.t.k. Tel. 12521. 023-247371.
Inl.: tel. 023-247371.

ra

* T k. veiligheidszitje ƒ 40
Tel 12313,
T k VW KEVER 1300, goed
onderh , pr rijstaat, APK t/m
april '88. Pr ƒ2000. Tel
13226, bgg 023-244273.
* Toonkunst
Zandvoort
T O Z Concert 22 mei as.
Herv kerk Werken van Handel, Haydn, Bach, Mozart.
* Z g.a n
2-pers bed,
140x200, mahonie, m lattenbodem, ƒ300 Tel 12313.

(ShoEbizz)

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG
PALMPJE

Grote Krocht 22-Zandvoort

5 REGELS^ m GRATIS

_/rliCRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

•*• Wit geschilderde tiener
boekenkast met plank en 4
deurtjes, b. 90, d 32, h. 165,
wegens verhuizing over, ƒ 65
Inl tel 023-247371.

Voorbeeld:

Te

mt

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

WONINGRUIL Aangeb.- gr
5-kam. eengez hoekh. m.
c v., tuin zuid, schuur enz.,
rust str, Haarlem-Meerwijk
Gevr. 3-kamerwoonr. m
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
voor 11 uur: 023-330 085.
WONINGRUIL Aangeb • eengez won., 4 kam + zold., hr
ƒ 300 p m. Gevr. ben won., 3
a 4 kam., m Zandv.-Zd, huur
tot ƒ 400 p.m T 023-374679.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandelmg.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

~

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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'In extreme modellenkun je veel van je fantasie kwijt'

Etalagewedstrijd
voor de jeugd

Jonge Zandvoorter beoefent met veel succes de kapperskunst

ZANDVOORT - In de week
van donderdag 23 april tot en
met 30 april kan de Zandvoortse jeugd weer een speurtocht
houden langs de etalages,
waarin het een en ander ontdekt moet worden.

ZANDVOORT - Roy Warmerdam is één van de jonge
talentvolle Zandvoorters voor
wie een succesvolle toekomst is'
weggelegd. De eenentwintig-jarige Roy is kapper en doet
dit werk zeker niet onverdienstelijk, getuige zijn successen
bij nationale wedstrijden. Volgend jaar gaat hij zelfs met ne-

gen andere kappers shows ge- sche richting verder te gaan". Het toe- wel onderaan beginnen. "Ik werkte
val bracht hem echter tot het kappers- vier dagen in de week en werd, net als
ven op diverse scholen.
Roy Warmerdam is een geboren en
getogen Zandvoorter, die zijn allereerste schoolopleiding begon op de Mariaschool, gevolgd door de Anthonisz
Mavo te Heemstede. Tegen de tijd dat
het eindexamen naderde wist hij eigenlijk nog niet goed wat hij zou gaan
doen. "Ik wist het nog niet precies, al
dacht ik er wel over om in de techni-

vak. "In die tijd liet ik mij wel eens elke andere leerling langzaam ingeknippen door een meisje, en zij was werkt. Maar dat hield soms wel in, dat
eigenlijk degene die mij op het idee ik in het begin een groot deel van de
bracht".
dag liep te vegen. Ondertussen volgde
ik twee dagen in de week een opleiding
"Is dat niet iets voor jou", zei de jonge aan 't Rapenburg' in Leiden". Hier
kapster, een idee dat bij de jonge Roy kreeg Roy les in het kappen van heren
direct aansloeg. Op zeventien-jarige en dames. Hij moest zelf modellen
leeftijd kon hij een baantje krijgen bij meebrengen en als dat niet lukte, waeen kapsalon in Hillegom, maar moest ren er altijd nog de studenten, die zich
voor f. 2,50 konden laten knippen. Na
twee jaar had hij zijn diploma 'Bediende', maar moest toen in dienst.
Momenteel is hij bezig met de opleiding voor het 'Patroon'-diploma,
waarmee hij officieel Eerste Kapper
kan worden. Deze opleiding duurt nog
een jaar. Maar eigenlijk wordt je na
een lange tijd werken pas echt Eerste
Kapper, aldus Roy. Om zijn techniek
te verfijnen is hij lid geworden van de
Technische Ontwikkelings Club in
Leiden. Hier wordt les gegeven door
een trainer. Peter Oosterbeek, die zelf
allerlei landen bezoekt om ideeën op te
doen. "Hij komt vaak terug met heel
extreme modellen. Dat is erg belangrijk, als je bij wilt blijven. Zo leren wij
heel wat, wat in een kapsalon nauwelijks wordt toegepast. Maar het is erg
leuk om te doen en voor je techniek is
het heel belangrijk. In de kapsalon komen ook wel eens mensen die een extreem kapsel willen. Dat zijn meestal
scholieren en soms ook wel ouderen tot
rond de dertig jaar. Vooral bij de dames kun je vaak meer fantasie kwijt.
Heren komen bijna nooit voor een dergelijk kapsel. Om hen te kappen leer je
dan ook heel netjes te werken".

Deelname-formulieren
hiervoor,
met informatie over de deelnemende
winkeliers, zijn uitsluitend te verkrijgen bij Aranka Modes/Miniclub,
Kerkstraat 19 (onder het Chinees restaurant).
De formulieren moeten uiterlijk
donderdag 30 april. Koninginnedag,
om 12.00 uur ingeleverd zijn bij het
Comité Viering Nationale Feestdagen,
in het Gemeenschapshuis. De prijsuitreiking vindt 's middags tussen
16.00 en 16.30 uur plaats op het Gasthuisplem.

• Spannende momenten tijdens een wedstrijd voor Roy Warmerdam en zijn
vriendin. Het kapsel is bijna klaar en zal weldra beoordeeld worden.

verschillende grote steden worden gehouden. Roy wordt daarbij steevast
vergezeld door zijn vriendin, die zich
beschikbaar stelt als model. "Het kapsel staat dan nog niet van tevoren
vast. Tijdens het knippen zie je wel
wat het gaat worden, en daar heb je
genoeg gelegenheid voor, want je
krijgt vijftig minuten de tijd'. Bij deze
wedstrijden gaat het er echter niet alleen om, een mooi kapsel af te leveren.
Het 'totaal' beeld speelt ook een rol,
dus ook hoe het kapsel past bij de wijze
waarop het model is gekleed en opgemaakt. Wat dat betreft is de samenRoy vindt 't het leukst om geheel werking tussen Roy en zijn vriendin
naar eigen idee te werken en zijn fan- uitstekend.
tasie de vrije loop te laten. Dit kan af
en toe wel in de kapsalon, maar de
Dat blijkt vooral uit de resultaten.
beste gelegenheid hiervoor zijn de Bij de laatste 'krachtmeting' tussen
wedstrijden die tussen de clubs uit vijf clubs, bereikte de jonge Zandvoor-

Fantasie

• Twee voorbeelden van 'extreme' kapsels, waarmee Roy Warmerdam zich tijdens wedstrijden presenteert.

Zandvoorts gouden paar
vierde dinsdag feest
ZANDVOOBT - Het echtpaar Adriaan en Marie Paap uit de Koningstraat vierde dinsdag uitgebreid de
vijftig-jarige bruiloft. Aan de levensloop van de familie, die hieraan voorafging, besteedde het Zandvoorts
Nieuwsblad vorige week al uitgebreid
aandacht.

spronkelijk rustig wilden houden,
waren zij zeer verguld met de aandacht. Zij werden danig in de bloemetjes gezet en kregen vele cadeau's,
waar zij erg blij mee zijn. Het werd
voor Adriaan en Marie Paap een onvergetelijke dag.

Enigszins tegen de verwachting in,
was het dinsdag behoorlijk druk in de
Koningstraat, want de hele dag was
er wel aanloop van familie en bekenden. Het eerst natuurlijk van hun
zoon en schoondochter en de twee
kleinkinderen. Erg blij was het echtpaar ook met het bezoek van een oude
overbuurvrouw. Speciaal voor deze
gelegenheid kwam de moeilijk ter
been zijnde vrouw helemaal vanuit
het bejaardenhuis. Hoog bezoek kreeg
de familie Paap dinsdagochtend al,
toen onverwacht burgemeester Machielsen en zijn vrouw op de koffie
kwamen.

Inschrijvingen
Koninginnedag

ZANDVOORT - Op de dinsdagavonden in de maanden
mei, juni en juli zullen door de
Zandvoortse leden van de Amsterdamse
Eijwieltoercluub
Ölympia, welke in de badplaats reeds één en twintig
jaar bekendheid geniet door de
organisatie van de Zandvoortse Strandloop, wederom de bekende avondfietstochten in
Zandvoort, Haarlem en omstreken worden georganiseerd.

Fietsen in de
avond-uren

tochten in eigen tempo gereden kunnen worden, terwijl de tochten tevens
een zeer toeristisch karakter dragen.
Deelnemers kunnen zich op de genoemde avonden in mei, juni en 7 juli,
voor deelname melden en tevens inschrijven en starten bij strandpaviljoen Nr. 8, Trefpunt tussen 18.30 uur
In de voorgaande acht jaren hebben en 19.30 uur. De eerste tocht is op dinsenige honderden fietsers aan deze dagavond 5 mei aanstaande.
tochten deelgenomen, welke in lengte
alle zo om en nabij de dertig kilometer
De kosten voor de eerste twee tochliggen. Er kan door een ieder worden ten bedragen ƒ 2.- en de overige tochdeelgenomen, gezien het feit dat de ten / 1.- per persoon, per avond. Bij de

ZANDVOORT - In tegenstelling tot
eerdere berichten, meldt het Comité
Viering Nationale Feestdagen dat
men zich voor de rommelmarkt, de
kinderoptocht en voor het Concours
d'Elegance kan inschrijven bij Aranka
Modes/Miniclub, Kerkstraat 19. Voor
de kinderspelen kunnen de kinderen
ZANDVOORT - Op Koninginnedag
terecht bij de inschrijfstand die deze wordt op het terrein van Zandvoortdag op het Gasthuisplein staat opge- meeuwen, aan de Van Lennepweg, een
steld.
bedrijfsvoetbal-toernooi
gehouden.
Dit begint om 09.00 uur en duurt tot
Hoewel beide echtelieden het oorongeveer 15.30 uur. De prijsuitreiking
hiervoor vindt plaats om ongeveer
16.00 uur.

Bedrijfsvoetbal
op Koninginnedag

Oranje-rally

inschrijving ontvangt de deelnemer
een controlekaart en een routebeschrijving. ledere avond wordt een andere route gereden. Om in aanmerking te komen voor een herinnering
dienen acht, zes of vier tochten volbracht te zijn. Naar gelang het aantal
tochten dat gemaakt wordt, wordt een
aangepaste beloning uitgereikt. Tevens stelt de organisatie een bloemenattentie beschikbaar voor elke deelnemer welke acht tochten volbrengt. De
organisatie heeft er alles aan gedaan
om de toerfietsers enige heerlijke toeristische avondfietstochten te laten
maken.
Een organisatie die in vertrouwde
handen is van de Zandvoortse leden
van Ölympia en nadere gegevens zijn
verkrijgbaar bij Dick Castien, Keesomstraat 91, telefoon 02507-17547 en
Klaas Koper, Van Lennepweg 38/4, telefoon 02507-14833.

ZANDVOORT - Als opvolger van Ed Keur is TZB een
overeenkomst aangegaan met
Thijs Bouma. Bouma traint
het volgende seizoen de selectie
van TZB.
Als trainer heeft Thijs Bouma veel
ervaring opgedaan door zeven jaar bij
VVH aan het werk te zijn geweest.
Momenteel is hij verzorger bij EDO,
coach bij De Brug, assistent trianer bij
Kennemerland en is hij acht jaar assistent trainer bij het jeugdplan Nederland. Voorlopig is een contract getekend voor de duur van een jaar, ingaande juli 1987.

Het zomerse gezicht van Zandvoort

-Programma 30 april 1987
Viering Koninginnedag m Zandvoort
09.00-13 00 Rommelmarkt - Prinsesseweg
09 00-09.45 Opstellen kmderoptocht - speelplaats Hannte Schaftschool
0945-1000 Start kinderoptocht naar Raadhuis
1000
Opening met vlaghijsen, m m v Showband Damiate Haarlem
10.15
Vervolg kinderoptocht naar Dolfirama - na aankomst zal voor de kinderen
en begeleiders een dolfijnenshoA' worden gepresenteerd
12 00-13 00 Inschrijving voor kinderspelen - Gasthuisplein
1230-1430 Kmderspelen/Paalklimmen/Tonnetje steken/Grabbelton - Gasthuisplein
14 00-15 00 Carrousselgroep (paardenshow evenement) - Grote Krocht
15 00-16 00 Straattekenwedstnjd voor de kinderen - Raadhu'splem
16.00-1630 Optreden van bandparodist FRITSIE DUIKELAAR en diverse prijsuitreikingen - Gasthuisplein
16 30-13 30 ZANDVOORT ESTAFETTE - Grote Krocht
20.00.22 Ou Taptoe - Grote Krocht met medewerking van
Jong Kunst en Genoegen
Showband Kunst en Genoegen
Jong Damiate
Showband Damiate

ZANDVOORT - Voor Koninginnedag is een zeer langdurige Oranje-rally georganiseerd, 's Morgens vanaf
07.00 uur kan men hiervoor inschrijven bij Restaurant Delicia, Kerkstraat 16. De start vindt om 08.00 uur • Voor Koninginnedag, volgende week donderdag, is een uitgebreid programplaats, terwijl de finish 's avonds rond
22.00 uur wordt verwacht, bij het zelf- ma opgesteld. Vooral voor de kinderen, maar ook zeker de ouderen kunnen
de restaurant. Aansluitend zal de aan hun trekken komen. Om zich hierop te kunnen voorbereiden, treft men
prijsuitreiking volgen.
hierbij het programma al vast aan.

Bruine pony
verdwenen

ter de eerste plaats. In een onderlinge
wedstrijd van de groep uit Leiden,
maar ook in een wedstrijd die werd
georganiseerd door de Technisch Artistieke Kappers Organisatie Nederland, werd hij kort geleden tweede. Bij
dit laatste evenement eindigde zijn
collega Peter Duivenvoorde, eveneens
werkzaam bij Dick Seysener in Hillegom, op de eerste plaats. Voor volgend
jaar is Roy gevraagd om met negen
collega's mee te werken aan shows op
diverse scholen. Uiteindelijk wil hij
voor zichzelf beginnen, maar ondertussen zal hij zich ook in de hoogste
landelijke kappersregionen begeven,
om zich te meten met de overige Nederlandse collega's. Dat wij dan nog
\vel van hem zullen horen, is wel bijna
ze er
'
door Joan Kurpershoek

Thijs Bouma
wordt nieuwe
trainer TZB

Het naderen van de zomer is voor Publieke Werken van de gemeente niet
ongemerkt voorbijgegaan. Deze afdeling heeft afgelopen weken diverse werkzaamheden verricht om de badplaats wat op te fleuren. Zo werden, nog net
voor de Paasdagen, bloembakken geplaatst, zoals hier op het Raadhuisplein.
Foto: Bram Stijnen

Autokrakers aangehouden
ZANDVOORT - Het genoegen van
twee autokrakers, die maandagmiddag een autoradio hadden bemachtigd, heeft slechts kort geduurd. Kort
na dit misdrijf werden zij al aangehouden. Door een attente Zandvoortse inwoner werden zij gesignaleerd, toen zij
op het parkeerterrein bij de watertoren rondscharrelden.
Zij verdwenen in de richting van de
Vuurboetstraat om hun buit weg te
brengen en kwamen even later weer
terug. Op dat moment werden zij aan-

gehouden. De autoradio werd later teruggevonden onder een auto in de
Vuurboetstraat. Bij fouillering bleek
dat de lieden zeer professioneel gereedschap bij zich hadden. Tegen hen zal
proces-verbaal worden opgemaakt.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

De Mariaschool, 1928

ZANDVOORT - Vanaf een stuk afgerasterd land aan het Lucasvlak is
dinsdagochtend een pony gestolen.
Het dier is nog niet terecht. Het heeft
een witte linker achtervoet.

„Er zijn ook nog goede Duitsers"
In de jaren 1943-1944 toen er overal
geruchten gingen over een komende invasie in de vesting Holland, waren de
Duitse besetters er op bedacht om de
Atlantikwal, die de geallieerde strijdkrachten moest tegenhouden, zo goed
mogelijk te maken en so mogelijk nog
meer te versterken.

Eerste bezoek generaal von
Rundstedt
In de bezetting van de Atlantikwal
nam Zandvoort een bijzondere plaats
in. Er was in de loop van de jaren een
grote afstand gekomen tussen soldaten
en bevolking; er waren heel weinig contacten sodat een eventuele verdediging
die in het duingebied was aangelegd,
niet sou worden gevonden. In de verivachting van een bittere strijd waren er
in het begin van de Amsterdamse duinen veel bunkers gebouwd en op 19 juli
1343 kwam generaal van Rundstedt
Persoonlijk naar Zandvoort om dit te
inspecteren. De burgerlijke bestuurders
van Zandvoort waren er buiten gehouden: het Duitse geselschap kwam in
dichte gesloten wagens naar de toegang
tot de duinen tegenover Nieuw Unicum
en verdween daar in het spergebied.
Alles werd grondig geïnspecteerd, men
vroeg aan de heren of se nog wensen
hadden, stelde een rapport te samen en
vertrok naar het hoofdkwartier.

Rommel bezorgd

besloot 6 januari 1944 self eens polshoogte te gaan nemen. Hij wilde sich so
min mogelijk met de plaatselijke bevolking gaan bemoeien: men mocht absoluut niet weten dat de opperste leiding
van de Wehrmacht belangstelling had
voor Zandvoort. Dit sou, allemaal maar
verzetsstrijders aanlokken en die moesten in de kuststreek so veel mogelijk uit
de buurt blijven. Rommel was nog voorsichtiger dan Von Rundstedt. Volgens
Keesing Historisch Archief 158, kolom
5799, werden de Nederlandse besetters
niet ingelicht. Zandvoort werd grondig
doorzocht en toen alles toch goed in
elkander was gezet werd er een persbericht vrijgegeven sowel voor Seys Inquart in Den Haag als voor de verontruste bevolking in de kuststrook. Men
kon gerust gaan slapen.

Een barrière in zee

Men had ook, al was dat vrij geheimzinnig gegaan, een soort barrière gemaakt in zee. Von Rundstedt was daar
13 maart 1944 naar komen kijken en
was daarover zeer enthousiast. Met
name was hij vol lof over de compagnie
die in Zandvoort was gelegerd. „Zij
hebben hun werk uitstekend gedaan",
so zei hij bij sijn terugkomst in het
hoofdkwartier aan Rommel, „en het
kan geen kwaad om eert gelegenheid te
toeken, verschillende soldaten van de
werkvloer een onderscheiding te geven". (Keesing 160 kolom 5874) Rommel
knoopte dat in sijn oren en drie weken
later was hij met Sperrle in Zandvoort
en spelde verschillende onderscheidingen op. Hij prees de mensen om hun
uitsonderlijke moed om 's nachts in een
onstuimige see een barrière tegen invallers op te werpen. (Keesing 161 kolom
5901).

Kort daarop werd generaal Rommel
belast met de verdediging van de Atlantische kust. Hij had nauiukeurig de rapPorten, die gemaakt waren van de knelVunten in de verdediging, doorgenoen maar was niet go tevreden met het
verslag dat hij van Zandvoort had gekregen. Hij liet sich zo goed mogelijk
inlichten over de plaats die Zandvoort
Maar Rommel had ook sorg voor de
''ad ten aanzien van de verdediging en mensen. De meesten in Zandvoort wis-

ten wel wat de Duitsers aan het doen
waren maar ze trokken zich er niet veel
van aan. Rommel echter, die de burgerbevolking niet nodeloos wilde opofferen
vaardigde een dag of tien later een bevel
uit voor de Zandvoortse vissers, dat ze
sich niet meer dan een mijl van de kust
mochten verwijderen „omdat wij gedwongen sijn maatregelen voor een komende invasie te treffen, die noodlottig
kunnen sijn voor vissers". (Keesing 162
kolom 5916).

Resultaat van de waarschuwing

De mensen hadden uit sichself deze
beperking sich opgelegd. Maar omdat
dit als Befehl van Rommel was aangeplakt, hadden ze toch wel ontzag voor
de menselijke houding, die hij tegenover de beroepsvissers had ingenomen.
Meestal hielden de Duitse besetters helemaal geen rekening met de burgerbevolking: hen waarschuwen tegen gevaren was er niet bij, alleen moest men
alles doen om tien in toom te houden.
Dat Romme dit wel deed, dwong bij
velen respect af.
Maar de situatie was van dien aard
dat deze waarschuwing eigenlijk niet
nodig was. Geruchten van de in aantocht zijnde invasie deden ook hier de
ronde en op dat alles vond men het
veiliger niet uit te varen. Men kon op
een andere manier voldoende in zijn
onderhoud voorzien, maar ten aanzien
van deze waarschuwing was men zo
verstandig om in zijn hart te seggen
„Bedankt Rommel" en vooral sijn houding te begrijpen, dat hij na het oprukken van geallieerden juist voor de mensen de oorlog onzinnig vond en ermee
wilde ophouden. Als men hier over
Rommel sprak zei men: „Heus er zijn
ook nog goede Duitsers."

door Bertus Voets

Dit is een foto van de klas van zuster Innocentia, genomen in 1928 op de
Mariaschool. Helaas is de eigenaresse niet honderd procent zeker van alle
namen, maar wij wagen het er maar op.

Middelste rij: Rika Berkhout, Marie Thomas, Meta Meester, Meta
Obink (of Jenny Offermans), Cobie Bluijs, Corrie Kol, onb., Jan van de
Berg, Jopie van de Mey (?), Anton Zegwaard, onb., Nico Schakman.

Van voor naar achter:
Linker rij: Van de Vliet of Tine van de Valk, Truida Keur, Jopje Schuiten,
Agnes van Dam, Hennie Keij er, G reet de Ruiter, Marie Geusebroek,
Hettie Barnhoorn, Annie (?) van de Mey, Greetje van de Schinkel.

Rechter rij: Gerard Bluijs, Seders, Klaas Castien, Jan Koper, Tonnie de
Hoog, Schelvis en in de rijen daarachter Jan Koper en Jan Kol. De
overigen zijn onbekend gebleven.
In het midden poseert zuster Innocentia.
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voorste van het inwendig geventileerde
tvpe.

Sensatie

Autonieuws
•

l let rijden met de/e C harade (H ti is een
ware sensatie Het ding brult /o hard
wen. dat h i j op het oog veel machtige!
i ivalen hel schaamiood op de kaken
brengt Denkt /o n makker je in de bocht
al te kunnen troeven, dan /it h i j er hélemaal naast \\aiit die CiTti gaat als een
lonmile-auio de hoek om hen sensatie
om te beleven
/eker ge/ien de prestatie, uitvoering en
a l v \ e i k m g is de/e Daihatsu C haiade
CiTti ledehjk geprijsd, h i j kost n a m e l i j k
/ 2^ w; -- Mocht u dat toch nog een
beetje te lot s v i n d e n , dan is er uiteraaid
de w a t mindei potente ^ l pk steike IS
De/e kost / ] s ',')').- Daarnaast is er de
l S diesel met " pk en de/e /umuheidskampioeil kost / i'M 1 !')- Heelt die
diesel een l u i h o en 4s pk. dan hangt er
een p i i j s k a a i t j o aan van / 22 4W./aet u het schakelen en koppelen hélemaal niet /itten. elan is ei ook nog een
ben/ine IS met automatische versnellin»sbak en de/e moei / l" 1 W-- ophiengen Maai een ding is /ekei. hel / i j n
siuk vooi stuk hij/ondei ple/ienge H J - I J /eis. die nieuwe C harades. /oals ik aan
den l i j v e heb kunnen ondeivinden

.
. . .
;0<x>r Rein tepoink

8200 AJ Lelystad

l wilt /innig, heel /innig l i j d e n ' Nee. u
wilt wel /innig en toch hai snel u i d e n '
Geen pioblecm h i j ilc n i e u w e Daihatsu
Clia;ade-seiie \\ ant ik moei c c i l i j k /i|ii.
hel /i|ii goodielaais die ontueipeis van
Daihatsu La.it m i j beginnen met wat mi|
het meest aan bet h a i t gebakken /U en
dat /uil u hopelijk welen Ie h i l l i j k e n en
begrijpen l had het al iiei.uieii ' la. nat u u r l i j k is dat de nieuwe Daihatsu ( liaK i d e G I t i . Dal G I tl maaktt n a m e l i j k al
veel duidelijk De C r en de l staan vooi
Grand romisimo. hetgeen np /\\.\\ nog
weinig/egt w a n t heel veel automobielen
worden gesierd met die letters Maar die
tweede kleine t /egt iets meer ovet de
w a i e aard van hel beestje, de/e staal
namelijk voor turbo \ ooi velen een lasemerend begnp. üevien de aanduiding
"Tuibo" op automobielen die /dl- nog
nooit aan turbo geroken hehben

Mysterieuzer
De kleine i is iets mvsteneu/er. de/e slaat
namelijk voor brandstolinjeciie hen

sv steun d.il /oiüt dat ondei alle omsiaiidigheden de moloi vooi/iui woull van
de juiste hoeveelheid biandsiot \ \ a n t
helaas een ca i bu i atc u i . hoe modem ook
iiecnnstuiccid is a l t i j d ietw.it slordmci
met het toedienen van de/c kostelijke
maai helaas ook v i i j kosthaic biandsiol
HL! toppunt van c l l i c i e n t i e is n a l u u i l i j k
vvanncu die l e d e h j k kosibaie hiandstot
nog eens een keei /ondei al te veel hclemnieiingen in de v e i b i a n d i n g s k a m e i
komt ()ok daai is \ooi ui_/oigd w ml
de/e ' l o i i s Dncpitlei heelt ook nog
eens v i e i kleppen pei cilindei. waaidooi
htl ademhalen hem \\\.\ eig m a k k e l i j k
woidl gemaakt Daai komt liouweiis
nog iets b i j Ik heb dooi het wooid
Dnepittei te "ebiuikui u al piobcicn
d u i d e l i j k te maken dat de/e i a/end snelle
Daihatsu C haiade aan hel hoold suiat
van diie uhndeis met als logisch gevolg
ook diie /uigers l n dat heelt inteiaaid
consequenties l en licht nadeel is sommigen /uilen het een vooideel v i n den - dat /o'n automobiel een lolteluid
geluid maakt Len heel gioot vooideel is
dat ei vooi die viei kleppen pei cilmdei
veel luiinte is. vvaardooi die ademhaling

Nieuwe en Inruil FORDS?
r

. •<• • •-,.. .
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Techniek
D w a i s vooi in geplaatste diieeilindci
l i j n m o t e i C ilindeiinhoud W3 cm^ \ lei

Vergelijkingen
\ch. maai v v . u i i s c h i i n l i i k w o i d t dit vooi
velen v a n u allemaal \eel te tcxhmscli.
vandaal dat ik toch c v L n mei w a t veigel i l k i n g L i i kom l a t e n we gewoon wat
simpele v e i g e l i j k i n g e n gaan maken betietlendc de paaidckiachten en de eilmdctinhoud \\e beginnen bi| het begin en
dal is on/e C haiade (i l tl Dc/e makker
haalt uit W? nvM maai helst 101 pk bi|
6SOO omw min en dat betekent dan wel
mini 100 pk pei litei l n als \ve dat even
gaan veigeli|ken met een l e n a n (Ju.itIiovalvole. dan /leii we dat de/e helocnidc knaap uit een motei met een
inhoud van i liS> uii3 maai 270 pk haall.
Dus [iei hlei nog lang geen 100 pk'
\ andaai ilat de pieslatie van de/e C halade (r I ti op een tois n i v e a u liggen i l i |
blaast van O tol 100 km h maai even in
.s.2 SOL en heelt een topsnelheid van ISS
km h I leel bi|/ondei vooi een automobiel uil de/e klasse.
Niemand hooit /ieh l i o u w e n s te veigissen dat het hiei om iets bi|/ondeis gaat
w a n t /i|n u i t e i l i ] k v e n a a d t dat al doorde
i n d i u k w e k k e n d e vooispoilei. stiipingen
liehtmetalen veluen met biede 175'60 R
14 7.S H banden
L ' i t e i a a i d is het ondeistel aangepast om
dit geweld stralleloos te kunnen vorvveiken. Lvenals b i j de minder snelle nieuwe
Chaiades is de wielophanging rondom
onafhankelijk Maar de veien voor /i|ii
stugger en de schokdempers / i j n harder.
Het remsvsteem is ook aangepast.
Rondom /i|n schi|tienimen gebruikt, de

Prestaties:
Topsnelheid 1S5 km h Acceleratie van
O lot 100 km h m S.2 sec. Ben/ineverbmik volgens LC h-norm bij 90 km h l
op 19.2. in stadsvet keer l op 13.1.

Amerikaans programma
van General Motors
De laatste i^ireTi vvcrilcMi er nog m;uir
weinig van die giote Amerikaanse moclellen van üeneial Motors ingevoerd.
De oor/aak \vas dal de/e automobielen
te gioot. te dorstig en te duur \\aren maar
door de gunstige koers \an de dollar is
hier \enmdenng m gekomen
De \ i | t AMenkanen van General Motors kunnen hierdoor vveer tegen eoncurrerende pti|/en aangehoden worden
ten op/iehte van andere lu\ueu/e automohielen. Want iedereen weet dat de
Amerikaanse automobielen vol limicu/e /aken /itten. /oals automatisehe v e i snellingsbakken. erinse eontroll, elektnsehe deurvergrendeling en noem /o nog
maar meer van die /aken op
Ook /i|n de meeste van die Amerikanen
lang /o lois niet meei \vant de I'ontiae
Grand Am bijvoorbeeld meet maar 4.15
meter. Ook al het ehroom. wat vroegei
de Amerikaanse wagens nogal nadrukkeli|k sieide. is vcidvvcncn Aan de bo-

vengenoemdc Giand Am /it geen ix'iitimetei chioom meer.
Hieronder volgen enkele pri|/en om u
een induik te geven u at /o 'n Amerikaan
van G M nu kost:
Buick C'enturv
/ 45.266./ 3S.366.Chev rolet C elebi ite
C'heviolet C'amaio
/ 39.20!./ 40.612.Pontiac Ciiand Am
/ 40.610,l'ontiac l-irebnd
Oldsmobile C utlass Cieia
Biougham
j 44.3,sy.Let wel. al de/e pii|/en /ijn exelusiet
HT\\ '

(advertentie)
Geld:
/ 2^ <•)<•)<•).- inel BT\\ Motorri|tuigenbelastmg van / 372.- tott / 3X2.- pei
laai

Renault 9 en 11 Spring
KOPLOPER IN PRESTATIES EN COMFORT.
VAN AF F 15.399,-'.

De lente is in aantocht en Renault steekt
de vteugde elaaiover niet ondei stoelen
ol banken Li komt n a m e l i j k een speciale Lente-versic van de Renaulls 9 en
l l op de markt onderde naam ' Spring"
Dit model is gebaseerd op de modellen 9
en l l GTL. In het vooiondei /il de 1397
cm3 motor met een vermogen van 49
k\\ hi| 5250 omw mm en een ma\. kopp e l v a n 106 NM bij 3000 omw min. Aan
de/c motor is een vijtversnellingsbak gekoppeld.
De "Spiing"-modellen /ijn herkenbaai
a.m ele witte klein niet een groene bies m
de bumper en beschennstripsop/ij. Ook
gioen /ijn de naamstickers "Spnng" oji
de acbteiste laanistijlen en de aandui-

dmg SPRING 1.4 icclits op de achteiklep De "Spring"-modellen / i j n
vooi/ien van /onweiend glas. twee van
binnenuit verstelbaie buitenspiegels. een
w n /onnedak en een sportief stuurwiel
niet 4 metalen spaken met op het middengedeelte de naam SPRING.
De Renault l l "Spnng" is in drie- en
vijtdeurs-uitvoenng leverbaar en heelt
een in delen opklapbare achterbank en
een ruitenwisser op de achterruit.
De prij/en luiden als volut:
Renault 9 SPRING
"
/ 23.900.Renault l l SPRING 3-drs. / 24.750.Renault l l SPRING 5-drs. / 25.SOO.Alle pnj/en /ijn inclusief BTW.

Hij staat nu startklaar,
betaalt pas volgendjaar.

Autobedrijf

J. JONGSMA!

e n v e i b i a n d i n g v n j w e l ideaal is. gegeven
de luudme stand dei techniek

kleppen per cilinder, twee bovenliggende nokkenassen. Boring \ slag 76 \ 73
mm C'ompressieverhouding 7.S I . M a x .
vermogen 101 pk bij 6500 omw/min.
Ma\ koppel 130N'm bij 3500 omw/min.
hlectronische brandstol-injectie. Voorw i e l a a n d r i j v i n g 5 Versnellingshak met
achteruit
\\ielophanging
voor
McPherson veerpoten met sehroetveren
en torsiestabilisatoi. \\ielophangmg
achtei onafhankelijk met veerpoten en
sehroelveien. twee korte dwaisdraagarmen en een langsdraagarm per wiel. Tele-eopisehe dubbelwerkende schokdempeis londom Seliijlreninien rondom, de
vooiste inwendig geventileerd, bekiachtigd en gescheiden 175 60 R 14 7,X I I
banden om liehtmetalen 5.1 \ 14 velgen.
Lengte ^ 6 l m. breedte l 615 m. hooute
l 3.s> m \\ielbasis 2 3 4 m Spoorbieedte voor I 3S5 m. achter 1.365 m.
Massa M O kg Inhoud hrandstoltank 40
Inei

i_

Curiestraat 8.

Telefoon: wepkpl./mag.
12323'
showr.
; 13360

OFF. FORD Service en Verkoop

DE TELEySSSE-ffiOKTER
repareert het wel ! ! !
AM 5 jaar een vertrouwd reparatie
bedrijf voor alle gangbare merken.
Audio-Video- en T.V.
Altijd prijsopgave - altijd garantie altijd leen t.v.

Tel. 023-317313
Bakkerstraat 32-35 Haarlem.
Openingstijden: Ma. t/rn vrij
9.00-13.00, 14.00-17.30 uur.
Zaterdag 10.00-14.00 uur.

Zandvoopts
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,

Celsiusstraat 19J Zandvoort

Weekmedia, Gastnuisp|ein
Sig.mag. Lissenberg,

12.

Zandvoort

Haltestr 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk, Haltestr 22, Zandvoort
AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Als u \óór 31 mei aanstaande een nieime
Peugeot 30^ koopt en registreert, kunt u gebruik
maken van 'n /eer interessant llnancieringsaanbocl.
Nu rijden en pas volgend jaar betalen
/ondei 'n tent aan rente en allos.sing te betalen.
Da's nog eens een aantrekkelijk aanbod!
't komt eiop neer dat Peugeot u tol
5 januari 'SS gratis krediet geell.Dat \vetkt als \olgt:
na een aanbetaling sluit u bij Peugeot lalbot Finant lering een rentelo/e lening al. Die aanbetaling
M l , l III l l l) il w \R I ' K I | / I N IM l H l VS l V l V I I l VI K I M , SKI )S 1 1 M

kunt u in de meeste gc\ allen eemoudig oplossen
door u\\ huidige auto in te ruilen.
De hoogte \an de rentelo'/e lening is afhankelijk \an het bij te betalen bedrag na inruil \an
u\\ auto en bedraagt maximaal l 12.500,-.
Op 5 januari I9S8 financiert u \erderofrekent u af.
LI kunt ook kic/.en v oor een lening over
48 maanden tegen 7,9% rente met een minimale
aanbetaling van 25%. Dexe rente w o r d t berekend
o\er 'n te financieren bedrag \an max. f 12.500,-.
\,,-,
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Voor beide leningen gelden de gebruikelijke uitlaatgassen, maar ook de Bijzondere Verbruiks\ oonv aarden van een huurkoopovereenkomst,
bclasüng wordt \ erminderd. En stuk voor stuk
waarbij Peugeot de rcnte/rcntcreducüc voor haar blinken xe uit door hun xuinige brandstolvcrrekening neemt. Dus óók als u even krap xit kunt bruik en lage onderhoudskosten. Geen u onder,
u nu zon ruime, comfortabele 309 gaan rijden.
dat de 309 xo'n succes is.
Kies één van de 19 uitvoeringen: 3-dcurs,
Er is al een Peugeot 309 vanaf f 20.240,-.
5-dcurs, benx.ine, diesel of zo'n supersnelle GT1 Kom 'm snel bij ons bewonderen en besturen.
! met 130 DIN pk.
Bijna allemaal hebben ze een 'schone'
motor, \\ aardoor niet alleen de schadelijke
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Drog. Bakels, Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht,

Zandvoort

Gr Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort

v

PEUGEOT''

Ongehoord goed.

Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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Zomercollectie biedt veel kleuren
ZANDVOORT - De Zandvoortse
dames-modezaken
hebben hun collecties al volledig aangepast aan voorjaar en
zomer. Nadat in maart drie
andere zaken hun nieuwe aanwinsten presenteerden, hielden Cécile, aan het Badhuisplein, en Modern Art, in de
passage aan de Thorbeckestraat, deze maand beide een
flonkerende modeshow.
'Salon de Mode' Cécile had hiervoor
hotel Esplanade uitgekozen, waar bijna de complete zomercollectie voor
1987 werd getoond, inclusief de badmode. Modern Art toonde haar uitgebreide collectie in een feestelijk versierde zaal in Bouwes Palace, waar
zelfs een vrjvertje met een bruggetje
niet ontbrak. Beide modezaken maakten gebruik van eigen accessoires.
Over de kleuren valt dit jaar eigenlijk alles en niets te zeggen, want wat
dat betreft is er nauwelijks enige beperking. Alle kleuren 'kunnen' tegent Tijdens de modeshow van Cécile toont Suzanna een turquoise blauwe woordig en is er geen enkele die het
ombinatie met tijgerprint.
huidige modebeeld bepaalt. Dat

maakt het voor veel mensen een stuk
makkelijker, iets naar eigen gading te
ontdekken. Bij elke kleur huid, haar of
ogen is er wel een passende creatie te
vinden.

Tussen alle kleuren valt in het modebeeld van dit jaar toch wel de blauw-witte streep op. Cécile biedt in deze
combinatie bijvoorbeeld een complete
vijfdelige set. bestaande uit onder andere een bermuda, pantalon, rok en
Bij beide zaken is dan ook kleding te jack. Modern Art heeft in deze kleuren
vinden van zeer veel verschillende een zeer bijzondere, cape-achtige rekleuren. Bij Cécile bijvoorbeeld dne- genmantel naar eigen ontwerp.
-delige tncot sets, overhemd jurkjes,
blousend op de heup, rokken en luxe
T-shirts. Men heeft een zeer fraaie
blouson, met zeer veel ingeweven kleuHet gemak dient de mens, zo ook bij
ren, waardoor deze 'de kleur van de
erbij te dragen rok of pantalon aan- de mode van 1987. Evenals de andere
neemt'. Ook is de badmode hier in vele modezaken in Zandvoort richten ook
kleuren verkrijgbaar. De voor de kle- deze twee zich op makkelijk draagbare
ding gebruikte stoffen zijn voorname- kleding. Zo heeft Cecile bijvoorbeeld
lyk polyester-zijde, linnen, katoen en luxe jeans en jacks van spijkergoed,
met toch een exclusief karakter door
tncot.
een geraffineerd goudstiksel. of rokken met elastiek, waardoor de taille
Veel van de kleding van Modern Art altijd meegeeft. Modern Art beroept
komt uit Scandinavië, maar deels ook zich erop kleding voor 'elk figuur' in
uit Twente, zoals het merk Paapje. Er huis te hebben. Daarnaast is behalve
is veel gebruik gemaakt van wol, ka- bij het model ook in veel gevallen zelfs
toen en zijde. Een deel van de collectie nog bij de voering rekening gehouden
wordt m opdracht gemaakt, naar ei- met comfort.
gen ontwerp. Ook hier zijn bij de jaWat ten slotte op de modeshows ook
pons, jasjes en pantalons veel 'warme'
kleuren aanwezig, waardoor voor de duidelijk werd, is dat beide zaken ook
meeste vrouwentypen wel een creatie nog een uitgebreid assortiment aan • Wil Bregman draagt hier een blauw-wit gestreepte, cape-achtige regenmante vinden is.
accessoires hebben.
tel, naar eigen ontwerp van Modern Art.

Gemak

TOERKOOPiReisburo

RUIM ZO GEZELLIGE DAGTOCHTEN
voor l °J 7r vertrek Zandvoort (het centrum)
liggen vc or U klaar bij Uw

• -

ZANDVOORT
GROTE KROCHT 20
Tel. 12560
Lid van de Toerltoop Holland Groep, meer^d

VERHUIZEN?

ZELFST. WERK.
RESTAURANT
KELNER
SERVEERSTER

Verhuizen is vakwerk!

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

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

WEEKEND REKLAME

7,45
7,25
1,10
2,65
1,50
2,25

1 Pnd SHOARMA VLEES
1/2 Pnd BIEFSTUK
1 ons GEBR. GEHAKT
1 ons ACHTERHAM
1 ons CORNEDBEEF
1/2 Pnd LEVERWORST

ECHT SPAANS... JE PROEFT'T!

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Vrijdag en zaterdag^

Pan Castilla
3 stuks
Vanaf dinsdag

Insemenada's

1.45
Q_

BWB4DE
VRHUIZRS

Goed Koper Werk
Vrijdag 24 april
aanvang 22.00 uur

HOGEWEG 28

Restaurant „La Reine''

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.

bij

in Café De Slop

zoekt voor haar vestigingen Amsterdam-Kalverstraat,
Amsterdam Z.O., Amsterdam-Noord

OPROEPKRACHTEN

voor fSVi uur

Functie-informatie
De te benoemen functionaris zal worden belas
met:
- registratuurwerkzaamheden met behulp van
een IBM-computer,
- archiefwerkzaamheden in teamverband,
- collationeerwerkzaamheden.
Naar behoefte zal betrokkene worden ingescha
keld bij de overige op de afdeling voorkomende
werkzaamheden.

M/V

Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Nieuw in Zandvoort

Italiaans Spaglielti liais
Kerkplein 2
Tel. 17159

Haltestraat 65-Zandvoort Tel. 1 20 60

PRENA l ALj Nederlands grootste keten van speciaalzaken voor moeder en kind, met 54 vestigingen,

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER/STER

De specialist
in al uw
bloemwerken

J. BLUYS

Haltestraat 56 A

Komt u iets
té kort?

Spar
Zandvoort
Noord

Gespecialiseerd in
diverse
Italiaanse gerechten
o.a.

PIZZA

IS ALTIJD

3,

Hij/zij zal bereid moeten zijn in drukke periodes, vakanties en in geval van ziekte in te vallen.

Ook om mee te nemen.

Bent u tussen de 18 en 45 jaar en geïnteresseerd, dan
kunt u uw schriftelijke sollicitaties richten aan:

Iedere dag geopend van 13.00-24.00 uur.

PRE
NA
TAL

Prénatal
„Moeder & Kind"
b.v.,
ta.v. afd. Personeelszaken
Vlotbrugweg 10
1332 AH Almere-de Vaart

* irarerecsTreTCwrarerrereyreyre^

Kweken] P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

3s**éi

Concertgebouw - Amsterdam

4 mei - l 9. l 5 uur

HERDENKINGSCONCERT
onder auspiciën van de oud-illegale bloden
HET PAROOL en VRIJ NEDERLAND
Nederlands Philharmomsch Kamerorkest
dirigent Antoni Ros-Marba
SCHUBERT - MIS IN G
Solisten.
Nellie van der Si|de, sopraan
Nico van der Meel, tenor
Ernst Daniel Smid, bas
m.m.v. Toonkunslkoor Amsterdam
DECLAMATIE

Inlichtingen
Nadere informatie omtrent de functie kan worden
ingewonnen b/i de chef van de afdeling Interne
zaken - de heer J. Wagenvoort, telefoon 02507
14841 toestel 214
Inlichtingen omtrent de werving en selectieprocedure Hunnen worden maewnnnen bij bureau
Personeelszaken, telefoon 02507 - 12014.
Sollicitaties gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders kunnen binnen tien
dagen na het verschijnen van dit blad worden
ingezonden aan het bureau Personeelszaken
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. onder vermelding van Vertrouwelijk linksboven op de enveloppe.

Kon inginn edag
BLOEMEN DAG
BLOEMENHUIS

In de bekendste badplaats aan de Noordzee kan
op de afdeling Interne zaken van de gemeente
secretarie worden geplaatst een

BLOEMEN- EN GROENTENZADEN
BLOEIENDE VIOLEN
HEESTERSTRUIKEN
BEMESTINGEN ook biologisch
BESTRIJDINGSMIDDELEN
TUINAARDE e.a.

TWEE MINUTEN STILTE
BEETHOVEN - SYMFONIE NR. l
Toegangspri|s ƒ l O,- (inclusief ƒ l,- renovatietoeslag
en ƒ l,- automatiseringstoeslag).
Het concert zal plm. 20.30 uur afgelopen zi|n.
Toegangskaarten zi|n verkri|gbaar bi| de kassa van het
CONCERTGEBOUW, Van Baerlestraat 98 m Amsterdam.
Dagefi|ks tussen 09.30 en l 9.00 uur.
Telefoon: 020-71 8345, tussen 10.00 en 15.00 uur.

\

\.

20 jr.

Kerkstraat 15. Tel. 12253.

l,yo

ECHTE BAKKER BALK

± 22 jr.

Sollicitaties:

DE WIT VERHUIZINGEN

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Selectie en salariëring
BIJ de selectie van kandidaten wordt een vertegen
woordiging van de afdeling betrokken.
Het salaris bedraagt f 2.725-(bij volledige betrek
king) bruto per maand (schaal 4).
Het definitieve niveau van de functie zal te zijne
tijd via de regeling functiewaardering nader wor
den vastgesteld.

•.'.'":• - j u ~ v,'.-,J.ji.ii..;(r-i;—V-V

Gevraagd:

SLAGERIJ
ARBOUW

Functie-eisen
- Bekendheid met het gemeentelijk apparaat en
zo mogelijk ervaring op het werkterrein van de
afdeling,
- een opleiding op MAVO/HAVO niveau, zo moge
lijk aangevuld met de opleiding S O.D -l,
~ goede contactuele eigenschappen.
- de werkzaamheden dienen m de ochtenduren
te geschieden,
~ bereidheid tot het werken m teamverband.

.•--•' "''•„v .

üW \\,L
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De zaal is maandag 4 mei om 18.35 uur open.

VOOR B

KONINGINNE
GLACÉKOEKEN

OVENVERSE EN RIJK GEVULDE

KRENTEBOLLEN

heerlijk soort cakegebak
met oranje glacé-Taag

ze staan bol van lekkere krenten, rozijnen en vruchtenspijs

STUKS
VOOR

NIET

BAK-ROOMBOTER
om te bakken of
te braden, maar
heeft u hiermee
al eens een cake
of appeltaart
gebakken?
PAK 200 GRAM
geen Tornaar

///M

s^v-:

Economie

.-O .C, "i

n

ELKE NACHT VERS GEBAKKEN

iSMIDDEL

VOOR WITTE WAS - KOFFER 2000 GRAM
VOOR BONTE WAS - KOFFER 1500 GRAM
1

-Tl

per koffer
GEEN

wit, bruin of volkoren
gesneden en verpakt

1

' tm !

E«f

r- -

L . -% ^

GEEN

»&m£ff$
K~S£'.&A(»:ê

MAAR

MAAR
IN ONZE GROENTE/FRUIT-AFD.

2 Schnitzels

*/eU;

KEUKENROLLEN
tissue-kwaliteit dus sterk absorberend

*VARKENSLAPJES van puur mager vlees
'CORDON BLEU met heerlijke Hollandse kaas
*WIENER SCHNITZEL met knapperig krokant korstje

BLOEMKOOL
VANJ298VCOR.

ROLLEN
(pakket)

Alle soorten vacuüm verpakt in foliepak
dus houdbaar buiten de koelkast.
Ideaal voor vakantie (caravan of boot)

fV ''\ STUKS
^

l

< INPAK

j '

ter kennismaking:

^

IN ONZE SÜPEH-SIAGERÜ

M, -\4v\
*

'^
i.A;>

VERSEWORST

CANISIUS RINSE

-l
\ _ ff

heerlijk vlezig en zoel
HALFLITERBLIK

GEEN

NU

O OOSTZAAN: Zuideinde 39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraai 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
O NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

J^J

APPELSTROOP

lekker op boterham of pannekoek
BEKER

250
wr

^pöisfn

GRAM

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizingalaan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1a
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
E l LAND EN: Kattenburgerkru isstraat
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Veel kopers nieuwbouwhuis blijven met klachten zitten
Vlotte
meubelen
om zo
mee te
nemen

Kopers van
nieuwbouwwoningen worden
steeds vaker geconfronteerd
met bouwtechnische
gebreken. Een nieuwe
onderzoek van de Vereniging
Eigen Huis heeft uitgewezen
dat opgeleverde huizen
gemiddeld twintig klachten
geven. Dat is meer dan aan
het licht kwam bij een twee
jaar geleden gehouden
onderzoek.

Huursubsidie:
voor wie?
De procedure huursubsidie lijkt
kinderlijk eenvoudig: formulier
invullen - afgehaald bij het
gemeentehuis - en afwachten
maar hoe de beslissing valt. Het
begeleidend boekje waarin allerlei
toelichtingen bijeengebracht zijn,
laat bij het doorlezen echter weten,
dat huursubsidie-aanvragen
minder gemakkelijk gaat dan
doorgaans wordt verondersteld.
Het kost in ieder geval enige
moeite om de vragen die het
formulier bevat, ook volledig te
kunnen beantwoorden.

maandelijkse
pagina over
wonen
met
• tips voor
inrichting
• handige
producten
• ontwikkelingen
en trends
in goed en
voordelig wonen

bijdragen, tips en
ideeën zenden
aan
redactie
week media
postbus 1658
1000 br
amsterdam
informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

De beste
verf
voor
buiten
Nu breekt de
tijd aan voor
uw buitenschilderwerk. Van
de verf die u
kiest, hangt het
af hoe lang u
plezier
heeft
van uw schilderwerk. De ene
verf gaat minder dan drie
jaar mee: bij de
andere hoeft u
soms pas na zes
jaar weer de
ladder op voor
een
nieuwe
schilderbebrt.
Hier enkele tips
uit de Consumentengids.
Glansverf
moet buiten tot
wel zo'n 5 a 6
jaar meekunnen als _ u een
goed
merk
kiest. Maar er
znn enkele nadelen. U ziet het
hout niet meer
en het is nogal
bewerkelijk.
Want u moet,
wil de verf lang
meegaan, eerst
gronden, schuren, gronden,
weer schuren»
en dan nog
voorlakken en
aflakken.
pekkende
beits kan even
lang meegaan
als glansverf en
is veel minder
bewerkelijk qua
aanbrengen en
onderhoud.
Drie lagen aanbrengen is voor
alle verfsoorten
voldoende. Ook
bij
dekkende
beits is het hout
eronder
met
meer te zien.

In principe komen alle huurders
boven de achttien jaar in
aanmerking voor huursubsidie,
maar alleen dan, als zij in
verhouding tot hun inkomen veel
te veel huur betalen. De hoogte
van die subsidie is afhankelijk van
het inkomen van de huurder, van
de partner en van eventuele
huisgenoten; 'inkomsten' uit
onderhuur worden ook meegeteld.
De grenzen waartussen de subsidie
geldt, liggen van minimaal ƒ 239,58
huur per maand tot maximaal
ƒ 650,- huur per maand. Bij
aanvragen door huishoudens van
méér dan één persoon bij
voorbeeld, mag het gezamenlijk
inkomen over 1983 (binnenkort
over 1984), verlaagd met 2% niet
hoger zijn dan ƒ 34.000,-. Is de huur
per maand bij voorbeeld / 425,- en
/ 5.100,- op jaarbasis, en is daarbij
het inkomen ƒ 25.300,- per jaar,
dan zal de subsidie ongeveer
/ 1.080,- zijn. Woont iemand met
eenzelfde huur alleen en ligt het
inkomen van hem ongeveer op
/ 23.300,- per jaar, dan is die
subsidie ƒ420,-per jaar. Er zijn
verder nog enkele tabellen met
variaties op dit thema als het gaat
om huren tot ƒ 510.- per maand
voor alleenstaanden van 18 tot en
met 22 jaar en huren bij
méérpersoonshuishoudens boven
ƒ 650,- per maand: er bestaat
voorts ook een zogeheten
overgangstabel voor
alleenstaanden van 30 jaar en
ouder, of burgerlijke staat van de
aanvrager (gehuwd of duurzaam
samenwonend). In het algemeen
geldt overigens, dat huurders,
partners of huisgenoten die
vermogensbelasting betalen, geen
recht op huursubsidie hebben.
In de toelichting valt op te
maken, dat een partner degene is
met wie een gemeenschappelijke
huishouding wordt gevoerd. Dat
kunnen echtparen zijn, maar ook
samenwonenden die tenminste één
jaar samenwonen. Dat laatste
moet gebeurd zijn voor het begin
van de subsidieperiode. Beiden
staan dan ook al die tijd als
woningzoekende ingeschreven.
Kinderen, kleinkinderen,
pleegkinderen, aangetrouwde
kinderen, broers, zusters, ouders
en grootouders van de aanvrager
of partner, tellen met als partner
mee maar als huisgenoot. De
partner kan echter wel als
huisgenoot doorgaan en verder
zijn dat nog: inwonende, gehuwde
of duurzaam samenwonende
kinderen die een eigen
huishouding voeren.
Het tijdvak waarin de subsidie
wordt verstrekt valt van l juli 1984
tot l juli 1985. Als iemand voor l
juli 1984 huur betaalt en denkt in
aanmerking te komen voor
subsidie, dan had het formulier
voor l januari 1985 bij de gemeente
binnen moeten zijn. Als het gaat
om huursubsidie na l juli 1984.
dan moet de aanvraag daartoe
binnen zes maanden nadat de
huur van de woning is ingegaan,
bij de gemeente bekend zijn. Het
formulier kan overigens ook bij de
verhuurder worden ingeleverd, als
de aanvrager een maandelijkse
korting (huurmatiging) op de
huur ontvangen wil. Als de
verhuurder met meewerkt, dient
de aanvraag rechtstreeks bij de
gemeente te gebeuren.

De gemiddelde kosten om ae
mankementen te herstellen bedragen
/ 850. De klachten betreffen meestal
constructiefouten,
matenaalbeschadigingen enz.
waarvan de herstelkosten vaak in de
honderden guldens lopen.
Nieuwe huizen worden kennelijk
nog steeds verre van onberispelijk aan
de koper overgedragen, constateert
'Eeigen huis'. Dit ondanks beloften
van de bouwwereld na het eerste
onderzoek. De vereniging noemt het
zeer teleurstellend dat na het eerste
onderzoek geen vooruitgang is

geboekt. Wel zijn de gemiddelde
herstelkosten gedaald. Dit heeft
echter niet geleid tot een betere
kwaliteitscontrole of een beter
afgewerkt product.
De Vereniging Eigen Huis is van
mening dat de koper van een nieuwe
woning er volledig recht op heefteen
compleet en goed afgewerkt product
overgedragen te krijgen. De verkoper
wordt geacht die gebreken tijdens de
zogenaamde onderhoudstermijn
(meestal drie maanden) te herstellen.
In 54% van de gevallen blijkt na drie
maanden nog steeds niet alle

gebreKen ie zijn verholpen.
Dit resultaat is nog treuriger dan de
44% die uit een soortgelijk onderzoek
in 1984 bleek. De bouwwereld ziet
kennelijk geen kans een effectieve
kwaliteitscontrole op huizen voor
elkaar te brengen, noch voor een
goede afwikkeling van de klachten
zorg te dragen. De „Vereniging Eigen
Huis", consumentenorganisatie voor
eigen woningbezitters stelt als
oplossing voor het inhouden van 2%
van de bouwsom. Op die manier heeft
de koper ten minste een stok achter de
deur. Dit bedrag zou bij de notaris in

depot kunnen worden gestort. Na
afloop van de onderhoudstermijn
wordt het bedrag dan vrijgegeven,
mits alle bij oplevering
geconstateerde gebreken zijn
verholpen. (Bij verschil van mening
tussen koper en bouwer zou een
onafhankelijke instantie uitspraak
moeten doen. De gemeentelijke dienst
Bouw- en Woningtoezicht is hiervoor
het juiste orgaan.)
De aard van de na afloop van de
onderhoudstermijn nog niet
verholpen gebreken is zodanig dat het
woonplezier danig kan worden

vergald: vocnt, schimmel, lekkage,
tochtende of kromme deuren en
ramen, storingen in C.V.- of
warmwaterapparatuur, slecht
afgewerkt schilder-, tegel-, stuc- en l
spuitwerk, beschadigd of ontbrekend
sanitair of keukenonderdelen, enz.
Slechts 24% van de niet-herstelde
gebreken zijn „kleinere gebreken" die
„alleen maar" irritatie wekken. Een'
veel gehoorde klacht is ten slotte dat
de verkoper zich niet houdt aan
gedane toezeggingen of gemaakte '
afspraken omtrent herstel (32%'van
de gevallen). Bij het onderzoek waren
449 nieuwbouwhuizen betrokken. " ,

Huizenkopers zelden
content met hypotheek
Bijna een derde deel (31 %) van degenen die een hypotheek
hebben afgesloten is achteraf niet gelukkig met zijn keuze. De
voorlichting die door banken vooraf wordt verstrekt wordt
door ongeveer de helft van de ondervraagden als 'matig' of
'slecht' beoordeeld.
Bovendien blijkt 30% wel eens
geconfronteerd te worden met
administratieve fouten (4% zelfs
'regelmatig'!). Een op de zes geldleners
krijgt na verloop van tijd problemen
met de bank over zaken die met de
hypotheek samenhangen.
Dit zijn de belangrijkste conclusies
van een onderzoek dat de 'vereniging
eigen huis' instelde naar de manier
waarop banken omgaan met hun
'hypotheekklanten'. De twaalf
belangrijkste geldverstrekkers waar
men een hypotheek heeft afgesloten
zijn gerangschikt op basis van een
vijftal factoren die de mate van
'consument-gerichtheid' aangeven:
- het oordeel over de voorlichting
- het aantal mensen dat spijt heeft
van de hypotheek- of bankkeuze

- gemaakte administratieve fouten
- de mate waarin men de contacten
met de bank als onbevredigend
beoordeelt
- het voorkomen van problemen na
verloop van tijd.
De combinatie van deze factoren
geeft het volgende totaalbeeld: de
beste beoordeling krijgen de
Nutsspaarbank 's-Gravenhage, de
Giro en Rijkspostspaarbank (RPS),
de Verenigde Spaarbank en de
Nationale Nederlanden. De
middenmoot wordt gevormd door de
Rabobank, Aegon, ABN en
Amrobank. Het slechtst wordt
geoordeeld over de Westland Utrecht
Hypotheekbank, het Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten, de
Bondsspaarbank Midden, Noord en
Oost Nederland en de NMB.

Direct woonplezier van
meeneemmeubelen
Op een goede dag is het dan
zover. Je besluit op jezelf te
gaan wonen. Je hebt een leuk
piepklein flatje kunnen
huren, een zolder-etage of een
ruime kamer-met-gebruikvan-keuken. Het grote,
avontuur van zelfstandig
wonen kan beginnen. Een
avontuur dat begint met het
inrichten van je eigen
woonstee. Misschien mag je
wat spulletjes van thuis
meenemen, maar er zal toch
ook heel wat nieuws moeten
worden aangeschaft. En dat
kan een aardige bres slaan in
je portemonnee.
Je moet rekening houden met de
mogelijkheid datje
woonomstandigheden binnen niet al
te lange tijd kunnen veranderen. Stel
datje besluit om te gaan samenwonen
of trouwen. De kans is groot datje
dan weer heel andere eisen aan je
interieur gaat stellen. Of misschien
ben je nu heel modisch ingesteld en
wil je voorlopig de interieurmode op
de voet volgen. In beide gevallen heeft
het weinig zin om nu al te investeren
m meubels en stoffering die jaren
meekunnen.

handleiding in elkaar zet. Een extra
voordeel is nog dat j'e geen rekening
hoeft te houden met lange levertijden,
en mocht je niet over eigen vervoer
beschikken, dan is thuisbezorging
tegen een geringe vergoeding ook
mogelijk. Koop je je meeneemmeubels
bij een woninginrichter die tevens
kant-en-klare meubels verkoopt, dan
kan je soms ook tegen vergoeding
gebruik maken van service-diensten
van de meubelafdeling indien het zelf
in elkaar zetten van het meubel toch
op bezwaren stuit.
Het meeneem-assortiment bestaat
naast meubels meestal ook nog uit
woningtextiel en bijpassende
woonaccessoires die volgens een
bepaald leefstijl-concept qua kleur,
dessin en stijl geheel op elkaar zijn
afgestemd. Lampen, vloerbedekking,
gordijnstof, zonwering, bed- en
badgoed, serviezen, bestek, placemats,
vaasjes, kussentjes, noem maar op.
Ben je een sportief type dan kan je
keuze vallen op de primaire kleuren
rood, geel en blauw. Voel je meer voor
romantiek dan is er momenteel een
grote keuzemogelijkheid in de
pasteltinten. Hou je meer van een
strak tijdloos modern interieur, dan
zal je wellicht overstag gaan voor de
kleuren grijs, zwart of wit. Natuurlijk

zijn onderlinge combinaties ook
mogelijk.
Het is niet mogelijk om in dit
artikel aan te geven wat het inrichten
van een kamer nou precies kost. Niet
alleen heeft ieder meubel en ieder
stofje zijn eigen prijs, ook stelt ieder
voor zich zijn eigen woonwensenlijstje
op. En aan ieder woonwensenlijstje
hangt weer een ander prijskaartje.
Wil je echter precies weten voor welke
kosten je bij het inrichten van je
eerste eigen woning komt te staan,
maak dan van te voren zo'n
woonwensenlijstje en ga gewapend
met dat lijstje een aantal zaken af op
zoek naar de bij iedere woonwens
behorende prijs. Waarschijnlijk kom
je dan tot de ontdekking datje budget
ontoereikend is om alle wensen m een
keer te vervullen. Maak in dat geval
aan de hand van je woonwensenlijstje
een inrichtingsplan; eerst de meest
noodzakelijke woonattributen
aanschaffen en vervolgens geleidelijk
aan de overige. Kleine woonwensjes
kan je natuurlijk ook heel goed
cadeau vragen aan familie of
vrienden. Accessoires als een leuk
lampje, een dekbedovertrek, bestek of
placemats zijn voor gever en
ontvanger aantrekkelijke
wooncadeaus.

Waar je nooit op moet bezuinigen is
slaapcomfort. Een goede matras en
matrasdrager zijn onmisbaar als je
ten minste 's morgens goed uitgerust
en gezond weer „op" wilt. Bovendien
raakt een goede bedcombinatie niet
uit de mode. En mochten je
woonomstandigheden veranderen
voor het bed versleten is, dan kan het
altijd nog goede dienst bewijzen op de
logeerkamer.

Begin 1986 wordt naar
verwachting het Warenwetbesluit
„Draagbaar Klimmaterieel" van
kracht. In dit besluit worden
nadere kwaliteits- en
veiligheidsvoorschriften
vastgesteld. Maar het zal nog wel
enige tijd duren, voordat de markt
geheel is gesaneerd. Voorlopig
blijft het dus oppassen geblazen bij
de aanschaf van een nieuwe
huishoudtrap. Dat lang niet alle
trappen veilig zijn of veilig worden
gebruikt, wordt het beste
geïllustreerd door het grote aantal
ongevallen met huishoudtrappen.
In 1984 meldden zich naar
schatting 9.000 mensen na een val
van of met een trap met vaak
ernstige verwondingen in een
ziekenh'uis (bron: Priv'e
Ongevallen Registratie Systeem,
Stichting Consument en
Veiligheid). Daarbij ging het
vooral om enkel- en polsfracturen.
In bij na een op de tien gevallen ,
werd het slachtoffer opgenomen.
De gemiddelde behandelingsduur
was drie en een halve week.
Deze zeer recente gegevens uit
het Priv'e Ongevallen Registratie
Systeem van de Stichting
vormden de basis voor de nieuwe
consumentenfolder in de serie
Kijk op Veilig over
huishoudtrappen. In de brochure
komen de drie belangrijkste
ongevalsoorzaken met
huishoudtrappen ter sprake: een
on veilige'constructie, verkeerd
gebruik en een slecht onderhoud
van de trap. Bij aluminium
huishoudtrappen is de constructie
vaak niet sterk genoeg. De
fabrikant heeft dan te lichte en te
dunne profielen gebruikt,
waardoor de trap kan knikken of
buigen. Ook is bij onderzoek
komen vast te staan dat bouten,
klinknagels en lassen vaak weinig
houvast hebben aan het lichte
materiaal. Hierdoor onstaan
scheuren, breuk en instabiliteit.
Een apart probleem bij trappen
met een aluminium frame is het
gebruik van kunststof
(scharnieren, vergrendeling,
platform). Kunststof veroudert
snel, er ontstaan haarscheurtjes
en uiteindelijk zal het breken.

Wil je een stuk van je inrichting
„zelf" verdienen, ga dan eens een
kijkje nemen bij een woninginrichter
die meeneemmeubels verkoopt.
Daarin is momenteel in het moderne
genre heel veel keus, en je bent
daarmee een stuk voordeliger uit. Het
prijsvoordeel ontstaat door besparing
op verkoop-, transport-,
administratie- en montagekosten. Je
bepaalt namelijk zelf je keuze die je na
contante betaling zelf uit de voorraad
mee naar huis neemt, en daar zelf
plaatst en dank zij een duidelijke

Qua constructie is een houten
trap veiliger. De afmetingen zijn
groter, waardoor de zaak een stuk
steviger in elkaar steekt. Een
duidelijk nadeel is het gewicht en
de omvang van houten trappen.

Nieuwe lelies voor de tuin
van de lelie. Mocht de plaats
waar u de lelieknollen planten
wil te vochtig zijn dan spit u
een flinke hoeveelheid
turfmolm en verteerde
bladaarde door de grond. Lelies
planten we tussen februari en
april, of laat in de herfst. De
plantdiepte is ongeveer 7'/i cm.
Bollen die in de herfst geplant
worden verlangen een
winterdek. De meeste lelies
vormen hun wortels en nieuwe
De hoogte van de
bollen aan de stengelhals, net
verschillende soorten ligt
boven de bol, daarom is deze
tussen de 45 cm en 2 meter. De winterdekking van groot
kleuren variëren van wit tot
belang.
roze, lila, en diep paars en van
geel naar oranje en diep rood.
De bloemen komen het beste
Strepen, sproeten of vlekken tot hun recht als ze in groepen
geplant worden waarbij de
leveren daarbij een levendig
onderlinge afstand van de
.effect. Ze zijn van een
bollen best mag variëren. De
ongeëvenaarde schoonheid
tijdens de bloei van juni tot ver bollen van de Aziatische
hybriden moeten minimaal 15
in september, daarbij soms
cm uit elkaar gezet worden, de
licht geurend.
bollen uit de groep speciosum,
Een licht vochtige grond is
regale, de trompetvormigen en
essentieel voor een goede groei de Oriënt-hybriden 20 cm.

De laatste jaren zijn er
veel nieuwe variëteiten op
de markt gekomen.
Ongeveer de helft van de
zomerbloeiende lelies kan
verwilderen en hoeft voor de
winter niet opgenomen te
worden. Het is zelfs
raadzaam ze te laten staan
zodat ze jaar najaar hun
pracht kunnen tonen.

Veel variatie in
lelies

• Onveilige ladders

Lelies planten we zodanig dat
ze met de bloemen in de zon, of
in het licht staan, maar met de
voeten in de schaduw, bij

voorbeeld in een
bodembedekker die de worstels
van de lelie beschermt tegen de
felle zon, uitdrogende zon.
Houd er rekening mee dat de
bloemen en de stengels zich
naar de zon richten. Een
verkeerde standplaats laat u
alleen de achterkant van de
bloemen zien.
Lelies, die planten van de
bosrand zijn, houden er van om
tussen struiken en vaste
planten te groeien. Lage
bodembedekkers als Vinca,
Pachysandra, Tiarella, het
bosaardbeitje en dergelijken,
zijn ideale vaste planten voor
dit doel.
Een goede bodembedekker
houdt bovendien het onkruid
weg.
Lelies kunnen opgenomen
worden in de vasteplantenborder, in de rotstuin,
tussen groenblijvende of
bloeiende struiken, in de wilde
tuin, in de snijbloemenhoek, in
plantenbakken of potten op het
terras ol op het balkon. Ook
kunnen ze als kamerplant
gebruikt worden.

Wat betreft gebruik van trappen
wordt in de brochure opgemerkt
dat trappen vaak_yerkeerd worden
neergezet of te laaTg zijn voor het
karwei. Tot slot: trappen zijn
uiteraard aan slijtage onderhevig
en een trap met mankementen is
nooit betrouwbaar.
De brochure is gratis te bestellen
op het gratis telefoonummer (060220220) van de Advies- en
klachtenlijn van de Stichting.
Tevens kan de consument
dagelijks op hetzelfde gratis
nummer terecht met klachten
over onveilige huishoudtrappen.

!

• Betaalbaar zagen
Werk dat vroeger aan de
vakman werd overgelaten, doen
doe-het-zelvers nu vaak zelf. De
nodige materialen liggen kant-enklaar te wachten bij bouw- en
hobbymarkt, maar snelle en goede
verwerking stelt velen voor
problemen. Afkorten bij voorbeeld
is vervelend en tijdrovend. ledere
vakman zal toegeven dat het niet ,
meevalt dat werk uit de hand te
doen. Daarom zorgt Black &
Decker voor een technolische
doorbraak in stationaire machines '
met een praktisch professionele
afkort- en verstekzaag SR 700
Plus: zeer fraaie apparatuur tegen
een verrassend betaalbare prijs.
De SR 700 Plus is een uiterst
modern apparaat voor het
verrichten van werk, waarvoor
precisie vereist is: afkorten,
verstek- en hellingzagen, maar ook
dubbel verstekzagen. De machine
heeft een horizontale en een
verticale verstekinstelling, een
unieke combinatie die goed van
pas komt bij bij voorbeeld het
maken van schilderijlijstjes of
dakgoten.

Bij veel werkzaamheden is de
machine een onmisbare
aanvulling op de hand- en
tafelzaag. De horizontale
verstekinrichting tot 45° is vooral
doeltreffend bij het maken van
meubelen, sauna's,'
betimmeringen en het aanbrengen
van hoeklijsten, plinten en de
bouw van raamlijsten. Het
hellingzagen tot 45° komt
uitstekend van pas bij het bouwen
van meubelen, betimmeren met
panelen (tot 160 mm), sponningen
en veerplanken, het aanbrengen
van brede hoeklijsten (55-160 mm)
en het zagen van kantrecht hout
en dakplanken bij de uitbouw van
een dak. Het dubbel verstekzagen
is belangrijk bij de moeilijkste en
meest veeleisende karweien. Denkt
u aan het bouwen van meubelen,
betimmeren van moeilijke hoeken,
en het zuiver en schuin afwerken
van kantrecht hout. Alle
bewerkingen kunnen worden
uitgevoerd in hout, kunsthout,
aluminium, koper en kunststof.
Van dak tot kelder bewijst de SR ,
700 Plus zijn beste diensten.
• Uw oude meesters als nieuw
Schilderijen die een tijd in de
i
woonkamer hebben gehangen
worden vuil. Vooral als er nogal i
gerookt wordt, zijn zij na verloop
van tijd met een bruine aanslag
bedekt. Het gaat zo geleidelijk dat
het misschien niet eens opvalt.
Olieverf-schilderijen zijn
,'
eenvoudig en zonder gevaar zelf ',
schoon te maken. Met een
'j
superzachte scheerkwast en
'
babyzeep gegarandeerd zonder
chemicaliën. U koopt die het best
bij de apotheek. Met de natte
kwast wrijft u over de zeep zodat en
schuim ontstaat. Dit brengt u in
draaiende bewegingen op het
schilderij, dat u eeist uit de lijst
hebt genomen. Het schuim wordt
onmiddellijk bruin van het vuil. U
veegt dit weg met een vochtige
spons en herhaalt het proces tot
het schuim wit blijft. U zult
verrast zijn hoe mooi en kleurrijk
uw schilderijen onder het vuil
vandaan komen. De olieverf en
vernis worden niet aangetast.
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R u i m achtdui/en<i /icki: en
gclKindicaptc kinderen profiteren
elk jaar van het werk \an de
Stichting Vv'nte Bed]ts Hel
Parool Met het geld v a n het
W i t t e Bedjes honds «orden
/iekenhui/en en scholen voor
buitengewoon onderwijs en
andere instellingen geholpen.

Voor vijf gulden per week kunt u, gedurende vijf weken als
„pikeur" meespelen in de Parool-Paardenkoers. Niet alleen
zult u daardoor nauwer betrokken raken met het wel en wee
van 10 hoofdfondsen, die elke werkdag worden verhandeld
aan de Amsterdamse effectenbeurs, maar u heeft tevens elke
week de kans op een van de vele geldprijzen en een
fmaleplaats in de strijd om de Extra-prijzen.

Grote projecten waarvoor anders
het geld /ou ontbreken worden
uit het Witte Bedjes Fonds
gefinancierd. Grote en kleine
giften gaan naar allerlei vormen
van werk dat wordt gedaan voor
het zieke, gehandicapte,
hulpbehoevende kind.

donderdag voorafgaand aan de
weekkoers geregistreerd te /ijn.

Kies uw paard
Lezers en niet-lezers van Het
Parool kunnen voor vijf gulden
per koers hun favoriete aandeel
(paard) kiezen uit het veld van
tien beursfondsen, zoals
onderstaand aangegeven.
In totaal worden vijf koersen
gelopen die elk een week duren.

Zo komt elk jaar bijna ƒ 200.000
ten goede aan kinderen, die het
moeilijker hebben dan andere.
In Amsterdam komt een manege,
aangepast aan de speciale
behoeften van gehandicapten,
voor wie paardrijden zeer
heil/.aam kan zijn. Daarvan
/uilen vooral ook gehandicapte
kinderen gebruik kunnen maken.
De Stichting Witte Bedjes wil
daarom helpen, dit project van de
grond te tillen en heeft beloofd,
straks de paarden voor de nieuwe
manege te /uilen betalen. De
opbrengst van de Parool
Paardenkoers is voor dit doel
bestemd.

Winnend paard,
altijd prijs
Zoals gezegd worden gedurende
vijf weken, vijf koersen gelopen
elk van een week. Elke eerste
werkdag van de week. dus als
regel op maandag, leggen de
gekozen paarden 400 meter af.

Met het inzetten van vijf gulden
inleggeld bent u verzekerd van
deelname met het fonds van uw
keuze.

ingeval de openingskoers van het
aandeel op de Effectenbeurs niet
a f w i j k t van de openingskoers van
de werkdag (notering)
voorafgaand aan deze dag.
Stijging of daling van de
beurskoers betekent een
procentuele bijstelling van de
standaarddagafstand van 400
meter. Een voorbeeld maakt dit
alras duidelijk. Stijgt de
beursnotering van f5 O,- per

aandeel naar j 52,- dan is sprake
van een stijging van 4ró. De
afgelegde afstand is in dit
voorbeeld 416 meter. Daalt de
beursnotering van J 50,- naar
/ 48,- per aandeel dan is sprake
van een daling van 4%. De
afgelegde afstand is in dit
voorbeeld 384 meter.

1985 in ons bezit is. Vanaf 28 mei
a.s. kunt u in Het Parool het
verloop van dit nieuwe spel
dagelijks in de krant volgen, met
elke zaterdag de melding van de
weekwinnaars. De winnaars van
de vijfde week ontvangen geen
troostprijs maar doen mee voor
Extra-prijzen.

Op de laatste werkdag v;m de
i week (vrijdag) bepaalt het
opgetelde aantal meters welk
paard de weekwinnaar is.
ledereen die hierop heeft ingezet
heeft dan een prijs. Ten minste de
troostprijs, maar de notaris trekt
ook uit dit veld van deelnemers de
schitterende vveekprij/en.
De eerste koers gaat met
Pinksteren van start. Zorg dat uw
\ijf gulden, of slimmer nog, uw
vijfentwintig gulden vóór 22 mei

De prijzenpot
Elke week worden op de
spelers op het winnende
paard door notaris Mr. N.
M. G. Nyst de volgende
prijzen verloot:
Ie
2e
3e
4e
10e

Iedere deelnemer die op een
winnend paard heeft ingezet
ontvangt een waardebon voor een
portie

"McNuggels Kip"

AEGON
Na Nationale Nederlanden het grootste
vcrzckermgscoiiccrii van het land, dat
eind 1983 is voortgekomen uit de fusie
tussen AGO en Ennia. Aegon haalde vorig
jaar een netto-winst van f 264 miljoen bij
een omzet van hctst./' 10,1 miljard. Meer
dan de licltt van de omzet wordt in de
Verenigde Staten gehaald. Aegon probeert
door sportsponsoring (FC Groningen en
ile sch.utskcrnploeg) zijn n.iambckcndlieid te vergroten. De levensverzekeringen
zijn momenteel de beste markt voor Acgon. Met de schadeverzekeringen gaat het
iets minder. Voor dit jaar verwacht het
bedrijf een groei van de winst.

het resultaat in de vijf
weekkoersen tevens kans op een
van de extra prijzen.

Een manege voor
gehandicapten

HOOGOVENS
Het staalconccrn Hoogovens in IJmuiden
li.ulde vongjaar weer een netto-winst van
iets meer dan ƒ 200 miljoen, nadat bijna
tien jaar lang onafgebroken grote vcrliezen waren geleden. In het eerste kwartaal
van dit jaar is het resultaat boven vcrwachting, maar Hoogovens durft niet te zeggen
of de netto-winst in 1985 hoger zal uitvalien. Naast staal zijn andere activiteiten,
zoals de produktie van aluminium, steeds
belangrijker voor Hoogovens geworden.

De Vereniging Paardrijden voor Gehandicapten te Amsterdam bevordert
'reeds meer dan 15 jaar het paard- en pony-rijden door lichamelijk en/of,
•geestelijk gehandicapten. Instructeurs, fysiotherapeuten en helpers verncli-ten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.
'Aan de ongeveer 330 leden wordt onderdak verleend door een manege m
•Ouderkerk aan de Amstcl. Ondanks de beschikking aldaar over een binncn,bak cu een kantine is de vereniging m haar ontplooiingsmogelijkheden gereiml. De V.P.G. wil daarom een eigen accommodatie bouwen, waarvoor
ruim twee miljoen gulden nodig is. Het initiatief tot bouw en exploitatie ligt
in handen van de Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam. Sinds
1981 is deze stichting actiet m het ontwikkelen van dit sympathieke project.
Op korte termijn zal nabij de Gaaspcrdammerweg een terrein verworven
worden waar de manege kan worden gebouwd.
Het Ministerie van W.V.C., de provincie Noord-Holland en de gemeente
'.Amsterdam hebben forse bedragen ter beschikking gesteld. Bovendien kan
•de stichting uit eigen middelen en reeds ontvangen en toegezegde giften
"ruim /' 900.000.- opbrengen. Het gaat nu om de laatste ./ 150.000,-. De
zadelkamer, de paarden en de pony's bijvoorbeeld.
-Door uw bijdrage wordt het paardrijden voor de vereniging onder eigen dak
mogelijk. Het paardrijden heeft voor een gehandicapte niet alleen een rccreaticve, maar ook ecu therapeutische en bovendien een sociale betekenis.
Wij hopen dat als u een bijdrage kunt leveren, dit op de juiste waarde v\eet
'te schatten en dat het een reden tot dankbaarheid mag vormen.
Bestuur Stichting Witte Bedjes Het Parool
Bestuur Stichting Manege voor Gehandicapten

AHOLD
Nederlands grootste kruidenier (ondermccr Albert Hcyn en Miro) baalde vorig
jaar een netto-winst van ƒ 108,6 miljoen.
Het marktaandeel in Nederland liep verder op tot 20 procent bij de kruidenierswaren. Niettemin kwam het grootste deel
van de winst uit Amerika, waar Ahold ook
een tweetal grote winkelketens (I3i-Lo en
Gunt Food Stores) beeft. De totale omzet
m Nederland bedroeg vorig jaar ƒ6,1
miljard, waaraan ook de Etos-drogisterijen, de slijterijen Alberto en de Ostara
kampeer- en caravanparken aan bijdroegen.

ledere deelnemer du- op een v\ innend paard heeft ingezet ontvangt een
waardebon voor een portie ..McNuggets Kip"

UNILEVER
Dit Nederlands/Engels concern houdt
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prijs ƒ1000,prijs ƒ 500,prijs ƒ 300,t/m
prijs ƒ 100,-

Alle andere winnende
spelers ontvangen een
troostprijs van McDonald's

EN TOT SLOT DE
EXTRA PRIJZENPOT

zich vooral bezig met de produktie v;
levensmiddelen en rcirngings- en toilcta
tikclen, die onder allerlei merkname
worden verspreid. Unilevcr heeft 50
fabrieken in 70 landen en haalde vorig ja.
een totale omzet van 76 miljard guldei
De nctto-wmst bedroeg bijna ƒ 2 miljar
zo'n ƒ 300 miljoen meer dan het ja
daarvoor.
KONINKLIJKE OLIE
Samen met de Engelse. Shell één van c
grootste particuliere ondernemingen in c
wereld. Vorig jaar haalde het oheconce
een nctto-winst over de hele wereld va
bijna ./' 15 miljard gulden. De Koninklï
kc Shell Groep, zoals de officiële naam val
het concern luidt, is optimistisch over d!
toekomst. Shell zit met Esso en de Neden
landsc staat ook in de Gasunie en is sarné
met alleen Esso eigenaar van de Nedert
landsc Aardolie Maatschappij (NAM). j
i

AKZO
l
Akzo is evenals Hoogovens de laatste jare
uit een diep dal gekropen. Het bedrij
produceert textiele vezels, industrievezelj
zout, verf- en laksoorten en verscheiden
andere chemische artikelen. Akzo haald
vorig jaar een recordwinst van f 750 mi
joen. Het bedrijf zal de komende tijd ve< geld investeren m nieuwe produkten, zd
abde zogenoemde supervezel, die 'sterke
als staal' moet zijn. In het eerste kwartal
van dit jaar was de winst van Akz;
./' 256,1 miljoen.
HEINEKEN
Dit Amsterdamse bedrijf hoeft eigenlij
niet nader te worden toegelicht. Heini
keu, dat naast het eigen biermerk oa
Amstcl, gedistilleerde dranken en frisdrai
ken produccett, baalde vorig jaar een ne
to-wmst van ƒ 229 miljoen bij een omzi
van ƒ 6,1 miljard. De koers van het aai
deel kan wel eens nauw samenhangen m
het weer tijdens de komende zomer.
KLM
De nationale luchtvaartmaatschappij het
nog geen cijfers over het laatste ooekja;
dat op 31 maart afloopt, kunnen publiC|
icn. De KLM haalde over de laatste neg<1
maanden van het vorig jaar een winst vi
./' 19,1 miljoen tegen een verlies v
./' 23,6 miljoen in de laatste drie kwartalj
van 1983. De KLM werd vorig jaar ej
confronteerd met ecu stijging van H
passagiers-, vracht- en postvervoer. Dad
entegen nam het chartervervoer spectao
lair af.

NEDLLOYD

ij de verenigde spaarbank
^LEGON
Ahold
Akzo Heineken
bankrekeningnr. bankrekeningnr.
bankrekeningnr.
bankrekeningnr.
98.62.16. 933

98.62.16. 844

voor postrekeninghouders:
het postgironummer van de verenigde spaarbank is: 15368
Hoogovens
bankrekeningnr.
98.62.16. 895

KLM
bankrekeningnr.
98.62.16. 836

Koninklijke
Olie

bankrekeningnr.
98.62.16. 887

Nedlloyd
bankrekeningnr.
98.62.16. 828

PHILIPS
bankrekeningnr.
98.62.16. 879

Unilever.
bankrekeningnr.
98.62.16. 860

jfptëEWIJEK MEE -ËN%jSTORT VIJF GULDEN. WINT UW PAARD
U BOVENDIEN KANS OP EEN VAN DE EXTRA
-(2&ALS EEN PORTABLE VIDEO-SET T.W5V. ƒ5000,-)
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Dit bedrijf is de grootste scheepvaartma.i J
schappij en rederij van ons land. Het u
Rotterdam gevestigde bcdrijt maakte v B
lig jaar een winst van ./' 155,4 miljo g
tegen een verlies van ƒ 94,4 miljoen n
1983. Nedlloyd houdt zich ook act B
bezig met het exploiteren van boorcils g
den op de Noordzee en is eigenaar van B
cliartermaatschappij Transavia.
•

Stort vijfentwintig) gulden op een van onderstaande bankrekeningen

98.62.16. 852

vu

Korte omschrijving
van de deelnemers

Ingeval u besluit om gedurende
de gehele spelpenode van vijf
weken meteen ƒ25,- in te /ettcn
op uw favoriete paard
(Beursfonds) maakt u ongeacht

Van/elfsprekend dient de
overmaking of storting op de

s4i?»7B-",>;:'.V*"-";''

ho
hè

NBAAN OP BEURSPLEIN

Voorbeelden' het Fonds stelde
geld beschikbaar \oor het Ronald
McDonald Huis, het
familieverhlijf bij het
Emmakinder/iekenhuis.

98.62.16. 801

JU]
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PHILIPS
B
Dat Philips met alleen gloeilampen n« g
maakt, is genoegzaam bekend. Met B
settoi beeld en geluid (televisies, hifi-' B
stallaties e.d.) ging het vorig jaar i J
mmdei goed: verlies /' 4ld miljoen. J g
leen met de compact-discspeler denkt l'l B
hps dit |.i.u v\ mst te maken, teivv ijl Plul *
het aandeel op de vuleo-mai kt heett \v el Q
te handhaven door tijdig naast Vu B
T.UUO-teeoi-JcisookVHS-nxordcrstep Jj
ilucvieu. Het vveieldvvijd opererende o •
i ei n haalde \oiig |a.\t moucinin een J
loulvvinst van luim /' l miljard bij ( g
omzet > ,111 / 54 iniljaul. Deze \\inst vB
vooial te danken aan de produktie \
tek-comnnina'atie-.ipparatuur, medisi
appaiatiun en de zogenoemde 'chips'
IBI
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Huisarts Ben Bouman neemt afscheid

melijk ook de artsen, die door de GG
'en GD via de politie worden ingeschakeld als er bijvoorbeeld bij nacht
en ontij bloed moet worden geprikt
van dronken automobilisten of als er
iemand bewusteloos op straat wordt
aangetroffen. Wij bezoeken bovendien ook arrestanten. En omdat we er
maar met z'n tweeen voor staan, hebben we maar om beurten een vrij
weekend.
Dat is niet zo erg als het weer niet
al te best is, maar met mooi weer is
het heel moeilijk dat ik er zo weinig
op uit kan gaan met mijn gezin. Ik
veel contact is geweest, een vertrou- heb
twee kinderen, een dochter en
wensrelatie opgebouwd. Als je je een zoon
en die willen natuurlijk dat
daarvan bewust bent, wordt het ko- ik af en toe
met ze onderneem.
men tot een dergelijk besluit extra Afgezien nogiets
van het feit dat mijn
moeilijk.
het ook niet bepaald gezellig
Maar als ik dan uitleg waarom ik vrouw dat
ik zo weinig vrije tijd heb.
stop, dan hebben de meesten daar vindt,
was kiezen of delen en ik heb dan
gelukkig wel begrip voor. Vooral Het
na elf jaar gekozen.
wanneer ik vertel dat het feit dat ik nu,Binnenkort
word ik bedrijfsarts bij
zo ontzettend weinig tijd voor mijn de Bedrijfsgeneeskundige
Dienst in
gezin heb, de doorslaggevende factor Haarlem, een stichting waarbij
diveris geweest.
se bedrijven zijn aangesloten die niet
Collega Gerard Mol en ik zijn na- beschikken
over een eigen arts. Ik
werk daar volgens vaste tijd en beschik over meer vrije tijd, waardoor
ik me meer aan mijn gezin kan gaan
wijden.
•Natuurlijk zijn er een aantal andere
factoren, die hebben bijgedragen tot
het nemen van deze beslissing, doch
mijn gezin kwam op de eerste plaats
dit keer.
Hoewel ik oorspronkelijk ook een
kustbewoner ben (ik kom uit Niéuwekerk, Zeeland), berustte onze vestiging in deze plaats op louter toeval.
Ik heb gereageerd op een advertentie
in één van de vakbladen. Voor die
tijd heb ik, na mijn artsopleiding in
Utrecht, een tijdlang praktijkervaring opgedaan in Culemborg.
Wat mij bijzonder opgevallen is, is
dat per dorp of stad het soort patiénten en het type kwalen zeer uiteenlopend kan zijn.
Vooral in Zandvoort hebben, ook al
vanwege het zpmerseizoen, dus de
toeristen die bij je komen, een grote
verscheidenheid aan klachten. Zandvoort heeft tegenwoordig een zeer gemêleerde bevolking en ook de klachNog maar enkele
ten wijzen daarop. Zo heb ik in Cuweken „doet" huisarts
lemborg nooit iemand bij me gehad
Bouman zijn praktijk. met bijvoorbeeld een geslachtsziekte
en dat is in Zandvoort niet ongebruikelijk.
Oorspronkelijk was ik niet van
plan om arts te worden. Na mijn middelbare schooltijd heb ik eerst twee
jaar landbouw gestudeerd in Wageningen. Maar tijdens mijn militaire
dienstperiode ben ik van gedachten
veranderd. Ik ontdekte daar dat ik
me toch wel erg betrokken voel bij
mensen en dat ik iets wilde gaan
doen op medisch gebied.
Ik heb daar nog steeds geen spijt
van, maar nogmaals, ook bij mijn gezin voel ik me bijzonder betrokken en
het worden van bedrijfsarts is het
compromis, dat ik uiteindelijk het
meest aanvaardbaar vind".

,, Een moeilijk besluit, maar
m'n gezin komt nu eerst"
ZANDVOORT - Over enkele
weken, om precies te zijn op 15
juni, hangt Ben Bouman zijn
hoed in de wilgen, althans waar
het zijn loopbaan als huisarts betreft. Hij heeft dan elf jaar lang,
samen met collega Mol, Zandvoorts zieken verzorgd en begeleid.
Na veel wikken en wegen en veelvuldig overleg met zijn vrouw Ellen

5

heeft Bouman uiteindelijk de knoop
doorgehakt. Zeker geen eenvoudige
taak voor een huisarts, die vanwege
zijn kundigheid en sympathie voor
de patiënten een begrip is geworden
in veel Zandvoortse gezinnen.
„Inderdaad, een hele moeilijke beslissing. Zoals ik vreesde, reageren
patiënten in eerste instantie teleurgesteld. Ze hebben het gevoel dat je
ze ineens in de steek laat en met veel
mensen heb je, vooral wanneer er
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Prijswinnaars
bevrijdingsdag
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ZANDVOORT - De twee Zandvoorters die naar de finale zeepbalkvan c stoeien zullen vertrekken zijn, afden in c ling dames: Hertwig Gansner en bij
oneer de heren: Jan Willem van Keulen (ca- fé Bluijs).
ld va
Bij de kinderspelen wonnen:
ünkli _ 3e prijswinnaars: Jan Paul van Donim va gen; Michael Lefferts; Pepijn v.d.
>ver c Mije; Kwint Zandvliet.
Meden 2e prijswinnaars: Remco Voswijk;
samel Patrick Haak; Janneke Krijger; Yuri
NedeU Zorge.
Dennis Berk; Man•M). ; jaIe prijswinnaars:
Neut; Kim v.d. Meijden; Dennis
Spplders.
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Wensen werkgroep
worden in fasen uitgevoerd
tings- en/of herinrichtingswerkzaamheden.
Zo bestaat er dringende behoefte
aan het egaliseren van trottoirs en
fietspaden waar schots- en scheefliggende tegels het de rolstoelgebruiker
niet gemakkelijk maken.
Aanbrengen of verbeteren van
stoep op- en afritten op belangrijke
plaatsen, zoals Zandvoortselaan/
Haarlemmerstraat/Grote
Krocht/
Haltestraat/Hoogeweg en Kerkstraat. Bij het realiseren hiervan
moet men tevens rekening houden
met aanpassingen voor blinden of
slechtzienden.

Een mogelijkheid te zoeken om een
rolstoelroute te maken via de Louis
Davidsstraat naar de Prinsesseweg,
terwijl de problemen voor rolstoelgebruikers van Zandvoort-dorp naar
Bentveld ook legio zijn.

Hagel: de schrik voor
iedere land- en tuinbouwer
Wij kunnen terugzien op een
puike tweede helft van de week
wat het weer aangaat. Na een maximum van 18 graden op zowel
maandag als dinsdag konden wij
van vorige week woensdag tot en
met het afgelopen weekeinde bij
veel zonneschijn in de Mijdrechtse thermometerhut standen aflezen van tussen de twintig en vrjfentwmtig graden. Zondag jl. werd
met een maximum van 25,3 gr. C
de eerste zomerse dag van het
jaar vastgelegd. Speciale vermelding verdient het weer op Hemelvaartsdag. Al eens eerder hebt u
op deze plaats kunnen lezen dat
het weer op deze dag nog wel eens
teleurstelt. Dit jaar moesten de
amateurrenners die meededen
aan de wielerronde van Mijdrecht
's middags zwoegen en zweten bij
een temperatuur die even vóór
drie uur zijn hoogste stand behaalde: 23,4 gr. C. Voor het publiek was het zowel in sportief als
weerkundig opzicht een fantastische dag.
Hét weergesprek van vorige
week waren zonder meer de onweersbuien met extreem zware
hagel die op dinsdagmorgen 14
mei een spoor van vernieling achterlieten in delen van Utrecht en
Noord-Holland. Vastgesteld kan
worden dat onze regio nog maar
net de dans is ontsprongen. Het
schadespoor liep o.a. door Vreeland en Loosdrecht.slechts 12 km.
ten oosten van Mijdrecht. Bij ons
bleef de „schade", evenals trouwens op zondagavond jl., beperkt
tot 3 mm onweerregen.
's Winters valt hagel, doordat
de korrels dan klein en zacht zijn
en haast lijken op sneeuw, nauwe-

Activiteiten in het
Nieuwe Stekkie
ZANDVOORT - Het nieuwe Stekkie bruist van de activiteiten.
Tieners van 12 tot 16 jaar kunnen
er iedere dag een kaartje leggen, tafeltennisen of gewoon zitten lezen.
Ook bestaat er de mogelijkheid om
onder begeleiding huiswerk te maken.
Deze groep kan iedere vrijdagavond naar die soos komen, die
wordt gehouden van 19.00 tot 22.00
uur. Er staan dan wat grotere activiteiten op het programma, zoals
zwemmen of een „dropping".
Op vrijdag 24 mei wordt er een dis-

Uit het antwoord van de heer Machielsén bleek, dat waar mogelijk
reeds aanpassingen worden of zijn
toegepast. Zo zullen de vele paaltjes
in het dorp binnenkort een wit bovenstuk krijgen en beter zichtbaar
worden. Ook wordt in de maand juni
een eerste bespreking gehouden mét
leden van het college, politie, PW en
leden van de werkgroep en het Provinciaal Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid.

— Uit een grijs verleden—

De eerste school
in Zandvoort
In Zandvoort, dat lang niet de
minste was van de dorpen rond
Haarlem, was er in 1565 ook iemand, die in zijn huiskamer een
soort van school ging openen. Hoewel de kerk de eerst verantwoordelijke voor het onderwijs was en de
meeste scholen vanuit deze instelling werden opgezet, was die van
Zandvoort geheel particulier. De
kerk had in de vijftienhonderd dertiger jaren veel aan invloed verloren. De priesters hadden de zaak
niet langer in handen en uit een wetboek van Haarlem verneemt men,
dat de nieuwe religie heel wat fans
heeft in het vissersdorp.
Er werd heel wat gediscussieerd
over religie buiten de kapelaan, die
voor Zandvoort moest zorgen, om
en zodoende had de kerk de greep
verloren. Daarom speelde zij niet
mee in de stichting van de school en
in de historie van het onderwijs
staat daarom deze inrichting bekend als de eerste openbare school.
Voor 1700 was het onderwijs aan
kinderen een private aangelegenIteid. Een of ander, die zich geroepen voelde om wat kennis mee te
geven aan kinderen, liet een uit-

hangbord plaatsen, waarop stond
dat hij school hield. Hij vroeg van
elk kind een paar duiten sclioolgeld, maar omdat hij van dat bedrag niet leven kon, had hij er
meestal een baan bij.

Het uithangbord
De man, die het onderwijs ging
geven, had aan de ruimte, waar hij
les gaf, een uithangbord met wat tekeningen geplaatst. De meesten van
het dorp hadden nooit lezen geleerd; daarom moest er op dit bord
een meester en een kind staan. Ook
moest men goed weten wie de meester was en daarom moest ook op het
uithangbord iets worden geschilderd, waaraan men hem kon herkennen.
Nu stond er onder de onderwijzer en het kind een toom van een
paard. Als de mensen dat zagen,
zouden ze meteen herkennen wie of
die persoon was: namelijk de smid
van het dorp. Hij had dit teken gevoerd, omdat zijn hoofdbezigheid
was het beslaan van paarden. En de
smid kon men overal vinden wanneer men een kind voor onderwijs
wilde aangeven.
Het was trouwens binnen de
kortste keren het hele dorp door.
,, Weet je dat onze smid begonnen is
met les te geven aan de kinderen? Ik
kan het haast niet voorstellen dat
deze rauwe man, die het meest met
paarden omgaat, iets kan leren aan
onze kinderen maar je moet het
maar afwachten". En zo werd van
vader op kind overgeleverd dat de
eerste leraar een smid was. Later
wnd men dat niet waardig genoeg
en ging men sleutelen aan toom en
bit om er een andere verklaring
voor te vinden.

Een bijbeltekst

zegt ook Allan in zijn aantekeningen op een tekst uit de psalmen:,, Ik
leer en onderwijs U aangaande de
weg die gij gaan moet. Ik raad U
mijn oog is op U. Weest niet als een
paard of een muildier zonder verstand welks trots men bedwingt met
toom en bit".
Afgezien van het feit, dat deze
eerste schoolmeester best een volgeling \an de gereformeerde religie
kan zijn, is het in 1565 nog uitermate gevaarlijk om bijbelteksten in het
openbaar te gebruiken. Immers de
katholieken deden dit niet en als
men ermee aankwam, dan was men
spoedig verdacht. En al mag dan de
bevolking van Zandvoort open zijn
en zal men elkaar op het gebied van
geloofsovertuiging niets in de weg
leggen, liet is uitermate gevaarlijk
dit te doen want er zijn dan nog veel
vreemden die door Zandvoort trekken en het er niet mee eens zijn.
Bovendien wordt de bijbel gebiuikt in een tijd dat deze nog geen
gemeengoed was. Men kan gerust
zeggen dat vele mensen nooit van
die tekst hebben gehoord en ais het
dan nog als een soort van zoekplaatje op een uithangbord wordt
geschilderd is het dubbel zo moeilijk. Ik voor mij houd mij liever bij
de oude overlevering: de toom van
het paard slaat op het beroep van de
man, die hij naast zijn schootmeestcrstaak moet blijven uitoefenen om
te kunnen leven.
Bij de inventarisering van de collectie Gonnet kwamen deze aantekcningen naar voren, waarvan ik
nu een serie artikeltjes heb geschreven voor de lezers van Zandvoorts
Nieuwsblad.
Bertus Voets
Archivaris Bisdom Haarlem

Bertus Voets

De toom van het paard slaat, zo
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lijks op. In het latere voorjaar en
de zomer is dat anders. De combinatie van flink verwarmde grond
en een zeer koude bovenlucht
brengt een onstabiele atmosfeer
teweeg, die kan leiden tot de vorming van torenhoge buienwolken
met soms wel hoogten van 10 tot
15 km. Er heersen in de toppen
van zulke wolken ijskoude temperaturen. Blijkens bestudeerde gegevens op het KNMI in De Bilt
zou in de top van een van de
buiencellen van vorige week djnsdag een temperatuur zijn voorgekomen van 70 graden onder nul.
In de wolken komen aanzienlijke hoeveelheden water en hevige
verticale wmdstromingen voor
Naast gewone waterdruppels
houden zich hierin ook onderkoelde (afgekoeld tot onder het vriespunt) regendruppeltjes op die, zodra ze m aanraking komen met
vaste voorwerpen, direct bevnezen. De gewone waterdruppels bevriezen tot hagelstenen, die op en
neer geslingerd worden. Ze worden alsmaar groter door de aanvriezmg van onderkoelde waterdruppels, totdat ze zwaar genoeg
zijn om uit de wolk naar de aarde
te vallen.
Doordat de hagelstenen langer
in de lucht blijven en ze beter
kunnen groeien vanwege een grote hoeveelheid onderkoeld water,
zijn grote hagelstenen kenmerkend voor het warme seizoen. Zij
kunnen, door boer en tuinder met
zo veel zorg verbouwde, gewassen
in enkele minuten tijd verwoesten. De plaats, het tijdstip en de
omvang van de hagelbui bepalen
de hoogte van de schade, die
enorme proporties kan aannemen
co-avond gehouden voor jongelui van
12 tot 16 jaar De avond begint om
20.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00
uur. De toegangsprijs bedraagt
ƒ 1-25.
Op zaterdag 8 juni is er voor deze
leeftijdsgroep een dagje uit gepland
naar recreatiepark Dumrell in Wassenaar. De kosten voor deze dag, inclusief toegang tot het Tikibad bedragen ƒ 17.50. Wel even van tevoren opgeven, inschrijving hiervoor kan tot
vrijdag 31 mei.
Ook de jongere kinderen komen
aan de beurt.
Speciaal voor kinderen tussen de 8
en 13 jaar wordt op vrijdagavond 7
juni een mini-disco gehouden. Deze
avond begint om zeven uur en duurt
tot ongeveer half tien. De kinderen
betalen ƒ l.- toegang.
Voor meer informatie: 't Stekkie,
tel. 17113 en vragen naar Jan of Yvon.

Markt-Kraam van
het Rode Kruis
ZANDVOORT - Gedurende de
week van zaterdag l tot zaterdag S
juni staat er een marktkraam van het
Rode Kruis op het Raadhuisplein
Voor dit goede doel zijn iedere dag
van 10 tot 4 uur mooie welfare-artikelen te koop aan de kraam.
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De allereerste school

De heer F. Allan, die in 1877 de
geschiedenis van Haarlem heeft beschrcven, was van plan om in de
igenli
nabije toekomst eenzelfde histoHeinij
risch verhaal te schrijven over
rk oa
Zandvoort.
risdrai
In zijn werk, waarin hij de omge•en ne
ving van Haarlem onder de loep
i omzi
neemt, geeft hij een samenvatting
iet aai
van zijn notities, maar van het uitgen m
werken hiervan is nimmer iets gener.
komen.
Deze notities heeft hij later gegeven aan zijn goede vriend Gonnct,
pij he<
archivaris van de stad Haarlem. Bij
oekja:
het overlijden van Gonnet werden
al
diens papieren geschonken aan
e neg.] 5
inst vi n het Bisschoppelijk Archief.

lies v B

ZANDVOORT - De wensen van
Werkgroep Aangepast Strandvoort,
verbeteringen voor gehandicapte
verkeersdeelnemers, zullen fasegewijs worden ingepast in werkzaamheden die toch uitgevoerd moeten worden.
Nadat het rapport van deze werkgroep in januari feestelijk was aangeboden, heerste er een betrekkelijke
rust rond dit stuk waarin wordt aangedrongen Zandvoort en het strand
beter toegankelijk te maken voor gehandicapten. Door Richard van As
was gevraagd dit onderwerp op de
agenda te plaatsen, om te vernemen
wat het college verder met het rapport van plan was.
De vergadering werd eveneens bijgewoond door leden van de werkgroep die aandrongen op realisering
van een aantal punten, die „meegenomen" kunnen worden in herbestra-
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„Hap-snap"
verkeersbeleid
ZANDVOORT - Door het college worden een aantal verkeersverbeteringen voorgesteld die
een totaalbedrag van ƒ47.500,zullen vergen. ..Verbeteringen"
dan wel tussen aanhalingstekens, want de commissieleden flnancièn hebben zo hun bedenkingen tegen enkele daarvan.
Ter eerste maakte Methorst bezwaar
tegen het door het college gevoerde
„hap-snap" verkeersbeleid. „Een totaalvisie ontbreekt, wij worden regelmatig geconfronteerd met uitgaven
voor verbeteringen her en der in het
dorp, ik heb hier bedenkingen tegen", meldde hij ter vergadering van
de commissie financiën.
Termes en Koning voorzagen ernstige, zelfs levensgevaarlijke verkeerssituaties, wanneer enkele straten waar nu één richtingsverkeer is,
opengesteld worden voor tweerichtingsverkeer van bromfietsers.

Ankie Joustra noemde de voorgestelde aanleg van fietsstroken op de
Van Lennepweg/Linnaeusstraat „levensgevaarlijk". Ze wees op de geyaarlijke situatie die nu ontstaan is
in de Celsiusstraat nacfat deze straat
voorzien is van fietsstroken. „Als je
wil verbeteren, doe het dan goed,
maar met een pot verf kom je er
niet", zei zij, doelend pp de aangebrachte fietsmarkering in de Celsiusstraat.
Volgens haar worden de rijwegen
voor auto's te smal, wanneer er fietsmarkeringen worden aangebracht en
geeft het gebruikers van het zogenaamde rijwielpad een vals gevoel
van veiligheid. Zij behield haar stem
voor en wil hierover nader fractieberaad.
Wethouder Fliennga kwam met de
meddehng dat in de voorjaarsnota
tot uitdrukking zal komen dat er in
de toekomst jaarlijks een vast bedrag
voor verkeersverbeteringen zal worden uitgegeven. Trouwens de raad
kan, volgens Flieringa, „een ingewikkeld verkeersplan tegemoet zien",
dat gelijktijdig met de voorjaarsnota
wordt gepresenteerd.

Opvarenden gered
ZANDVOORT - In aansluiting op
het bericht „Onverwachte stormwind zorgt voor paniek" in de vorige
editie van het Zandvoorts Nieuwsblad, kan nog het volgende v/orden
medegedeeld:
De catamaran van de uit Amsterdam afkomstige J. M. Hui]gen (21)
was door een plotselinge windvlaag
omgeslagen op ongeveer anderhalve
kilometer van de kust. Aan boord bevond zich ook de Zandvoorter A.
Keuning (23).
Door de ruwe zee en de sterke stroming konden beide mannen het vaartuig niet meer overeind krijgen. Ze
waren toen bovenop de boot geklommen.
Ruim een uur later werden de
schipbreukelingen opgemerkt door
de bemanning van liet zeiljacht ,,Orna" en aan boord genomen.
Inmiddels had men aan de kust de
moeilijkheden gesignaleerd en alarm
geslagen. De reddingsboot Dr. ir. S.

L. Louwes van de Zandvoortse
K.N.Z.H.R.M, werd in gereedheid gebracht en voer uit in zuidelijke richting.
Via de marifoon van de Johanna
Louisa, de reddingsboot uit IJmuiden die ook gevolg aan het alarm had
gegeven, werd het bericht ontvangen
dat de drenkelingen zich aan boord
van de „Orna" bevonden. Het nieuws
werd doorgeseind aan de Louwes, die
even later een zeiljacht op de radar
kreeg. Toen men bij het jacht kwam,
bleek het de „Orna" te zijn.
De Zandvoortse reddingboot nam
de beide mannen over en bracht ze
aan land. De inmiddels gearriveerde
Johanna Louisa nam de omgeslagen
Catamaran op sleeptouw naar IJmuiden.
De schipbreukelingen werden naar
het boothuis overgebracht en daar
door een arts onderzocht. Ze bleken
geen nadelige gevolgen van hun
avontuur te hebben ondervonden.

door Paul Dekkers
en soms wel in de miljoenen loopt.
Hagel is een risico dat zich elk
jaar weer manifesteert. Vandaar
ook dat er heel wat boeren en
tuinders zijn die dit grillige natuurnsico afwentelen op een verzekeringsmaatschappij Dat is de
Hagelunie m Den Haag, een gespeciahseerde verzekeraar, werkzaam op coöperatieve basis, in
o.m land- en tumbouwgewassen
te velde, bloembollen, glasopstanden en gewassen onder glas.
Ieder jaar geeft de Hagelunie
een jaarverslag uit, waarin o.a.
bijzonderheden staan vermeld
over zware hageldagen en de uitgekeerde verzekeringsbedragen.
Wat bij het doorlezen van de verslagen die de jaren tachtig behelzen opvalt, is dat deze zich kenmerken door een opvallend groot
aantal desastreuze hagelbuien,
zodat er fors moest worden overgegaan tot het uitkeren van schadepenningen Meer over de grote
hagelschadedagen van de jaren
tachtig leest u de volgende week
in deze rubriek.
Temperatuurnormale
periode
22—29 mei:
maximum temperatuur (overdag)
19 gr. C.
minimum temperatuur ('s nachts)
r. C.

Trein met stenen
bekogeld
ZANDVOORT - Twee jongens
hebben op zaterdag een trein met
stenen bekogeld en daarbij een ruit
van een locomotief ingegooid.
Toen de politie arriveerde bij de
spoorovergang aan de Sophiaweg,
renden de knapen weg. De achtervolgmg werd ingezet en één van de jongens kon worden aangehouden, een
17-jange Haarlemmer.

Veertigjarige man
kreeg hartaanval
ZANDvOORT - Een veertigjarige
Zandvoorter was onwel geworden,
maar had nog kans gezien zich m zijn
auto naar het politiebureau te begeven. Hij vermoedde een hartaanval ie
hebben. Men heeft de man per ambulance naar het Marine Hospitaal laten overbrengen, waar inderdaad een
zwaar hart-infarct werd geconstateerd.
De man verblijft voorlopig in de intensive care-afdeling.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:

NIEUW

NOORD: arts: Ade Scipio Blume, tel.
18507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts B.F.J. Bouman, tel.
15600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Fliennga, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
,
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informatie over dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043. alarmnummer 14444. Spreekuur wijkfunctionaris Noord Guido van Schagen, maandag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 uur.
donderdag 11.00-12.00 en 19.00-20.30
uur. Telefonisch' 17113, spreekuur
wordt gehouden m de Van Pageehal
(Stekkie). Wijkfunctionaris Centrum
Peter Kuling. Spreekuur in de Openbare Bibliotheek, Prmsesseweg. op
woensdag van 10.00-11.00 uur en van
19.00-20.30 uur, aldaar te bereiken onder telefoonnummer: 14131. Wijkfunctionans Zuid. Co Koper. Spreekuur m bibliotheek (zie boven), op
woensdag van 11.00-12.00 uur, en op
maandag van 19.00-20.30 uur. Op dat
tiidstip onder telefoonnummer:
14131.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

BURGERLIJKE
Periode: 14 tot 20 mei
GEBOREN:

HET WEER

Dominique Charissa Veronique,
dochter van Daniel, George A. en
Van Rhee, Elizabeth G.
ONDERTROUWD:
Van Geldrop, Henricus en Bergman, Brigitta C. Wardenier Robert H.
en Paap, Wilhelmina C. Ingwersen.
Pieter en Visser. Trijntje.
GEHUWD:
Swaen. Adriaan V. H. en Gipon,
Marina A C.

tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aanvrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel
17373. Op alle werkdagen van 10 30
tot 12.30 uur. Schriftelijk' postbus,
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuls
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.3u
tot 18.30 uur.

DIENSTEN
WEEKEND: 25-26 mei 1985
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: ds. J.A van Leeuwen. Medewerking Herv. Kerkkoor
en Kindermuziekgroep. Pmksterzendingscollecte. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianawcg 15:

Zondag: 10.00 uur: dr. M.E. Bnnkman, (belijdemsdienst). Kmdernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag: Pinksteren. Dienst verzorgd
door eigen leden.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:

Celebrant H. Kaandorp. Hoogfeest
van Pinksteren.
Zaterdag 19.00 uur: e.v. met orgel samenzang. Zondag 08.45 uur vervalt.
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v
St. Caeciliakoor Maandag 10 30 uur:
e.v. met orgel/samenzang.

KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlwcg 218 te Haarlem.
NED.
CHRISTELIJKE GEMEENSCHAPSBOND

ledere veertien dagen samenkomst.
Maandag om 15.00 uur. Tel 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN

Gem. Elswoud. zondag 9.30-1130
uur: Smedestraat 37. Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel
023-244553.

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
Los nummer ƒ1,-

Donderdag 30 april 1987
ZANDVOORT - De familie
Klijn krijgt geen horeca-vergunning voor haar surfschool.
Deze werd dinsdagavond in de
gemeenteraad door een grote
meerderheid afgewezen. De
surfschool werd een goede
zaak genoemd voor Zandvoort,
naar zou met een vergunning
*een surfschool blijven, zo
rreesde een aantal aanwezigen. Door het besluit kwam
;ên eind aan een al bijna twee
aar slepende kwestie.
Mevrouw A.J. Klijn-Mattern en
laar zoon Tim Klijn zijn sinds juli
985 bezig geweest om een horeca-verjunning te krijgen. Zij hadden deze
lodig om de surfers ook licht-alcoholiche en frisdranken te kunnen schen.en, in plaats van alleen maar koffie
f thee. Deze voorziening kon volgens
len vergeleken worden met een kantie, zoals bij de meeste sportverenigin;en wel te vinden is. Bovendien zijn
oor surfscholen de drukste tijden
oorbij, doordat de ervaren surfers
menden en kennissen zelf wel de eerte beginselen bijbrengen. Soms zijn er
og wel verenigingen, die een of meerere dagen een school bezoeken. Volens de familie Klijn kiezen deze dan
leestal voor de school met de beste
oorzieningen.
Van de zijde van de strandpachters
„wam echter bezwaar tegen de uitreiding. Zij vreesden dat de surfchool zou uitgroeien tot een nieuwe
trandtent, waardoor op den duur
un klanten weggetrokken zouden
rarden. Zij drongen er dan ook bij het
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Horeca-voorziening
surfschool afgeketst
college op aan, de gevraagde vergunning niet te verlenen. Zij namen de
kwestie zelfs zo hoog op, dat zij advocaten inschakelden om de correspondentie te voeren.
De aanvraag kwam vorig jaar maart
ter sprake in een vergadering van de
commissie voor Algemene Zaken,
maar toen stuurde men de surfschooleigenaars onverrichterzake naar huis.
Zij kregen te horen dat zij later nog
maar eens met een duidelijker en verder uitgewerkt plan moesten terugkomen. Dan zou het college van burgemeester en wethouders bereid zijn
overleg te plegen met de vereniging
van strandpachters en de naaste buren op het strand. In september 1986
werd opnieuw een aanvraag ingediend, die begin april van dit jaar in
twee commissievergaderingen werd
behandeld. Ofschoon een aantal fracties er niet onwelwillend tegenover
leek te staan, sprak alleen de fractievoorzitter van D66, Ruud Sandbergen, zich duidelijk uit. Hij was vóór
afgifte van een vergunning.

Kiezen
Dinsdagavond moest de knoop worden doorgehakt. Het zag ernaar uit
dat men moest kiezen tussen de belangen van de strandpachters of die van
de windsurfschool. D66 en de Partij
van de Arbeid maakten een keuze. Zij

lieten de belangen van de surfschool
het zwaarst wegen. "Omdat deze minder rendabel is geworden, mede doordat bepaalde strandtenten ook accommodatie voor surfers zijn gaan bieden", aldus Sandbergen, fractie-voorzitter van D66.

reca-stop was volgens hem niet van
toepassing omdat het met de bedoeling was, van de school een strandtent
te maken. De uitbreiding zou dan ook
onder stringente voorwaarden moeten
plaatsvinden.
Gemeente Belangen Zandvoort, het
CDA en de WD wisten een keuze
kundig te omzeilen Zij zagen genoeg
bezwaren om de vergunningaanvraag
op andere gronden af te wijzen. Volgens GBZ moet er een strikte scheiding blijven tussen een surfschool en
een strandtent. Omdat er bovendien al
in voldoende mate is voorzien in
strandpaviljoens, aldus Landman,
sprak deze partij zich tegen een vergunning uit. Volgens Richard van As
(CDA) is een surfschool m Zandvoort
een goede zaak. Maar hij vroeg zich af;
wat er zou gebeuren, als de school als
nog onrendabel zou blijken Hij zelf
voorzag dat de eigenaren dan terug
zouden komen om een vergunning
voor een strandtent, vooral omdat hetzelfde bedrag aan pacht wordt betaald. Reden om nu een vergunning te
weigeren.

"Bovendien is een windsurfschool
een bittere noodzaak voor Zandvoort",
vermeldde hij daar nog achter aan, om
aan te geven dat de gemeente daar wel
wat voor mag doen. Naar aanleiding
van diverse commentaren was Sandbergen van mening, dat er te veel uitgegaan werd van een horeca-onderneming. "Er is een kerk in Zandvoort, die
ook licht;alcoholische dranken mag
verkopen. Dan haal je het toch niet in
je hoofd om te denken dat je te maken
hebt met een horeca-onderneming?"
De WD kon ook met aan het veraldus Sandbergen.
zoek van de surfschool voldoen, omdat
men de bestaande beleidslijn met wil
PvdA-raadslid Pim Kuyken wees de onderbreken. "Een beleidslijn die al
bezwaren van de strandpachters van door meerdere colleges werd gehande hand. Een eventueel iets lagere om- teerd", aldus fractievoorzitter Jaap
zet aan licht alcoholische en frisdran- Methorst, "met name om het aantal
ken vond hij geen doorslaggevend ar- horeca-vergunnmgen op strand niet
gument om een vergunning te weige- uit te breiden. Dat heeft echter niets te
ren. "Het is toch eigenlijk te gek dat maken met het vrij ondernemerschap.
zo'n school alleen maar koffie of thee Wanneer wij meer horeca-voorzieninkan bieden", aldus Kuyken. Daar- gen konden plaatsen, zou dat vanuit
naast wees hij de pachters op de moge- financieel oogpunt alleen maar gunlijkheid die zij zelf in het verleden stig zijn voor Zandvoort". De beleidshadden gekregen, om hun eigen servi- lijn zou volgens Methorst ook met een
cepakket uit te breiden. Bijvoorbeeld beperkte vergunning worden onderom 'exquise' diners te serveren. De ho- broken.

Horeca tijdens
Dodenherdenking
ZANDVOORT - Burgemeester Machielsen heeft de plaat-"
selijke
horeca-exploitanten
verzocht, rekening te houden
met de nationale Dodenherdenking op maandag 4 mei.

• Vier Zandvoorters kregen gisteren een koninklijke onderscheiding. V.l.n.r.: Gelijn Molier, Han de Jong,
Jelle Attema en Piet Honderdos.
Foto: Bram stijnen

Een koninklijkeonderscheiding
ZANDVOORT - Maar liefst vier Zandvoorters zijn gisteren in verband met de naderende
Koninginnedag geëerd met koninklijke onderscheidingen: Jelle Attema, Piet Honderdos,
Han de Jong en Gelijn Molier. In bijzijn van hun familie, vrienden en kennissen speldde
burgemeester Machielsen de medailles op.
Nassau.
Oud-onderwijzer en vooral gymnastiekleraar, Han de
Jong, door het schooltoneel bij de kinderen ook zeer
bekend als toneelspeler, werd vooral geëerd omdat hij
altijd zeer actief is geweest, op lokaal en landelijk niveau, bijvoorbeeld voor de NPB en de Landelijke Raad
van Kerken. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde
Piet Honderdos, chef buitendienst van Publieke Wer- van Oranje Nassau.
ken, is bijna altijd op pad geweest, aldus Machielsen. Hij
'Gelijn Molier is een groot man, bekend van het tomemoreerde dat Honderdos altijd veel had gedaan voor
onder andere padvinders en scouting, maar ook erg neel', aldus burgemeester Machielsen. "Hij heeft elke
actief is geweest als regisseur bij musicals. "Hij stond beroemdheid wel eens ondersteund". En ook op landelijk
altijd ten dienste van anderen en is altijd een zeer loyaal niveau heeft Molier meegesproken inzake cultuur. Hij
ambtenaar geweest". Honderdos kreeg daarop de gou- kreeg een gouden medaille opgespeld, in de Orde van
den Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Oranje Nassau.
"Jelle Attema is een soort ombudsman, die niet meer
uit Zandvoort is weg te denken", aldus Machielsen. "Bijna bij alles wat in het dorp gebeurt, is hij wel betrokken".
Voor deze dienst en voor het meehelpen opbouwen van
het naoorlogse Zandvoort Attema benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.

Waterstanden
Datum
30 apr

1 mei

HW
05.23
06.09
06.44
07.19
07.55
08.44
10.16
11.25
12.37

LW
01.14
01.57
02.32
03.00
03.29
04.07
04.56
05.53
07.07

HW
17.57
18.34
19.11
19.46
20.27
21.21
22.28
23.45

2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
Vaanstanden: woensdag 6 mei
ïK 04.25 uur
3oodtij: 7 mei 23.45 uur
MAP + 30 CM.

LW
13.51
14.25
14.44
15.06
15.41
16.29
17.30
18.55
20.37

Zandvoorter komt om
bij ongeluk in Overveen
OVERVEEN - Drank is waarschijnijk de oorzaak van een ongeval dat
iinsdag op de Zeeweg in Overveen geleurde. Bij dat ongeval kwam een
'andvoorter om het leven. De man
aakte de macht over het stuur kwijt,
eed door de berm en kwam op de anlere weghelft terecht.
ADVERTENTIE

radio
stiphout
Vanaf 1 mei in
Zandvoort
Zie onze
openingsadv. eldei
in dit blad.

Met het oog op het karakter van de
herdenking, heeft Machielsen de betrokkenen gevraagd, het 'vermakelijkheidsaspect' van 18.00 tot 21.00 uur
achterwege te laten. Dit echter zonder
dat de normale dienstverlenende
functie wordt aangetast. Zo is hen
onder andere verzocht, tijdens deze
uren de buitenverlichting, zoals bijvoorbeeld lichtbakken, gedoofd te
houden en geen andere muziek ten
gehore te brengen, dan die van de officiële Nederlandse radioprogramma's.
ADVERTENTIE

'n suède
of
leren jack?
see Morris
before
you buy
Haarlem.
Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam
Leidsestraat9 (bij Koningsplein)
tel (020)223596

eek ^edia

Editie:30

Oplage: 4.400

Visverkoper benadeeld door
verpachting parkeerterrein
ZANDVOORT - Flbdr Molenaar voelt zich ernstig gedupeerd, nu het parkeerterrein
tegenover de visstaï 'is verpacht. De met bonnenboekjes
zwaaiende
parkeerwachters
jagen volgens hem uiteindelijk
de klanten weg. Hij wil daarom, dat de pacht van dit terrein op de noord-boulevard ongedaan wordt gemaakt. Om
zijn eis kracht bij te zetten,
heeft Molenaar al een advocaat in de hand genomen.
"Dat terrein aan de overkant moet
weer vrij komen, dat is de enige mogelijkheid om mijn klanten te behouden", aldus Molenaar. "De mensen
moeten gewoon vrij ~óati pa'rkeerterrem op en af kunnen rijdfn-.' Iedereen
die die borden met parké.èrtarieven
ziet staan, stopt niet mdar rijdt gewoon door". Molenaar ziet hét dagelijks gebeuren. Klanten d\e ,wel het
terrein op komen, worden volgens hem
direct benaderd door parkeerwachters. Vaak vertrekt men dan alsnog.
'Dat is of je een messteek in je borst
krijgt', aldus Floor Molenaar, die al
bijna vijfentwintig jaar op deze plek
staat, op een honderdtal meters van
zijn broer.
"Elke automobilist die weer wegrijdt,
had een klant kunnen zijn. Straks
gaan de mensen nog denken: ik zal
maar niet bij Molenaar vis gaan halen, want dan moet je parkeergeld betalen. Sommige mensen durven geen
nee te zeggen tegen de parkeerwachter
en betalen dan toch. Maar die zie ik
natuurlijk nooit meer terug".

Bij de viskraam van Floor Molenaar is het stiller geworden, sinds de
omringende parkeerterreinen zijn verpacht.
gestaan, had ik dat niet zo erg gevonden. Desnoods zou ik de klanten hun
geld voor de meter teruggeven. Of als
er niets anders op zou zitten, zou ik het
ook wel willen huren, want het is mijn
brood. Dan betaal ik maar ƒ 10.000,- in
plaats van ƒ 7.500,- per plaats.

die tijd ging het goed en nu zit ineens
de klad erin".
Voor wethouder Aukema zijn het
drukke dagen. Werd hij enkele maanden geleden al benaderd door een advocaat van de familie Martens, die
zich tekort gedaan voelde door het verplicht inschrijven op hun parkeerterrein, een aantal dagen terug kreeg de
wethouder een brief van de advocaat
van Molenaar. Hierin werd de eis van
Molenaar nog eens kracht bijgezet.
Aukema werd een ultimatum gesteld,
een periode van twee weken, waarbinnen hij de situatie nog kon terugdraaien. Als dat niet gebeurt, zal er waarschijnlijk een kort geding volgen.

De familie Molenaar zag geen andere oplossing dan een advocaat in te
schakelen. "Het is voor het eerst in
mijn leven dat ik met een advocaat te
maken krijg, maar er moet snel wat
gebeuren", aldus Molenaar. "Mijn
klanten blijven weg en dat kost mij
mijn brood. Wij staan hier al bijna
Volgens Molenaar zijn er wel afspra- vijfentwintig jaar op dezelfde plek. Al
ken gemaakt met pachter Laurens,
maar worden deze door de vele parkeerwachters die hij in dienst heeft,
niet nagekomen. Een bepaalde strook
van het terrein zou voor zijn klanten
vrij gehouden worden, 'maar toch
komt er telkens weer iemand met een
ZANDVOORT - Maandag 4 mei wordt de nationale Dodenbonnenboekje aan'.
herdenking gehouden. In verband hiermee hebben burge-

Plechtige Dodenherdenking

De gemoederen liepen direct al hoog
op, toen Laurens nog maar net de beschikking had over het terrein. Er was
afgesproken dat er parkeerplaatsen
open zouden blijven voor de viskar,
maar de wijze waarop de p •"' L er dpt
deed, met grote borden, beviel de vishandelaar allerminst. Dankzij de tussenkomst van Aukema zijn de gemoederen uiteindelijk wat gesust. Molenaar kan op het parkeerterrein aan de
overkant vijftien plaatsen krijgen.
"Maar daar schiet ik niets mee op, zolang dat terrein in zijn geheel niet vrij
is". Aanvankelijk werden hem drieënveertig plaatsen aan de zeekant, richting Riche, toegewezen, maar dat interesseerde Molenaar niet. Het gaat hem
nog steeds om het terrein aan de overkant. "Als er parkeermeters hadden

meester en wethouders voor Zandvoort een programma opgesteld. De herdenkingsplechtigheden vinden met name
plaats in de Hervormde Kerk en bij het oorlogsmonument bij
de Vijverhut.
'Dr herdenking van allen - trurger zowel als militair - die sinds het
begin van de Tweede Wereldoorlog,
wanneer of waar ook ter wereld, in
het belang van het Koninkrijk zijn
gevallen, alsmede van allen, die
door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal dit jaar,
traditiegetrouw op 4 mei a.s. worden gehouden. Stilstaan is dankbaarheid aan hen die het hoogste
offer brachten, maar vooral bezinning op heden en toekomst', aldus
het college.
De herdenking in Zandvoort zal
plaatsvinden 'in het hart van het
dorp', de oude Nederlands Hervormde Kerk. Aanvang 19.00 uur.
De heer J.M. Brabander, directeur
van Huis in de Duinen, zal een kort
toespraak houden, het Zandvoorts
Kamerkoor verzorgt een optreden
en scholieren dragen voor'. Om
19.30 uur vindt de stille tocht naar
het monument bij de Vijver aan de
Vondelweg plaats.

ADVERTENTIE

Hierbij wil ik
De Bastille
vrienden en
kennissen
bedanken voor
de geslaagde dag
Wout

Gemeente gaat hondepoep te lijf
ZANDVOORT - Hondepoep
op de stoep is al jaren een bron
van ergernis voor vele Zandvoorters en badgasten. Sinds
vorige week donderdag wordt
daar nu echter nog efficiënter
aan gewerkt. Die dag nam de
gemeente officieel een nieuwe,
kleine veegmachine in gebruik.
De veegmachine zal zomers grotendeels in het centrum ingezet worden,
vooral op de gebruikelijke wandelroutes van de toeristen. Het voertuig gaat
bijvoorbeeld ook mee als de buitendienst van Publieke Werken in het
zomerseizoen, op zaterdag- en zondagochtend rond zes uur, op pad gaat om
het dorp weer ordentelijk te maken, 's
Middags wordt dit nog een keer herhaald. Vijfendertig weekenden lang,
plus vijf feestdagen, is zo, afhankelijk
van het weer, een ploeg van ongeveer
acht tot zestien man druk bezig. In
totaal zijn bij deze extra werkzaamheden ongeveer veertig personeelsleden
betrokken. Behalve de nieuwe aanwinst, bestaat de rest van het materieel dat zij tot hun beschikking heb- • Wethouder van Publieke Werken Van Caspel overhandigt de sleutels van de kleine veegmachine aan 'hoofd-machiben uit twee 'bakjeswagens', waarin de
Foto:Beriott
papierbakken worden geleegd, en een nist' Klaas Strijder.
grote veegwagen.
lere stoepen. Hier zal één van de twee heftruck. De stevigheid hiervan biedt van de medewerkers. De wijze waarop
Het voordeel van de kleine machine personen die het voertuig bemannen, ook het voordeel, dat er bijna driedui- dit gebeurt, is echter ook van belang.
is, dat hiermee ook op de brede trot- met de bezem het vuil aanvegen.
zend kilo vuil opgehaald kan worden,
toir-gedeeltes van bijvoorbeeld het
zonder het reservoir tussentijds te le- "Bij veel horeca-bedrijven worden 's
Raadhuisplein gewerkt kan worden.
gen. Verder heeft het apparaat nog avonds het terras en de stoep wel
De medewerkers van Publieke Wer- allerlei snufjes ter bevordering van de schoongemaakt, maar dan veegt men
Zo ook op het Kerkplein, het Gast- ken, waaronder Klaas Strijder, de veiligheid.
het vuil meestal in de goot, omdat wij
huisplein, de Rotonde en de boule- 'hoofd-machinist' zoals hij door collede volgende dag wel weer langs komen.
vard. Het voertuig is bijzonder wend- ga's wordt genoemd, zijn zeer tevreden
Toch lijkt het 'poepvrij' of anders- Maar in de paar uurtjes die daar tusbaar en kan daardoor op veel meer met de nieuwe aanwinst. Door de zins schoonmaken van het dorp onmo- sen liggen, kan het vuil makkelijk
plaatsen komen dan zijn grotere 'zuigmond' onder de cabine wordt al gelijk, zolang dit alleen van de dienst weer verspreid worden, bijvoorbeeld
broertjes. Op de plekken waar het vuil het mogelijke materiaal opgezogen, Publieke Werken afhangt. Men is hier door de wind of door regenwater. Botoch onbereikbaar blijft, wordt de ver- zoals zand, papier, plastic bekertjes en van mening, dat er bij de bevolking vendien raken hierdoor regelmatig
trouwde bezem ter hand genomen. blikjes. De grote wendbaarheid van ook een
mentaliteitsverandering ook afvoerputten verstopt. Het zou het
Het ruim drieduizend kilo wegende het voertuigje, dat ƒ 125.000,- heeft ge- plaats moet vinden. "Het zou al een beste zijn, en dat is ook een kleine
apparaat is bijvoorbeeld te zwaar kost, werd bereikt, door gebruik te ma- heel stuk beter zijn, als de mensen hun moeite, als het vuil gewoon opgeveegd
maar ook te breed voor de kleine, smal- ken van het onderstel van een vork- eigen stoep schoon hielden", aldus een en in de vuilnisbak gegooid wordt".

ken van alle kerken luiden en vanaf 20.00 uur pucies zal men op de
herdenkingsplaats en naaste omgeving gedurende twee minuten
volkomen stilte in acht nemen. Ook
als men niet deelneemt aan de gemeenschappelijke
herdenking,
wordt men verzocht deze plechtige
stilte overal en algemeen in acht te
nemen.
'Uitdrukking van de gevoelens
van herdenken en bezinnen is het
halfstok doen hangen van de nationale vlag van 18.00 uur tot 20.02
uur', aldus het college. Waar mogelijk gaan daarna de vlaggen in top.
Bij zonsondergang dienen zij weer
ingehaald te worden. Als de vlag
niet tussen 20.02 uur en 21.08 uur
(zonsondergang) in top gehesen
kan worden, is het toegestaan de
vlag halfstok te laten tot het binnenhalen bij zonsondergang.

'Het College van Burgemeester
en Wethouders vertrouwt erop, dat
velen aan de herdenking zullen
deelnemen, in de kerk, de stille
Vanaf 19.45 uur tot een halve mi- tocht en ter plaatse bij het monunuut voor 20.00 uur zullen de klok- ment'.
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FAMILIEBERICHTEN
Op 24 april stapten wij letterlijk en figuurlijk
in het huwelijksbootje.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging

Wij willen iedereen
hartelijk danken
voor deze onvergetelijke dag.

kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

Herman

en
Martine

In het verpleeghuis Waelwick te Ewijk (bij Nijmegen) is in haar negenenzeventigste levensjaar
heel vredig ingeslapen onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder
Aagtje Keur-Paap
sinds 3-12-1958 weduwe van Arie Keur
23-01-1908
f 28-04-1987
Rochester (USA):
Gijs en Kathy Keur
Zeeland (NB):
Jaap en Will Keur
klein- en achterkleinkinderen.
Correspondentie-adres:
Marienweerd 12, 5411 CE ZEELAND.
De rouwdienst zal plaatsvinden maandag 4 mei
a.s. om 14.00 uur in de aula op de algemene begraafplaats te Zandvoort, waarna wij moeder te
ruste leggen in het familiegraf aldaar. Moeder is
opgebaard in het mortuarium van het verpleeghuis Waelwick. Schoolpad l, Ewijk, waar gelegenheid is tot afscheid nemen. Bijeenkomst voor
de plechtigheden om 13.45 uur in de aula, waar
tevens gelegenheid is tot condoleren.

Enige en algemene kennisgeving.
Kalm en vredig is, op 25 april 1987, van ons
heengegaan, mijn schoonzuster, onze lieve tante
en oud-tante
Catharina Appolonia (Zus) Rinkel
weduwe van Marinus Boeljon
op de leeftijd van 80 jaar.
Haar leven was liefde en toewijding.
Namens ons allen:
Minke van der Meulen-Heijink
Zandvoort, 28 april 1987
Correspondentie-adres:
Emmaweg 6 2042 NV Zandvoort.
De begrafenis heeft heden, in besloten kring,
plaatsgevonden in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

DOKTERSBERICHTEN

Po Flieringa
Huisarts

AFWEZIG
van 30 april tot 18 mei
Waarneming Huisartsen
Drenth en Zwerver

DAG EN NACHT VERZORGING

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed
en 50 mm hoog kunt u gebruiken om een
aankondiging te doen van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout
en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6%
BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer 02977-28411.

Als u iets te vieren heeft, dan valt u deze week wel bijzonder in de prijzen. Want het wordt
f?n3
-<^ n°£ feeste''Jker met deze heerlijke lekkernijen, die zo voordelig zijn.
Extra belegen Goudse kaas
500 gram 7 25 ^95

De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn gesloten op
dinsdag 5 mei 1987 (Bevrijdingsdag)

Gezouten of ongezouten mixed nuts
150 gram 3 75

Hinderwet - aanvraag
Burgemeester en Wethouders maken, gelet op de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne, bekend dat op 23 maart 1987 bij hen is ingekomen een aanvraag van V O F. Filmer te Zandvoort om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een cafébedrijf gelegen aan de
Haltestraat 25 te Zandvoort. kadastraal bekend gemeente Zandvoort sectie C
no 6216
De aanvraag en andere op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen
van 1 mei 1987 tot 1 juni 1987 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretane. afdeling Algemene zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkdagen
van 0830 tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan
worden verkregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bi] de Openbare Bibliotheek
Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10 00 tot 14 00 uur
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schrifteli/k £>// ons
college worden ingediend
Een ingekomen bezwaarschrift zalbii de stukken ter inzage worden gelegd Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zi/n persoonlilke gegevens niet bekend te maken
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot een week /oor bovengenoemde
datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan levers gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisselmg over de aanvraag 'ussen hè'
bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende
degenen, die op de hierboven omschreven wijze bezwaren hebben mgebracn:
en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest
zal in de gelegenheid worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikxmg
in te dienen

Voorgenomen bouwvergunning
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om me; toepassmg van artikel 18avan de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te
verlenen voor het oprichten van een garage m de tuin van de in aanbou.v zijnde
woning Ontvanger Schoutenstraat 2 (terrein vm. Karel Doormanschooli
Het bouwplan ligt met ingang van 4 mei 1987 gedurende 14 dagen tergemeentesecretane. afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een ieder
ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag 08 30 - 12 30 uur)
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij voormeld college schriftelijk bezwaar indienen tegen het bouwplan.

Gekookte Ardenner
150 gram. 165

NÜ2
VOOR

Gelderse
kookworst
325 gram 2 60

21.5

Saksische smeerlever
worst. 250 gram. 1.75

Cas'% .M;
c'casino ta^eorooa
Gratis gesnecen' 2 20

Abnkozenrastervlaai 7 75
Zachte puntjes of
bolletjes
ZakalOstuks

Zandvoort 30 april 1987

LICHTE ROESTKLEUR VAN HET LEIDINGWATER kan tijdelijk optreden als gevolg van
het noodzakelijk spuien van het leidingnet.
Deze overlast is helaas niet te voorkomen.
Voor de gezondheid is dit enigszins troebele
water niet schadelijk.
Geadviseerd wordt in de periode tussen 8.00
uur en 17.00 uur
GEEN WASMACHINE TE GEBRUIKEN

Wanneer het wasgoed desondanks roodbruine ijzervlekken vertoont, kunnen deze
worden verwijderd door het nog natte wasgoed opnieuw te wassen met schoon water.
Men doet er dan goed aan om de eventueel
aanwezige filters voor het gebruik schoon te
maken.
De werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd:
in Zandvoort Noord, dit gebied wordt
begrensd door de spoorlijn Haarlem Zandvoort, Vondellaan, Circuitgebied,
Lorentzstraat van 6 mei t/m 22 mei 1987.
Voor inlichtingen kunt u bellen telefoonnummer: 023 - 24 04 24.

EJTUTI

Echt WaarVoorJe Geld-

repareert het wel ! ! l
l 3.00 uur zaterdag 23 mei

WONINGBOUWVERENIGING
Als gevolg van de arbeidsduurverkortende bepalingen, die in de
CAO voor personeel in dienst van woningbouwcorporaties zijn
v
opgenomen, heeft het bestuur
VRIJDAG 1 MEI EN VRIJDAG 29 MEI 1987
aangewezen als VRIJE DAGEN
voor het gehele personeel van de vereniging.
Hierdoor zullen het kantoor en de werkplaatsen van de vereniging
op de volgende dagen gesloten zijn:
- donderdag 30 april (Koninginnedag)
- vrijdag 1 mei
- donderdag 28 mei (Hemelvaartsdag)
- vrijdag 29 mei

AFSTANDEN: 6, 12 en 21, l km
START EN FINISH ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM
(Meibergdreef, Amsterdam-Z.O.)
VOORINSCHRIJVING: ƒ 7,50 per persoon

Al 15 jaar een vertrouwd reparatie
bedrijf voor alle gangbare merken.
Audio-Video- en T.V.
Altijd prijsopgave - altijd garantie altijd leen t.v.

Kantoren van HET PAROOL/WEEKMEDIA in:
Amsterdam:
Wibautstraat 131 en Rokin 110
Amstelveen:
Dorpsstraat 54-56
Aalsmeer:
Dorpsstraat 8
Weesp:
Nieuwstraat 13
Zandvoort:
Gasthuisplein 12
Almere-Haven: Kerkgracht 105
Purmerend:
Weerwal 19
'
INSCHRIJVING OP 23 MEI: ƒ 10,- per persoon
Op de dag zelf kunt u zich inschrijven bij de start vanaf^
l l .00 uur tot l O minuten voor aanvang van de '
Inlichtingen: 020-566.4455

U BELT WIJ KOMËÜT
Tel. 023-317313
Bakkerstraat 32-34 Haarlem.
Openingstijden: Ma. t/m vrij
9.00-13.00, 14.00-17.30 uur.
Zaterdag 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is een normale werkdag.

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

Speciaal voor moederdag:
Vaas/C/are boekeffen
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Bloemen faarfen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73, tel.: 15736.

Kwekenij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1 '
Zandvoort - Tel. 17093

Let op! Plant verantwoord
dus niet voor half mei
1-jarige zomerplanten na de
IJsheiligen volop aanwezig.

P.Reus
„Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist
Voor als het
goed moet zijn.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

Lasagna

MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN

Heerlijke romige lasagna met spinazie
en tonijn in een fijne tomatensaus
bedekte met courgettes en olijfjes
Alleen even warmimaken, een traktatieü

Ged oude gracht 28
Haarlem
Tel 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

van den Bos

HEMA

DE TELEVISIE-DOKTER

VASTE PLANTEN STRUIKEN
BEMESTING

SSotman &

Zalm- of garnalensalade

er*

4e AMC

De direkteur.

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

NU

Elzasser
cervelaatworst.

Aanbiedingen geldig t/m 2 mei 1987

Voor urgente reparaties of storingen kunt u ons telefoonnummer
17741 draaien; via de telefoonbeantwoorder verneemt u dan hoe u
verder kunt handelen.

Waterleidingbedrijf
Zuid - Kennemerland

Koninginnefeestbrood rijkelijk gevuld met zuidvruchten.
O7R
O7
Gew 600 gram. -J 3

Sluiting gemeentelijke diensten en bedrijven

Hierdoor brengen wij het volgende onder de aandacht van de leden
en huurders:

ADVERTENTIES

Als u van voordeel houdt,
is't bij ons altijd feest.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~> inschrijvingen
' Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 30 APRIL 1987

l April-genootschap reikt Loeressen uit

Scholieren leggen krans
bij Vliegersmonument

'Een sjagrijnig beeld
voor 'n gelukkig man'

ZANDVOORT - De leerlingen van groep zeven van de
Van Heuven Goedhartschool
hebben gisteren, in verband
met de nationale Dodenherdenking, een krans gelegd bij
het Vliegersmonument. Dit is
door hen 'geadopteerd'. Het
nichtje van één van de omgekomen piloten was bij de
plechtigheid aanwezig.

ZAND VOORT - Op plechtige wijze werden vorige week aan
drie bekende Nederlanders evenzo vele Loeressen uitgereikt. De
keuze van het Nationaal l April-genootschap was hiervoor
gevallen op Herman van Veen, Kees Brusse en Gerrit den
Braber. Alle drie de heren waren woensdag dan ook in hotel
Palace aanwezig om hun prijs in ontvangst te nemen. De
serieuze wijze waarop binnen het genootschap met humor
wordt omgesprongen, wekte bij Herman van Veen wel de nodige hilariteit.
Herman van Veen zou pas later op
de avond arriveren, omdat hij eerst
nog in Schevenigen moest optreden.
Toen hij rond kwart voor twaalf binnenkwam, hadden Gerrit Den Braber
en Kees Brusse hun Loeressen al van
Jan Schuurman en Edo van Tetterode
uitgereikt gekregen. Den Braber was
uitgekozen voor de prijs voor de 'Humor in de Daad', de twintigste Prix de
Joke die door het genootschap zou
worden uitgereikt.
Aanleiding hiervoor was een radioprogramma, dat op l april van het
vorige jaar door de AVRO werd uitgezonden. De uitzending, bedacht door
Den Braber, handelde over een griep-virus, de zogenaamde 'Koppelstock-griep'. Dit snel om zich heen grijpende virus heerste zogenaamd in het
theater waar die avond het Nationale
Songfestival gehouden zou worden.
Na het radioprogramma, waarin ene
dokter De Geus verklaarde dat artiesten tijdens de directe televisie-uitzending gewoon 'om zouden kunnen vallen', werden zangeressen, technici en
anderen ziek. Uit interviews die op
zeer serieuze wijze met deelneemsters
werden gehouden, bleek dat de paniek
groot was. In allerijl werden vervangsters gezocht, zoals Teddy Scholten,
die echter aarzelde, omdat zij 'al twintig jaar niet meer gezongen had'.
De jury die zich met de keuze voor
deze Loeres had bezig gehouden, bestond uit de Blaricumse fotograaf Pieter Paul Koster, de Zandvoortse ondernemer John Pieters, de in de badplaats woonachtige directiesecretaresse Erna Meijer en Paul Spaan, manager van Bouwes Palace. Zij
bekroonden het radioprogramma als
beste 'humor in de daad', omdat het

Toneel- en filmacteur Kees Brusse
mocht de Ere-Loeres 1987 in ontvangst
nemen, voor zijn gehele oeuvre, maar
in het bijzonder voor zijn optreden in
de serie 'Mensen zoals jij en ik', eveneens uitgezonden door do AVRO. Edo
van Tetterode memoreerde daarnaast
ook nog het radio-optreden van Brusse als Rob in 'De familie Doorsnee', de
vele Maigrets die hij jaren geleden op
film zette en zijn talloze andere creaties. Brusse was zichtbaar zeer vereerd
met de onderscheiding, die hij later als
'uniek in haar soort' bestempelde.
Maar ondanks het grote aantal bekende Nederlanders dat ondertussen al
een Loeres heeft gekregen, dringt de
betekenis nog maar nauwelijks in de
rost van het land door. Evenals Den
Braber wist ook Brusse aanvankelijk
nauwelijks wat de onderscheiding
voorstelde.

Clown

ZANDVOORT - Naar verwachting zal de vestiging van
de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg halverwege de
maand mei weer geopend zijn.
De dakreparatie is een dezer
dagen al klaar, maar er moet
nog het een en ander gebeuren
aan het interieur.
De firma Cekadak is een dezer dagen
klaar met de reparatie van het bibliotheek-dak. Het bedrijf heeft in de afgelopen drie weken een extra laag dakbedekkingsmateriaal
aangebracht,
waardoor de lekkages nu waarschijnlijk voor jaren verholpen zijn. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen ƒ 62.000,-. Daarmee is men er echter nog niet. Ook aan plafond en vloer-

De geldinzamelingsactie heeft tot
nu toe een bedrag van ƒ 2000,- opgeleverd, tot grote dankbaarheid van personeel en bestuur. Omdat het bedrag
echter niet voldoende is om uit de financiële zorgen te komen, wordt de
actie voortgezet. Giften zijn uiteraard
nog van harte welkom op gironummer
656926 of ABN 56.58.37.583, ten name
van Openbare Bibliotheek Zandvoort.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 2/3 mei
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

NIEUW POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
vla de telefoonnummers van de hulsartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Fllerlnga, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
' 15847.
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• Op de voorgrond de drie heren met veel gevoel voor humor, v.l.n.r. Gerrit den Braber, Herman van Veen en Kees Brusse. Daarachter enkele ledenvan het Nationaal 1 April Genootschap: Jan Schuurman, Paul Spaan en Erna Meijer. Staand:
Ruud Walthaus, Edo van Tetterode en Antoinette Schuurman.
Foto: Bram stijnen

soms ook wel een clown noemt, werd
vooral gewaardeerd dat hij de Nederlandse humor ook over de grenzen
brengt. Vandaar dat voor hem de Euro-Loeres 1987 bestemd was. Voor de
cabaretier was de uitreiking van Loeressen zo onbekend, dat hij aanvankeOm de acteur, die enige liftvrees lijk lange tijd aarzelde om naar Zandheeft, op de achtiende verdieping van voort te komen. "Het kon net zo goed
Palace te krijgen, was enige organisa- een geweldige grap zijn", aldus Van
torische creativiteit ontplooit. Brusse Veen. Maar toen hij vernam dat al
werd verteld dat hij in de 'langzame' eerder Toon Hermans, voor wie hij
lift naar boven mocht. Op de tweede grote bewondering heeft, een Euroverdieping werd al halt gehouden, -loeres in ontvangst had genomen en
waarna Brusse een uitgebreide, koude daarna ook nog Eudi Carell, besloot
visschotel kreeg geserveerd. Terwijl de hij toch op het aanbod in te gaan.
lift zijn weg vervolgde, had de acteur
Van Tetterode noemde hem bij de
het hiermee te druk om nog aan andeuitreiking een geheide entertainer,
re zaken te denken.
maar ging niet veel verder in op de
kwaliteiten van de cabaretier, omdat
'goede wijn geen krans behoeft'. De
Loeres werkte bij Van Veen wel op zijn
In Herman van Veen, die zichzelf lachspieren. Hij verwonderde zich
bedekking moeten nog reparaties verricht
worden,
waarvoor
de
voorbereidingen al zijn begonnen. Als
deze werkzaamheden zijn voltooid, zal
de bibliotheek een grondige schoonmaakbeurt ondergaan. Daarna kan
deze weer volledig worden ingeruimd
en kan men de computers opstarten.
Op dat moment zal .na drie maanden
lang onderdak te hebben verleend, de
noodvoorziening in de Jaap Kiewiet
Mavo worden gesloten. De gebruikers
kunnen dan weer terecht in het gebouw aan de Prinsesseweg. Over de
exacte datum van de opening wordt
men nog nader geïnformeerd.

Bibliotheek gaat
in mei weer open

Hoewel Dodenherdenking officieel
op 4 mei wordt gehouden, togen de
kinderen gisteren al naar het monument. Dit in verband met hun vrije
dagen die tot na i mei duren. Ter ere
van de zes of zeven (het juiste aantal is
nooit duidelijk geworden) Engelse oorlogsvliegeniers die kort voor het eind
van de Tweede Wereldoorlog met hun
vliegtuig op deze plek verongelukten,
werd een krans gelegd. Aan dit eerbetoon werd financieel medewerking
verleend door de Stichting Februari
1941 en de Stichting Zomerzegels.

onderwerp vriendelijk was en het hier
een grap met een hoofdletter G betrof.
Bovendien was de uitwerking zeer
compleet en serieus, en daardoor ook
zeer geloofwaardig.

14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na
telefonische
afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:

Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
Huls In de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctle (familiebezoek, boodschappen doen etc.)
STORINGSDIENST

sterk over 'zo'n sjagrijnig beeld voor
een zo gelukkig man'. Daarnaast was
de serieuze aanpak van het genootschap voor hem aanleiding om nog
enkele humoristische opmerkingen te
maken, zoals dat hij dacht, dat hij bij
een begrafenis terecht was gekomen.
Bovendien vond hij 'niets amusanter,
dan mensen die humor serieus benaderen'. Het genootschap had zoveel
gevoel voor humor, dat hem dit mini-optreden in dank werd afgenomen.
Tussen de uitreikingen door, werden
woensdag Antoinette Schuurman,
Erna Meijer en Paul Spaan als nieuwe
leden officieel in het genootschap opgenomen. "Een goede zaak", aldus Van
Tetterode. Zijn afsluiting van de
avond leek op de grootste 'practical
joke' van deze bijeenkomst. De secretaris-generaal riep de aanwezigen op,
om gezamenlijk het Nederlands volklied te zingen. Maar volgens zijn zeg-

„Schrijf maar niet teveel
over mijn ziekte" zegt Richard
van As wanneer we met een
kop koffie en een stuk Limburgse vlaai tegenover elkaar
zitten. Nu is dat makkelijker
gezegd dan gedaan, temeer omdat tijdens ons gesprek bleek
dat het herstelde CDA- raadslid
toch nog niet helemaal is losgekomen van de angstige periode. Die begon toen hij tijdens
een raadsvergadering eind vorig jaar werd getroffen door
een longembolie aan beide kanten. Drie weken na zijn thuiskomst uit de Mariastichting

BURGERLIJKE STAND

ZANDVOORT - Het plan
van de gemeente, om venters
op het naaktstrand dezelfde
vrijheid te geven als op de rest
van het strand, heeft bij de
desbetreffende pachters tot
grote onrust geleid. Met name
de maatregel, dat de venters
dichter bij de paviljoens mogen komen, dreef een aantal
pachters zo ver, dat zij een kort
geding aanspanden.
Dat de gemeente op dit ogenblik met
het nieuwe beleid komt, heeft te maken met het aflopen van de oude huurcontracten. Dat is een goed moment
om de verschillen op te heffen en één
beleid te bepalen, aldus de gemeente.
Begin april ontving men echter een
brief van de Haarlemse advocaat Mr.

Richard van As weer terug van weggeweest
openbaarde zich trombose in
beide benen. Dat betekende opnieuw ziekenhuisopname, terwijl tot overmaat van ramp een
inwendige bloeding een spoedoperatie-noodzakelijk maakte.
„Ik heb het gehaald, maar later realiseerde ik me dat het ook anders had
kunnen lopen" aldus Van As. „Ik was
dan 54 jaar geworden en praktisch
geen avond thuis geweest omdat ik al
mijn vrije tijd in het raadswerk, de vakbond, de ondernemingsraad van de
KLM, het Wit-Gele Kruis en het Gezondheidscentrum had gestoken".
Twintig jaar geleden bekleedde de heer
Van As al niet minder dan zeventien
bestuursfuncties.

Hij besloot radicaal te stoppen met
alle activiteiten. Het concept voor zijn
afscheidsbrief aan de gemeenteraad
liet hij aan de voorzitter van het CDA,
Kors van der Mije, lezen. „Een heel
mooi briefje" vond deze. „Je moet het
alleen niet versturen". Daarmee werd
twijfel gezaaid en die groeide tegelijk
met zijn hernieuwde belangstelling
voor zaken als de vaststelling van het
• CDA-raadslid
Streekplan Noordzeekanaalgebied, de
rijkssubsidie die Zandvoort ten deel is
Richard van As
gevallen voor reconstructie van de was dinsdag weer
noordboulevard, en het Vendoradopresent in de
park. Van As heeft een duidelijke vergemeenteraad.
klaring voor zijn terugkeer in de raad:
Geboren:
Cliff Quintin Adrianus, zoon van: De „Raadswerk is na zeventien jaar een
verslaving geworden. Je kunt er niet als in de werksfeer. Maar hij is ook
Zoete, Adrianus en Meijer, Yvonne
getroffen door het meeleven van deze
Raymond, zoon van: Koper, Aaldert meer buiten".
mensen, de steun die zijn vrouw Greet
en Van Holten, Aagje
Zijn ziekte heeft hem veranderd. Hij van diverse kanten, maar in het bijzonheeft de betrekkelijkheid van alles le- der van Peter Ingwersen, heeft ontvanOverleden:
ren inzien. Bovendien heeft hij ge- gen. Bewogen vetelt hij van de vele
Basart, Franciscus, oud 70 jaar
merkt dat door bezuinigingen in de ge- bezoeken van KLM-collega's, fractieleMaase, Evert, oud 87 jaar
zondheidszorg verpleegkundigen in de den van alle partijen, ambtenaren en
Keur, Jacob, oud 69 jaar
ziekenhuizen onder te grote druk wer- van oud-burgemeester Nawijn. Van de
Paap, Engel, oud 77 jaar
ken. Voorts vraagt hij zich af waarom vijfendertig ontvangen bloemstukken
mensen het elkaar onnodig moeilijk was er één van de streekredactie van
KERKDIENSTEN
maken, zowel op het bestuurlijke vlak een regionaal dagblad.
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst en crèche
. GEREFORMEERDE KERK,

Zondag 10.00 uur: Mevr. van KeulenSchaafsma, Overveen
Kindernevendienst en crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Zondag 10.30 uur: dr. S.L. Vcrheus,
Amsterdam

ROOMSKATHOLIEKE KERK
GASBEDRIJF: Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en

Ouderen ontwikkelen plan
voor groeps-woonproject
Een aantal Zandvoortse ouderen, waaronder mevrouw E.
Frrjmuth, onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een
groepswoonproject op te starten. Dit project is gericht op
inwoners van Zandvoort van
vijfenvijftig jaar en ouder. Het
moet een alternatief worden
voor het bejaardentehuis.

Na de kranslegging kregen de leerlingen in het bij de ingang gelegen
paviljoen een verfrissing. Tevens werd
hen daar een vaantje als overdrachtssymbool overhandigd, ter bevestiging
van de adoptie die deze klas van - de
oude - groep acht heeft overgenomen.

R.T.M. Borsje, waarin hij het college
namens zes strandpachters verzocht
om de oude huurcontracten met één
jaar te verlengen.
Volgens wethouder Aukema is naar
aanleiding daarvan een afspraak gemaakt tussen gemeente, pachters en
met name haringventers, om op 8 mei
rond de tafel te gaan zitten. Maar mr.
Borsje is ondertussen niet stil blijven
zitten en heeft bij de rechtbank te
Haarlem een kort geding aangespannen tegen de gemeente. Ook dit komt
op vrijdag 8 mei voor.

Kort geding
Cecils is
opgeschort
ZANDVOORT - Het kort geding, dat B.W. Nees, de exploitant van Club Cecils tegen de
Nationale Stichting Casinospelen heeft aangespannen, is
nog niet afgehandeld. Tijdens
de zitting die vorige week
woensdag plaatsvond, legde
Mr. J. van der Haven, de advocaat van Nees, een nieuw stuk
op tafel. Dit was voor de tegenpartij aanleiding om schorsing
aan te vragen. De volgende zitting is op 18 mei.
Nees wil dat met hem rekening
wordt gehouden bij de verdere ontwikkeling van plannen voor het oude
Bouwes, waarin zijn club is gevestigd.
Omdat er echter volgens de laatste
twee eigenaren, de Nationale Stichting Casinospelen en Planconsult
Vastgoed BV uit Breda, geen sprake is
van een huurcontract, zag Nees zich
genoodzaakt tot een kort geding. Hij
baseert zijn rechten op een huurovereenkomst met Meerburg, de laatste
exploitant van het hotel.

Periode:
21 april - 27 april
Gehuwd:
Roos, Geerten Christiaan en Cornet,
Lynda Ann
Andriessen, Peter en Hoekema, Petra
Leontine
Van Zutphen, Wouter Maarten en De
Blaauw, Gerdina Petronella
Van der Ham, Hermanus Gerrit en
Paap, Martine
Koeman, Johannes Petrus en Paap,
Petra

Weekend 2/3 mei

Het was de eerste keer dat zij in contact kwamen met een nabestaande
van één van de slachtoffers. Dit heeft
hen ertoe aangezet, ook met familieleden van de overige vliegeniers contact
te zoeken, eventueel via de in Nederland woonachtige mevrouw Scott.

Strandpachters beginnen
kort geding tegen gemeente

„Raadswerk is een verslaving geworden"

samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK Caeciliakoor, cel. A. Koot, 'Een open "Het idee is, om met ongeveer vijfZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. boek'
tien alleenstaanden in één huis te
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekwonen", aldus mevrouw Frijuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, gaan
rnuth. "Dat lijkt natuurlijk enigszins
maandagavond van 19.00-20.00 uur. Haarlem
een bejaardentehuis, maar daar is
Verder volgens afspraak. Voor deze zondag 09.30 uur: Zondagsschool en op
men vaak gebonden aan allerlei regelhulpverlening, beschikbaar voor iede- bijbelgespreksgroepen
Het verschil is vooral, dat de bere inwoner van Zandvoort geldt dat 10.30 uur: morgendienst. Ds. J. Over- tjes.
woner hier volledig zelfstandig blijft.
ervoor de vrager geen kosten verbon- duin H.A.
19.00 uur: Avonddienst Ds. J. Over- Tenminste, voor zover men dat wil.
den zijn.
Men zal beschikken over een eigen
duin
plus keuken, zodat men
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Woensdag 20.00 uur: Celgroepen/bij- woonruimte
geheel op zichzelf kan blijven. DaarHULPVERLENING: Voor informatie, beloverdenking/bidstond
naast willen wij een gemeenschappeadvies en hulp tel. 17373, op alle werkGEMEEN- lijke ruimte creëren, waar men elkaar
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- NED.CHRISTELIJKE
kan ontmoeten en eventueel samen
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op eten. Zo proberen wij vereenzaming
tegen te gaan".
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis maandag 15.00 uur, tel: 14878
L. Davidsstraat. Eerste en derde
Het project is ook bedoeld voor menwoensdag van de maand van JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- sen die nog zelfstandig willen blijven
woud,
Zondag
09.30-11.30
uur,
Smede17.30-18.30 uur.
'
wonen, maar dat eigenlijk niet meer
straat 37 te Haarlem.
durven. "Sommige ouderen zijn bang
Dinsdag
van
19.30-21.25
idem.
InlichHUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
om alleen te blijven, voor het geval zij
tingen:
R.
van
Rongen,
Van
RaepStekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
ziek worden. De mensen die in een
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 horststraat 36 te Haarlem, tel. groepswoonproject wonen, kunnen el023-244553.
uur.
tel. 17641.

gen was dit niet louter humoristisch
bedoeld. Er zat ook een serieus kantje
aan, omdat er sprake is van een 'nationaal' genootschap. Het Wilhelmus
stelde hij voor, om dit nationale karakter te benadrukken en bovendien als
een soort eerbetoon aan de tekstdichter Marnix van St. Aldegonde. Al met
al paste het prima bij de serieuze aanpak waarmee het genootschap de humor behandelt. En ook voor de toekomst heeft men grootse plannen, zoals een cartoonwedstrijd begin volgend jaar. Daarnaast loopt men met
plannen rond, om een aanzet te geven
tot een universiteit van de humor, volgens de leden enigszins te vergelijken
met een universiteit voor psychologie,
omdat de psyche bijna even ongrijpbaar is. Een zeer serieus en lovenswaardig voornemen dus, al is voor
later dan wellicht ook een humoristische universiteit te overwegen.
JOAN KURPERSHOEK

Bij de plechtigheid was ook een
nichtje van de piloot en gezagvoerder
van het vliegtuig, F.A. Scott, aanwezig. Zij vernam het bestaan van het
monument pas kort geleden, doordat
er in het tijdschrift van het waterleidingbedrijf een artikeltje aan was gewijd. Dit in verband met de herstelwerkzaamheden door de Zandvoortse
steenhouwer Lavertu, nadat de kinderen de slechte staat van onderhoud
hadden ontdekt en het monument
vervolgens hadden 'geadopteerd'.

Dit staat echter lijnrecht tegenover
beweringen, dat de ruimte zonder
overeenkomst is uitgeleend. Het bestaan van een overeenkomst wordt
ook tegengesproken door zowel de
NSC als Planconsult. Het is echter
niet uitgesloten dat het nieuwe stuk
van Van der Haven, het tegendeel bewijst.

Het zijn allemaal dingen die hem er
bovenop geholpen hebben, evenals het
feit dat het CDA, door Marijke Paap en
Peter Ingwersen de jongste raadsfractie, in Zandvoort goed aanslaat. Hij
stat te popelen om zich, zoals hij zelf
zegt „gezamenlijk met de overige fracties in positieve zin in te zetten voor
Zandvoort". Het is duidelijk: Richard
van As is terug van weggeweest!
C. E. KRAAN-MEETH

Feestelijke
l mei viering
ZANDVOORT - De Partij van
de Arbeid houdt vrijdag in het
Gemeenschapshuis een feestelijke l mei viering, waarbij iedereen
welkom is. 's Middags zal Wim
van der Moolen optreden met
liedjes en sketchjes, aanvang
14.00 uur. Dit programma-onderdeel is wat meer gericht op de
ouderen.
De jongeren komen 's avonds
het meest aan bod, door het optreden van het Vrouwencabaret en
een band. Aanvang 20.30 uur.

Veel interesse
voor reünie
Jaap Kiewiet Mavo
ZANDVOORT - De reünie
die in verband met de sluiting
van de Jaap Kiewiet Mavo,
voorheen Christelijke U.L.O.,
wordt gehouden, vindt plaats
op zaterdag 23 mei, van 14.00
tot 17.00 uur.
Er is veel animo voor de reünie, want
tot nu toe hebben zich al ruim nonderd twintig leerlingen uit de diverse
leerjaren aangemeld. Maar natuurlijk
geldt 'hoe meer zielen hoe meer
vreugd', dus iedereen die op enigerlei
wijze bij de Jaap Kiewiet school betrokken is geweest, is welkom. Ook
willen de organisatoren graag historisch foto- of filmmateriaal lenen om
hiervan een tentoonstelling te maken.

kaar wat dat betreft in de gaten houden. Men deelt de lusten en de lasten
en men kan elkaar steunen".
Door haar werk voor het Rode Kruis
heeft mevrouw Prijmuth al aardig
wat contacten met ouderen. Daardoor
heeft zij opgemerkt dat er heel wat
animo voor een dergelijk project is.
Vijfentwintig mensen hebben zich
hier al voor opgeveven, maar met 'afvallers' wordt rekening gehouden. Bij
veel belangstelling zouden eventueel
meerdere projecten gestart kunnen
worden. Voorwaarde is echter dat het
'klikt' tussen de toekomstige bewoners, zodat er wel een selectie zal
plaatsvinden. Waar de projecten gehuisvest kunnen worden is nog niet
duidelijk, al hoopt men bijvoorbeeld
wel op een mogelijkheid op het terrein
van de Clarakliniek.

Vrouwen Van Nu

De initiatiefneemsters zijn kort geleden door het Dienstencentrum uitgenodigd, zitting te nemen in de werkgroep Huisvesting, van de Oyerleggroep van Ouderen. Ook hier is men
bezig met inventarisatie van de mogelijkheden op dit terrein. Door de gezamenlijke inspanningen hoopt men
snel tot duidelijke plannen te kunnen
komen. Een voorbeeld heeft men al
gevonden in Groot Venenburg te Hillegom, al is dit op veel groter schaal
opgezet.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met mevrouw E. Frijmuth, telefoon 18629.

Maandag 4 mei houden de Vrouwen
Van Nu een contactochtend in Hotel
Triton. Daar is ook gelegenheid tot het
inschrijven voor museumbezoek,
'aangeklede' wandelingen en de excurBekend is, dat het de laatste tijd vrij
sie Noord-Holland. Bovendien worden stil is in het nieuwe sociëteitsgebouw
de papieren voor de voorjaarsreis uit- in de Diaconiehuisstraat. De animo
gereikt. Aanvang 10.00 uur.
van de leden blijft beneden de verwachtingen. Daarnaast blijft het
Woensdag 6 mei houdt mevrouw moeilijk voor Duysterghast om jonge
M.F. van Sluys-Bijl eveneens in Hotel leden aan te trekken, een wens die
Triton een interessante lezing over de men al enige tijd geleden uitsprak.
bekende Betje Wolff en Aagje Deken. Hoe de ledenvergadering van gisterDegenen die met de excursie van 26 avond is afgelopen, was bij het ter permei meewillen, mogen deze lezing be- se gaan van deze krant nog niet beslist niet missen.
kend.

Voor meer inlichtingen kan men
zich richten tot oud-leerling Jaap
Hoogendrjk, telefoon (02507) 17966.

Discussie bij
Duysterghast
ZANDVOORT - De leden

sociëteit Duysterghast
VERENIGINGSNIEUWS van
zijn gisteravond in een bijzon-

dere ledenvergadering bijeengeroepen. Behalve dat er nieuwe bestuursleden gekozen zouden worden, bevatte het programma ook enkele discussiepunten.
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* 37 cm
* 12 kan.
van J3997voor

1899,-

SoGCtra-Slerco 8205

1398,

* stereoset
* dubbel cass.deck
* tuner
* versterker
* pick-up
* inkl. boxen

* VHS

**:'<».

ti^È'

m>=>

* inkl. afst. bed.
* 6 programmeer mog.
van
voor

* afst. bed.
* 4 progr. mogel.
sr~ •
van .1598;voor

999,-

SONY CAMERA

1299,-

A.s. zaterdag 2 mei het

SONY CAMERA PROMOTIE TEAM
voor DEMONSTRATIE van de
nieuwste serie CAMCORDERS

906

* afst. bed.
* 4 progr. mogel.

Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld om met
de „camera van het jaar" de V 100 zelf opnamen te
maken.

Systeem M46

* 2x25 watt
* dubbeldeck
norm.
tijdelijk

915
* afst. bed.
* stilst, beeld, slowmot.
* 5 progr. mog.
Jj699r nu voor

749,-

1299,-

Tegen
icvjdi inlevering
inicvdiiiy van
van ucc.c
deze bon
uun

Tegen
icvjdi inlevering
micvdiii^ van
van deze
uc&c bon
wit

NORDMENDE port. Radio i SONY V.H.S. E 180

REKENMACHINE

Reisstrijkijzer 120/240 vo»

AGFA Kleurenfilm

A.M. F.M.
van 49,95 voor

van 1*95
nu voor

J vania#5
! voor
B
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Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ 5/f 7,50 p.d.
5 films ƒ 25 p.week
Verhuur movie-boxen.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw teKst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblao, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2.50 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen.
Tevens wit-, schilder- en behangwerk. Vraag vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-339793.
* De modeshow heeft u gemist, maar ook in mei is er
weer veel te beleven bij de
Verg. Vrouwen van Nu. Bel
eens met tel.nr.: 14462.
* Depot Max Tailleur Stichting, Burg. Beeckmanstr. 2,
wordt m.i.v. heden stopgezet.
Dus geen kleding meer neerzetten s.v.p.

* Gezocht: oppas voor onze
dochter van 1 jaar, ma./do.morg. + tijd. di.midd. Verg. in
overleg. Tel. 12695 (Nw Nrd.).
* Gezocht Yorkshire Terriër
pup met lief karakter, teef.
Tel. 15998.
* Golfers let op! Z.g.a.n.
golfschoenen, maat 39, wit,
vaste prijs ƒ80. Tel. 13703.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
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VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
Timmerbedrijf
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
R. F. Lammers
per week. Corn. Slegersstr.
voor al uw timmer- en onder2b, tel. 02507-12070.
houdswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.
* T.k. 1 groot diepvriesmes;
eierkoker; Philips messenslijper; warmhoudplaat. In een
koop ƒ35. Tel. 12141.

Draadloze
telefoons

* T.k. fietszitje, pitriet, ƒ45,
van kunststof ƒ30; staande
schemerlamp van karrewiel,
ankerketting, leren kap, ƒ45.
Tel. 16125.
T.k. Frans antiek slaapkamer
ameublement. Tel. 16505.
•*• T.k. gevraagd plaatjesalbums van Verkade, Tiktak,
Hille, Honing, molens, sport,
sprookjes enz. Tel. 0250314727.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12,
De Spar,
Celsiusstraat 192,
Weekmedia,
Gasthuisplein 12,
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9,
Fa. Veldwijk,
Haltestr. 22,
AKO, Kerkplein 3,
Drog. Bakels,
Kerkstraat 31,
Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17,
T. Goosens,
Pasteurstr. 2,

j inkl. tasje
W nu
J van
van,S9^
nu voor

Zandvoort

/IC
*tUf"

offerte.

Zandvoort
Zandvoort

adverteer in de krant

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Zandvoort
Zandvoort

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ
NVM,

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in U w eigen interieur kleuren en' kwaliteiten vergelijken.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.H. MME

5 REGELS

GRATIS

ICRO

F. M. SCHILDER

CElü E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Levering van alle luxaflex producten

Zandvoort

* T.k. nauwelijks gebruikte
Zandvoort
Phonic Equalizer, 5 banden
(stereo), zilver en tapemonitor. Tel. 16461.
* T.k. valkparkiet met nieuVERBOUWEN??
we kooi, prijs ƒ 50. Tel. 17877.
Aannemersbedrijf
T.k. weg. verh. TIENERKAGARAGE TE HUUR
MER,
kl.
groen/beige,
nw.prijs
Burg. v. Fenemaplein.
ƒ2500, nu vr.prijs ƒ995. V.
Tel. 14534.
info. na 18 uur tel. 16215.
verzorgt al uw verbouwingen en onder* Gevraagd schommelbank
* T.k. z.g.a.n. bruine, ledehoud. Ook Casco. Wist u, dat wij o.a.
voor in de tuin. Tel. 16864.
ren herenstoel, nieuw ƒ 1500,
kozijnen en ramen monteren met speOSS zomeratletiek. We zijn er nu ƒ 200; Chrystal glas hangciale tochtprofielen?
weer donderdag 7 mei a.s. en lamp ƒ30. Tel. 14411.
m.i.v. 25 mei weer op maanzowel in Me r ba u,
z.g.a.n.
miniwasdagavond, 7-8 uur junioren en * T.k.
mach.,
emaille,
met
verwarMerantie en
8-9 uur senioren. Hockeyveld.
ming, ƒ75. Tel. 13162.
Kosten ƒ65 p.p.
Kunststof.
T.k.a.BUNG.TENT,4-pers. m.
• Reflectanten op adverten- uitgeb. keuk. en luifel, event.
OOK
ISOLATIE!
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num- uitgez. te zien. Tel. 15585.
Telefoon 023-360929
mer in de linker-bovenhoek T.k.a. Rocket GG SURFop de envelop staat vermeld BOARD, Semi Zinker, l. 295
en dat de brief geadresseerd cm, vol 115 l. incl. voetb. en * Het Rode Kruis vraagt col- Ind. girl privé en SM. Dagelijks
wordt aan: Centrale Order- vinnen. Waterstart N vereist. lectanten (eind juni). Tel. geopend. Tel. 020-369110.
afd. Weekmedia, Postbus Tel. 02507-13193.
13852 (A. Schuurman).
Luther en Pakl Kip
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
TUINMAN
HEEFT
NU
TIJD
Hillegom-Antiek
voorkomt vertraging in de bejullie hebben volgens
voor
al
uw
tuin-,
straaten/of
handeling.
Vijf toonzalen leefbare meub.
meiden van
hekwerk. Tevens levering alle
Te huur gevr. z.sp.m. etage materialen. Vraag vrijbl. prijs- in alle stijlen, ook Mechels en
Broodje
Burger
Henry II. Laagste prijzen!
o.i.d. v. 2 pers. v. langere tijd, opgave. Tel. 023-327867.
afgelopen zaterdag
Leidsestraat
122.
Dag.
tel.
max. ƒ700 p.m. Tel. 02325 april de
* Wandmeubel met veel 02520-20993. Koopavond.
275169, na 18 uur.
opsteker van de week
bergruimte voor o.a. t.v., viHuishoudelijke
hulp
gevr.
* Te koop bromfiets Yama- deo, enz., 1.55x1.32, ƒ175.
verdiend! Zij komen hem
1 ochtend p.w. a / 35. Tel.
ha FS 1 met onderdelen, ged. Tel. 15058.
tijdens de volgende afwas
13625
nog te monteren. Vr.pr. ƒ 100.
persoonlijk opspelden.
Woningruil: aangeb. A'dam •*• Mamma, Karin, Pappa.
Tel. 18987.
bij uitv.weg, 4-kam.flat, 3e et., Hans, veel geluk op 1 mei.
Miss Liss
•*• Te koop gevr. bolderwa- 2 balk., alles dubb. begl. Huur
Marscha, Patricia, Niels.
gen;
achterfietszitje. Tel.
ƒ390. Gevr. ben.won. of 3- a
Dames Confectie
02507-12695.
4-kam.flat te Z'voort of omg. Jongeman zoekt werk (bar- vraagt met spoed 2 ervaren
Tel. 020-159588, na 18 uur. bediening) v. div. avonden.
Te koop gevraagd:
Tel. 023-327294/318663.
behandelmassagestoel +
part-time verkoopsters
WONINGRUIL. Aangeb.: gr.
tabouret - wit
5-kam. eengez.hoekh. m. * Karin en Hans van harte
leeftijd v.a. 23 jaar.
met voetbediening.
c.v., tuin zuid, schuur enz., gefeliciteerd met jullie huweTel. 02503-13532.
"".
en
een
hele
prettige
dag
Tel.
13397 - Kerkstraat 4
rust. str., Haarlem-Meerwijk.
Zandvoort
3-kamerwoonr.
in op 1 mei. Pa en Ma Koning.
* Te koop kleine gevelka- Gevr.:
chel; haardroger, staande. Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
voor 11 uur: 023-330.085.
Tel. 12536.

Woninggids van Zandvoort

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

19 Rfl
IfcfUÜ

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

Zandvoort

J6 fP"2 stuks

WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

Zandvoort

Prijzen vanaf ƒ 329 incl. BTW
en aansluiting.
DESAGROS - LUNTEREN
Tel. 03420-91728/070-459179
dag en nacht bereikbaar

Gratis

;ƒ
•1

JS99-,- 1199,-

o.a. met de V 30 die de onderscheiding heeft gekregen van de „meest consument vriendelijke camera" ter wereld.

Tegen inlevering van deze bon

1699,-

Tegen inlevering van *deze bon

IQ QC
IVfVtl

j

top hi-fi-set
nu voor

1999,-

Alleen t/m 16 mei draagtas van
/200,-kado

Tegen inlevering van deze bon

399,-

voor

FISHER

SONY
JUBILEUM MODEL
stereo/teletekst
van ƒ.23997voor

voor
OOUÜf'
inkl. accessoires

679,-

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
Te koo
*
•n o d
3 8 *
r i e t en s

p b
s a
toe

r u id S 1 a P o n , mt
lo n t a f e ; 1 euk e
Te 1
0 2 0 - 1 11 .
l

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

IS

"f!
'31'
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WEEKMEDIA 30

ZANDVOORT/WIJK AAN
ZEE - De laatste twee wedstrijden zullen oor Zandvoortmeeuwen beslissend worden in
de strijd tegen degradatie. De
Zandvoorters hebben het niet
in eigen hand daar De Volewijckers één punt meer heeft.
Tegen Wijk aan Zee zat het
Zandvoortmeeuwen erg tegen
en de 2-1 nederlaag kan als zeer
onverdiend worden gekwalificeerd. Komende zondag krijgen de Meeuwen het opnieuw
moeilijk daar koploper Scho:en op bezoek komt.

DONDERDAG 30 APRIL 1987
maar blesseerde zich. De daarop volgende uitval betekende wel een doelpunt. In duidelijke buitenspelpositie
mocht Wijk aan Zee doorgaan en doelman Wim van der Kuijl was kansloos
Zee verdween. De op dat moment zeer 1-0. De gelijkmaker leek er snel aan te
verdiende treffer bleef uit en bij de komen doch de kopbal van Frans Post
snelle uitvallen moest de Zandvoort- ging rakelings over.
meeuwen-defensie attent blijven. Die
uitvallen waren slechts zeldzaam en
Het wachten was op de gelijkmaker
ook Jan Hein Carree en Chris Jong- doch een snelle uitval en Zandvoortbloed hadden weinig geluk.
meeuwen keek tegen een 2-0 achterstand aan Vijf minuten voor het einde
In de tweede helft was de geblesseer- werd het volhouden beloond door een
de Chris Jongbloed vervangen door doelpunt van Rik Keur, 2-1. De tijd was
Bert van Meelen en ondanks die muta- echter te kort om tot de gelijkmaker te
tie een zelfde spelbeeld. Een sterker komen, die zeker verdiend had geZandvoortmeeuwen dat tevergeefs op weest. De situatie is wel erg kritiek,
zoek ging naar doelpunten. Na tien mi- daar twee teams afdalen naar de vierde
nuten drong Jan Hein Carree ver door klasse.

Situatie ZVM kritiek
KNVB - zondag
In het Zandvoortse team maakten
Chris Jongbloed en Alwin Leysner hun
rentree en daardoor nam Frans Post
weer plaats in de verdediging. Zandvoortmeeuwen gaf uitstekend partij en
was over het geheel genomen de sterkere ploeg. Het aanvallende concept
van Zandvoortmeeuwen leverde mogelijkheden op maar het zat niet mee.
Ivar Steen schoot net over en Jos van
der Meij kogelde tegen de lat waarna de
rebound naast het doel van Wijk aan

Sporting OSS blijkt vorm-vast
ZANDVOORT - Op de laat- lijk en slechts één partij ging
ste speelavond in de Pellikaan- verloren met 1-3.
hal boekte de volleybalvereniging Sporting OSS goede resul- /> volleybal
taten. Van de zes op het proHet klapstuk van de avond was de
gramma staande wedstrijden wedstrijd
het Sporting OSS tweede
werden er vijf gespeeld, daar herenteamvan
tegen Spaarndam. Spaarnhet derde heren team geen dam gaf in de eerste set Sporting weiteam op de been kon brengen nig kans en hoop op een goed resultaat
daar de gasten met 17-5 wonnen. In die
en reglementair met 3-0 ver- verloren
waren er toch mogelijkheloor. Drie teams zegevierden den voor set
Sporting geweest en daardoor
met 3-0, één speelde met 2-2 ge- begon de tweede set geenszins kans-

Casino wint ZPSV-voetbal toernooi
3\GEND/S
VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Schoten
4 30 uur terrein Vondellaan. Zaterdag:
;MS-Zandvoort '75 14.30 uur te Nieuw
Vennep.

ZVM-heren bieden
prima tegenspel

hockey

ZANDVOORT - In de handbalcompetitie kwam het ZVM
heren team goed voor de dag
door bij VZV tot een 11-11 gelij kspel te komen. Door dit resultaat is VZV kampioen. De
ZVM dames moesten aantreden tegen het sterke De Blinkert en goed tegenspel was niet
voldoende om tot een positief
resultaat te komen. ZVM ging
met 12-7 ten onder.

*

ZHC was zeker niet minder dan Alliance doch dat wist beter met de kansen
om te gaan. Via een snelle uitval opende Alliance in de eerste helft de score
en wat ZHC ook probeerde de gelijkmaker wilde niet vallen.

handbal
VZV en ZVM kwamen tot een goede
jartij handbal waarin de defensies Roy Keur als een echte prof in de sliding.
iverheersten. In het Zandvoortse doel
;roeide Pieter Trommel uit tot de grote
ZANDVOORT - Onder idea- een redelijk niveau. In poule A wist de
utblinker. Vele goede reddingen en
Marechaussee. Schiphol beslag te legfcelfs met snel uitkomen scoorde hij le weersomstandigheden werd gen op de eerste plaats, gevolgd door
feen doelpunt. De ruststand was 4-3. In het jubileum voetbaltoernooi Casino Zandvoort. In de B poule einnet tweede gedeelte wederom weinig van de Zandvoortse Politie digde het team van Haarlem op de
vrachtsverschil en beide ploegen
afgewerkt. tweede plaats en pakte de Douane
naakten er een goede en spannende Sportvereniging
Schiphol de eerste plek.
jartij van. Fraaie aanvallen met uitein- Ter gelegenheid van het vijftiglelijk'als resultaat een~puntenverde-' jarig bestaan had de ZPSV tierr
Deze vier teams~speelden een kruisfimg (11-11) waardoor VZV het kampi- voetbalteams uitgenodigd om nale waarin de krachtsverhouding zeer
enschap bemachtigde.
op de velden van Zandvoort- miniem was. Het Casino elftal speelde
een boeiende partij tegen de Douane
Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 4, meeuwen aan de Van Lennep- Schiphol en na veel spanning ging de
loop Boukes 3, Ronald Vos 2, Dirk weg de strijd met elkaar aan te zege met 1-0 naar de Zandvoorters. De
ierkhout l, Pieter Trommel 1.
binden. Het gehele toernooi strijd tussen de Marechaussee en
Haarlem was eveneens het aanzien volDe stand: VZV 12-21; S&K 12-16; verliep vlekkeloos en in een komen waard met als uiteindelijke
,VM 12-15; Umond 12-14; Berdos 12-14; sportieve sfeer en werd dan winnaar de Marechaussee met 2-0. In
kccom KSV 12-13; Meervogels 12-3; ook enorm geslaagd.
de finale had Casino net iets meer over,
tSV 12-0.
De tien teams, voornamelijk politie- na een zware en warme dag, dan de
teams uit de omgeving, aangevuld met Marechaussee en won de eerste prijs
onder andere het Casino-elftal, waren door één 1-0 zege. De Douane greep de
Dames
verdeeld in twee poules van vijf ploe- derde plaats door eveneens met 1-0 te
Vooral in de eerste helft gaf ZVM gen. De strijd was fel maar stond op winnen van de politie Haarlem.
oed tegenspel. In die eerste periode
ragen beide teams goed tegen elkaar
ip en na prima handbal ging De Blincert met een 5-4 voorsprong rusten.

Foto Bram Stijnen

De ZPSV speelde een redelijk toernooi en kwam uit in de strijd om de
vijfde en zesde plaats tegen de aloude
rivaal, namelijk Bloemendaal. Beide
partijen wisten niet tot scoren te komen en strafschoppen moesten de beslissing brengen. Dat deed Bloemendaal nauwkeurigez»d3.n JSandvoort en
dat leverde één vijfde plaats op voor de
gasten.

Ed Steffers

Mooie finale
van badminton
Sporting Club

Stand: Kolping 11-18; Alc. Victrix 103; Graftdijk 10-12; De Bunkert 10-12;
Jmond 10-12; ZVM 10-4; Meteoor 11-1.

Wim Koene: „In de slotfase demarreerde ik om te kijken of Pauels nog wat over
had".

Wim Koene PTT-kampioen
LEEUWARDEN - Tijdens de zaterdag jongstleden verreden PTT-wielrenkampioenschappen maakte Wim Koene een
dermate sterke indruk dat de titel terecht naar de Zandvoorter ging. Slechts een renner was in staat langdurig bij Koene
te blijven doch met een krachtige eindsprint werd het Nederlands kampioenschap behaald.
In de klasse voor liefhebbers en
veteranen kwamen veertig renners
aan de start om over een lastig parcours 64 kilometer af te leggen. Het
tempo werd van af de start hoog gehouden waardoor uitlooppogingen
gedoemd waren te mislukken. Na 25
kilometer demareerde Ben Pauels
(Cuyck) en nam een lichte voorsprong. Wim Koene wachtte even en
toen de kans er kwam sprong hij er
achter aan. Het tweetal werkte goed

A.S.V. Sandevoerde houdt 'Oranjerit'
ZANDVOORT - Autosportereniging Sandevoerde houdt
'a'navond ter gelegenheid van
Koninginnedag een speciale,
eestelijke 'Oranjerit'. ledere
'Portieve automobilist die de
humor kan opbrengen,
aan deze puzzelrit deerne-.

ter, te rijden binnen de gemeente
Zandvoort. Iedereen kan hieraan deelnemen.

De start is zoals gebruikelijk vanuit
restaurant Delicia, Kerkstraat 16. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur, de start
is om 20.01 uur. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 12,- per equipe, leden van
A.S.V. Sandevoerde hebben recht op ƒ
2,- korting. Het aantal inzittenden is
vrij, al moet dit voldoen aan de door de
lengte van de puzzelrit, die is wet gestelde normen. Voor meer inj'tgezet door het echtpaar Kleijn, be- lichtingen kan men terecht bij de se'faagt ongeveer vijfentwintig kilome- cretaris, telefoon (02507) 13180.

samen en bouwde een met al te ruime
voorsprong op van ongeveer twintig
seconden.
Tot 11 kilometer voor het einde
bleef die voorsprong gehandhaafd en
toen gaf het peleton zich gewonnen.
De twee man sterke kopgroep liep
verder uit tot veertig seconden en
Koene en Pauels konden zich gaan
opmaken voor de eindsprint. Voor
die eindsprint probeerde de Zandvoorter weg te komen, maar met
moeite kon Pauels aan het wiel blijven. In de eindsprint was Wim veruit
de snelste en met lengtes verschil
werd de eerste plaats opgeëist. De
sprint van het peleton werd gewonnen door W. Kruys uit Amersfoort.
Wim Koene was uiteraard best te
spreken over deze overwinning. „De
samenwerking tussen ons beiden
was erg goed en daardoor konden we
wegblijven", vertelt Koene. „In de
slotfase demarreerde ik om te kijken
of Pauels nog wat over had. Hij kwam
echter met moeite terug waardoor ik
merkte dat hij er doorheen zat en ik
was toen niet meer bang voor die
eindsprint". Een juist inzicht daar
zoals vermeld ruim werd gewonnen
en een fraai kampioenschap werd bemachtigd.

ZANDVOORT - De recreatieve badmintoncompetitie van
de Sporting Club Zandvoort zit
er weer op. Deze werd besloten
met de prijsuitreiking tijdens
een feestelijke bijeenkomst in
het Pellikaanhalrestaurant.
Ongeveer zestig koppels streden het
afgelopen seizoen om de clubkampioenschappen. Enige honderden fraaie
badmintonpartijen gingen vooraf aan
de finales die in april werden afgewerkt. De krachtsverhouding was
meestal zeer gering en dat kwam vooral in de dames-finale tot uiting. Het
geroutineerde koppel Rini Verheugen
en Wanda van de Bos moesten voluit
gaan om het jeugdige duo Caroline Koper en Yvonne Romijn van zich af te
houden. De eerste set was voor Verheugen v.d. Bos met 15-13, maar de tweede
ging naar Koper/Romijn met 12-15. In
de derde set gaf de grotere routine van
Verheugen/v.d. Bos de doorslag, en
met 15-8 werd de strijd in het voordeel
van dit koppel beslist.
Het heren dubbel beloofde een spannend gevecht te worden maar uiteindelijk waren Dorus Ojevaar en Johan
Sandbergen veel te sterk voor Richard
Kerkman en Aaldert Stobbelaar. Ojevaar en Sandbergen kregen alleen in de
tweede set enig tegenspel en wonnen
met 15-0 en 15-11.
In het gemengde dubbel kwam Johan Sandbergen opnieuw in actie samen met Elly Schipzand. In een goede
partij badminton waren zij echter niet
opgewassen tegen Marja Stobbelaar en
Jan van de Nulft, die met 15-8 en 15-5 de
eerste plaats grepen. Na afloop reikte
voorzitter Dirk van de Nulft de prijzen
uit en memoreerde dat vooral de gezelligheid in de vereniging voorop staat.

ZANDVOORT - Doordat
Cecils vorige week vrijdag
in Volendam, na een fantastische partij zaalvoetbal, met 4-3 won van Kras
Boys in de strijd om het
districtskampioenschap,
waren maandag j.l. de verwachtingen hoog gespannen.

17166
Vierde klasse KNVB
Aalsmeer

20-30 Beursb.

20-18

SMS

20-29 SVJ

19-16

Hoofddorp

20-27 Swift

20-15

Zandvoort'75 20-25 SIZO

19-14

DSC'74

19- 9

20-25 Halfweg

De Geuzen 20-20 SCW

19- 8

Wederom zege Z75
ZANDVOORT - De kleine
hoop die Zandvoort '75 nog bezat om in aanmerking voor de
titel te komen is zaterdag in
rook opgegaan. Niet door het
falen van de Zandvoorters, er
werd met 1-0 gewonnen van De
Geuzen, maar het aan de kop
gaande Aalsmeer speelde gelijk
en is onbereikbaar geworden
voor Zandvoort '75.

*

• Na tien jaar besluit Ed
Steffers ermee te stoppen.
Zij maken nog een kans op het
kampioenschap als zij vrijdag l
mei gelijkspelen tegen Kras Boys.
Wint Kras Boys dan is deze ploeg
kampioen.
Deze wedstrijd was tevens de
laatste keer dat men Ed Steffers
in actie kon zien. Na tien jaar een
meer dan uitstekende keeper te
zijn geweest van Hong Kong en
Cecils heeft hij besloten er mee te
stoppen om meer tijd voor zijn
studies te hebben. Cecils is Ed
veel dank verschuldigd want zeker ook door zijn goed keeperswerk is Cecils kampioen geworden in de Interregionale klasse.
Zijn opvolger bij Cecils wordt de
in Zandvoort welbekende Gerard
Hol.

Straatrijders op circuit Zandvoort
ZANDVOORT - Tijdens de nationale
wegraces op het circuit van Zandvoort,
die op vrijdag l, zaterdag 2 en zondag 3
mei gehouden worden, zullen ook weer
de zogenaamde straatraces gereden
worden. De zogenaamde straatrijders,
motorrijders zonder wegrace startbewijs, kunnen zich uitleven op een echt
circuit.
Strijdend voor de 'Ster van Zandvoort' mogen zij onder toezicht probe-

Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

voetbal

Cecils moest aantreden tegen de
Amsteidamse kampioen AORC
en zou bij winst gelijk met beide
ploegen staan. Er waren dan ook
vele spelers en fans van zowel
Kras als AORC naar de Pellikaanhal gekomen.

AORC scoorde echter wel door
twee doelpunten van Piet v. Blanken, 1-5. Daarna werden er nog
een paar spelers van beide zijden
uitgestuurd door de soms vreemd
fluitende scheidsrechter en stonden ze nog met drie tegen drie te
spelen. AORC scoorde nog tweemaal, zodat de eindstand 1-7 werd.

Uw krant niet
ontvangen?

Standen voetbalclubs

neemt afscheid

Het begin was veelbelovend
want al na dertig seconden stond
Cecils met 1-0 voor door een uitgekiend schot van Rob. v.d. Bergh.
Maar dat bleef helaas ook het enige doelpunt dat Cecils wist te maken tijdens de resterende negenenveertig minuten. AORC was
zeer fel en combineerde veel beter
waardoor het bij rust al 1-3 was
mede door een penalty. Na de rust
was de wedstrijd nogal chaotisch
en had Cecils de pech dat twee
schoten van Ed Vastenhouw en
Marcel Looijer de paal en de lat
raakten.

met 4-0 over Magnus. Magnus probeerde goed tegenspel te bieden maar was
volstrekt kansloos tegen een in vorm
zijnd Zandvoorts team. De Zandvoortse overwinning kwam tot stand door
drie doelpunten van uitblinke Willem
Jubels en eenmaal Hans Hilke. Ook de
ZHC heren hebben zich inmiddels veilig gesteld en hopen op het kunstgras
volgend jaar nog beter uit de voeten te
kunnen.

Coach Hans Langemeijer was over
het resultaat niet, maar over het vertoonde spel wel tevreden. „We hebben
positief hockey laten zien en kansen
genoeg gehad. In de voorhoede komt

Laatste wedstrijd Cecils

Doelpunten ZVM: Elly von Stein 6,
igrid Husoy 1.

v

mei aanstaande op het voetbalveld van
Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan. De aftrap staat gepland om 14.00
uur, en dat geschiedt met een voetbal
die door Geerling Auto beschikbaar is
gesteld, terwijl het geheel mogelijk is
geworden door de sponsoring van Restaurant Delicia.
,,„.
:< ._ t

Ook in de tweede helft gaf Zandvoort
zeer positief tegenspel en het was jammer dat het goede hockey niet werd
beloond met doelpunten. De Alliance
achterhoede bleef bekwaam ingrijpen
en met snelle aanvallen werd ZHC onder druk gezet. Dat Alliance aan de kop
van de ranglijst staat was wel duidelijk
daar zij wel de kansen wisten te verzilveren en de stand opvoerde naar een 30 overwinning. In het verloop van de
wedstrijd kreeg ZHC nog wel kansen
op een verdiende tegentreffer doch het
beslissende schot ontbrak.

De ZPSV kan sterke tegenstand verDerde klasse KNVB
Aangezien dit toernooi uitermate wachten daar enige prominenten hun
goed geslaagd was gaat de ZPSV probe- opwachting maken in het team van Veronica.
Het
Veronica
elftal
betaat
uit
Schoten
20-27 ZVV
20-20
ren volgend jaar wederom een dergeonder andere Koos Alberts, Clement
lijk gebeuren op poten te zetten.
Dragt van de Havenzangers, leden van Haarlem
20-25 KFC
20-20
de groep Roberto en de Scooters, ijshockey doelman Cor Hagedoorn en Zaandijk
20-22 Halfweg
20-19
ZPSV-Veronica
oud turnkampioen Cor Smulders.
DEM
20-22 Volewijckers 20-15
De organiserende ZPSV hoopt dat
Een volgend sportief evenement van
Wijk
aan
Zee20-21
Zandvoortm. 20-14
de vijftigjarige ZPSV is een voetbal- velen de weg zullen vinden naar de
wedstrijd tegen een artiestenteam van Vondellaan, daar dit een geweldige NAS
20-21 Schellmgw. 20-14
Veromca. Dat wordt gehouden op 5 happening belooft te worden.

In de tweede helft moest de sterke
IVM defensie enige malen De Bunkert
aten gaan en de afstand was te groot
eworden om terug te komen. Dat had
•'el gekund als ZVM de strafworpen
md benut. Zoals zo vaak haperde daar
logal wat aan en viermaal werd vanaf
p stip gemist. De Bunkert hield de
yoorsprong vast en verdiende de overmning zeker al was die enigszins gelatteerd.

Overburg l - TCZ 1/6-2; TCZ 2 ^alkencourt l, 0-8; Holy 2 - TCZ 3, 6-2;
-eidse Studenten l - TCZ 4, 1-7; Nw.
'ennep 2 - TCZ 5, 3-5; TCZ 6 - Merlenve 8, 1-7; TCZ l (heren) - Santana l,
3; TCZ 2 (heren) - Slotervaart l, 1-5;
CZ l (jeugd) - Merlenhove l, 2-6.
Het programma is voor komende
ondag:
CZ l - ELTV 3 (Eindhoven); TCZ 2 emstelspelers 2 (Amsterdam); TCZ 4 hemstede 1; TCZ 5 - WGA 2 (Amerdam); TCZ 2 (jeugd) - Hillegom 2.

Het adspiranten team kwam tegen
het moeilijk te bespelen Heemstede
niet verder dan één setwinst. De overige sets gingen naar Heemstede dat
daarmede de partij met 3-1 won. Voor
Sporting OSS zit de competitie er bijna
op. Slechts enige inhaalwedstrijden en
promotie/degradatie wedstrijden moeten worden afgewerkt

ZANDVOORT - In de het er nog niet uit maar als we volgend
op kunstgras spelen moet dat
hockeycompetitie boekten de jaar
gaan afwerpen". Met nog eniteams van ZHC een zege en een vruchten
ge wedstrijden te gaan staan de Zandnederlaag. De Zandvoortse da- voortse dames op een veilige plaats
mes weren kansloos tegen het maar de wil om tot een goede afsluisterke Alliance dat met 3-0 won ting, in de vorm van overwinningen, te
en op weg lijkt naar het kampi- komen is aanwezig.
oenschap. De ZHC heren behaalden een voortreffelijk re- Heren
sultaat door bij Magnus met De Zandvoortse heren speelden een
maar liefst 4-0 te winnen.
perfekte partij hockey en zegevierden

AALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pelikaanhal: 19.00
;ur TZB-DWIJ dames; 19.45 uur
iandvoortmeeuwen 6-SSV 2; 20.30 uur
;ecils 2-L. Anderson 2; 21.15 uur Zandoortmeeuwen 2-Concordia 2; 22.00
mr Zandvoort Noord 5-SIZO 2.

ZANDVOORT - De uitslaen van de wedstrijden die
Tennisclub Zandvoort afgeloen zondag, 26 april, heeft gepeeld, zijn als volgt:

Het vijfde damesteam, dat haar kampioensfeest al achter de rug heeft, had
weinig moeite met Die Raeckse 9 en
pakte eenvoudig de winst via de setstanden 15-8, 15-11 en 15-5. Sporting
OSS 3, was eveneens reeds kampioen
en begon de partij tegen Die Raeckse 7
erg sterk. Twee setoverwinningen leverden een 2-0 voorsprong op. De concentratie vloeide weg en Die Raeckse
profiteerde door de overige sets te winnen, hetgeen betekende dat de strijd in
een 2-2 gelijkspel eindigde.

ZHC afgetroefd door Alliance

IANDBAL
Zondag: 13.00 uur ZVM dames-Graftiijk 13.00 uur terrein binnencircuit.

Uitslagen en
programma van
enniscompetitie

loos. Goed gemotiveerd en met een
aangepaste taktiek werd de tweede set
begonnen. Het Spaarndam blok werk
uitgespeeld en met harde smashes werden de punten verzameld. Het uiteindelijke resultaat was zeer verrassend
daar de overige drie sets door Sporting
met 15-6, 15-9 en 15-6 werden gewonnen. Sporting ontsnapte door deze 3-1
zege aan direkt degradatiegevaar en
heeft nu recht op het spelen van degradatie/promotie wedstrijden waarin het
gezien het vertoonde spel zeer kansrijk
is.
Het vierde dames team speelde zeer
overtuigend en bracht FES 4 een gevoelige nederlaag toe, 3-0, via de set-

standen 15-4, 15-8 en 15-13. Alleen de
derde set bracht nog even spanning
toen FES kans zag om op 13-13 gelijk te
komen. De Sporting dames bleven koel
en scoorden de beslissende punten. De
derde plaats werd daarmee veilig gesteld en er zijn goede vooruitzichten in
de promotie/degradatie wedstrijden.

ren zo snel mogelijk over het circuit te
scheuren. Na afloop is er voor hen een
certificaat en een speld waarop hun
gemiddelde snelheid te lezen is.
In de wegraceklassen komen de volgende klassen aan de start: tot 125 cc, l
cilinders, 250 cc, 500 cc, Formule l.
Formule 2, 250/400 cc Standaard, Yamaha TZR 250 cc, 750 cc viertaktklasse en Sportklasse.

De badgasten zijn duidelijk te laat
met de eindsprint begonnen en komen
daardoor net iets te kort. De laatste vijf
wedstrijden leverden tien punten op en
dat brengt de Zandvoorters op een
fraaie vierde plaats maar er had meer
in gezeten.
Tegen De Geuzen was Zandvoort '75
het meest in de aanval en de 1-0 overwinning is maar een krappe afspiegeImg van de krachtsverhouding. In dit
duel annuleerde de scheidsrechter drie
doelpunten van Zandvoort '75 op advies van de grensrechter. Toch greep
Zandvoort '75 de verdiende zege door
een doelpunt in de tweede helft van
Dennis Keuning. Jammer dat twee
doelpunten van Keuning niet doorgingen, anders had hij een hoge positie op
de topscorerslijst m de regio ingenoDe Geuzen heeft het na de achterstand wel geprobeerd maar de Zandvoortse defensie had geen moeite om
de doorzichtige aanvallen ongedaan te
maken.

Judo succes
ZANDVOORT/HUIZEN - In
een groot judo toernooi in Sporthal De Bun in Huizen kwam een
tweetal Zandvoortse leden van
Nauwelaerts D'Age tot goede resultaten.
Aan dit gigantische toernooi namen duizend judoka's deel waarbij in de junioren klasse tot 78 kilo
Ben Rietdij k al zijn tegenstanders
vloerde en de eerste plaats veroverde. Bij de senioren tot 78 kilo
was het Torn Bruynen die glansrijk het toernooi doorliep en eveneens met de eerste plaats ging
strijken.
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lenault 21 Nevada, een ruimteschip
geruimte o\er DL Renault 21 Nevada
GTS diL ik ler leM heb gereden \vas niet
\cioi/iLii \.m dn [wenk ichiLibank
m i u \\as als \ijtpeisiKMix auto uilgLiust
iiKt LLII onüelotili|k IxnuthaiL la td
l u i m t L it.litt.iin DIL laadruinitL \\iul
_idiiltili|k dooi LLM runde hoeden
plank LH \ i i d i r IIKI LLII sooit rolgordi|ii
itüLM-liLimd \\ i irdooi IIL! \ooi dL bui
tniwiiilil ma u i ulLii is ol LI wat \an
u l luk ondel 11»! \ls |L diL lioi.di.ll
pi nik \ L i w i | i k i t LII dL i L l i i L r h i n k plat
km kun |L LI LLII laidigL

\\aniKLi IL IÜLLII in dl. RLII uilt \L\ u l i
ri|dt \OL! IL IL .ils LLII busLh.iullLiii C!IL
m /i|n LLiH|L ÜL loiitL n i K t 11 uk n hi|
glhlLk

l III p l S S I g l L P .

O.lt \ l l g l l l | k llL

doil ik nu.! hur<.tkiiik ik Mug LM mi
Lomtortahelhcid van CLP hus maar met
hu oog op ck enorme ruimte \an dn
t\\ei Ji siruamt ji hijna I!SJL ir alken
in til
DL ruimtt. du. ck N i _ \ a d i liLctt kan op
\L!L m inicien binut worden Als grooi
gL/ins auto (tamiliaU UK! maar lietst
^i\m /itplaalsLn diL allt.ma.il m dL ri|
riLhting geplaatst /ijn Aüiter de tweede
bank is dan nog een /eer redelijke b.iga-

mee uit\oeren Verder heb je nog de
deelbare achterbank die je in eenderde
tweederde dLLl kan iklen M a k k e l i j k
\ooi HL! niLLiKiiiLn van Linsii spullen
/oals bi|\ooihnlil ski s naast driL perso
I1LI1

In dL uiiiil uitLiiils /it |L als LLII \orst
/aLht maar toLh stevig nKt LLII gtiLdL
/ijdelmgse steun LII uitt.ra.ird \oomen
\an \eistelb.ire hoofdsteunen

Uit/ichl
l kt »l isoppLivlak isgig intlsLli > \4rn2
dal gLelt LLII /eir mini uit/iLht HL!
st u IL n \an L!L \L\ada jt.ht.uit UK t K

Autonieuws

houding 100
l ma\ vermogen fö
k\v 9d pk bi| >^0() omw min ma\ koppel l '- Nm bi] 1^0(1 omw/mm
Transmissie \ oorwiclaandri|ving/ vi|f\ersnellmgsbak
Onderstel
\\ielopliangmg
voor
\kPher-on met dnehoeksarm en negat i e \ e -iuurstrj.il met hvdrolische schokdemper- achter onafliankeli|k met hjdroli-LhL schokdempers stabilisator-t t n j en hulpveren banden 17^/ó^R
I4T"

\erbruik op i uen

Rcmnun -Lhi|VLn voor trommels achter krtii-ling- gLsehciden
Maten en gewichten lengte 4644 cm
breedte l" l s cm hoogte 1 4 2 7 cm
w i e l b i - i - 2 ( ^ 9 cm spoorbrcedte voor
1 42 '•*cm ichter 140 6 em draaicirkel
l l I - m niklaargewieht I 0 i ^ kg ma\
toela itb uir ^ew 1^6^ kg ma\ aanhan^ e r _ e v \ KKSOkgaeremd t.inkmhoud 66
lltel -uper

Rau>\ klinken

Prestaties:

De NI.V iJa CiTS > \. ir/ien \ m LLII
\~2\ L m ^ motor nKt l)o pk die hem
n i.ir een topsnelheid brengt v in l" 1 » km
h ell LLn iceekritlt. heitt \ 111 O lot 11 K l
km h m l l •> •*. e Het b e n z i n e \ e r b r u i k
\ ilt ilks/ms niLL \<>or /iin krikte \ m
4 M m e t e r LII LLH .^.wiiht \ tn in'-- k_
n i m e l i i k ruim l op l l 2 Dit _unMi_e
gLge\Lti wordt n j t a u r l i i k ook I x p t i l d
door dL lage l l l e h t W e e r M ind DL/L I- L!
txik dLbet i in dat er \ eini.. r i j w m d S;L
luid m de nito /LIt doordringt ilken il|e hem LTJ \ L T m de VLTsIlellmjen doortrekt begint de motor t iuv. en l iwauens:
IL klinken

Top \~v km uu i acceleratie 0-100 km/
uur in l l - -cc verbruik bi| 90 km uur
l 2 ( i km u u r e n in de stad resp l op 19 2

Door Rein Lepoink
Postbus 313
8200 AJ Lelystad
h u l p \ m *.i n h indehoke w it ik iltnd er_
prettigvinei z e k e r o p M'ru -tukken w int
LLII iUtom Itlsehe ehoke b l l l t t / O l n _ l l L t

l op

14 - ell

l Op

l l l

Prijs:
R e i i i u l t Vvada GIS / 11 42
\lotomituigenbcl.isiing van /
' ^ - 2 PLI i i.ir

BMW K100 RS speciaal

emblemen De voorvork is voorzien van
een gepolijste vorkstabilisator De sport venng, die tegen meerprijs leverbaar is
op de normale uitvoering, is standaard
op de K 100 RS Special
De K 100 RS Special staat op Pirelle
Radiaalbanden m de maat 100/90 VR
l S MP 7 R voor en I40ASOVR 17 MP 7
R achter

Voor de vierde achtereenvolgende keer
is de BMW K 100 RS onlangs door de
lezers van het blad Motorrad tot Motorfiets van het Jaar gekozen Om dit heugelijke feit te vieren brengt BMW een
speciale versie van de K 100 RS op de
markt een K 100 RS Special m de kleur
Avus-Avart Ook de ruit, de motor de
gietwiclen en de voetcnstcuncn /ijn m
het 7\\art Cillmderdcksel motordeksel
gieUvielcn en de voetcnsteun hebben gepoh|ste ribben De buddyseat is in het
gri|s uitgevoerd en links en rechts op de
kuip bevinden zich de rode RS Style

1-lke k
op de
wordt
dan de

100 RS Special kn|gt een plaatje
buddv-seal waarop gegraveerd
Special Series 19S7 made tor en
naam van de eigenaar

De schakeling \ond ik pretti.: redehik
d l T L L t en met n i e t al te .Rite b L W t . g i n g e I l

m te schakelen De viitde versnelling was
een KL t IL tlltloos m l ir d It Is W e e r pret-

tig voor de brandstot-eonsumptie
Echt Frans

iat Carrara-serie
Van de Ptat Panda Uno Ritmo en Re
gata komt ee'n speciale serie op de markt
onder de naam Carrara Carrara is na
meli|k de belangrijkste vindplaats ter
wereld van marmer en Fiat gaat er van
uit dat cigLnsehappen van marmer /oals
de witte kleur de hardheid en de duur
zaamheid in de diverse Fiat-modellen
teruggevouden kan worden
De Carrara-sene van Fiat is dus geheel m
het wit uitgevoerd inclusief bumpers
grille en wieldoppen Cen speciale Car
rara-stnping m de kleuren blauw groen
en rood alsmede een Carrara-t\peplaatje op de achter/ijde laat het model
e\tra opvallen
De Panda Carrara is gebaseerd op de
Panda 750 L, met alb extra s een rechter
buitenspiegel, vlakke aerodynamische
wieldoppen de speciale striping en de
witte kleur Literaard krijgt u ook bi| de
Panda Carrara het donateurschap van
het Wereld Natuur Fonds aangeboden
De prijs van de/e speciale Panda is
ƒ 12790-

\ in de Uno Canaia wolden tuee \ e i
sies aangeboden gebaseeid op de 4^ LII
de 60 S De eelstL uitvoellllg heelt als
extra een \ljKeIsnellltlgsbak De Uno
Can.ua 4^ kost / 16 200 - en de 60 S
C a u a r a / IS i9() De Ritmo C an ara heelt als basis de 60 l

dnedcurs maar is nu voorzien van een
vi|tveisnelluigsbak \an de/e Ritmo
hangt een piijsk iart|e \an / 17 490 \ an de Rcgata Can.ua worden twee
modellen op de markt gebracht met als
uitgangspunt de 70 en de S s S Kentnerkend /ijn de gedeelde achterbank en bn
ck Regata 70 de vi|l\ersiiellingsbak
\ oor ck C arraia 70 moet u / 21 "Ï90 neeitelkn en \ooi de Reüata Carrara SS
S / 26 990

/-\\n weggedrag is echt Fr in- erg soejxl
atgeveerd waardoor IL -om- het gevoel
hebt d i t IL meel op liet llsxelnleer 711
dan in een auto op de \\eg \1 lai d n r
7I|I1 al V e l e discussies o V e T g L U L L s t

dL

LLn houdt van Len -oepek \Lrin.; diL IL
wat minder gevoel üLett wat LT tu--en de
weg en het stuur gelxun en een ander /.oals ik - heet! l l e \ e r LLn stuggere \ e H n g
met als nadeel dat liet wat meer lawaai
produceert maar het allemaal wat beter
aanvoelt w a n n e e r er wat mi- dreigt te
gaan
Deze Renault 2 l \e\ada GTS bezit een
ti|n stel doseerbare remmen met een
goede IxkraLhtiger waardoor de \e\ada tiidens het remmen keung in tut
spoor bh|tt De Vvad.i GTS is een auto
die voor a\n pn|s \an / "^ 42^ - veel
ru'mte biedt voor mensen die ot pnve
dan wel zakelijk veel ruimte nodig hebben ot beide natuurlek

Met de Renault 21 heeft het fenomein Middenklasse haar betekenis uxirgocd verloren De grcn7xn nut de Topklasse zijn opgeheven NiLt alleen omdat de Ren lult 2\ n\n pnjsgmotin op VLL! belangn|ke punten achter ach laat Ook omdat
n i mtjl %.m zn goede eigLnschdppen
A. IN in de Topklasse /teldzaam ajn
Z n cximfort bijvoorbeeld Een
ttirkih|k formidabele ruimte voor passagiirs Ln een grote hoeveelheid bagage
Maar ook z n prestaties

Techniek
Motor dwars \oorm 4 eil hin 1721 cc
boring \slag M \ ti^ ^ mm compr ver-

Zo raast de GTS van O naar 100

Ma.ir ja hij heeft wel die pnjs
Vanda.ir dat we m dan ook maar t beste
PromotiLklasser kunnen noemen De Renault 21 LS leverbaar m 9 versies met 6
verschillende motoren (o a een 2 l l Die-

in 101 sec met een top van ISS En dat

/jjn cijfers, waar ook heel wat Topklassers
niet aan kunnen tippen
De Renault 21 dankt zijn kunnen
aan een uiterst gunstig gewicht en een
voortreffelijk gestroomlijnde carrossene
(uiteraard met 'S jaar plaatvvcrkgarantie)
Zaken die ovengens ook borg staan voor
een ronduit laag brandstofverbruik
Voeg daar nog eens z n stijlvolle
uiterlijk aan toe en u weet waarom de
Renault 21 eigenlijk geen Middenklasscr
meer is

scl)

Pnjs, vanaf ƒ 27.995,- (mcl BTW)
Aflevenngskosten ƒ 450 - (mcl BTW) U
least al een Renault 21 %oor ƒ O 27 per
km (of; 6 9 9 - p m )

iRF.NAULT 21

Wijzigingen voorbehouden.

SPAR SUPERMARKT BOUWENS

:

dnde van idè middenklasse.

in ZANDVOORT

:

heeft wegens uitbreiding werk voor

- leerlingslager m/v
Ook iemand die wil starten als leerling slager is welkom

- Part-timers voor de zaterdag
voor diverse afdelingen

- Vakantiewerkers min.MAVO
- Cassières full-time
ledereen die wil reageren komt langs of maakt een telefonische af- - .
spraak met

L. Bouwens,
Celciusstraat 192, 2041 TK Zandvoort.
Tel. 02507-14361.

Nieuwe en inruil
RENAUL 7s?
Autobedrijven RINKO!
Gurlebtrddt 10

"'/S'

Teletoon. werkpl /inay
bhowr

1 3360

Ohr- HtNAÜLT Seivicc en Verkoop
ll< llkl ISSl 11 UU l
lopkl issi / i j l )
Mild il ili R( luiull J l
]>ii]sn< noti n op \< l U l u m i i j k i pi nii n u h
li i /n h l iat ( lokonul U n i uil il \ u i / n U>« di
< ini MSI h i j i j x n / i l l s i n i l t lopkl issi /i ld/ i u n / i j i i
/ n i oniloil hijMioilii i ld l i n \\i i k i lijk
'l Ui HM II/
In u n \it K Ik ( i

loimid.iliili itiiniti voot passa^iois i n n n g t o t o
hoi v i t II u u i l ) iiytfL Ma u o o k / i i p u st.it K s
'/<> i i.ist ik ( i ' I S \ a n ( ) n.iai 10(1 ut K) 7 si i
nut 1.1 iitopv.inlS") Cnd it /IJIH i|kis uaai
nu l alli i n di mi csk MuldoiikKisbLis maai ook
lu i l v \ a t lopklassusiui t aan kiiiini n tippen
l )i Ri n uilt 21 dankt /i|n kiitini n aan een
u i t i i s l nutisti4 ncvncht i n n n \ o o i t u l l i lt|k Me

sttoomlijnde (.aiiossoiie (^uiteraaid met 5 ].m
plaatueiknaiantii?) Zaken die oveti^ens ook bon;
staanvoot cLiiionduil la.mbiandstohetbmik
\oLgdaai nogcensznbtijlvolleuiteiujk un
toe e n u w t e t \\aat om de Renault 211 menlijk geen
Middenklasse! inect is
Maai ja liijheolt \\cklic pnjs \andaai clatv\e
m dan ook maai t beste Ptoinotieklaï.sei lautnen

iRENAULT 21

noemen De Renault 21 is levetbaai m 9 veisies
int t h \eisi_lullencli_ inotoien(oa een 211 Diesel)
Pi ijs \ and f f 27.995,- Ui K l B l \ \ )
\t lev enngskosten f 450 - (.mei BI \\ ) U least dl
een Renault 21 \ ooi f O 27 per km (of f bW pm)

VERF
Wijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.
Zeestraat 38 tel 17616
vraagt voor het hele seizoen

een vlot meisje voor de bediening
± 17 jaar
Beetje bekend met Duits en Engels
Aanmelden tussen 13 00 2000 uur

VERKOPER
Wij bieden:

voor de juiste man prima secundaire arbeidsvoorwaarden en
een goede werksfeer in een enthousiast dynamisch gezond
bedrijf, waaronder een glashandel en een schildersbedrijf

Wij vragen:

Ervaring m winkelverkoop doe-het-zelfbranche, handigheid
met glas is een pre, zelfstandig kunnen werken, flexibel zijn
en de juiste werkmstelling bezitten

Belangstelling?

Wij worden het zeker eens, vragen naar heer Keur

C49-K

PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Re ge/t 't we/
en snel.

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar
gediplomeerd tnmster
De juiste vachtverzorgmg van uw
rashond en bastaard
Behandeling volgens afspraak
Tel 02B07 -1 30 77
Lorentzstraat 158-Zandvoort

BEHANG

GLAS
zoekt een

Renault adviseert elf oliën.

De Rttiault dealer informeert u desgewenst over financiering of leasing.

„'t Pannekoekenhuisje"

KEUR en ZOON

KEUR en ZOON

Paradijsweg 2-6

-

Zandvoort

-

Tel. 02507-15602 of 02507-16089
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Verzameling begon bij een klein sierbord

Gemeente houdt problemen VVV af

'Ik houd het hoofdzakelijk
bij koningin Wilhelmina'

ZANDVOORT - In hoeverre
de huidige situatie van het
VVV, waar directeur Theo
Hilbers uit zijn functie is ontheven, financiële
gevolgen
heeft voor de Gemeente, is nog
niet te overzien. Dit schrijft
het college van burgemeester
en wethouders, in antwoord op
vragen die de fractie-voorzitter van het CDA, Peter Ingwersen onlangs had ingediend.

ZANDVOORT - Al staat Herman
Harms sympathiek tegenover het
Oranje Huis, zijn hobby staat daar
toch enigszins los van. "Ik verzamel dit
puur uit interesse, natuurlijk ook voor
koningin Wilhelmina, maar vooral
voor alles wat je eromheen tegen
komt". Het begon allemaal met het
wandbord, vervaardigd in 1941 in Engeland, waar de koninklijke familie op
dat moment verbleef. Waarschijnlijk
was de opbrengst voor de verzorging
van gewonde, Nederlandse militairen.
'Welfare Committee
Netherlands
Fighting Porces' en een Prins Bernhard Fonds zijn twee van de vier instanties die op de achterkant van het
bord vermeld staan. Dit intrigeerde
Herman voldoende, om het bord te
kopen. "Ik dacht ook, zoiets kom je niet
gauw meer tegen. En het was niet zo
duur, dus daarom kocht ik het. Maar
later kwam ik weer een ander bord
tegen en op een gegeven ogenblik ook
een tegeltje, beide gemaakt in 1923,
toert Wilhelmina vijfentwintig jaar
koningin was. En opnieuw dacht ik
wéér 'zoiets kom je niet snel meer tegen'. En zo gaat het nog steeds als ik
iets*van haar tegenkom".

Het college is niet betrokken geweest
bij het nemen van de beslissing betreffende de positie van Hilbers. B & W
voelen zich ook niet verantwoordelijk
ten aanzien van het functioneren van
de VVV, omdat deze stichting daarin
geheel autonoom is. Desondanks heeft
de gemeente wel enig belang en enige
betrokkenheid bij dat functioneren,
aldus het college.

All Queens Ball
in het Patronaat
ZANDVOORT/HAARLEM
- Haarlems theater voor Eigentijdse Muziek organiseert
op Koninginnedag in het Patronaat het All Queens Ball.
Een muzikale feestavond,
waarbij het optreden van 'De
Dijk' het hoogtepunt zal vor-

• Een zeer oude prent met Prinses Juliana en Prins Bernhard, uit de verzame
[ing van Herman Harms.

Door stom toeval heeft Herman Harms een hobby, die hij
voor zich zelf nooit had kunnen voorspellen. Anderhalfjaar
geleden trof hij in een winkeltje met kleine tweede hands
snuisterijtjes een sierbord uit de Tweede Wereldoorlog aan.
De afbeelding erop was van de toenmalige koningin Wilhelmina. Sinds deze ontdekking is Herman verzamelaar van alles wat met deze vorstin te maken heeft.

Hermans verzameling is ondertussen^uitgegroeid tot een achttal borden
vaa verschillende ouderdom, een
wandtegeltje en diverse dikke boeken
ter.'gelegenheid van de verschillende
jubïlea van koningin Wilhelmina. En
er komt steeds meer bij, al kan Herman zich nog net geen 'verwoed' verzamelaar noemen, omdat hij daarvoor boek of ander voorwerp boven komen.
te weinig tijd heeft. Door zijn schoe- "Deze voorwerpen moeten tijdens de
nenwinkel op de Grote Krocht, zijn oorlog allemaal goed verborgen zijn
bijvoorbeeld bezoekjes aan ruilbeur- geweest, want borden met een beeltezen er voor hem niet bij. Maar doordat nis van Wilhelmina kon je toen niet in
hij' regelmatig wel wat tegenkomt, huis laten slingeren". De geschiedenis
groeit zijn verzameling nog steeds. En gaat soms echter veel verder terug.
niét op z'n minst doordat hij ook af en
Zo kwam hij bijvoorbeeld in een van
toe" wat van familie, kennissen of de boekwerken een stukje historie van
vrienden krijgt. "Laatst vond een ken- Zandvoort tegen, waar de koning zelf
riis_Ivan mij bij een erfenis een lepeltje bij betrokken was. Dit vermeldt dat
mét de beeltenis van Wilhelmina. Zij deze plaats in 1825 een eerste aanzet in
hééft toen direct aan mij gedacht en de richting van een toeristenplaats
Het'lepeltje voor mij bewaard. Het is kreeg, toen een vijftal heren, wonende
weleen heel leuke bijkomstigheid, dat te Haarlem, het plan opvatte om in
dóór zo'n hobby allerlei mensen op de Zandvoort een 'etablissement voor
meest onverwachte momenten aan je zeebaden' op te richten. De koning zelf
cjenken".
tekende voor tien aandelen van ƒ
1000,- per stuk. Met subsidie van de
- Een van de dingen met betrekking Staten van Holland en de stad Haartbt de verzameling, die Herman nog lem, werd de straatweg aangelegd en
het meest boeiend vindt, zijn de stuk- het ('groote') badhuis gebouwd. Door
jes geschiedenis die met elk bord, elk onder andere de Belgische Opstand

men.

De Dijk, een onvervalste rockband,
• Herman Harms: "Het allereerste wandbord kocht ik als een aardigheidje. is een van Nederlands laatst overgebleven groepen die m eigen taal zinMaar daar bleef het dus niet bij".
Foto: Bram stijnen gen. Met veel succes overigens, gezien
de overvolle agenda van de band, met
onder andere radio- en televisie-opnakwam de onderneming in financiële
Bijzonder zijn ook de twee strooi- hang is nu wat Herman Harms blijft men. Binnenkort komt er ook een
moeilijkheden, die geruime tijd later kaartjes. Kleine fotootjes van Beatrix boeien. Al blijft het wel een hobby. nieuwe single van deze groep uit, getiwerden opgelost toen de Amsterdamse als kind, met de mededeling dat zij 'Een hobby moet een hobby blijven", teld 'Dansen op de vulkaan'.
makelaar J.J.F.F. Muller in 1897 een zeker terug zal komen Deze werden aldus Herman Harms, "daarom hanNa het optreden is er volop gelegenbod deed op het badhuis.
tijdens de oorlog af en toe door geal- gen er ook maar drie van die borden heid om te dansen. De zaal gaat om
lieerde vliegtuigen boven Nederland aan de wand. Want anders woon ik 21.00 uur open. De toegang tot het
Door dit soort verhalen, maar ook uitgestrooid.
straks in een museum". En zó gek van concert kost ƒ 10,-, CJP ƒ 7,50. Voordoor allerlei voorwerpen, zoals een meDe voortdurende ontdekking van dit dit onderwerp is Herman nou ook verkoop-adressen zijn de Toneeldaille met de beeltenis van Wilhelmi- soort feiten en hun onderlinge samen- weer met.
schuur en café De Gooth.
na voor 'krijgsverrichtingen', of desnoods een blikken sponsdoosje, raakt
Herman Harms steeds meer gemtriOEN op de vijfde Mei 1945 de heb eerst m verband met mijn eigen
Laat mij in Zandvoort blijven
geerd door dit onderwerp. Om de omvlaggen op de torens vertelden toekomst iets heel belangrijks te
Als aanvang van de brief vertelde
vangrijkheid van zijn hobby enigszins dat de donkere dagen voor Zand- doen".
hij dat iedereen van mening was,
in de hand te houden, wil Herman zich voort waren opgehouden, haalde
dat er heel wat veranderingen in
zo veel mogelijk beperken tot zijn vaste men alle mogelijke mensen bij elVan Diepen schrijft een brief het bisdom zouden komen. Van
onderwerp, de toenmalige koningin
Vanaf het eerste moment van de Diepen was er vast van overtuigd
Wilhelmina. Maar gedurende het kaar om een prettig feestje te boulaatste jaar zijn er ook wel wat andere wen. Vooral werden zij, die de hele bevrijding had Van Diepen er al dat hij er bij zou horen. Hij had
voorwerpen tussen geslopen, zoals bij- oorlog op hun post waren gebleven, over gedacht om een 'brief naar de eerst maar gedacht: „Ik zal het
voorbeeld foto's van Juliana en Bern- uitgenodigd om alle mogelijke idee- bisschop te schrijven. In de geest maar afwachten", maar nu men
hard en een bord, uitgegeven ter gele- en aan te dragen en daarvoor wilde van het beleid van het bisdom was hem als Zandvoorter geaccepteerd
genheid van hun huwelijk.
men, ook uit hoofde van gezellig- het zeer waarschijnlijk dat hij na de had en gezegd dat men geen bevrij-

r

ZRB zorgt voor huwelijksbootje

heid, in kleine groepjes bevnjdings- moeilijke oorlogsjaren in het afge- dingsfeestje wilde bouwen zonder
sloten Zandvoort verplaatst zou hem, wilde hij de bisschop vóór
feesten voorbereiden
worden. De meeste pastoors bleven zijn." Maar nu kom ik", zo schreef
De pastoor hoort erbij
Een van de mensen, die bijna
voortdurend op zijn post was gebleven, was pastoor Van Diepen. Maar
zijn familie kon hij niet omdat hij
geen vervoer had maar hij wilde er
ook niet heen omdat zijn beide
meisjes, die uit Vlissingen kwamen,
helemaal geen kontakt met Zeeland konden krijgen. Hij had zo
goed mogelijk voor zijn parochie
gezorgd maar door zijn rust en vertrouwen op de toekomst had hij in
de meest donkere dagen van de oorlog de moed bij de mensen erin gehouden. De pastoor was echt ontroerd toen de mensen vanhet bevrijdingskomitee hem kwamen
vragen om mee te doen. Had hij
niet simpel zijn plicht gedaan door
op zijn post te blijven? Had men dat
soms niet van een simpel pastoortje
zoals Van Diepen verwacht en had
men daarom zoveel met hem op?
En de pastoor stemde er in toe
mee te doen. „Maar beste mensen ü
moet het mij niet kwalijk nemen
dat ik pas over een paar dagen op
de vergaderingen kan komen. Ik

En op de
bevrijdingsdag ...
door Bertus Voets

er niet langer dan een jaar of acht
en hij had in 1945 de negen al vol
gemaakt. Na lang denken was hij
tot het besluit gekomen om het
maar geheel en al aan de bisschop
over te laten, maar toen de mensen
van de bevrijdingscommissie bij
zijn deur waren geweest en hem
uitbundig hadden geprezen om zijn
correcte houding, voelde hij ineens
bij zichzelf: „Als de mensen zo over
me denken, dan is mijn plaats
hier." Toen de heren uit de pastorie
naar huis waren gegaan, zette hij
zich neer om de moeilijkste brief
van zijn leven te schrijven: een brief
naar de bisschop die niet ging over
zaken maar over zijn persoon.

hij, „heel bescheiden met mijn stillen doch grooten wensch voor den
dag, om hier als pastoor werkzaam
te mogen blijven. Ik houd niet van
den grooten stad, ik ben, zooals U
weet van geboorte een dorpsjongen
en om voor de keuze geplaatst te
worden voor een ander dorp, dan
blijf ik liever in Zandvoort". Wat is
de reden waarom hij niets iets anders wil? „Ik heb in deze negen jaren deze plaats zeer lief gekregen",
zo gaat hij verder, „en terwijl ik in
de oorlog lief en leed met al onze
menschen heb gedeeld, hoop ik dat
in de komende jaren ik met hen
moge medewerken in den opbouw,
wat voor mij dan beteekent de gees-

'Wij hebben de indruk dat aan betrokkene (nog) geen ontslag is verleend. Mede doordat wij niet over alle
informatie beschikken, kunnen wij
thans nog geen oordeel geven over de
vraag of door het bestuur van de stichting m deze kwestie al of niet zorgvuldig is gehandeld'.
Tijdens de raadsvergadering, afgelopen dinsdag, kwam Ingwersen nog terug op de antwoorden 'die bijna nog
korter zijn dan de vragen'. Voor hem
was enige onduidelijkheid ontstaan
omdat de schriftelijke antwoorden afweken van de mondelinge, die tijdens
een van de commissievergaderingen
waren gegeven. Volgens wethouder
Aukema heeft de gemeente geen greep
op het functioneren binnen de Stichtmg VVV Zandvoort, maar heeft zij
wel verantwoordelijkheid ten aanzien
van de toeristische infrastructuur.
"Maar daarin draait de VVV goed",
aldus Aukema Xaar aanleiding van
een vraag van Ingwersen, ontkende
hij met dat het onverantwoord zou
zijn, indien een groot deel, 'bijvoorbeeld vijftig proctnt' van de subsidie
besteed zou moeten worden aan
wachtgeld.
Burgemeester Machielsen verklaarde dat het college niet op de hoogte is
van de verdere ontwikkelingen, 'omdat het VVV-bestuur zich nog ging
beraden'

Uitslag loterij
Zandvoort '75
ZANDVOORT - De prijzen van de
Loterij Zandvoort '75 zijn gevallen op
de volgende lotnummers: Hoofdprijs,
reischeque op nr. 0665; 2e pr., stereotoren, nr. 0984; 3e pr., herenfiets, nr. 0475;
4e pr., pannenset, nr. 1058, 5e pr., radiorecorder, 0701, 6e pr., stofzuiger, nr.
1871; 0961, fondue-set, 0006, diner v. 2
pers.; 0968, levensmiddelenmand; 1199,
klok; 0335, levensmiddelenmand; 0576,
gourmet-set; 0658, barbecue; 1907, levensmiddelenmand; 0239, diner v. 2
pers.; 1772, levensmiddelenmand; 0119,
damesfiets.
De prijzen kunnen afgehaald worden
m de Wülem Draaierstraat 28, Zandvoort. Tel. 19178.

telijke opbouw en uitbouw van de
parochie."
Waarom durf ik dat beroep te
doen?
Nu zult U zich misschien afvragen „Die van Diepen wil graag in
Zandvoort blijven". Spreekt hij niet
voor zijn eigen straatje? Willen de
mensen niet veel liever een andere,
die wat meer past in een nieuwe tijd
die gaat komen? Maar Van Diepen
had de mensen van de bevrijdingsfeesten gesproken. Zij vertolkten in
hun waardering voor de pastoor de
mening van de hele bevolking. En
denkend aan dit onderhoud voegde
hij heel slim het volgende in de brief
aan toe: „Ik hoop dat dit ook de
wensch is van mijn parochianen. Ik
kan zulks natuurlijk moeilijk beoordeelen. Maar vanuit hun houding en uitlatingen kan ik toch opmaken dat zij mij goed gezind zijn
en dat zij mijn werk ook waardeeren."
Reaktie Haarlem
Nu had de bisschop, zo vlak na de
bevrijding, wel wat anders te doen
dan Van Diepen terug te schrijven.
Hoogstwaarschijnlijk zal hij, op de
eerste samenkomst van de geestelijkheid in Haarlem Van Diepen
hebben ontmoet en hem op de
schouders hebben geklopt en gezegd hebben: „Blijft U maar rustig
zitten.." Van Diepen was trots dat
hij als buitenstaander een rasechte
Zandvoorter was geworden en toen
dan ook de feestelijkheden van de
bevrijding werden georganiseerd,
deed hij, op zijn waardige manier,
helemaal mee. Want hij had geleerd dat hij een echte Zandvoorter
was, die zijn dorp niet kon verlaten.

Foto: Bertott

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag trouwden onder
grote belangstelling Herman van der Ham en Martine Paap. De tweeëntwintig-jarige Martine is al
jaren actief lid van de Zandvoortse Reddings Brigade en geeft elke donderdagavond zwemles aan
een aantal jonge leden. Ook maakt zij deel uit van
de feestcommissie voor het vijfenzestig-jarig jubileum. De ZRB zorgde vrijdag bij haar trouwen
voor een ware verrassing. Toen het jonge paar na
de huwelijksvoltrekking het Raadhuis uit kwam,
hadden de leerlingen zich langs de rode loper opgesteld. Met hun oranje versierde bogen vormden zij
op de trap van het bordes voor het bruidspaar een
erehaag.
De grootste verrassing kwam echter nog. Toen

beiden de trap afdaalden om in te stappen, kwam
er geen trouwauto voorrijden, maar een Jeep van
de ZRB met daarachter een trailer met een brandingsvaartuig. Herman en Martine mochten in de
sloep plaatsnemen en werden zo, na enkele ererondjes over het Raadhuisplein, naar het Trefpunt' gebracht, het strandpaviljoen van de ouders
van de bruid.
Daar stonden 's avonds de deuren wijd open voor
familie, vrienden en kennissen, om gezamenlijk de
dag met een groot feest af te sluiten. Door de grote
belangstelling die men hiervoor toonde en door de
inspanningen van familie en niet te vergeten de
ZRB, werd deze vrijdag voor het paar een onvergetelijke dag.

Kinderen krijgen
onderricht van
Scapino-ballet

Foto: Berlott

Een goed begin van de vakantie
ZANDVOORT - Voor het Zandvoortse echtpaar Tersteege
was er afgelopen week een bijzonder aardige verrassing. Zij
i kregen de door hen geboekte reis naar Sicili gratis. Het echtpaar was een van de tien gelukkige deelnemers van een actie
van Holland International. Deze bood de mogelijkheid het
geld van de geboekte reis terug te winnen.
Vorige week donderdag kwam Hans van Daalen van Holland International, afdeling verkoopbevordering, naar Reisburo Zandvoort aan de Grote Krocht, waar de reis was geboekt. In het bijzijn van Leo Bonkerk, directeur van het
reisbureau, overhandigde Van Daalen de envelop met inhoud
•en een flink boeket bloemen.
'Het echtpaar Tersteege was diep onder de indruk van dit
financiële geluk dat hen toeviel. Voor hen een extra goed begin
van de vakantie, waarvoor zij aanstaande zaterdag vertrekken.

ZANDVOORT - Leerlingen
van de groepen zes, zeven en
acht, van de Van Heuven
Goedhartschool, kregen deze
week al een klein voorproefje
op een voorstelling van het
Scapino-ballet. Hierbij werd
hun de betekenis van de verschillende figuren duidelijk
gemaakt.
Een van de danseressen was maandag speciaal naar de school toegekomen om de kinderen voor te bereiden.
Samen werden de techniek en allerlei
balletfiguren, zoals pirouettes, besproken én uitgeprobeerd. De ballerina
had daarvoor zelf ook de muziek meegenomen. Het werden voor de kinderen plezierige en leerzame uurtjes.
Volgens schooldirecteur Gerard van
de Laar tonen zij veel belangstelling
voor moderne dansvormen.
15 Mei gaan de leerlingen met enkele
groepen van de Plesmanschool naar
de echte voorstelling in het Amstelveens Cultureel Centrum. Voor de jongere leerlingen zijn, voor een week
later, plaatsen gereserveerd in het
Haarlemse poppentheater La Condola.

School B, nu Gemeenschapshuis. De foto, opgestuurd door J. Zwemmer, is
genomen In 1932. De eerste, tweede en derde klas hebben een schoolrelsje
langs het Visserspad naar de Holle Boom en Kraantje Lek In Overveen.

School B. 1932

Doordat de kinderen kris-kras door elkaar staan, is het moeilijk een leder
Lezers die een bijdrage willen leveren aan deze foto-rubriek, nodigen wij
te herkennen. Toch maar wat namen noemen:
Langs de dulnrand geknield Henk Flipse, dan Grietje Keur, Corrle Zwem- uit een oude foto in te sturen of af te geven op het kantoor van het
mer en zwaaiend Henk Drommel, Cohy Zwemmer en vier kinderen onbe- Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Liefst met het jaarkend.
tal en zoveel mogelijk namen van de afgebeelde personen. Oude schoolHelemaal vooraan Plet Krijger met daarachter v.l.n.r. Max Speljer. Leen foto's zijn welkom, maar ook foto's van toneel-, sport- en andere vereniFHpse en Marijtje Keur.
Tweede rij: Henk (Engel) Bol, Cor Terol, Jacob Hoogendljk. \\ll\y Schljff , gingen. Het moment waarop de opname is gemaakt, moet echter wel meer
dan tien jaar geleden zijn.
en Henk Paap.
Derde rij: Gerrlt Loos, Evert SchJjff, meester Dees, Rlnus Kraayenoord,
Men ontvangt de foto zo spoedig mogelijk terug, plus een exemplaar van
Stlentje Dees en Jannie Kerkman.
Verder links met hoed juffrouw Sterrenburg, met zwarte strik Jansje hetzelfde formaat als hier is afgedrukt. Voor meer inlichtingen kan men
bellen: 12066 of 17166.
Zwemmer en Juffrouw Swartwold met de arm omhoog.
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Schiphol al twintig jaar toonaangevend
SCHIPHOL - 28 april is het
twintig jaar geleden dat koningin Juliana het nieuwe
Schiphol opende. De nieuwe
Luchthaven kreeg de naam
Schiphol-Centrum. Schiphol
was bij de opening niet zomaar
een Luchthaven, maar was direct al een van de toonaangevende luchthavens in de wereld.
Overal vandaan kwamen
architecten en luchtvaartdeskundigen het nieuwe vliegveld
met zijn nieuwe stationsgebouw bekijken.

Schiphol was het eerste vliegveld
dat aan alle gates passagiersbruggen
had. Het was een van de eerste luchthavens met een gescheiden aankomsten vertrekhal. Een van de andere belangrijke kenmerken van het nieuwe
Schiphol was dat er maar één stationsgebouw was met een pierenstelsel. Dit concept is later door veel luchthavens overgenomen.
In de loop van de afgelopen twintig
jaar is Schiphol diverse malen uitgeroepen tot de beste luchthaven van de
wereld. Maar in die twintig jaar is
Schiphol ook sterk veranderd. De komende jaren zal dat het geval blijven.
Want m 1985 is de Luchthaven gestart
met de uitvoering van het zogenaamde Masterplan. In tien jaar tijd wordt

1,4 miljard gulden geïnvesteerd in de
aanleg van nieuwe en de modernisering van bestaande voorzieningen
voor passagiers, vracht en vliegtuigen.
Een aantal van de nieuwe voorzieningen nadert momenteel zijn voltooiing.
Zo worden eind van dit jaar de nieuwe
C-pier en het nieuwe geautomatiseerde bagagesorteersysteem opgeleverd
en vordert de bouw van het nieuwe
vracht-areaal Schiphol-Zuid gestaag.
Met de bouw van de C-pier ligt de
Luchthaven precies op schema. Vorige week was die pier glas- en waterdicht. De nieuwe pier is tweemaal zo
lang als de oude. Hij biedt ruimte aan
tien wide body vliegtuigen.
Met de bouw van de pier is weer een

nieuwigheid ingevoerd. Voor het eerst
is geen gebruik gemaakt van getint
glas. Wel is de beglazing dubbel, ook
dat is voor het eerst. Het glas is van
verschillende diktes. Daardoor kan
het geluid dat de buitenste ruit opvangt minder gemakkelijk worden
overgebracht op de binnenste ruimte.
Masterplan
De nieuwe C-pier is dus een onderdeel van het Masterplan. Alle bestaande voorzieningen die nog uit 1967 dateren, worden aangepast aan, de nu geldende eisen. In het kader van dat Masterplan is onlangs de vertrekhal-Zuid
helemaal gerenoveerd. Ook het mterieur van de A-pier wordt vernieuwd.
Dat is al gebeurd met het inwendige
van van de B-pier.
Ook op het gebied van verkeer en
vervoer is m de afgelopen twintig jaar
nogal wat veranderd op Schiphol. Zo
werden vorig jaar bijna vier maal zoveel passagiers vervoerd als in 1967 en
bijna vijfmaal zoveel vracht. Het aantal vliegtuigbewegingen was tweemaal zo groot als in 1967.
Niet alleen op het gebied van verkeer en vervoer werden in twintig jaar
grote veranderingen genoteerd. Zo is
het aantal werknemers op de luchthaven m twintig jaar bijna verdubbeld,
evenals het aantal lyndienstmaatschappyen en het aantal bedrijven.
• Met het wegtrekken van een gordijn, waardoor een 'artist impression' van het nieuwe Schiphol tevoorschijn kwam,
opende koningin Juliana in 1967 Schiphol-Centrum.

Ontstaan
De Luchthaven Schiphol bestaat
natuurlijk al langer dan twintig jaar.
In 1920 startte de burgerluchtvaart op
Schiphol. Jan Dellaert was de eerste
havenmeester van Schiphol en de
grondlegger van de luchthaven zoals
die nu bestaat.
Het moderne stationsgebouw van
het nieuwe Schiphol had in 1967 drie
pieren en was groot genoeg om zes miljoen passagiers per jaar te verwerken.
De Rijksluchtvaartdienst en de
Luchthavendirectie kregen op het
nieuwe Schiphol een gebouw, er was
een cateringgebouw en een vrachtloods met kantoorgebouw voor expediteurs, maar verder was Schiphol-Centrum vrijwel onbebouwd.
• Zo zag Schiphol er in 1967 uit.

Foto Luchthaven Schiphol

Telegraaf Zandvoort
BEZORGERS GEVRAAGD

Concertgebouw - Amsterdam
4 mei - l 9. l 5 uur

verdienste ƒ50,- tot ƒ80,- p.w.
voor kleine wijk van të uur p.dag.

onder auspiciën van de oud-illegale bladen
HET PAROOL en VRIJ NEDERLAND

Aanm. tussen 18.00-20.00 uur,
tel. 023-271185
van 9.00-12.00 uur, tel. 023-315515

Nederlands Philharmonisch Kamerorkest
dirigent Antoni Ros-Marba
SCHUBERT - MIS IN G

De laatste reizigers op Schiphol-oost

Foto Luchthaven Schiphol

en de eerste reiziger op Schiphol-Centrum werden in het zonnetje gezet. De
laatste vertrekkende passagier op
Schiphol-Oost was de 34-jarige zakenman John Donkers, een Nederlander
die vijf tien jaar daarvoor naar Canada
was geëmigreerd. Donkers vertrok op
7 mei 1967 om tien uur 's avonds met
een Trident van de BEA naar Londen.
De laatste passagier die op SchipholOost aankwam, was de 23-jarige student Robert Lacey uit Londen. Lacey
kwam om half twaalf aan uit Londen
met de KLM-Electra Neptunus. Na
deze laatste vlucht begon de verhuizing naar Schiphol-Centrum. Urenlang reden vrachtauto's met materiaal van het oude naar het nieuwe
Schiphol. De eerste passagier die op
het nieuwe Schiphol-Centrum arriveerde was de 38-jarige Amerikaanse

zakenman Everett Hanson uit New Schiphol werkt. In dat jaar kwam er
Jersey.
ook een kop aan de A-pier waarómheen een platform werd gelegd. Inmiddels heeft het aantal vierkante meters
Modern
platform het miljoen overschreden.
Na twintig jaar is Schiphol nog
steeds een van de modernste luchthaHalverwege de jaren zeventig werd
vens ter wereld. De snelle groei van het het pierenstelsel uitgebreid met de Dluchtverkeer heeft echter gezorgd dat pier. Tegelijkertijd werd de capacteit
het maagdelijke Schiphol uit 1967, van het stationsgebouw ruim verdubflink is volgebouwd. Naast de verschil- beid door de bouw van de vertrek- en
lende vrachtstations en vrachtgebou- aankomsthal Noord. Hierdoor werd de
wen die in de loop der jaren verrezen, verwerkingscapaciteit van het stawerden eindjaren zestig de Martinair- tionsgebouw uitgebreid tot zo'n achten Transaviagebouw neergezet. De tien miljoen passagiers per jaar. Anderonde koepel van het luchtvaartmu- re in het oog springende gebouwen die
seum Aviodome werd in 1971 gebouwd, sinds 1967 op Schiphol zijn verrezen,
evenals het gebouw voor de Admini- zijn het ronde gebouw van het NS stastratieve en Technische Diensten, tion en de parkeergarage, die met een
waar een aanzienlijk deel van de werk- capaciteit van 3.350 plaatsen de grootnemers van de N.V. Luchthaven ste van Nederland is.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

HERDENKINGSCONCERT

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Solisten:
Nellie van der Si|de, sopraan
Nico van der Meel, tenor
Ernst Daniel Smid, bas
m.m.v. Toonkunstkoor Amsterdam
DECLAMATIE
van Aquarium tot Zangvogel

TWEE MINUTEN STILTE
Celsiusstraat 190
2041 TR Zandvoort
Tel. 02507-17113

NATUURLIJKE ZELFGENEZING
lezing door mevr. Ruth Zwijgers,
namens
Stichting De Rozeknop,
op 12 mei a.s.
aanvang 20.15 uur,
in Wijkcentrum 't Stekkie
inlichtingen tel. 19059
TOEGANG GRATIS

BEETHOVEN - SYMFONIE NR. l
Toegangsprijs f l O,- (inclusief / l,- renovatietoeslag
en ƒ l,- automatiseringstoeslag).
Het concert zal plm. 20.30 uur afgelopen zi|n.

BELANGRIJKE
MEDEDELING

tuinbanken

m.i.v. mei

van echt teakhout, fabr. Bartow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bi| de kassa van het
CONCERTGEBOUW, Van Baerlestraat 98 m Amsterdam.
Dageli|ks tussen 09.30 en 19.00 uur.
Telefoon: 020-718345, tussen 10.00 en 15.00 uur.

DINSDAGS GESLOTEN
De overige dagen
geopend van 09.00-18.00
zaterdag van 09.00-17.00

vanaf 520,"

tabernal sinds isss

ZANDVOORT

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

De zaal is maandag 4 mei om 18.35 uur open

_.

. , .
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_

DIBEVO-LID
Dierengezond-

Diaconiehuisstraat 36 Tel. 19345 heidsconsuient

EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

Brei- en haakkatoen Bol a
100 gram Ecru 2 75
Wit 3 50 en kleur 4-

50

NU iJV CENT
GOEDKOPER

Badstof luierpakje Mt 6298
Wit 5 75 Gekleurd 6.25

NU PER

2 STUKS
GOEDKOPER

Sportieve herenjacks m
katoen of katoen/polyester.
O a m naturel, blauw of grijs
Mt 48-56 70-

NU

60r

Panties, 15,20,30 den en
15 den glad en transparant
Mt. 36/40,40/44 en 44/46.
Vanaf 2 25

NU PER 1

3 STUKS LI
GOEDKOPER

Kmdersportsokken met div
fantasie motieven Katoen
polyamide Mt 19 221 m
35/38 Vanaf 4 -

75

NV J. *J CENT
GOEDKOPER

Diverse quartz
.'.ekkersoa
in z\\art uit en grijs
187512575

Nu
GOEDKOPER

Scheerschuim Inhoud 300
ml 2 50 .

NU2

VOOR'

NU 1.-GOEDKOPER

1375/1675

1975

NU

3r

GOEDKOPER

NU

14Ï5

Damesslips van elastisch
katoen in div. kleuren en
streepdessins.
Mt. 34/36 46/48.
Vanaf 6.75
NU

Ir

Tncot babypyjama, 100%
katoen, m rose, bleu of mint
Mt 7486 10.75 Q25
NÜÖÏ

Stnjkvnie dekbedovertrekset
met instopstrook, 100%
katoen Afm 100x135 cm
2975

Katoenen damesblouse met
korte mouw. In zand of kobalt.
Mt 38-46
34.75

29Ï5

Koffiezetapparaat voor
1-7 kopjes.
In wit 44.75 OQ75
NüOÖÏ

Automatische broodrooster
met thermostaat en instelbare regeltijd In wit of
chroom 44 75O^V7

NUOO.

Grote afvalbak. Inhoud
40 liter. In wit, beige of grijs.
24.75

NU

Waterafstotende nylon tas
O.a. m rood, turquoise, mint_
of zwart

12Z5

GOEDKOPER

Nylon tas met verstelbare
banden. O a in groen, lichtgrijs, zand of lichtgeel 21.75

Zemen van echt leder
In diverse maten 6 75/9 75
NU 2.-GOEDKOPER.
CK

Sportbeha van elastisch
katoen In wit of skin.
Mt.75-90B/Cen75-85D.
1675

5

Latex muurverf voor binnen
en buiten Afwasbaar. Ook
voor vochtige ruimtes.
In diverse kleuren.
5ltr.41.75
NU 35.75
2ltr.18.75
NU 15.75
750 ml. 7.75 NU 6.50

NU

18Z

Plafondplaat met 3 spots.
Max.60W.lnwit 3975

-OO75
NUOUï

HEMA
Echt WaarVoorJe Geld-

Aanbiedingen geldig t/m 2/5/87
„rrr*.

OD'

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal

l
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Ik moe ml ik zocht op te Grote Krocht
Ze zijn er weer
heerlijke Hollandse*

BEACHAND
BODY SHOP

Het kleinste winkeltje
met de meeste
||eflQQ

Badmode
Lingerie
Byouterieen
Bad en Body verzorging
Damesmode
Riemen
Tassen
Etc.

ASPERGES

gratis
geschild

Zojuist binnengekregen
gobelin tassen met leer
met bijpassende
toilettas
en portemonnee

Mode
Begijne Boetiek

SNEL EN
SCHONER.

Voor een exclusieve
een jonge en een
betaalbare mode

24 UUR SERVICE
Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

Kom eens een
kijkje nemen!

Grote Krocht 20 b
t o Albert Heijn tel 15697
Geopend dmsd t m zat 10001800
Vri|dag koopavond
zon en ma 1300-1800

AART VEER

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25
tel. 14404

Anky Schmale. analiste. Den Haag
Lenny Schmale. analiste. Den Haag

Blijft u dit
weekend thuis ?

„Dankzij onze
contactlenzen zijn
we weer echt
een tweeling."

HERMAN HARMS

(Shogbizz)

't Begon allemaal ruim tien jaar geleden.
Toen moesten we allebei een bril of lenzen
gaan dragen. We kozen voor lenzen
Omdat we dat mooier vinden. Anky kon de
lenzen goed verdragen Maar bij mij was 't
geen succes Ik kon ze gewoon niet
inhouden. Twee jaar lang heb ik toen met
een bril op gelopen Tot m'n
contactlensspecialist me op een goeie dag
attendeerde op
TITMUS contactlenzen.
Ik wist gewoon niet wat ik meemaakte,
toen ik die indeed. Geen centje last. M n
zus heeft haar gewone lenzen inmiddels
ook vervangen. Zo zijn we dank zij
TITMUS weer echt een tweeling.
. Anky Schmale
Lenny Schmale

Grote Krocht 22 - Zandvoort

Gezonde voeten door een juiste voetverzorging

Liesbeth Sluijter
Med. Gedipl. Voet- en Schoenkundig Pedicure (S.V.OS)
Praktijkadres:
Kostverlorenstraat 31, Zandvoort of bezoek aan huis.
Tel. 02507-16047 b.g.g. 13163

,JErica"

Grote Krocht 24 - Zandvoort

KOntaktlenS Centrum (afdeling van Slinger Optiek)
f\m

^1»

W«

OlinMvl

Gedipt optometnst - Kontaktlensspeaalist A.N.V.C

SLAGERIJ
AREOÜW

Grote Krocht 20A, 2042 LW ZANDVOORT - Tel. 02507-14395

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

Alles wat de natuur u
biedt, vindt
De specialist
u bij
in al uw

WEEKEND REKLAME

SHOARMAVLEES
1/2 pnd BIEFSTUK
1 ons GEBR. GEHAKT
1 ons ACHTERHAM
1 ons CORNEDBEEF
1/2 pnd LEVERWORST

bloemwerken
BLOEMENHUIS

Gevraagd
* JONGE REST. KELNER
* SERVEERSTER
* BUFFETBEDIENDE

FLESSEN
ITALIAANSE
VERMOUTH
MARINELLI

J. BLUYS

Haltestraat 65 - Zandvoort Tel. 1 20 60

Sinds kort geopend:
Sollicitaties:
Kerkstraat 15. Tel. 12253.

BOUTIQUE 1OO1
NIEUW

BEENKETTINGEN

in de laatste modekleuren
Grote kollektie „Out of Africa" sieraden
Kindersieraden
al vanaf
3,95

SIERADEN-MODE
T.o. Casino, Zandvoort.
De gehele week geopend van 10.00-18.00 uur

Gevraagd

7,45
7,25
1,10
2,65
1,50
2,25

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

Restaurant „La Reine'

ROSSO OF BIANCO

PER HES 449T3.98

Zeg maar
ja tegen
de
bloemen
van
53 ERICA"

Als aardige geste en om
u kennis te laten maken
met onze nieuwe zaak
bieden wij u, bij uw
etentje, het eerste flesje
huiswijn gedurende de
maand mei aan.

ECHT FRANS... JE PROEFT T!
_VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER"

Vrijdag en zaterdag

Zeestraat 36, tel. 12092
Geopend 17.00 - 22.00 uur
Wij verzorgen ook diners
of koud buffet.
Misschien een leuk idee
voor uw trouwdag?

insemenada's

1 ?5

Vanaf dinsdag:
pain Bretagne

1?5

Echte BakkeN3aik ~OM
Hogeweg 28

2 meisjes
MET GRATIS
WHISKYGLAS

BOOTZ PEACH

tussen 17 en 20 jaar
voor koffieshop Shalom
Kerkstraat 26
Zandvoort. Tel. 19842

\yoK07

PERflK LIKEUR

13.59

tel.

(veelal naastte) supermarkten van Dirk van oen Broek Bas van oer Heiden 0>gros en D rVsom
l Amsterdam Nieuwpoortsfaat Lifnbaansgrach! Sloienxade Deütandrjiein Osdorppiem LambertusZijipien Plein JQ d5 Motorkade
• Kampertoelteweg Kaslelenstraat l Zwanenburg l Hoofddorp l Nieuw Vennep l Zandvoort • Volendam t Hilversum
l Katwijk aan Zee l Sassenheim l Hiilegom l NoortJwijk f Le«Jen l Noonïwijkertioui l Ouöe Wetering l Spijkemsse l Dordrecht
• Schiedam ISficdrecht • Bolnes l Ridderkerk l PapendrecM «Vlaard'ngen l Rotterdam Overschie G J Mutóerstraat en Aleianderpolder
EN NU OOK l Poortugaal (Winkelcentrum Boomgaarösnoekl en Haarlem | WirAeteertirum Scnakwijk) Amsterdam BiWerdijVslraal 124
te voor juiste adressen de Gouden GK)S
'
.
~~..

Aanbiedingen getóig
t/m 2 mei

165O4

GEOPEND
Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

fietsen
P Kochstraat
* y (achter garage Zandvoort)
K

Corn. Slegersstraat 2c

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur

motoren
bromfietsen

LUKON

DE I

VOOR AL UW KLEURVOLLE BEELD EN GELUIDSAPPARATUUR
ZUILSPEAKERS
2x90 W 4-weg syst.
model W 60
2-weg syst. 30 W
model W 100
3-weg syst. 50 W
model W 200
3-weg syst. 100 W
Alle boxen hebben
een afneembaar
front. Kom eens
vrijblijvend luisteren.
Vanper
af
stuk

69;

StereoMidi set
Model MCD
2000
draaitafel half
autom.
5-band
equalizer
koptel. aansl.
dubbel cass.
deck
met Beat-Hi-speed CD speler met merr.ory umi. ooxen

1198,-
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Komt u iets
te kort?

Spar
Zandvoort
Noord
IS ALTIJD
MAANDAGOCHTEND
GEOPEND

Gevr. Part-time

Taxichauffeur
wisseldiensten

Taxi-centrale
Grote Krocht 18
tel. 12600

STUDIO NICOLA
voor al uw

reclameletters
op auto's, winkelruiten
tekstborden etc.
Flockletters voor textiel.
Belt U 023-315106
Snel en betaalbaar

Werkende
jongeman
zoekt

WOONRUIMTE
per direct
Huur max.750,-p.m.
Tel. 02507-19651

TAIE1MARGARINE OR VA APPELSAP
LITER- ^"^*É^ feff )H|f
cnn gram /.>•;:^-V--•---A y^m
ÜUU
--|tó
PAK f-Sf b^«i
direkt smeerbaar, ook zo uit de koelkast

GROTE
KUIP

..^3f^

SAUNA
ZONNEBANKEN

JLuü

'"f,-

•', / i ' ' J A - ' .'

.

X"J2-''/f

' *~*••«*\.

[$ $;%.£i j é^fï|||

;

w

nu hoeft u geen appeltje voor de dorst te bewaren

ƒ• j-;><'1' »'

[i/ -'. ' ', ,

/;:;<$:••<:•/

;

,'tt'

s

/'•;', Hfr*

6-f„ ~V^«i/

<«*jy

^^l?r*S
M"iA*-*,l

SPORTCENTER

|§ j^jj^rjyyte^ss

A. J. v. d. Moolenstraat 47
Tel. 13965-15829

'tli-i-iv'i'-3-^"

SUPRA KOFFIE
NU OOK IN DUBBELPAK
500 GRAM |

BELONING
voor terugbezorgen van
GOUDEN
SLAVENARMBAND
verloren op strand
Zandvoort Noord

j^erg

in de nacht van
zaterdag op zondag.
Grote persoonlijke
waarde.
Tel. 020-169568.

p^l
f^',1
W$

ia!

V-ff&>'4^-ff^

WIM BUCHEL

SCHOONHEIDSPRODUKTEN

\$^n;>lSf

RS'B-fi

10.Q5
10.85

FENJAL CRÈME-BAD „ROMANCE,,
flacon 100 ml
FENJAL CRÈME-BAD „JASMIN,,
flacon 100 ml
FENJAL CRÈME-BAD „PROVENCE,,
(lacon 100 ml
FENJAL CRÈME-DOUCHE „TILIA,,
flacon 150 ml
FENJAL CRÈME-DOUCHE „ROMANCE,,
flacon 150 ml
FENJAL CRÈME-DOUCHE „CLASSIC,,
flacon 150 ml
FENJAL CRÈME-DOUCHE „SPRING,,
flacon 150 ml
FENJAL CRÈME-DOUCHE „PROVENCE,,
flacon 150 ml
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DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

kwaliteitsklasse A - 350 gram

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
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professionele GEEN;

HAARKRULBORSTEL
'met opklapbare standaard
'verwarming instelbaar op 2 standen
i *onbreekbaar verwarmingselement
[*kunststofborstel, gemakkelijk te reinigen
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• OOSTZAAN: Zuideinde 39 • VOLENDAM:
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• Mercatorplein 49 - 53 ^—
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
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ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
Los nummer ƒ1,-

Donderdag 7 mei 1987
ZANDVOOBT ochtend om half tien zal een
vertegenwoordiger van de gemeente voor de rechter moeten
verschijnen. Zes strandpachters hebben een kort geding
aangespannen tegen de plaatselijke overheid, vanwege het
veranderde beleid ten aanzien
van venters op het naaktstrand. Zij beroepen zich daarbij op een uitspraak die burgemeester Machielsen in december zou hebben gedaan. Volgens de pachters heeft hij toen
toegezegd, dat de situatie dit
jaar ongewijzigd zou blijven.
Door het nieuwe beleid wordt het
naaktstrand veel toegankelijker voor
visventers. Volgens de oude regeling
moesten zij op meer dan vijftig meter

47e jaargang nummer 18

\\ Oplage: 4.400

Doden op plechtige wijze herdacht

Pachters weren zich
tegen beleid gemeente

• De eis van de strandpachters houdt ook in dat het vergunningen-beleid ten
aanzien van de visventers wordt teruggedraaid.
(Archieffoto)

Editie:30

vooral degenen die hun strandtent
nog niet zo lang geleden gekocht hebben. De prijs ligt tegenwoordig veel
hoger dan tien jaar geleden. Door tegenvallende inkomsten hebben sommigen ondertussen wel drie jaar pachtachterstand opgelopen. Vandaar dat
men tot het uiterste voor zijn eigen
inkomsten opkomt. Volgens de pachters is het veranderde beleid in strijd
met eerder gemaakte afspraken en
zijn de vergunningen daarom niet
Dit tot groot ongenoegen en be- rechtsgeldig.
zorgdheid van de strandpachters aan
het naaktstrand. Zij voelen zich beBooker: "Burgemeester Machielsen
dreigd in hun bestaan. "Onze moge- heeft tijdens een vergadering van de
lijkheden zijn heel erg beperkt", aldus. strandpachters en het college, op 3 dePeter Booker, eigenaar van strandpa- cember 1986, toegezegd dat de oude
viljoen 'Amerika'. "Wij zitten overal situatie nog een jaar gehandhaafd zou
ver vandaan, wat behoorlijk wat on- blijven." Men was namelijk niet tot
kosten met zich meebrengt. Boven- overeenstemming gekomen over de
dien hebben wij ook geen stroom, zo- vervanging van het oude contract, dat
dat we dus een aggregaat moeten laten vorig jaar afliep. De gemeente was bedraaien om een beetje electriciteit te reid om de pachtprijzen gelijk te trekkrijgen. Maar daar kun je geen echte ken en die van het naaktstrand dus te
koeling op laten draaien. Dus wij kun- verlagen. Een terechte zaak, want wij
nen nooit grote hoeveelheden van bij- betalen al tien jaar ruim dertig provoorbeeld, vleeswaren of kaas inslaan. cent meer dan de overige pachters.
En ijs kunnen wij ook niet bewaren. Natuurlijk deden wij indertijd zelf het
Daardoor moeten wij het heel eenvou- bod, om een stukje strand te bemachtidig houden. Maar omdat die viswa- gen, maar ik geloof dat wij daar nu wel
gens van tegenwoordig bijna complete lang genoeg zoveel voor hebben berestaurants zijn, maken wij straks met taald. De gemeente wilde op dat moonze broodjes geen schijn van kans ment echter de prijzen voor het texmeer. Bovendien zitten wij vast aan tielstrand verhogen. Dat hield dus in
onze standplaats, ook als het slecht feite in, dat die pachters onze pachtweer is. Dan raken wij onze spullen verlaging zouden moeten betalen", alniet meer kwijt. De venters komen dus Booker, "daar begonnen wij nahierheen als het mooi weer is, terwijl tuurlijk niet aan. Omdat wij er toen
zij bij slechte weersomstandigheden niet uit kwamen, heeft Machielsen
Met Dodenherdenking, waarbij veel belangstellenden aanwezig waren, werden bloemen gelegd bij het monument in
gewoon naar een andere plek gaan, voorgesteld, de oude situatie een jaar het Vijverpark.
Foto: Berlott
waar zij ook nog redelijk kunnen ver- te handhaven, met een pachtstijging
Brabander
betuigde
daarin
namens
en
Ave
Virum,
beide
van
Mozart
en de
dienen".
van drie procent. Daarmee zijn wij acZANDVOORT - Op plechtige allen zijn dank aan de gesneuvelde miChoral van Bach. Aai\ het eind volgde
coord gegaan".
wijze
werd
in
Zandvoort
maanlitairen. Op diverse plekken in de we- het Wilhelmus, dat gezamenlijk werd
Volgens Booker is een aantal pachdag de dodenherdenking ge- reld was hij hun namen ingegrafeerd gezongen. Medewerking aan het geheel
ters van het naaktstrand noodlijdend, Zie verder pagina 7, kolom 5
vierd. Om zeven uur 's avonds tegengekomen. "Wij moeten aan de verleenden ook de heren Arnoldi en
doorgeven, wat voor waarde organist G. van Zwieten de Blom. Onbegonnen de officiële plechtig- jongeren
heeft", aldus Brabander, "en der begeleiding van het 'O Nederland!
heden met een sobere bijeen- vrijheid
dat oorlog en vernietiging zinloos zijn.
op U saeck' verlieten de aanwezikomst in de Hervormde Kerk, Als wij 'nee' tegen het geweld blijven Let
gen de kerk, om zich vervolgens in stilwaarbij ook burgemeester Ma- zeggen, zijn al die mensen in de jaren le tocht naar het monument bij de Vij'40-'45 tenminste niet voor niets gestor- verhut te begeven.
chielsen en zijn echtgenote ven".
de voordrachten van de
Daar werden de koude en stormachaanwezig waren. Vier meisjes meisjesOok
Rachida, Annemiek, Mirella en tige wind getrotseerd, om bij het monuvan vier verschillende Zand- Saskia, gaven een impressie van het ment bloemen te leggen en vervolgens
voortse basisscholen hielden gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. twee minuten stil te houden. Trompetelk een korte voordracht. Ook Een en ander werd afgewisseld door tist Lekkerkerker bracht het 'Oh blijf
optreden van het Zandvoorts Ka- bij mij' van William Monk ten gehore,
de heer J.H. Brabander, direc- het
merkoor onder leiding van Dico van waarna de aanwezigen met een stille
teur van Het Huis in de Dui- Putten.
Gezongen werden het Pater rondgang achter het monument langs,
nen, nam korte tijd het woord. Noster van Strawinsky, Adoramus Te afscheid namen.
kleine besparingen op de uitgaven.
Een voorbeeld daarvan is de post
Openbaar Groen. In december heeft
de gemeenteraad besloten het hiervoor beschikbare bedrag sterk te verminderen. Om hieraan tegemoet te
komen doet het college nu het voorstel
om in totaal bijna tachtig bloembakken niet meer te plaatsen.

Naaktstrand is tegen vergunningenbeleid

van een strandtent blijven, in praktijk
dus aan het begin of het eind van het
naaktstrand. Ergens middenin, tussen de strandtenten Apple Barrel en
Paal 69 is in 1983 nog een vrije strook
van tien meter breed gecreëerd, op de
kadastrale kaart aangegeven als
'ventweg'. Volgens de pachters heeft
de gemeente nu met een aantal vergunningen lopen leuren om geld binnen te krijgen. Het gevolg is dat de
visventers nu op het strand mogen frituren en bovendien alle vrijheid krijgen op het naaktstrand.
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Tekort op gemeentebegroting wordt geraamd op acht ton

Beach Hotel levert indirect bijdrage
aan dekking begrotingstekort 1988
ZANDVOOBT - Het tekort op de gemeentebegroting voor
1988 wordt geraamd op ruim achthonderd duizend gulden, zo
meldt de Voorjaarsnota van de Gemeente Zandvoort. Voor
bijna zeventig procent hiervan is al een dekking gevonden,
waarvan een deel indirect afkomstig is van het Beach Hotel.
Door de opbrengst van de grond direct te besteden, wordt een
voordeel van ƒ 290.000,- geraamd. Ook voor het nog.pp.en staande deel van het begrotingstekort verwacht het college van
burgemeester en wethouders een dekking te vinden. Daarmee
zou het 'gat' van volgend jaar gedicht zijn, maar geld voor een
nieuw actief beleid blijft er niet over. De gemeente zit slecht in
de reserves en niet alle, in het meerjarenplan genoemde, mogeIrjkheden om te besparen, zijn rendabel. Zo blijkt bijvoorbeeld
de verhuizing van de Gertenbach Mavo nauwelijks iets op te
leveren, waardoor dit idee waarschijnlijk van tafel verdwijnt.
Het geraamde tekort is geen verrassing. Reeds vorig jaar werd rekening
gehouden met een tekort van in totaal
ongeveer twee miljoen gulden voor de
vier volgende jaren. De inkomstenderving van belasting van het circuit, ongeveer zevenhonderd duizend gulden,
en van het casino, ongeveer vijfhonderd duizend gulden, spelen hierbij
vanzelfsprekend een rol. Om een en
ander op te vangen, werd voor 1987 en
1988 een dekking geraamd van achthonderd duizend gulden per jaar, voor
1989 en 1990 tweehonderd vijftig duizend.
Binnen het college leeft de verwachting, dat de begroting voor het jaar
1987 en de uitwerking hiervan, redelijk overeenkomen. Dit geldt ook voor
1988, mits er verder wat inkomsten en
uitgaven betreft, geen grote veranderingen plaatsvinden. Dus geen verdere bezuinigingen van de overheid en
ook geen nieuwe investeringen door de
gemeente. Eventuele inkomsten vanuit het Mabon-project zijn niet meegerekend, omdat de daaraan gekoppelde
investeringen, die nodig zijn voor
voorzieningen zoals bijvoorbeeld de
wandel- en verkeersroutes, riolering
en dergelijke, de zogenaamde infrastructuur, deze nagenoeg opheffen.
Het gewijzigde gebruik van het circuit leidt er wel toe, dat de reserve-poHtie minder hoeft te worden ingezet,
wat dit jaar een uitgave van ƒ 30.000,scheelt. Daarnaast doet het college het
voorstel, voortaan de kosten door te
berekenen indien dit korps ingeschakeld wordt ten behoeve van evenementen. De organisatoren krijgen dan de
rekening gepresenteerd, wat naar
schatting bijna ƒ 95.000,- per jaar aan
uitgaven scheelt. Hierdoor wordt het
nadelig saldo van dit deel van de begroting op z'n minst weggewerkt. In-

Autokrakers
ZANDVOORT - De autokrakers zijn
weer op pad. Vorige week werd maar
liefst zeven maal in auto's ingebroken. •
Het gilde had het vooral op geluid-apParatuur gemunt.

Waterstanden
WATERSTANDEN

LW HW
HW
11.25 05.53 23.45
~.-12.37 07.07
01.21 08.35 13.38
10 mei
02.08 09.44 14.23
02.46 10.42 15.02
11 mei
03.22 11.34 15.39
12 mei
13 mei
03.59 00.16 16.18
14 mei
04.36 00.51 16.59
05.15 01.14 17.42
15 mei
Vaanstanden: woensdag 13 mei
VM 14.50 uur
iSpringtij: 15 mei 05.15 uur
+111 CM.
Datum

7 mei
8 mei
9 mei

LW
18.55
20.37
21.44
22.39
23.30
--.-12.23
13.08
13.42

Zo wordt er ook bezuinigd, door verminderd vervoer van schoolkinderen
naar het zwembad. Met ingang van
het nieuwe schooljaar wordt het
schoolzwemmen beperkt tot de groepen vier en vijf van de basisscholen.
Voor wat betreft de zwembadhuur
biedt volgens de nota 'een en ander
budgettair geen voordeel omdat het
tekort van het zwembad navenant
dien noodzakelijk kan de gemeente be- stijgt'. Door beperking van het 'zwempaalde evenementen wel subsidiëren. badvervoer' wordt echter een besparing van ƒ 8.500,- op jaarbasis -mogeDe Voorjaarsnota, die, naast een lijk.
vooruitblik op het volgende jaar, ook
t
de huidige financiële stand van zaken
weergeeft, vermeldt tal van grote en Zie verder pagina 3, kolom l
ADVERTENTIE

Voor moederdag
mooie leren
tassen

DE LEERSHOP

vanaf ƒ 15,

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Organisatoren Jazz-festival
moeten een stap terug doen

ZANDVOORT - De gemeente heeft beperkende maatregelen aangekondigd ten aanzien
van het Jazz Behind the Beach festival. Volgens Gert
Toonen, voorzitter van de organiserende stichting, moet er
een stapje teruggedaan worden, maar valt er wel mee te
werken. De samenwerking
met de Zandvoortse horeca
loopt echter volgens hem bepaald niet gladjes.
"Ik heb geen zin om midden in het
seizoen weer het dorp in te trekken
met de vraag of ik asjeblieft een bijdrage kan krijgen. Ik wil nu, in het elfde
jaar dat het festival plaatsvindt, wel
eens een keer alle medewerking", aldus Toonen. Hij vertelt van de horecamensenveel klachten te krijgen over
de stijgende kosten. De oorzaak hiervan ligt volgens hem echter niet bij de
stichting. De subsidie van ƒ 6000,- is
men kwijt en allerlei onkosten worden
waarschijnlijk in rekening van de organisatoren gebracht, zoals bijvoorbeeld de reiniging. Een grote onkos-

Goed voorbeeld doet goed volgen
ZANDVOORT - Het bestuur van de vereniging van
huiseigenaren 'Lentol '85'
heeft vrijdag l april een jonge eik geplant, die was aan»eboden door de Koninklrjke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeLing
Zandvoort-Bentveld.
Voor deze gebeurtenis was
veel belangstelling.
De aanplant moet het begin zijn
van een goed en actief seizoen, wat
betreft het onderhoud van de vrij
nieuwe tuinen, gelegen bij de Slokker-woningen aan en achter de
Van Lennepweg. De heer Rudenko, van de KMTP, sprak ir. zijn
begeleidende speech de hoop uit,
dat alle bewoners hun best zouden
doen om hun tuin zo netjes mogelijk te houden. Hij herinnerde
daarbij aan de doelstelling van de
vereniging: 'het aangezicht van de
Zandvoortse tuinen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, ten einde
het ook op die manier voor de toeristen aantrekkelijk te maken'.
Om alvast verzekerd te zijn van
een goed begin, werd - op papier - in
het najaar van 1986 de boom aangeboden. Nadat de voorzitter van
de vereniging, de heer Al, zijn dank
namens alle bewoners had uitgesproken, namen de heren Beekhuijs en Swart de schop ter hand
om de boom zijn goed verzorgde
plaatsje te geven.
Drie leden van Vereniging Lentol,
'BS, (v.l.n.r.) de heren Swart,
Beekhuijs en Al, plantten vrijdag
gezamenlijk de nieuwe eik.
Fotó'Bertott

tenpost kan dit jaar de reservepolitie
worden, nu het college van burgemeester en wethouders de doorberekening hiervan heeft voorgesteld.
De stichting zal bepaalde voorwaar den nadrukkelijker gaan hanteren,
bijvoorbeeld wat de keuze van de groepen betreft. Alleen echte jazz-groepen
mogen nog optreden, waardoor bijvoorbeeld Ruud Jansen afvalt. "Er
wordt wel tegengeworpen dat er al
contracten getekend zijn, maar met
dat soort opmerkingen kan ik niets
doen. Wij hebben twee jaar geleden al
gewaarschuwd". Toonen vindt zelf in
ieder geval dat er geen harde maatregelen worden getroffen.
"Bovendien moeten we in de gaten
houden, dat wij er niet voor de horeca
zijn, maar dat wij de horeca in het
verleden hebben gevraagd mee te
doen. Als wij nu geen vlotte medewerking krijgen, wordt het dit jaar maar
een beperkt jazz-festival, maar behalve dat is het dan waarschijnlijk ook de
laatste keer dat wij het georganiseerd
hebben. En dan moet men volgend
jaar maar zien hoe de sponsors bij elkaar te krijgen, hoe de Jazz-krant
moet uitkomen en of er een radio-pro-

gramma komt". Toonen zou het overigens wel betreuren indien het jazz-festival zou moeten verdwijnen. Om een
en ander nog eens duidelijk op een
rijtje te zetten voor vooral de horeca-ondernemers, die tijdens de laatste
bijeenkomst verstek lieten gaan, zal de
stichting binnenkort een brief uit laten gaan.
De beperkingen van de gemeente,
volgens Toonen 'deels voorgesteld,
deels opgelegd' vindt de voorzitter
overkomelijk. Hij is van mening dat er
wel wat mee gedaan kan worden. Het
geluidsniveau mag overdag niet meer
dan 75 DB bedragen en 's avonds niet
meer dan 70 DB, vergelijkbaar met 45
DB en respectievelijk 40 DB binnen.
Het betekent volgens hem dat de muziek iets zachter moet dan vorig jaar.
Volgens de planning komen er weer
vijf podia, te weten op het Kerkplein,
het Gasthuisplein, hoek Haltestraat/Schoolstraat, de kop van de Haltestraat en in de Zeestraat. Ook is er een
verzoek ingediend voor een podium
nabij café Neuf. Bij de podia moeten
toiletwagens geplaatst worden.

Neptunus
opent
zondagmiddag
strandseizoen

ZANDVOORT
De
heerser over alle zeeën,
Koning Neptunus, komt
aanstaande zondag 10 mei
voor de Rotonde in Zandvoort aan wal, mits het
weer niet al te bar en boos
is. Hij wordt om 14.00 uur
J5 verwacht en zal dan worfj den ontvangen door de
l Zandvoortse
Reddings
n Brigade en De Wurf.
| Zij brengen Neptunus samen
K met zijn vier zeemeerminnen
n naar het Raadhujpplein, waar
I; men hem om ongeveer 14.15 zal
B vragen, het nieuwe strandseizoen
g voor geopend te verklaren. Daar13 na wordt de door hem meege•j brachte vis door de leden van De
Ü Wurf op de oorspronkelijke wijze
jj 'gemijnd'.

ADVERTENTIE

WIN EEN REIS
NAAR
HOLLYWOOD
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Geluidsoverlast
van cafébedrijf
ZANDVOORT - Een bewoner
van de Swaluestraat heeft in
verband met geluidsoverlast
van een horeca-onderneming,
bij het college van burgemeester en wethouders aangedrongen op maatregelen. Hij eist
dat er 'preventieve voorwaarden' worden gesteld.
De Zandvoortse ingezetene klaagt
over 'zeer ernstige geluidsoverlast' afgelopen vrijdagavond. Hij vermoedt
dat niet voldoende isolatiemateriaal in
het pand is aangebracht, om te voorkomen dat de - al dan niet - life muziek
naar buiten doordringt.
Omdat zijn nachtrust ernstig is verstoord, dringt hij er bij het college op
aan, preventieve maatregelen te nemen, door de vergunning voor muziek
op te schorten, 'zolang geluidhinder
door de omwonenden wordt geconstateerd'.

voor nog geen vier tiet» fjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM:
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL B ƒ 11,50 PER
HALF JAAR • ƒ 21,00, PER JAAR • ƒ 39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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Het medeleven en de vele reacties, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve man, onze lieve papa en opa
Adrianus Anthonius Vork
waren eens te meer een bewijs, hoe geliefd hij bij
iedereen was.
Dit is voor ons een grote troost en een dankbare
herinnering.
Uit aller naam:
A. M. Vork-Akerboom
2042 EG Zandvoort, mei 1987
Piet Lef f ertsstraat 13

De beste tuinder
van Zandvoort,

wordt 11 mei 80!!
Op naar de volgende 80 oogsten.
Gerda, Ton,
Janna, Wim
Jan, Ellen, Diana,
Peter,
Sandra, Enk en
Eline.

Op 4 mei 1987 is van ons heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa
Theodorus Henri Goutsmit
echtgenoot van M. van der Groep
op de leeftijd van 75 jaar.
M. Goutsmit-Van der Groep
Joop en Greet
Mya, Nina
Roland en Cor
Rolf, Ingrid, Sandra
Ans en Wim
Michiel, Robert
Irene en Jack
Edwin, Esther
Lorentzstraat 475
2041 RR Zandvoort.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen donderdag
7 mei van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
8 mei om 11.00 uur in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.
Geen toespraken.

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
MEI 1987:
CELSIUSSTRAAT 67
Huur ƒ538,55 per maand (per 1 juli 1987)

2. DE EENGEZINSWONING
TOLLENSSTRAAT 41
Huur ƒ301,05 per maand (t/m 30 juni 1987)

REINWARDTSTRAAT 28
Huur ƒ 602,73 per maand (per 1 juli 1987)
- Bovenstaande eengezinswoningen bestaan uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
c.v. en bergruimte.

veilinggebouw

4. DE FLATWONING
de witte zwaan

inboedelveiling
vastgesteld op

Kijkdagen: zondag 17 en
maandag 18 mei
Inl.: Veilinggebouw

De Witte Zwaan
l

LORENTZSTRAAT 435
Huur ƒ652,90 per maand (t/m 30 juni 1987)

5. DE FLATWONING
LORENTZSTRAAT 499
Huur ƒ652,90 per maand (t/m 30 juni 1987)
- Bovenstaande flatwoningen bestaan uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, douche," berging,
c.v. en lift.

woensdag 20 mei

-

Tel. 12164

Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor alle bovengenoemde
woningen slechts woonvergunning aan:
twee-persoonshuishoudens
(onvolledige) gezinnen

incl. gebr. k.d.t.

6. DE FLATWONING

ƒ 425,-p.m.

LORENTZSTRAAT 75
Huur ƒ619,40 per maand (t/m 30 juni 1987)
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, c.v., berging en lift.

Tel.
02507-12150

HUIS

-

Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
alleenstaanden
twee-persoonshuishoudens

SOPHIAWEG 47
Huur ƒ440,67 per maand (per 1 juli 1987)
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.

-

de krant helpt
u op weg

Bridgers let op!

ZANDVOORT-ZUID
dicht bij zee.

Vanaf 11 mei
elke maandagavond

Vrijst. woonhuis
m. gar. i.z.g.st.
Dir. te aanv.

Richtprijs
295.000,-.
Bod gevr. 15774.

Te huur
Tuinhuis
2 kam., keuken
douche, toilet.
650,- all-in
in centr. tot
1 dec. v. 1 pers.
(geen huisdieren).
Tel. 17638.

VRIJ BRIDGEN

in het
gemeenschapshuis
Inschrijfgeld ƒ2,50 per persoon.
Inschrijving 19.45 tot 20.00 uur.
Aanvang ± 20.15 uur.

Vergaderingen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

m.i.v. mei

DINSDAGS GESLOTEN
De overige dagen
geopend van 09.00-18.00
zaterdag van 09.00-17.00

ZANDVOORT

Dierengezond-

Diaconiehuisstraat 36 Tel. 19345 heiosconsuient

RUILRUBRIEK MEI 1987
Aangeboden:

Gevraagd:

2. Aangeboden:

Tel. 02507-13278

4

BELANGRIJKE
MEDEDELING

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor
het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

DAG en NACHT bereikbaar

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer.
telefoon 02977-28411.

van Aquarium tot Zangvogel

Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 4
personen

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 12 mei a.s. vóór? uur
's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen kan men dat kenbaar maken in één brief;
het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U
dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties
kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op
vrijdag 15 mei a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.

1.

Begrafenissen
en crematies!

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
-> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

3.

UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

eengezinswoning
4-kamerwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ 634,30 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, berging, c.v. en lift.
2-kamerwoning
(appartement), liefst in centrum.

Aangeboden:

3-kamerwoning
BREDERODESTRAAT 1
Huur ƒ 575,00 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2
slaapkamers, douche, c.v. en berging.

Gevraagd:

2 a 3 kamerwoning in centrum.

4. Aangeboden: 2-kamerwoning

5. Aangeboden:

Gevraagd:

Eengezinswoning

Als gevolg van het gereedkomen van een aantal 'koopwoningen aan de Dr.
Mezgerstraat en Burg. van Alphenstraat te Zandvoort in de maand juli 1987
zullen er omstreeks dezelfde tijd een twintigtal flatwoningen van de vereniging beschikbaar komen voor nieuwe huurders.
Overeenkomstig de regeling met de gemeente Zandvoort, kan 50% van
deze woningen toegewezen worden door de vereniging; voor de andere
50% wijst het College van Burgemeester en Wethouders de huurders aan.
De flatwoningen die door de vereniging kunnen worden toegewezen en die
voor de leden ter beschikking komen en waarvoor de inschrijving nu reeds
openstaat zijn:
1. Lorentzstraat 49
huur ƒ 674,60 per maand
2. Lorentzstraat 62
huur ƒ 674,60 per maand
3. Lorentzstraat 87
huur ƒ 674,60 per maand
4. Keesomstraat 95
huur ƒ531,85 per maand
5. Keesomstraat 125
huur ƒ 526,35 per maand
6. Keesomstraat 271
huur ƒ 627,65 per maand
7. Keesomstraat 443
huur ƒ665,85 per maand
8. Flemingstraat 334
huur ƒ473,55 per maand
9. Van Lennepweg 59-7
huur ƒ402,10 per maand
Ten aanzien van de huishuur merken wij op dat dit de maandhuur is tot en
met 30 juni 1987. Per 1 juli a.s. geldt een ander - hoger - bedrag dat afhankelijk is van de door onze volksvertegenwoordiging goedgekeurde huurverhoging.
Behalve de flatwoning aan de Van Lennepweg 59 (nf. 9 op het lijstje) bestaat iedere flatwoning uit: een woonkamer, 3 slaapkamers, een keuken en
een doucheruimte; op de begane grond bevindt zich de berging. Deze woningen zijn aangesloten op een collectief gestookte centraleverwarmingsinstallatie, in verband waarmee iedere huurder ongeveer ƒ 100,00 per maand
aan verwarmingskosten vooruit betaalt, welke voorheffing reeds in eerdergenoemde maandhuur is begrepen. Verrekening van de verwarmingskosten
vindt ieder jaar na afloop van het stookseizoen, dat op 31 mei eindigt,'
plaats.
De flatwoning Van Lennepweg 59-7 is als volgt ingedeeld: een woonkamer,
2 slaapkamers, een keuken en een doucheruimte. Op de begane grond en
op zolder heeft deze woning bergruimte. Tevens is op de zolder een slaapkamer gesitueerd. Deze woning beschikt over een individueel gestookte •
c.v.-installatie. De woningen aan de Keesomstraat en Lorentzstraat zijn te
bereiken met een lift, de andere woningen niet.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van
woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zandvoort, dat voor deze woningen een
woonvergunning zal afgeven aan:
;
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
Voor het verkrijgen van een woonvergunning is het noodzaak dat men staat
ingeschreven als woningzoekende bij de afdeling Volkshuisvesting van de
gemeente Zandvoort.
)

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- uw lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem,
echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van
inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen kan men dat •
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder perceel een aparte
brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor van de
vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 15 mei 1987 om
14 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd. Omtrent het ter beschikking komen van deze woningen, het tekenen.
van de huurovereenkomst en het uitreiken van de sleutels zullen de nieuwe
huurders t.z.t. door ons nader worden geïnformeerd.

EJTLJTI
WONINGBOUWVERENIGING
Hierdoor brengen wij het volgende onder de aandacht van de leden
en huurders:
Als gevolg van de arbeidsduurverkortende bepalingen, die in de .•
CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties zijn opgenomen, heeft het bestuur VRIJDAG 29 MEI 1987 aangewezen als
VRIJE DAG voor het gehele personeel van de vereniging.
Hierdoor zullen het kantoor en de werkplaatsen van de vereniging de volgende dagen gesloten zijn:
Donderdag 28 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 29 mei 1987
Voor urgente reparaties of storingen kunt u ons telefoonnummer
17741 draaien; via de telefoonbeantwoorder verneemt u dan hoe u
verder kunt handelen.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

VAN LENNEPWEG (begane grond)
Huur ƒ186,45 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, berging en grote tuin.

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT

2-kamerwoning
GASTHUISHOFJE
Huur ƒ 240,45 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche en c.v.

Gevraagd:

Gevraagd:

TE VERHUREN FLATWONINGEN

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 12 mei 1987 vóór 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren.

7. DE FLATWONING

-

WONINGBOUWVERENIGING

Aan de leden,

1. DE EENGEZINSWONING

3. DE EENGEZINSWONING

Te huur

Gestoft,
zit/slaapk.

WONINGBOUWVERENIGING

dat is onze vader,
groot- en overgrootvader,

~EJTUTI~

(niet in nieuw-noord)

1-kamerwoning
STATIONSPLEIN
Huur ƒ 386,80 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche,
c.v. en berging.
3-kamerwoning,
liefst in Zandvoort Noord.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen
van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw
nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst
uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk
reageren tot het einde van deze maand.

Wees wijs
Haal bij
j

Autorijschool v. Engelen
uw rijbewijs

Eerste 10 lessen ƒ 35,-p.u.
vervolglessen ƒ 42,50 p.u.

Tel. 02507-19453

A/EEKMEDIA 30

DONDERDAG 7 MEI 1987

VEREN1GINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu
Voor de Vrouwen Van Nu is voor
aanstaande maandag de voorjaarsreis
georganiseerd. Deze gaat dit keer per
bus naar Hummersen. De gegevens
over de standplaats in Duitsland vindt
men op de laatste pagina van het
maandblad. Vertrek maandag 11 mei
om 08.00 uur vanaf het Gemeenschapshuis.
Woensdag 13 mei wordt vanaf de
Rotonde een wandeling gemaakt, in
de richting 'waarheen de wind het gezelschap waait'. Bij twijfel over het
weer kan men Aafke bellen, tel. 13765.
Verzamelen op de Rotonde om 10.00
uur.

Derde wedstrijd
Bridgeclub

De rommelmarkt gaf veel gezellige tafereeltjes te zien.

• Het tonnetje-steken leverde soms wel een nat pak op.

Foto's: Bram Stijnen

Gezellige drukte op een zonnige Koninginnedag
ZANDVOORT - Met Koninginnedag vertoonde het Zandvoortse straatbeeld een grote
drukte. Op de vrijmarkt openbaarde zich bij
jong en oud weer heel wat handelsgeest en ook
voor andere attracties was er veel animo. De
Zandvoort Estafette kon echter vanwege gebrek aan belangstelling niet doorgaan, 's
Avonds werd Koninginnedag onder grote publieke belangstelling stijlvol afgesloten met
een taptoe.
De activiteiten begonnen donderdag al vroeg. Vanaf
negen uur kon men terecht op de rommelmarkt aan de
Prinsesseweg. Zodoende waren rond dit tijdstip diverse
aspirant marktkooplui aanwezig om een goed plekje in te
nemen. Sommigen van hen verklaarden, jaarlijks de oude
afdankertjes op te sparen, om ze hier uiteindelijk te kunnen verkopen. En goed handelgedreven werd er. Een enkemg werd er zelfs op betrapt, bij anderen spulletjes in te
copen en ze dan zelf met een 'dikke winst' weer te verkopen. Maar alles mag op zo'n markt. De hele ochtend trok
ieze vele nieuwsgierigen en kooplustigen.

Ook de overige evenementen liepen goed. Een groot aantal kinderen vermaakte zich uitstekend met de dolfijnenshow in het Dolfirama en een aantal haastte zich daarna
om zich te laten inschrijven voor de kinderspelen op het
gasthuisplein. Paalklimmen, een 'hardloopbaan', tonnetje
steken, vanalles was er te doen, tot en met koeien melken
toe. Omdat aan een aantal spelen wel een prijsje verbonden
was, deden de kinderen erg hun best. Maar bij het tonnetje
steken kon dat nog al eens verkeerd aflopen. Kinderen die
iets te fanatiek de stok de lucht in staken, kregen een plens
water over zich heen, tot grote hilariteit bij de omstanders.
Het kwam echter niet vaak zover en bovendien konden de
jongeren er zelf ook wel om lachen.
Ondertussen ging op de Grote Krocht de meeste aandacht uit naar de Carrousselgroep die hier een mooie show
weg gaf. Op het Raadhuisplein startten de kinderen rond
kwart over drie met de straattekenwedstrijd. Als afwisseling op het mooie weer brak op dat moment een buitje los,
maar de overdekte galerij bood uitkomst. Zowel heel kleine
kinderen als iets ouderen krijtten fanatiek een groot deel
van de stoep vol. Het werd een lastige zaak voor de jury om
de mooiste tekening uit te zoeken. Complete kunstwerken
waren erbii, zoals een grote Donald Duck, allerlei andere

dierfiguren, zangeres Madonna en een echte oude Rolls
Royce. De prijswinnaars van zowel de kinderspelen als van
de tekenwedstrijd staan elders in dit blad vermeld.
Op het Gasthuisplein tradt om 16.00 uur bandparodist
Fritsie Duikelaar op, waarmee zowel jong als oud zich af
en toe kostelijk vermaakte. Niet op de laatste plaats door de
aardig getimede fragmenten op de band.
EstflI6tt6
Even later had eigenlijk de Zandvoort Estafette moeten
beginnen, maar wegens gebrek aan belangstelling kon
deze niet doorgaan. De bedrijven die vorige jaren ook hadden meegedaan, waren alle aangeschreven, zo ook de Gertenbach Mavo. Maar van beide kanten waren de reacties
niet noemenswaard. Volgens een van de hoofdorganisatoren van dit onderdeel, Klaas Koper, volgens eigen zeggen
niet bijgelovig, moet dit wel bijna liggen aan het feit dat
het de dertiende keer was. Een andere verklaring had de
teleurgestelde Koper ook niet.
's Avonds werd de dag afgesloten met een optreden van

Om het tekort over 1988 te kunnen
dekken, wil de gemeente ook een aantal inkomsten verhogen. De inkomsten bestaan vooral uit leges voor vergunningen, retributies en diverse
soorten belastingen. De vergoedingen
voor vent- en standplaatsvergunningen, evenals voor vergunningen voor
de exploitatie van parkeerterreinen,
zijn in 1987 aanzienlijk verhoogd. De
hieruit voortvloeiende hogere opbrengst is in 1987 geraamd en het college acht het 'niet verantwoord' deze

vergoedingen met ingang van 1988 we- In de meerjarenraming 1987 -1991 is
derom te verhogen.
door het college de mogelijkheid aangegeven, de gemeentereiniging kosVoor wat betreft de strandpachters, tendekkend te maken. In de begroting
heeft de gemeente de betrokken vere- 1987 is op dit punt een tekort geraamd
niging voorgesteld, een jaarlijkse ver- van ƒ 390.000,-. Gepland werd, dit tehoging van twee procent toe te passen, kort in driejaar in te lopen. In 1988 zal
onder een gefaseerde gelijktrekking dus een extra opbrengst moeten worvan de pachten op het naaktstrand. den gerealiseerd van ƒ 130.000,-. Dit
Hieruit vloeit in 1988 een extra op- betekent dat de reinigingsrechten en
brengst voort van ƒ 7.000,-. De pavil- afvalstoffenheffing met 12,6 % verj oenhouders op het naaktstrand heb- hoogd moeten worden. Dit voorstel zal
ben tot nu toe een veel hoger bedrag aan de gemeenteraad voorgelegd woraan pacht betaald dan hun collega's den.
op het textielstrand. De gemeente wil
dit nu in vier a vijf jaar gelijktrekken.
Het college stelt tevens voor de toe-

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 9/10 mei
HUISARTSENPRAKTIJK
KOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

ristenbelasting te verhogen. Het tarief
zou met ƒ 0,10 moeten stijgen tot ƒ 0,75
per persoon per overnachting. Dit
moet een meeropbrengst van ƒ 50.000,opleveren. De tarieven voor de andere
belastingen, zoals de woonforensenen de hondenbelasting, wil het college
gelijk houden aan het huidige niveau.
Dat geldt ook voor de onroerend-goed
belasting, al staat een - nu nog in behandeling zijnde - wetswijziging in de
toekomst hogere tarieven toe. Stijging
hiervan in 1988 past echter niet in het
huidige beleid.
Aukema stelt dat er een 'redelijke
zekerheid' is, dat nog dit jaar de grond
wordt verkocht, die nodig is voor de
bouw van het Beach Hotel. Dit betekent voor de gemeentekas een bedrag
van ƒ 2.780.000,- aan inkomsten. In het
meerjarenplan is al rekening gehouden met de verkoop. Men ging er toen
echter vanuit, dat het geld gereserveerd zou worden, met de rente ten
goede van de gewone dienst. Het college doet nu het voorstel, dit bedrag niet
te reserveren, maar te bestemmen om
enerzijds een aantal investeringen
versneld af te schrijven en anderzijds
een aantal voor 1988 geplande investeringen te dekken. Naar men verwacht,
wordt daarmee een extra voordeel van
ƒ 290.000,- behaald.

derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 GEREFORMEERDE KERK,
NIEUW uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. GerefWijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- ./Herv. dienst in Geref. Kerk, Ds. J.A.
ling, woensdag 10.00-11.00 uur en van Leeuwen
19.00-20.30 uur in het politiebureau Kindernevendienst en crèche
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol Hogeweg.
/ P.C.F. Paardekoper:
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, NEDERLANDSE PROTESTANTENVoor
dienstdoende
arts:
tel woensdag
11.00-12.00
uur
en BOND
15600/15091.
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- Zondag 10.30 uur: ds. C.P. Hoekema,
weg.
Heerenveen
Verdere Inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt BRANDWEER: tel. 12000.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Een besparing van ƒ 38.700,- vervia de telefoonnummers van de hulsZaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en wacht men te bereiken door nieuwe
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, CENTRALE POST AMBULANCE- samenzang
contracten af te sluiten, voor het
tel. 13355,
VERVOER
(CPA) KENNEMER- Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St. schoonhouden van de Plesmanschool,
Fllerlnga, tel. 12181 en Zwerver, tel. LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
Caeciliakoor, Fr. Meijer, 'Een stem de Van Heuven Goedhartschool en de
12499.
herkennen'
Gertenbach Mavo. Dit werkt door in
TAXI: tel. 12600.
de 'overschrijdingsvergoeding' aan de
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandv.d.NAZARENER, Zij lweg 218, bijzondere scholen, waardoor in totaal
arts bellen.
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- KERK
een besparing van ƒ 73.000,- ontstaat.
weg l, Zandvoort. Spreekuur op Haarlem
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, maandag en donderdag van 1.30 tot zondag 09.30 uur: Zondagsschool en In totaal wordt zo voor een bedrag
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
3.00 uur door de heer Fr lts van Veen of bijbelgespreksgroepen
van ƒ 550.000,- het voor 1988 verwachte
uur: morgendienst
na telefonische
afspraak. Tel: 10.30
19.00 uur: Avonddienst Ds. J. van Ot- begrotingstekort gedekt. Hoe het resWIJKVERPLEGING: Voor informa- 02507-19393
terende bedrag van ƒ 250.000,- gevonterloo/Ds. J. Overduin
:ie over de dienstdoende wijkverpleeg- BELBUS:
den moet worden, wordt nog niet conWoensdag
20.00
uur:
Bijbeloverdenkundige: 023-313233.
Het is nu mogelijk voor inwoners van king/bidstond
creet ingevuld. In de meerjarenra55 jaar en ouder gebruik te maken van
ming zijn een aantal mogelijkheden
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine de bus van het vervoersproject.
om te bezuinigen aangegeven. Een
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Men belle hiervoor: 24 uur van tevo- NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- deel hiervan wordt nog uitgewerkt.
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. ren:
SCHAPSBOND
Als een van de mogelijkheden werd
ledere veertien dagen samenkomst op vorig jaar genoemd, de Gertenbach
Huls In de Duinen: tel: 13141,
MERENARTS: Mevrouw Dekker, Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar maandag 15.00 uur, tel: 14878
Mavo te verhuizen naar het gebouw
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. sociaal cultureel werk (zwemmen, eetvan de Jaap Kiewiet Mavo aan de Sop15847.
tafel, kaarten etc.)
tiiaweg. Uit de berekeningen is onderVan 15.00-17.00 uur: belbusfunctle (fa- JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-tussen duidelijk geworden, dat dit
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer miliebezoek, boodschappen doen etc.) woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- nauwelijks rendabel is. Zodoende zal
straat 37 te Haarlem.
14444.
dit idee waarschijnlijk niet verder uitSpreekuur wijkfunctionaris Noord, STORINGSDIENST
GASBEDRIJF: Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inl'.oh- *ewerkt worden.
tingen:
R.
van
Rongen,
Van
RaepGuido van Schagen, maandag en don- tel. 17641.
horststraat 36 te Haarlem, tel.
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK 023-244553.
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, BURGERLIJKE STAND
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede- Periode:
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
re inwoner van Zandvoort geldt dat 28 april - 4 mei
donderdag Uitgave Weekmedia BV
ervoor de vrager geen kosten verbonDirecteur G C. Hollander Hoofdredacteur
den zijn.
J M. Pekelhanng
Ondertrouwd:
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Kroone, Marcel en Diependaal, Agnes
Kantoor Gasthuisplein
J
HULPVERLENING: Voor informatie, Mathilda Maria
12, Zandvoort, tel 02507 - ' i
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- Schmidt, Peter en Van de Koekelt,
17166 Postadres
postbus 26,2040 AA
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- Hendrika
Zandvoort
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u, woensdag 9-11 u;
donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel 02977-28411. Postadres
postbus 264.1430 AG Aalsmeer.
Verkoopleider. B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek. Redactiechef Dick Piet.
Abonnementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal; ƒ
21,00 per half jaar; ƒ 39,95 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis Gehuwd:
L. Davidsstraat. Eerste en derde Van Megen, Maurice Theodorus Thowoensdag van de maand van mas en Van Diemen, Johanna Petronella Antonia
17.30-18.30 uur.
Geurs, Daniël Lucas en Van Borkulo,
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't Nancy Emma
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 Geboren:
Julian, zoon van: Vork, Michael Adriuur.
anus en Lover, Anna Christina

KERKDIENSTEN

Overleden:
Van Tiel, geb. Huughe, Nicole Elmire
Georgette, oud 54 jaar
Weekend 9/10 mei
Den Tex, geb. Van Bueren, Margaretha, oud 87 jaar
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Geref- Boeljon, geb. Rinkel, Catharina Appo./Herv. dienst in Geref. Kerk, Ds. J.A. lonia, oud 80 jaar
Herksen, geb. Meijer, Geesje Evertje,
van Leeuwen
oud 86 jaar
Kindernevendienst en crèche

Het optreden trok honderden toeschouwers, die tussendoor nog getuige konden zijn van een staaltje van arrestatietechniek van de gemeentepolitie. Midden op de rijbaan
van de krocht, voor het oog van de toeschouwers werd een
verdachte gearresteerd. Het kostte de sterke arm wat
moeite, maar de man, die samen met een vriend enige
mensen had lastig gevallen, werd gearresteerd. Het mteresseerde de meeste toeschouwers nauwelijks. Met de Taptoe speelde zich voor hun ogen een boeiend tafereel af, een
waardig slot van deze koninginnedag.

Veel historie in De Klink

Tekort gemeentebegroting
Vervolg van pagina l .

enkele grote bands in de Taptoe, onder andere Jong Damiate, met ruim vijfenzestig leden in de leeftijd van 9-14 jaar.
Ook de oudere leden van Showband Damiate traden op.
Deze formatie begint ook al internationale bekendheid te
verkrijgen en zal nog dit jaar een bezoekje aan Londen
brengen. Als klapper op de vuurpijl kwam het Leidse K &
G naar Zandvoort, een band die al veel internationale
roem heeft. De oorspronkelijke leiding van deze band was
vroeger in handen van militairen en nog steeds is er een
strak regime. Ook de toelatingseisen voor deze groep zijn
bijzonder hoog. Om een dergelijke band te krijgen, moeten
dan ook wel enige duizenden guldens op tafel gelegd worden.

In het onlangs verschenen
April-nummer van „De Klink",
officieel orgaan van het Genootschap „Oud Zandvoort",
staan voor de liefhebbers van
Zandvoorts historie weer tal
van interessante wetenswaardigheden. Vooral met een foto
van een vroegere koninginnedagviering op het „land van
Groen" heeft de redactie in de
roos geschoten. Daarop zijnbehalve de kinderspelen (ook 85
jaar geleden kennelijk al een
hoogtepunt op koninginnedag)
het wachthuisje van de Blauwe
Tram, de schoorsteenpij p van
bakkerij Carels en de torens
van het eerste kurhaus te zien.
Verder is het aardig om te lezen hoe
de heer Hoedt van het gasbedrijf bij
graafwerkzaamheden ter hoogte van
de huidige Kruisstraat stuitte op een
klein rechthoekig flesje met de aanduiding „E.S.V.O. Zandvoort", en dat
speuren naar de herkomst heeft geleid
naar een oliefabriekje dat mogelijk
eens in de omgeving van de Dr. Mezgerstraat zou hebben gestaan.
Oude schoolfoto's doen het altijd en
dat blijkt ook wel uit de belangstelling
voor de onlangs in het Zandvoorts
Nieuwsblad geopende rubriek. In „De
Klink" waren dit keer de kinderen van
de Josina van den Enden kleuterschool uit 1918 aan de beurt.
In een boeiend verhaal vertelt de
heer E. A. van den Heuvel uit Haarlem
over een houten scheepswrak bij paal
68 500, waarvan twee jaar geleden door
een groep duikers uit Amsterdam on-

der leiding van scheepsarcheoloog G.
J. van Gortel een deel werd blootgelegd. In het personeelsblad van J. G.
Nelis, één van de bedrijven die aan de
opgraving heeft meegewerkt, schrijft
de heer Van Gortel over zijn bevindingen bij het onderzoek van het wrak.
Hoewel dit veel informatie opleverde
zou de scheepsarcheoloog toch graag
willen weten waar het scheepswrak
vroeger lag en wanneer het voor het
eerst is waargenomen. Reacties van
hen die meer van het schip weten, en
dat zullen waarschijnlijk oudere inwoners zijn, ziet zowel hij als het Genootschap „Oud Zandvoort" met belangstelling tegemoet.

De Zandvoortse Bridge Club speelde
vorige week woensdag haar derde wedstrijd in de vijfde en laatste competitie.
Het pas naar de A-lijn gepromoveerde
paar, de heren Van de Moolen en Oostermeijer boekten hun eerste overwinning en scoorden 56,25%. Het constant spelende koppel De Leeuw/Braun werd tweede met 55,80%. Hierdoor bezetten zij nu ook de tweede
plaats in deze groep, aan kop gaan nog
steeds de heren Emmen.
In de B-lijn bereikte het echtpaar
Paardebek met 59,72% de beste score,
tweede werd hier het gelegenheidsteam Groen/De Vries met 57,74%. In
deze groep blijft het echtpaar Peeman
aan kop, gevolgd door het echtpaar
Paardebek, dat tot op 3% is genaderd.
In de C-lijn werden de heren Overzier en Van de Staak eerste met
56,78%, waardoor zij riant op kop blijven in deze groep. De dames Lemmens
en Roest werden woensdag tweede met
een goede score van 56,07%. De tweede
plaats in de competitie wordt bezet
door mevrouw Slegers, ondanks het
gemis van een vaste partner.
Bij de D-lijners scoorde het koppel
Keur/Notterman er weer lustig op los.
Met 63,39% werden zij eerste. Daardoor staan zij met de zeer hoge totaalscore van 188,93%, over drie wedstrijden, bovenaan in de competitie. De
dames Van de Meer en Veldhuizen
werden woensdag tweede met 60,21%.
De tweede plaats in de competitie
wordt bezet door mevrouw Ten Broeke
en de heer Brandse.
Inlichtingen over de Zandvoortse
Bridge Club kan men krijgen bij de
wedstrijdleider, de heer C. Braun, tel.'
14060 of mevrouw E. Visser, tel. 18570.

Zeevisvereniging
De Zandvoortse Zeevisvereniging
heeft zondag 26 april haar laatste wedstrijd op de Umuidense Zuidpier gevist. De volgende wedstrijden zullen
allemaal op het strand worden gehouden.

Zowel het weer, met zijn zomerse
temperaturen, als de vangst zaten
zondag goed mee. Het beste vingen Cas
Al, die eerste werd, Melwin Dröse,
tweede, en op de derde plaats Henk
Het blad, waarin ook de Folklore- Bluijs.
vereniging „De Wurf" en de Zandvoortsche Bomschuit Bouwclub hun activiteiten vermelden, wijdt uiteraard veel
aandacht aan het boekwerkje „Uit
Zandvoorts verleden". Het is het eerste
project van de Community Service van
Postzegelvereniging I.V. Philatelica,
de Rotary Club Zandvoort, die het fi- afdeling Haarlem/Schalkwijk, houdt
nancierde en bovendien het batig saldo vrijdag 8 mei de laatste bijeenkomst
zal aanwenden voor het verder doen van het seizoen 1986-1987. Er is geleherleven van het vroegere Zandvoort. genheid om postzegels te ruilen en een
Onderwerpen als de renbaan, het oude leuke veiling bij te wonen. Postzegelmannen- en vrouwengasthuis, de kle- liefhebbers, ook niet-leden, zijn hier
derdracht en de visserij liggen het ge- welkom.
nootschap na aan het hart en het is dan
ook niet verwonderlijk dat in „De
De veiling wordt gehouden het
Klink" het boekje van harte wordt aan- Wijkcentrum, Oostenrijklaan 58,
bevolen.
Haarlem. Aanvang 20.00 uur.

Philatelica

Tweede concert Vrouwenkoor
ZANDVOORT - Het Zandvoorts voorbereidingen is succes bijna verzeVrouwenkoor geeft zaterdag 16 mei kerd Aanvang 20.00 uur.
haar tweede concert, wat zal plaatsvinden in de Hervormde Kerk op het
Kaarten kunnen gekocht worden bij
Kerkplein. Als gast hierbij is het koor schoenhandel Bata, de AKO en Bluijs
Polynynnia Mariadorf uit Duitsland Bloemen in Zandvoort-Noord.
uitgenodigd. Gezien de inzet bij de

Veel kijkgenot op expositie
ZANDVOORT - Aan de expositie over schoenen en aanverwante zaken, die momenteel in het Cultureel Centrum
is te zien, hebben bijna zestig
personen en instanties, waaronder enkele musea, hun medewerking verleend. Het resultaat is een bijzonder veelzrjdige tentoonstelling, een boeiend
kijkspel, waarvoor men nog tot
en met 24 mei op het Gasthuisplein terecht kan.
Honderden schoenen in allerlei vormen en maten, van heel eenvoudig tot
bijzonder excentriek, van zeer oud tot
uiterst modern, dat alles is te vinden
in het Cultureel Centrum. Tot de oudste exemplaren behoren wellicht de
schoenen die tevoorschijn kwamen
van onder een negentiende eeuwse
vloerophoging in de Leidse Pieterskerk. De buurt waarin de kerk staat,
was in die tijd zeer arm, wat ook duidelijk te zien is aan het schoeisel. Dit is zo
ver 'op' gelopen, dat er van bijvoorbeeld de zool maar heel weinig over is.

Ook heel oud is een aantal van de
balletschoentjes, waarmee een van de
vitrines is ingericht. Volgens schatting stammen zij uit de jaren 1810 tot
1850. Er zitten heel bijzondere modellen bij, want de balletschoen was in die
jaren niet zo miniscuul en verfijnd als
tegewoordig. Een van de tentoongestelde pantoffeltjes, van rond de eeuwwisseling, heeft ook wel iets weg van
een balletschoentje. Het zijden, gewat*.eerde, puntvormige muiltje heeft een
hakje en een kleine bontkraag en is
• De expositie in het Cultureel.
een juweeltje om te zien. Naast dit fijCentrum toont heel oude, maar ook nere werk zijn ook allerlei andere stijzeer moderne schoenen.
len te zien.

Een deel van de tentoonstelling bij is de kleine maat van de damestoont damesschoenen van de laatste schoentjes, wat te maken heeft met de
vijfenzestig jaar, onderverdeeld in ver- oude gewoonte om al tijdens de kinderschillende periodes en stijlen. Het ex- jaren de voeten af te binden. Het geperimentele karakter van de mode in volg van dit gebruik was, dat de voetjes
de afgelopen decennia komt hier dui- zeer kort bleven, met een hoge wreef.
delijk naar voren. Schoenen in allerlei
vormen. Bijzonder lompe laarzen met Een aantal van de zeer mooi versierde
dikke plateau-zolen en ruim tien cen- schoentjes is naar deze vorm gebouwd.
timeter hoge hakken, tot zeer ranke, Het afbinden is sinds 1912 afgeschaft.
'chique'
uitgaansschoentjes
met
naaldhakjes. Daarbij zijn er uiteraard
Naast gewoon schoeisel bevat de
ook veel verschillende kleuren.
tentoonstelling ook een aantal zaken
Diverse musea hebben aan de ten- die zijdelings met dit onderwerp te matoonstelling meegewerkt, zoals het Le- ken hebben. Zo zijn er diverse schaatder- en Schoenmuseum uit Waalwijk sen te zien, zoals bijvoorbeeld een vrij
en het Volendams Museum. Vooral uit zeldzame klompschaats, met een echte
dit laatste plaatsje zijn enkele zeer klomp op het glij-rjzer. Deze is wel wat
fraaie schoenen en slippers aanwezig. meer gestroomlijnd dat de gebruikelijke klompen. Verder zijn er sportschoeOok Staphorst is vertegenwoordigd nen van voor de oorlog, een voetbalmet onder andere een paar ouderwetse schoen van bijna een meter lang en in
zwarte schoenen met grote gespen. En tegenstelling tot deze reus tientalle
waar het Nederlands schoeisel betreft, piepkleine kinder- en poppenschoenmogen de klompen natuurlijk niet tjes, van kleine sandaaltjes tot glitteontbreken. Ook hiervan is er een uit- rende ball-room hakken. En wat te
gebreide verzameling, waaraan onder denken van de kleine collectie trouwandere Klompenmakerij De Zaanse schoenen?
Schans medewerking heeft verleend.
Daarnaast is er een grote hoeveelOok aan de produktie van klompen
wordt aandacht besteed. In dezelfde heid aan specialistisch schoenmakersruimte staan verder nog zeer hoge gereedschap, leesten, schoen- en laarslaarzen, die gebruikt werden door een spanners, lepels, gespen en verf. Vegarnalenvisser en een zilverkleurig ters zijn rijkelijk vertegenwoordigd in
paar dat door Rutger Hauer werd ge- een 'kostuum' en een wandkleed, die
dragen tijdens de opnamen van de beide geheel uit dit materiaal zijn opgebouwd. Daarnaast zijn ook nog enserie Floris.
kele aquarellen en schilderijen te zien,
eveneens met schoenen als onderwerp.
Al met al een bijzonder complete tentoonstelling, een (gratis) bezoekje aan
Verbazingwekkend is de grote hoe- het Cultureel Centrum Zandvoort,
veelheid buitenlands schoeisel. Naast Gasthuisplein 9b, zeer zeker waard.
exemplaren uit het 'oostblok', Afrika De expositie duurt tot en met 24 mei
en Noord-Amerika, is er vooral veel en is dagelijks geopend van 13.30 uur
materiaal uit verre oosterse landen. tot 16.00 uur, behalve op maandag en
Met name uit China. Opvallend daar- dinsdag.

China
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Voor de liefste
moeder
haal je ze bij

Het Parool
vraagt een

bezorger

bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
DE SPECIALIST IN AL UW
BLOEMWERKEN

Verwen moeder eens extra met

voor

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 1 20 60

strandverkoop
Aanmelden: tel. 17215.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd .n poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

VRAAGT:

* Kelner/serveerster
* Buffetbediende
* Schoonmaakhulp
Sollicitaties:

Restaurant „La Reine"

Paten
film

Filmverhuur 8 mm met of zonder projector
en 16 mm tekenfilms verhuur.
Ook verhuur van VHS videofilms
Bel dan PATENT-FILM, Hogeweg 45
Amsterdam-Oost - Tel. 020-939929

Kerkstraat 15. Tel. 12253.

Zandvoopts Nieuwsblad

COEBER6H
KIRSBE
KERSEN LIQUEUR

LQSSEVEHKQOPADBESSEN
Fa. Kroonenberg,
Kerkstraat 12,
De Spar,
Celsiusstraat 192,
Weekmedia,
Gasthuisplein 12,
Sig.mag. Lissenberg,
Haltestr. 9,
Fa. Veldwijk,
Haltestr. 22,
AKO, Kerkplein 3,
Drog. Bakels,
Kerkstraat 31,
Sig.mag. De Krocht,
Gr. Krocht 17,
T. Goosens,
Pasteurstr. 2,

12

Zandvoort
Zandvoort

TIA MARIA
BESSENJENEVER
KOFFIE LIQUEUR

BOOTZ

BA,LEÏS

|R,SH CREAM

1095

O 4 95 1495 '
Nü£4. Nu 1*1. Nu

Zandvoort

COINTREAU

JAGERMEISTER

Zandvoort

LIQUEUR

KRUIDENBITTER

PERZIKEN LIQEUR

Nu !£•
BURDON
SHERRY

FREIXENET
VIN MOUSSEUX

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

Zandvoort
Zandvoort
Zaterdag en zondag
Zandvoort

Appelgebak met slagroom

Zandvoort
Zandvoort

Meeneemprijs ƒ1,50
HALTESTRAAT 13 - TEL. 14738

verzorgd en bezorgd
Kerkstraat 12a, 2042 JE Zandvoort

jM üan'OeciRsen ba Tei .02507/12532
•AM

EVEN LEKKER
D'R UIT IN DE
BONTE WEVER

GRATIS PROEVEN BIJ AART VEER
heerlijke exotische vrucht
DE MANGO

Met maar liefst 40.000 m2 bebouwde oppervlakte is de Bonte Wever in Slagharen m het mooie
Overijssel het meest complete overdekte recreatieproject van Nederland.
Waar elders vindt u onder één dak alle voorzieningen die uw vakantie tot een hoogtepunt maken.
Weer of geen weer, in de Bonte Wever schijnt altijd de zon.
Met z'n 204 comfortabele hotelkamers, voorzien van t.v., douche/bad en toilet is de Bonte
Wever het grootste hotel van Noordoost-Nederland en daarmee een vakantieoord van allure.
Speciaal voor gezinnen zijn er luxe kamers met een aparte kinderslaaphoek.
Om sportief te ontspannen kunt u gebruik maken van de 12 kegel/bowlingbanen, de midgetgolfbaan, de tennisbanen of de squashbaan.
Napraten over al uw belevenissen kunt u m één van de acht bars of op het overdekte dorpsplein
met z'n gezellige terras en Nederlands grootste modelspoorbaan. Gezelligheid kent geen tijd.
De sfeervolle bistro en het varieteitenrestaurant staan borg voor een uitstekende verzorging
van de inwendige mens.

ter kennismaking
Donderdag - vrij - zat.

1,95

NIEUW IS HET TROPISCH ZWEMPARADIJS.
Niet zo maar een bad, maar een droomlandschap in Chinese stijl.

AART VEER

Er heerst een atmosfeer die rust uitstraalt. Geheel m overeenstemming met de Chinese cultuur is
een zwemparadijs ontstaan dat op dit moment nergens in Europa te vinden is.
Alle attracties die men in een tropisch zwemparadijs mag verwachten zijn aanwezig. Op de benedenverdieping kunt u zittend of liggend tot rust komen m bron bruisend water of masserende
waterstralen van het waterkanon.
Rond het eiland met een heuse Chinese Jonk loopt een wildwaterkreek waar men met een snelheid van 10 meter per seconde wordt meegesleurd. Een waterspuwende draak vormt een
speels element in het geheel. Het bassin zelf mag er ook wezen. Het is voorzien van verschillende dieptes, geschikt voor volwassenen als voor de allerkleinsten. Via een smalle doorgang
zwemt men naar het buitenbassm.
Aan de waterbar is het gezellig toeven als men een drankje wil nuttigen, of wil schuilen voor een
spontane tropische regenbui.
In een temperatuur van 38 graden ondergaat men een massage in een van de vele hotwhirlpools, of kan men rusten op de zitjes en ligbanken. Handdoeken worden overbodig als men zich
laat drogen in de hete Sahara-wmd om daarna in één van de 20 zonnegrotten relaxed bruin te
worden.
Zowel op de beneden- als bovenverdieping kan men gebruikmaken van één van de drie sauna's,
met de daarbij behorende koude dompelbaden en diepvriesruimte. Op het gebied van baden zijn
er ook nog de Turkse stoombaden en de zoutbaden. Ook kan men de weldaad van eucalyptusdampen ondergaan. Slappe spieren kunnen aangesterkt worden m het hypermoderne fitnesscentrum, al of niet onder deskundige begeleiding.

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25
tel. 14404

Fa. Gansner & Co.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Ter gelegenheid van de opening van dit tropisch zwemparadijs biedt uw
krant u een midweekarrangement dat echt „all-in" is.

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Wat te denken van:
- ontvangst met koffie en gebak
- 3 overnachtingen (ma. t/m vr.) in een van de luxe hotelkamers op basis van half pension (ontbijt + diner of buffet)
- een keer gebruik van de midgetgolfbaan
- lekker genietend van een spannende film m de luxe servicebioscoop én natuurlijk (3 uur) gebruik van het tropisch zwembad (inclusief alle faciliteiten).

U BETAALT TEGEN INLEVERING VAN
ONDERSTAANDE BON SLECHTS
Deze aanbieding geldt van 25 mei t/m 1 juli 1987.
Verdere info en reservering
De Bonte Wever
Prinses Marijkelaan 36
7776 XG Slagharen
Tel. 05231-2633
Wel even melden dat het om de Weekmedia-aanbieding gaat.

VOORDEELBON WEEKMEDIA

f 200,- p.p.

-VAN DIE GEKKE BLAASJES BELACHELIJK HÈ?
BLEEK 'T N01ABENE HERPES TE ZIJN:'

WOAW

Blaasjes op afrondde geslachtsdelen. Vervelend denkje, maar het
zal wel weer overgaan. Toch kan het een geslachtsziekte zijn Geslachtsziekte
krijg je bij het vrijen En het gaat niet vanzelf over
Ga bij twijfel naa' de dokter. HIJ is de enige die je kan helpen
En waarschuw degene(n) met wie je de laatste tijd sexueel contact hebt gehad.
Zij moeten ook naar de dokter. Verdere informatie, adressen en telefoonnummers vind je m de uitgebreide folder over geslachtsziekten.^
je kunt onderstaande bon - m voldoende ,_
gefrankeerde envelop - opsturen naar de SOA
Stichting, Wïttevrouvvensinge/ 74,3572 CD Utrecht Sluit een postzegel voor antwoord bij

Grote Krocht 7

^ ^

Bonte Wever Slagharen Midweekarrangement
Periode 25 mei t/m 1 juli 1987 ƒ200,- p.p. per midweek
Naam:
Adres:
Plaats:

Postcode:

Telefoon:

Aantal personen:

p.st.

PERSCOMBINATIE TRANSPORT

Regelt 't wel
en snel.

r GESLACHTSZIEKTE GENEZEN BEG/NT BIjjEZElf.
Stuur mij de gratis folder over geslachtsziekten
Naam
Adres
Postcode/Plaats.

,

_

|
Publikatie aangeboden door dit blad m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame.
l
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ZANDVOORT - In de handbalcompetitie was dit weekend weinig succes
voor ZVM weggelegd. De dames verloren na een gelijkopgaande eerste helft
^rnet 5-7 van Graftdijk en de heren wer• "den door S&K met een 13-11 nederlaag
-''.naar huis gestuurd.
t'
-U' In de eerste helft speelden de ZVM
'-Jiandbalsters een goede partij en waren
»? <de gelijken van Graftdijk. Verdedigend
•*«liep het goed en met snel aanvalsspel
V^werd Graftdijk verrast wat een 3-3 rust[-•^stand opleverde. In de tweede helft was
."•ïbalverlies noodlottig en Graftdijk liep
JSveg. Bovendien liet ZVM twee straf•jt^worpen ongebruikt. Een euvel dat de
•*«laatste weken meerdere punten heeft

Z'meeuwen-handballers
moeten onderspit delven
gekost. Nu kon Graftdijk de strijd winnend afsluiten met 5-7.
Doelpunten ZVM: Yvonne de Jong 2,
Janna ter Wolbeek 2, Rini Cappel 1.

Heren
Op een door regenbuien spekglad veld
kwam ZVM vooral in de eerste helft
niet uit de voeten. S&K speelde gewaagder en had geen moeite de ZandStand: Kolping 11-18, Graftdijk 11-14, voortse defensie uiteen te spelen. AanDe Blinkert 11-14, IJmond 11-14, Alc- vallend kwam het er bij ZVM ook niet
maria Vitrix 11-13, ZVM 11-4, Meteoor uit wat inhield dat S&K met een 7-2
12-1.
voorsprong kon gaan rusten. In de

tweede helft vlotte het duidelijk beter
bij de Zandvoorters en werd de achter,volging ingezet. Met enige fraaie doelpunten werd de kloof steeds kleiner en
met moeite kon S&K overeind blijven.
De ZVM eindsprint was net niet voldoende om een punt aan dit duel over
te houden. De Zandvoorters verloren
met 13-11.

•5

Zandvoortmeeuwen veegt vloer
aan met titelkandidaat Schoten

ZANDVOORT - Aan het spel
was niet te zien dat Schoten
voor een kampioenschap
streed en dat Zandvoortmeeuwen in aanmerking komt voor
Stand: VZV13-23, S&K 13-18, Berdos
13-16, ZVM 13-15, Accom KSV 13-15, degradatie. De Zandvoorters
IJmond 13-14, Meervogels 13-3, CSV 13- grepen de laatste strohalm
door flink uit te halen en de
0.

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 4,
Dirk Berkhout 2, Ronald Vos 2, Wim
Brugman l, Hans Moll l, Guido Weidema 1.

ZHC-teams tonen verrassend hockey
SVGEND
t-Voetbal

4/Zondag:
NAS-Zandvoortmeeuwen
J I' 14.30 uur te Halfweg.
jj» Zaterdag: Zandvoort'75-SIZO 14.30 uur
?'binnenterrein circuit.

'.*• Hockey

'^ -Zondag: ZHC dames-Amersfoort 13.00
'.-^uur Duintjesveld.

"."Handbal

'^Zondag: Umond-ZVM-dames 13.00 uur
*'•ZVM-heren-Berdos 14.15 uur binnen-tjterrein circuit.

l -Zaalvoetbal

«v'tVrijdagavon'd in de Pellikaanhal: 19.00
Sluur Zandvoort'75 dames-De Brug;
£••19.45 uur Zandvoortmeeuwen A-Jun.•,,''IJmond'73; 20.30 uur Nihot L.-Concor>~Idia; 21.25 uur TZB 5-Hoofddorp 2; 22.10
!>uur TZB 4-Zandvoort Centrum 2.
~* Maandagavond in de Pellikaanhal:
•"119.00 uur Zandvoortmeeuwen A-Jun.**HBC; 19.45 uur Bekerwedstrijd; 20.40
^•uur Zandvoortmeeuwen 4-BSM 3; 21.25
., -uur Bekerwedstrijd; 22.20 uur TZB 6-

^Standen
^voetbalclubs
>Derde-klasse KNVB
>Schoten
21-27 ZW
21-21
"Haarlem
21-25 NAS
21-21
^Zaandijk
21-24 KFC
21-20
«Wijk aan Zee21-23 Volewijckers 21-17
*DEM
21-22 Zandv.m. 21-16
*Halfweg
21-21 Schellingw. 21-15

-Vierde
klasse KNVB Zaterdag
-f
De Beursb.
Swift
SVJif
SIZGj,
Halfweg
SCW

In het spel van de ZHC-hockeyers
21-20
21-17
21-16
ZANDVOORT - Bij het nade21-16
21-11 ren van het eind der hockey21-10 competitie komen de. teams

SMS klopt Z75
ZANDVOORT/NIEUWVENNEP - Voor Zandvoort'75
valt er weinig eer meer te behalen in deze competitie. Met nog
een wedstrijd te gaan is een
vierde plaats waarschijnlijk.
Tegen SMS, dat nog kans heeft
op een kampioenschap, kónden de Zandvoorters niet tot
goed tegenspel komen, en verloren met 2-0.

Foto: Bram Stijnen

zit duidelijk een stijgende lijn.

van ZHC er steeds beter in. Het
herenteam, dat vorige week
ook al prima speelde, leverde
wederom een goede prestatie
door Terriërs met 3-1 te kloppen. De ZHC-dames namen het
op tegen Gooische en behaalden een zeer verdienstelijk gelijkspel, 1-1. Komende zondag
wordt de laatste competitiewedstrijd afgewerkt.

onvoldoende werd weggewerkt uit de
cirkel. De Zandvoorters waren geenszins uit het veld geslagen en in de volgende minuut lag de gelijkmaker in het
doel. Een strafcorner werd door een
Terriërs verdediger van de doellijn gewerkt doch de rebound was voor Mare
Meijer die fraai scoorde, 1-1.
ZHC gebruikte de vleugels goed en
zette prima aanvallen op. Dat leverde
goede kansen op maar het duurde tot
de 25e minuut eer een voorsprong genomen werd. Een snelle aanval werd
uitstekend door Wouter Kolk afgerond, 2-1. Terriërs kwam sporadisch in
de aanval en die enkele keer gaf dat
totaal geen gevaar in de ZHC cirkel.

Vanaf het eerste fluitsignaal heeft
ZHC de teugels stevig in handen genomen en drong Terriërs geheel terug.
Toch kwam ZHC na vijf minuten spelen op een 0-1 achterstand toen de bal

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. Een sterk ZHC dat leek af te
gaan op een grote overwinning. Eerst
werd nog een doelpunt om onduidelijke redenen afgekeurd doch vijf minu-

Die stand was al bij de rust bereikt en
SMS had de medewerking nodig van de
Zandvoortse doelman die onder de bal
doorging. Na het tweede doelpunt
kreeg SMS nog een strafschop maar
miste die. In de tweede helft was er te
weinig overtuiging in het Zandvoortse
ZANDVOORT - Het jaarlijkspel om nog iets aan de 2-0 achterstand
te doen. Zaterdag aanstaande staat de se sportweekend van SC Unilaatste competitiewedstrijd op het pro- cum'73 stond dit jaar geheel in
?ramma en wel in eigen huis tegen het teken van de tafeltennis5IZO.

ten voor het einde was het toch raak schade beperkt houden tot deze achtoen Wouter Kolk een strafcorner in- terstand.
sloeg, 3-1.
In de tweede helft draaide het bij
ZHC steeds beter en heeft Gooische
Coach Ron Roodhart was best te geen kans meer gehad. De Zandvoortse
spreken over dit resultaat. „We hebben dames trokken ten aanval en rtat levergegokt op de aanval en dat is goed ge- de de verdiende gelijkmaker op, 1-1.
lukt. Op het middenveld vingen we ZHC ging goed door en schiep enige
Terriërs goed op en dan snel eruit. Ja, kansen op de overwinning. De Gooiwe hebben zeer goed gespeeld en Ter- sche doelvrouwe was echter uitsteriers heeft totaal geen kans gehad," al- kend op dreef en voorkwam met gave
dus Roodhart.
reddingen dat ZHC met de winst ging
strijken.
De ZHC-dames speelden onder erbarmelijke omstandigheden tegen
Gooische. De regenbuien maakten het
spelen op kunstgras erg moeilijk en
ZHC had tijd nodig zich daaraan aan te
passen. Gooische lukte dat beter en al
snel keek ZHC tegen een 1-0 achterstand aan. Tot aan de rust kon ZHC de

Tafeltennis in Nieuw

Zesde plaats voor
Carrouselgroep

sport. Meer dan 200 deelnemers - jeugd en senioren - van
20 tafeltennisverenigingen uit
het gehele land konden het afgelopen weekend hun hart ophalen. Want als de SC Unicum
een toernooi organiseert dan is
er spektakel, zijn er prachtige
prijzen en heerst er een gezellige sportieve sfeer van elkaar
ontmoetende sportmensen.

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag nam de carrouselgroep
Sandevóerde 2 van manege Filip Dros deel aan de Nederlandse
Kampioenschappen
Carrouselrijden in de C-poule. Ook enige invaliden tafeltennisvereDeze werden gehouden in ma- nigingen waren weer aanwezig. Intenege Reijerbos te Ridderkerk. gratie tussen valide en invalide sporSandevóerde 2, dat vorig jaar promoveerde, behaalde de zesde plaats
met 35,77 punten, wat iets beneden de
verwachting was. De carrouselgroep
reed echter een goed programma en
kan terugkijken op een geslaagde wedstrijd. De Prix d'Elegance voor het
schoonste geheel werd toegekend aan
de Dordrechtse Manege.
Zondag 17 mei neemt de carrouselgroep Sandevóerde l deel aan de Nederlandse kampioenschappen carrouselrijden in de B-poule in manege Any
Dale te Muiderberg.

TENNISCLUB
ZANDVOORT

Mede door de straffe wind mee was
Zandvoortmeeuwen in de eerste helft
duidelijk sterker dan Schoten. Het
overwicht leverde in het eerste kwartier weinig op maar allengs werd de
druk groter. Eerst kon de Haarlemse
doelman een vrije trap netaan onschadelijk maken maar in de 25e minuut
ging hij grandioos in de fout. Richard
Kerkman ging een door hemzelf gegeven pass achterna en de bal leek een
gemakkelijke prooi van de Schotendoelman te worden. Deze raakte de bal
echter maar half en Richard Kerkman
kon de bal in het verlaten doel deponeren, 1-0. Een geweldige opsteker voor
de Zandvoorters die sterk door gingen
en nog voor de pauze op een 2-0 voorsprong kwamen. Na een hoekschop
wist Jan Hein Carree in een kluwen
van spelers de bal over de doellijn te
knallen.
In de tweede helft had trainer Cees
van Sloten Jos Baas in de ploeg gebracht voor Bert van Meelen, en transporteerde Frans Post van de voorhoede naar de achterhoede. Dit bleek een
prima ingreep en Schoten heeft vrijwel
geen kans meer gehad. In de eerste
minuut moest de Zandvoortse doelman Wim van der Kuijl handelend optreden. Een keihard schot ranselde hij
onder de doellat vandaan en voor het
overige werden de hoge voorzetten
meestal een prooi van de uitstekend op
dreef zijnde Riek Keur. De counters
van Zandvoortmeeuwen waren zeer gevaarlijk, vooral als Jos van der Meij in
balbezit kwam. Hij was niet op een
reglementaire wijze af te stoppen. Een

Schoten-verdediger sabelde Van der
Meij keihard neer en kon terecht naar
de kleedkamer vertrekken.
Met tien man was Schoten een geslagen ploeg. In de volgende fase deed
invaller Jos Baars van zich spreken.
Eerst liet hij een mogelijkheid op een
doelpunt liggen doch een minuut later
rondde hij een aanval bekwaam af, 3-0.
Een minuut later scoorde Baars wederom, zeer fraai doch met een boog
verraste hij zijn eigen doelman, 3-1.
Zandvoortmeeuwen bleef echter feller
en beter spelen en na een half uur was
het Alwin Leysner die schitterend de
bal over de Schoten doelman lepelde,
4-1. In de slotfase kreeg vooral Jos van
der Meij loon naar werken toen hij 5-1
scoorde en even later vanaf de strafschopstip, nadat hij ten val was gebracht, opnieuw mocht scoren, 6-1,

Tevreden
Trainer Cees van Sloten was natuurlijk tevreden over dit succes, maar is
toch bang het niet te redden. „Ik had
niet gedacht dat het zo ver zou komen.
Het is jammer dat we eventueel zullen
degraderen, maar we hebben vandaag
laten zien dat het best kan. We doen
niet onder voor andere teams. Ik zoek
niet naar excuses maar het heeft erg
tegen gezeten dit seizoen. We hopen
het volgende week nog te kunnen redden maar we hebben het niet in eigen
hand. Vandaag hebben we vooral in de
tweede helft erg goed gespeeld en kunnen volgende week, met een overwinning afsluiten, zou dat fijn voor de jongens zijn en kunnen we volgend jaar
daarop verder bouwen," aldus de'
Zandvoortmeeuwen-trainer, die hoopt
dat Zaandijk zondag van De Volewijckers wint en dat Zandvoortmeeuwen
door winst bij NAS alsnog het derdeklasserschap kan behouden.

Olympia organiseert fietstocht
over Kraansvlak en Visserspad

H';BSM 2. '

'\
ia '

Aalsmeer
21-32
SMS
21-31
'Hoofddorp 21-27
Zandvoort'75 21-25
DSC'74 '
21-25
De Geuzen; 21-22

toekomstige kampioen Schoten met maar liefst 6-1 te verslaan. De laatste competitiewedstrijd moet de beslissing
brengen, maar dan moet in ieder geval gewonnen worden
van NAS.

ters gaat zo ongemerkt en zo plezierig
dat het een lust is om het te beleven.
Natuurlijk waren ook de tafeltennissers van Unicum van de partij om te
proberen beslag te leggen op de ereprijzen. Bij de jeugd was alleen Anthony
Bakker in de pupillenklasse succesvol
met een 4e prijs. In de recreatieklasse
senioren slaagde Marjan van Zutphen
erin een derde prijs te bemachtigen
terwijl in de 6e klas NTTB onze Mart
de Ruig de eerste plaats bereikte na
een slopende finalewedstrijd tegen de
zeer sterke Gerard Maas van de Zpetermeerse Inval de sportclub. Unicumspeler Jos Kaarman schakelde HTCspeler C. Kastelein (Hoofddorp) in dezelfde finale uit en scoorde een prima
derde plaats.

Zaterdagochtend om 10.00 uur opende voorzitter Dick ter Heijden het
tweedaagse tafeltennisfestrjn en gaf
het startsein voor de jeugdwedstrrjden.
Op vijftien tafeltennistafels opgesteld
Uitslagen zondag 3 mei.
TCZ 1-ELTV 3 8-0, Leeuwenbergh 3- op de royale Brink van Unicum (de
TCZ 2 2-6, TCZ 3-Aemstelspelers 2 4-4, grote koepelzaal) begonnen ruim 90
TCZ 4-Heemstede l 5-3, TCZ 5-WGA 2 jeugdleden in verschillende klassen
6-2, HBC 1-TCZ 6 8-0, Nootdorp l (hè- aan hun toernooi waar pas 's avonds
ren)-TCZ l 2-4, Dem l (heren)-TCZ 2 3- rond half zes de finales werden af geslo3, Kontakt l (jeugd)-TCZ l 0-8. TCZ 2 ten met een prijsuitreiking. In de eerste klasse junioren waren vele tafelten(jeugd)-Hillegom 2 0-8.
nis-vedetten uit Kennemerland actief
in een 8-kampstrijd waarin maar liefst
Programma zondag 10 mei
TCZ 1-Pellikaan Tennis 2 (Goirle), Oud 28 wedstrijden werden afgewerkt. JeBeijerland 1-TCZ 3, Hillegom 2-TCZ 4, roen Verdonk van GTTC Haarlem
Martinus 1-TCZ 5, Nieuw Vennep 5- bleek duidelijk de sterkste te zijn, ArTCZ 6, TCZ 2-Sittard 2, TCZ l (heren)- jun Beens van TTV Castricum noteerDijkzicht 2 (Volendam), TCZ 2 (hè- de een tweede plaats gevolgd door Sanren)-Kadoelen l (A'dam), TCZ l der Belïen van GSV Heemstede. Dat
(jeugd)-Heerenduinen l, Dem 2 deze jongens echt moe waren was begrijpelijk want met elkaar hadden zrj
Qeugdj-TCZ 2.

de start van ruiters van Filip Dros en
fietsers van Olympia, die als eersten
vertrekken voor een rit over ongeveer
vijftien kilometer. Daarbij kan een ieder, jong en oud, gratis meedoen aan
deze tocht.

De tocht gaat via het fietspad door
het Kraansvlak - Zeeweg - Tetterodeweg - Brouwerskolkweg - Duinlustwerg en via het Visserspad terug naar
Zandvoort. Iedereen die kennis wil maken met deze prachtige uitbreiding van
de recreatieve fietsmogelijkheden kan
tussen 10.00 uur en 1.00 uur GRATIS
een deelnemerskaart/routebeschrijving afhalen in het restaurant van Filip
Beide fietspaden voeren door een Dros ruitersportcentrum aan de Keesprachtig stuk duingebied en kunnen omstraat in Zandvoort.
beschouwd worden als een welkome
uitbreiding van de Zandvoortse recreaNadat de tocht door de deelnemers is
tieve fietsmogelijkheden. Daar langs volbracht kan de kaart ingeleverd worhet fietspacl''cloor het Kraansvlak ook den in de hal van de Jaap Kiewiet Mavo
een nieuw ruiterpad is aangelegd, zal aan de Sophiaweg. Dit kan tot 14.00
Filip Dros ruitersportcentrum even- uur. ledere deelnemer/ster ontvangt
eens aandacht aan de ingebruikstelling dan een vaantje als herinnering aan
besteden. Zo is op 9 mei om 10.00 uur deze fraaie tocht.

Wim Buchel uitgenodigd voor
kampioenschappen in Parijs

Coach Hans Langemeijer meende
dat het resultaat terecht was. „Het was
zeer moeilijk spelen onder deze omstandigheden. Daardoor was het wat
matig maar kwamen we toch tot een
verdiend gelijkspel. We hebben de kansen wel gehad maar de uitslag is wel
juist," stelt Langemerjer.

Geld en shag uit
woning gestolen

meer dan 60 maal het bekende wed- met een rolstoel altijd wel even langer.
strijdspel tot de 21 punten moeten vol- Op 17 tafels tegelijk werd eerst een
maken.
zeskamp gespeeld (15 wedstrijden)
waarna de vier hoogstgeklasseerden
Twaalf jonge knapen hadden zich in- doorgingen naar tweekampen, waarbij
geschreven voor de toch zeker ook het „Knock-out"-systeem werd toegezware 2e klas NTTB junioren waar na past. Maar bij ieder toernooi komt het
een finalepoule uiteindelijk Bas Mie- voor dat er spelers „gelijk" in punten
zenbeek van GTTC de hoogste eer op- eindigen, zodat er dan weer besliseiste. Bart van Oerle GSV Heemstede singswedstrijden moeten volgen.
en Bob Harmse van TTV Castricum
volgden. Patrick Schuddeboom van
De beste spelers bevochten elkaar in
TTV Uitgeest scoorde het best in de een gecombineerde 3e/4e klasse NTTB
derde klas en liet Leon Roozedaal van waarin uiteindelijk Mare Beilschmidt
GTTC en Martijn Langeveld van On- van GTTC Haarlem ongeslagen de fikyo Haarlem op de tweede en derde nalepoule afwerkte, Edward Kranenplaatsen achter zich. Gezien de grotere burg van GSV Heemstede werd 2e en
inschrijving voor zowel de vierde als de Hans van Meeteren van Te Zaanen
Pupullen-klasse was daar ook een vier- Haarlem ontving de 3e ereprijs. In de
de prijs beschikbaar. In de 4e klas be- Recreanten-klasse bleef Frank Driereikte Ronald Moetwil van TOG Haar- man van Invalde sportvereniging Amlem ongeslagen de eerste plek gevolgd sterdam onbetwist de sterkste. Ferry
door Simon Demmers DOKO, Martijn van Wilgen Hillegom en Marjan van
van Breukelen Heemstede en Jchn de Zutphen Unicum volgden hem op een
Munk DOKO. Zij bleken de besten van, 2e en 3e plaats. Bijna 70 deelnemers en
24 overige tegenspelende 4e klas-tafel- *deelneemsters hadden zich ingeschretennissers die helaas in de voorrondes ven voor de 5e en 6e klas NTTB.
hun krachten tevergeefs op dit viertal
Dat gaf na de 11 gehouden zeskampuitprobeerden.
wedstrijden een rijstebrijberg van
By de .jonkies" in de tafeltenniswe- kwart en halve-finalewedstrtjden, tusreld, de pupillen, werd er om elk punt senrondes en uiteindelijk langdurige
zeer fanatiek gevochten. Lange ralleys finalewedstrijden. In de vijfde klas zeen verhitte gezichtjes, treurend om gevierde Peter Hek van Te Zaanen uitverlies maar kindsblij met weer een eindelrjk over Martin Meyers van TTV
winstpartij gaven de wedstrijdleiding De Ring uit Haarlem, Bert Struik verveel werk om de vaart in het toernooi sloeg Leo Bruinen in de strijd om de 3e
te houden en het tijdschema niet a! te plaats. De laatste spelers zijn allebei lid
van HTC uit Hoofddorp. In de 6e klas
veel te laten afwijken.
scoorde Unicum-speler Mart de Ruig
Veel prima tafeltennis was er daar al de overwinning tegen Gerard Maas van
zeker te zien hoewel zij nog wel eens Doing uit Zoetermeer in een spannenmoeite hebben om elke bal, ook die de 21-15, 14-21 en 17-21 tafeltennis'vlak bij het net terecht komen, correct stand. Unicummer Jos Kaarman pakte
terug te spelen. Maar ja, daarvoor zijn gedecideerd de derde plaats van C.
het ook pupillen. Cyril Wijte van TTV Kastelein van HTC.
Uitgeest bleek het beste te spelen en
mocht een prachtige eerste prijs in ontvangst nemen, Nils Blok van GSV
Heemstede bereikte een tweede plaats
gevolgd door Louis van Galen ook uit
Heemstede en Anthony Bakker redde
de Unicum-eer met een eervolle 4e
plaats.

Lezing over
natuurlijke
zelfgenezing

Wedstrijdleider Bert de Ruig startte
zondag het senioren-toernooi waaraan
meer dan 100 spelers en speelsters
deelnamen. Meer spelers en natuurlijk
ook een zeer groot aantal gehandicapten zorgden voor een zeer grote druk
op het tijdschema. Gehandicapten spelen dan wel net zo snel of sneller dan
valide spelers,' het ophalen van een
weggeslagen bal duurt bijvoorbeeld

ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag organiseert de rijwiel
toerclub Olympia, in samenwerking met een regionaal
weekblad, een fietstocht ter gelegenheid van de ingebruikname van de twee nieuwe fietspaden in de omgeving van Zandvoort. Door het Kraansvlak is
een nieuw fietspad aangelegd
en het Visserspad is verlengd
tot aan Kraantje Lek.

ZANDVOORT - Namens de
Stichting De Rozeknop houdt
mevrouw Ruth Zwijgers dinsdagavond 12 mei in 't Stekkie
een lezing, getiteld Natuurlijke
Zelfgenezing.

ZANDVOORT - Bij een inbraak in een woning in de
Hulsmanstraat, afgelopen zondagmiddag, is een geldbedrag
van honderd gulden verdwenen.
Behalve het geld is er ook een pakje
shag weggenomen. De bewoonster verklaarde wel drie onbekende personen
te hebben zien staan, maar toch zij
haar woning verlaten te hebben.
Een nader onderzoek wordt nog ingesteld.

Nachtelijke
inbraak
ZANDVOORT - Agenten betrapten zondagnacht twee inbrekers op heterdaad, maar
konden nog maar net voorkomen dat allebei de heren het
hazepad kozen.
Toen de gewaarschuwde politie arriveerde, bevonden de inbrekers zich
nog op het dak van een perceel in de
Haltestraat, naast het Raadhuis. Doordat echter de portofoon geluid gaf werden de verdachten gewaarschuwd. Het
hoofd van een van hen verscheen boven de muur, waarna een agent omhoog klom. Hij zag dat beiden probeerden weg te komen.
Een twintig-jarige man kon worden
aangehouden, maar de ander wist te
ontkomen. Men trof onder andere een
videorecorder, een geldkistje, een CDspeler en diverse CD's aan, die in plastic tasjes klaar waren gezet voor transport. Het onderzoek naar een en ander
is nog gaande.

Drie duizend Mark
gestolen uit hotel
ZANDVOORT - Uit een Zandvoortse
hotelkamer is donderdag ruim drieduizend Duitse Mark gestolen, plus nog
vijfentachtig gulden Nederlands geld.
Een negenenveertig-jarige vrouw had
dit bedrag in haar tas achtergelaten.

De avond 't Stekkie, Celsiusstraat
Een nader onderzoek leverde geen
190, begint om 20.15 uur.
resultaat op.

• Top-judoka Wim Buchel is uitgenodigd als scheidsrechter voor de
Europese kampioenschappen in Parijs.
(Archieffoto)

ZANDVOORT - Opnieuw is top judo-arbiter
Wim Buchel een zeer eervolle uitnodiging ten deel
gevallen. De Zandvoortse
sportschoolhouder treedt
als scheidsrechter op tijdens de Europese kampioenschappen judo, voor
dames en heren, in Parijs.
Van 7 tot en met 10 mei

vinden in de Franse
hoofdstad deze kampioenschappen plaats in
alle categorieën.
Bij een goede arbitrage
is selectie mogelijk voor
de komende wereldkampioens,chappen in Essen
(Dld.), die in november
plaatsvinden.

Veel animo voor vliegeren
ZANDVOORT - Het initiatief
van Zandvoortse 'vliegeraars',
Ply-Away Holland, hield op Koninginnedag de traditionele
opening van het seizoen. Als extra attractie werd het wereldkampioenschap
'Priktollen'
1987 gehouden.
De opening, die boven het Kleversportpark in Haarlem werd gevlogen,
trok vele 'vrije lucht' vliegeraars. De
weersomstandigheden waren ideaal.
Precies genoeg wind. Bij de voorronde
voor het komende Nederlands Kampioenschap Stabiel-vliegeren waren veel
nieuwe gezichten en vliegers te bekennen.
Eerste van deze voorronde werd Hen
Noordhoek uit Rotterdam, die een Koninginne-medaille kreeg uitgereikt.
Tweede en derde werden Jan van Leeu-

wen uit Haarlem en Afke van der Water, eveneens uit Haarlem, die beide
een Fly Away-medaille kregen. Vierde
werd de vorige winnaar van deze Haarlemse Koninginne-vluchten, Jaap Hemelrijk uit Nieuwendam. Op de vijfde
plaats eindigde de oud Nederlands
kampioen Sharan Stevens, samen met
zijn grootvader, beide uit Overveen.
Deze vijf best geplaatsten gaan over
naar de finale NK'87-stabiel, die in september van dit jaar boven Zandvoort
wordt gevlogen. De anderen mogen het
zaterdag 23 mei, tijdens de strijd om de
Zilveren Vlieg van Zandvoort 1987, nog
eens opnieuw proberen.
Als extra werd het Wereld-kampioenschap Priktollen 1987 gehouden.
Dit had vooral veel jeugdige deelnemers. Wereldkampioen werd de vier
jaar oude Merel van Tuin uit Haarlem.
Zij priktolde voor het eerst in haar leven.
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M-SHOP

Com. Slegersstraat Ze

GEOPEND
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

VOOR AL UW KLEURVOLLE BEELD EN GELUIDSAPPARATUUR
Model F-82

299,-

Compact-disc
Bovenlader
Snelle zoektijd
Herhaalfunktie
meerdere titels
Digitale display tijd
Koptelefoon aansluiting

529,-

Model F-92

499,-

Compact-disc
Voorlader
Snelle zoektijd
Herhaalfunktie
meerdere titels
Digitale display tijd

Model F-102

Compact-disc 539 "
t.

Voorlader
Geheugen
voor 16 nummers
Herhaalfunktie
meerdere titels
Koptelefoon aansluiting
\/r»/-\ rlraHor

^

Model F 4200

Compact-disc
Voorlader
Koptelefoon
aansluiting

' >rafrare*TfgTr*wy*rarrtra

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093
VASTE PLANTEN - STRUIKEN •
BEMESTING
Let op! Plant verantwoord
dus niet voor half mei
1-jarige zomerplanten na de
IJsheiligen volop aanwezig.
\i//CNV<fj£V"- ^•"T"^/'/'/ U" " >w-'''J^*si*\
'•HtrA-.-^i'ffS v» . \ l i*»- . e*. \.*\&/!• >r'^WO>

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Slotman &
van den Bos
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN

Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

HET PAROOL
(middagkrant)
- '

vraagt

bezorgers/sters

HOLLANDSE

ASPERGES
Gratis geschild

Aart Veer
Grote Krocht 25
Tel. 14404

Aanmelden: tel. 17215

of maak kans op een van de vele andere prijzen!

Kom naar ons toe en maak kans op één van de vele prijzen;1:,

AERDENHOUT, HUIZE BLAUWDUIN, ZWALUWENWEG1
^^p vws- •

^^ • OKK. ^

Hoe bespaart fUMNEf
u ruimte, tijd en
SPEELFILMS
geld op uw
krantenarchief? 24 UUR PER D AG

PEETERS ZANDVOORT
Haltestraat 56, Zandvoort

WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL. 020-562.2485

SLAGERIJ
ARBOUW

MEE IN
MOKUM

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

Van maandag 11 t/m vrijdag 15 mei a.s. - telkens aanvang om 19.30 uur - zal in voormeld pand ten
verzoeke van de weledele heer R.J.M. Yetsinga en Holland Classic Sales, zulks met selecte toevoegingen, worden overgegaan tot de publieke verkoop van de fraaie collectie kunst en antiek. T.o.v. de
gerechtsdeurwaarder J. West zullen onder de hamer komen;

ZEER BELANGRIJKE VEILING
VAN KUNST & ANTIEK
SCHILDERIJEN, AQUARELLEN ENZ. o.m. werken van F.J. van den Berg (Jofhra), J. Dooyewaard,
S. Dali, J.H. Egenberger, A. Eversen, J. van Goyen, J.W. Gruijter, W.G.F. Janssen, A. de Jong, T. de Jong,
Prof. J.H. Jurres, J. Knikker, H. van Leeuwen, J.H. Maris, M.H. Mackenzie, C.H. Meiners, E. Moll,
A. Neuhuys, A.L.G. Offermans, C. Raaphorst, W.C. Rip, W. Roelofs, H.J.H. Rijkelijkhuysen,
J. Rijlaarsdam, H.W. Schweickhardt.G.F. van Schagen, J.Schultz, A.Verhoesen.C.Westerbeek.M. van
Waning, J. Weissenbruch, W.J. Weissenbruch, H.J. Wolter, J.H. Wijsmulier,
Antieke meubelen, renaissance stijl 4 deurs kast, wortelnoten kabinet, kussenkast, bonheurs,
commodes, porseleinkasten, kisten, speeltafels, bankstel met rundieder, herenkamer met leder,
secrétaires, tafels, stoelen, banken, enz.
Antieke klokken en pendules, 3 Amsterdamse staande horloges, waarbij met mechaniek, Engelse
staande klokken, Friese stoel- en staartklokken waarbij met dubbele kap, Boulle klok, diverse vuurvergulde en andere pendules.
EEN ZEER BIJZONDERE COLLECTIE ZILVER, GOUD EN JUWELEN. Veel Nederlands e.a. zilver uit de
18e en 19e eeuw, tabakspotten, soezenmanden, broodmanden, kandelaars, serviezen, brandewijnkommen, sieraden bezet met diamant, briljant, smaragd enz. w.o. zeer grote stenen.
Fraaie collectie Perzische en Oosterse tapijten o.a. Nain met zijde. Chinees, Japans en ander porcelein, Aardewerk, Antiek koper en Tin, glas en kristal en zeer veel curiosa Auto's (Oldtimers) Triumph
Tr 61973, Porsche 356 c 1964,TriumphTr81980, Lancia FlaviaCoupe 1.81964, MG B cabrio 1973, DS
Citroen Pallas 1973, Cadillac Eldorado coupe 1959, Ford T bird 1955, Alfa Romeo 1600 SS Guilieta
Lemans 1958, Alfa Romeo Guillia 16 Bertone 1958,Austin 1932, Austin 1932, Bugatti 57 coupé 1938.

1/2 p BIEFSTUK
7,25
1 ons GEBR. FRICANDEAU 2,10
1 ons OSSEWORST
1,90
11/2 ons HAM

1/2 p LEVERWORST

2,25

Wij hebben uitsluitend Hormoon vrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Onze rondleiders (Amsterdammers van 50 jaar en ouder) laten u
de sfeer proeven van Amsterdam, door u mee te nemen naar
leuke plekjes, en u te vertellen over het leven in deze stad vroeger
en nu. Er wordt gewandeld met zeer kleine groepjes.
Het zijn informele rondwandelingen. De rondleiders nemen u
geheel belangeloos en uit pure liefhebberij mee op pad.
Iedereen kan meelopen, jong en oud, Amsterdammers en
niet-Amsterdammers. Ook buitenlanders zijn welkom (alleen
commerciële organisaties kunnen niet bij Mee in Mokum terecht
voor hun relaties of clientèle).
U kunt kiezen uit:

* mee in de binnenstad
* mee door de Jordaan
* mee langs winkels en markten

Start: elke dinsdag, woensdag en donderdag om ] ] .00 uur
precies op de grote binnenplaats voor de ingang van het
Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92 (s.v.p. 15
^minuten eerder aanwezig).
Kosten: slechts ƒ 2,50 per persoon.
'Kinderen tot 16 jaar ƒ l,-. Daarmee steunt u dan ook nog d
Stichting Witte Bedjes Het Parool.

DE WIT VERHUIZINGEN

Kijkdagen
Vrijdag 8 mei van 19.00-21.30 uur
Zaterdag 9 en Zondag 10 mei van 11.00-17.00 uur
Maandag 11 mei van 10.00-13.00 uur
VEILINGHUIS P.J.C. TROMMELEN
BEYEMANSWEGNR.1
1251 PE LAREN, 02153-13643
INFORMATIE TIJDENS KIJK- EN VEILINGDAGEN: 023-24.67.84.

2,25

LOOP 'NS MEE MET
EEN ECHTE AMSTERDAMMER

Reserveringen/inlichtingen-, bel 020-251390 of
020-253685 (maandag t/m donderdag
tussen 13.00 en 16.00 uur).
MEE IN MOKUM is een
project van stichting GILDE-Amsterdam.

™

' ^•^•W '"» •^•^p
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VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04
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De mooie droom van Van Diepen
door Bertus Voets
De bevolkingsexplosie van
na de oorlog plaatste ook de
katholieke parochie voor problemen De Manaschool raakte
zo vol dat men naar andere
mogelijkheden moest uitzien
Deze lagere school was altijd
gemengd geweest zusters van
Alverna hadden daar lang de
scepter gezwaaid en gezorgd
dat jongens en meisjes in goede harmonie met elkaar opgroeiden maar toen na de oorlog er weinig onderwijzeressen
in de congregatie waren, moesten steeds meer niet rehgieuzen worden ingeschakeld en de
goede Van Diepen was bang
dat vooral de gezamenlijke opvoedmg van jongens en meisjes daarvan wel eens schadelijke gevolgen kon ondervinden

« Joke Molenaar sleept tegenwoordig met Garfield op elke kattententoonstelling de hoogste prijzen m de wacht.

Katten van familie Molenaar vallen continu in de prijzen

Garfield blijft toch altijd nog Garfield
In Zandvoort woont een klein heerschap, dat met recht een
superkampioen genoemd kan worden. De langharige
Perzische kat is eigendom van Jaap en Joke Molenaar, die er
af en toe stad en land mee afreizen naar grote internationale
wedstrijden. De roodharige Garfield valt de afgelopen jaren
continu in de prijzen. Evenals trouwens een paar andere
poezen van de familie Molenaar. Zij hebben er dan ook alles
voor over om de dieren in een uitstekende conditie te houden.
Een blikje kattevoer is er dus niet bij.
ZANDVOORT - "Ik geef rriijn dieren Soraja en Garfield brj Garfield was
nooit bhkjesvoedmg", aldus Joke Mo- van de zelfde fokker m Canada, met
lenaar, "ik denk dat zij daar trouwens een naam als van een modehuis: Joslm
hun neus voor zouden ophalen Zij Morin
krijgen alleen maar vers vlees en verse
vis Biefstukjes, bieflapjes, kippefilet
"Een goede fokker is van groot been visfilet" Net als veel andere men-v-langï, aldus Joke, "om zeker te weten
,.,„
•,.-_-.„
..„,
._
sen zun Jaap en Joke bereid veel m dat er geen'lnteelt 1S ivraar'het fokken'
hun hobby te investeren. Maar zij moet ook wel met respect voor het dier
doen het met plezier, wat ook wel no- zelf gebeuren". Daarom is zij ook niet
dig is, want naast geld, vraagt deze zo weg van de fokkers die het alleen
hobby veel tijd Joke: "Ik ben elke och- maar om het geld doen en daarmee de
tend wel een paar uur met ze bezig dieren volledig uitbuiten Zelf willen
Vooral met Garfield, want die moet zrj wel binnenkort de zwarte Natasha
dagelijks geborsteld worden Er mag laten dekken door de rode Garfield
geen enkele klit m zijn vacht komen".
Daarnaast worden er heel wat korte Volgens Joke moet daarmee een schitreisjes gemaakt, om met één of meer- terend resultaat behaald kunnen wordere van de dieren naar een wedstrijd den De jonkies die dan geboren worte gaan Zo gaat het echtpaar regelma- den kunnen of zuiver rood zijn, of
tig een weekendje heen en weer naar zwart of 'schildpad', een mengeling
Duitsland, België of Frankrijk Maar tussen deze twee kleuren, met het efook worden wel bezoekjes gebracht fect enigszins als bij een lapjeskat.
aan Hongarije of zelfs aan Canada, al
wordt aan zo'n lange reis meestal wel
Natuurlijk moet de lichaamsbouw
een vakantie vastgeplakt
goed zijn, maar een groot deel van de
Vier poezen hebben Jaap en Joke resultaten met de dieren hangt af van
nu, twee zuiver zwarte, Natasha en de verzorging Wat dat betreft werpt
haar dochter Brenda, de Black-Smoke de verzorging die met name Joke aan
Soraja en de Red-self kater Garfield de dieren geeft, wel resultaten af Het
Het begon eigenlijk allemaal m 1983, echtpaar is m net bezit van een gigantoen beide het plan hadden opgevat, tische hoeveelheid bekers, onderscheiom eens een mooie poes of kater te dingen en linten, en jury-rapporten
kopen Het idee kwam vooral vanuit waarin allerlei superlatieven worden
Jaap Vervolgens heeft hrj een neef m gebruikt. Vooral Garfield spant de
Canada gebeld en gevraagd of zrj daar kroon, wat de resultaten betreft Hij is
eens wilden uitzien naar een mooi onder andere in 1986 in Montreal en m
diertje Het gevolg was dat een paar 1987 in Frankfurt uitgeroepen tot
weken later Natasha naar Nederland Best Cat All Breed, wat wil zeggen de
kwam, al hadden Joke en Jaap alleen beste van alle aanwezige katten Brj
maar foto's van haar gezien. Het bleek een dergelijke tentoonstelling komt
echter een heel mooi dier te zijn, en een dat neer op ongeveer Europees of Weschot m de roos, want korte trjd later reldkampioen.
werden met haar al diverse overwinZo werd er begin april nog een beningen behaald. Later kwamen daar

Speciaal
voor onze lezers
GUST
van theatergroep
HOLLANDIA
Vanaf 27 april speelt Theatergroep Hollandia in het kassencomplex
Kruisweg/Bornholm te Hoofddorp de eerste serie Nederlandse opvoenngen van 'GUST' van Herbert Achternbusch.
De oude imker Gust is nu 87 jaar en vertelt zijn levensverhaal. In een
kunstmatig landschap van bouwgrond, bomen, bloemen, bierglazen en
bijenkasten, vertelt hij over zijn geliefde bijen, over de dorsmachines
waarmee hij werkte op het land, over twee wereldoorlogen, over het bier,
over zijn eerste vrouw Mare, die zoveel harder kon werken dan de stervende Lies. De situatie is vreselijk, soms ook vreselijk komiek. Maar voor
Gust allereerst vanzelfsprekend. Voor hem en voor zijn bijen vormen
leven en dood een natuurlijke cyclus.
Het werk van de schrijver Herbert Achternbusch is omstreden. Het is vele
malen bekroond en even vaak bedreigd door strafmaatregelen en censuur. HIJ vertelt zonder mooischrijvenj, heel direkt, zonder omwegen en
gebruikt vooral gebeurtenissen uit zijn eigen leven. Achternbusch1
belangrijkste drijfveer is een verlangen naar vrijheid en geluk in het besef
dat deze m de realiteit alleen kunnen optreden in de vorm van wensbeelden.
GUST is m 1985 door het Duitse theatertijdschrift Theater Heute uitgeroepen tot het beste Duitstalige toneelstuk van het jaar.
De voorstellingen zijn vanaf 27 april tot en met 30 mei 1987 (behalve 30
april, en zondag en maandag in mei). In verband met de zonsondergang
beginnen de voorstellingen om 21.15 uur.
Reserveren bij Theatergroep Hollandia 075-310231, Theater 'Het Oude
Raadhuis' te Hoofddorp 02503-37575, VVV-Aalsmeer, VVV-Amstelvppn, Toneelschuur Haarlem 023-312439.
Toegangsprijs ƒ 15,-//12,50 voor CJP/Pas 65
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Tegen inlevering van deze bon ontvangt
Naam
Adres
Plaats
Tel
een korting van ƒ 2,50 op zijn/haar toegangsbewijs bij
- de kassa of voorverkoopadressen

zoekje gebracht aan een kattenshow
in Chartres in Frankrijk Hier sleepte
Garfield, wederom tot Best General
uitgeroepen, vijf bokalen weg Een
week later benoemden vier Italiaanse
Keurmeesters op een show in Saint
Germain, eveneens in Frankrijk, Garfield opnieuw tot Best General De heren waren vol bewondering en ge
bruikten benamingen als 'Gran bel
getto', wat in ieder geval een zeer hoge
waardering inhoudt
Om de dieren showklaar te maken is
wel een vaste voorbereiding nodig
"Kort voor de show geef ik ze nog een
flinke wasbeurt, liefst onder de douche
met shampo en een cremespoehng",
r aldus Joke, "maar_daar zrjn ze al hele''maal'aan gewend', want ze-werken vol"
ledig mee" Deze behandeling, waar
toch nog zo'n anderhalf uur tijd in
gaat zitten, Wordt buiten de wedstrijden om om de zes weken herhaald
"Ik ga ook alleen maar naar tentoonstellmgen en wedstrijden toe, als ik
zeker weet dat de poes die meegaat m
topconditie is Als ik meedoe, dan is
het om de hoogste eer, en met om weer
eens een kleine onderscheiding te win
nen Een atleet die met m topconditie
is, hoeft eigenlijk ook niet naar een
wedstrijd te gaan De broodfokkers re
ADVERTENTIE

Vrijwillige Hulpverlening

17373

deneren anders Zij zijn blij met elk
titeltje dat zij krijgen, want daardoor
wordt hun kat steeds rneer waard" Op
zo'n manier hoeft het voor Jaap en
Joke niet, want Garfield blijft voor
hen toch Garfield
JOAN KURPERSHOEK

Automobilisten
houden autorace
indorpscentrum
ZANDVOORT Zondagavond zijn
,twee automobilisten aangehouden, die
"kennelijk dwars door het^ dorp een
wedstrijd hielden De heren werden
aanvankelijk gesignaleerd op de Thor
beckestraat Door een van beide werd
de verkeersheuvel aan de linkerkant
gepasseerd, waarna de andere bestuur
der de rotonde boven aan de Hogeweg
met grote snelheid links voorbij reed
Even later verdween deze met hoge
snelheid, zonder richting aan te geven,
linksaf de Poststraat m
In de Swaluestraat werden beiden
staande gehouden en vervolgens overgebracht naar het politiebureau Bij
fouillering kwamen een traangas
spuitbus en een slagwapen tevoorschijn Omdat er een militair bij be
trokken was, is de Koninklijke Marechausse in kennis gesteld Deze neemt
het onderzoek over Proces verbalen
volgen

Dc droom van de pastoor
Toen hij van het kerkbestuur
dat in die dagen de school beheerde had gehoord dat het
wel wat dringen was om een
plaatsje m de school te krijgen, zag hij het duidelijk zitten Hij had al zo vaak gedroomd dat Zandvoort pas
een gelukkige toekomst tegemoet zou gaan als jongens en
meisjes, zoals het m de meeste
parochies het geval was, gescheiden werden opgevoed en
hij zeide tot zijn bestuur: „Laten we een nieuwe school alleen voor jongens gaan bouwen en we houden de Mariaschool alleen voor de meisjes."
De heren van het bestuur
waren niet zo enthousiast
maar toen Van Diepen op hun
gemoed werkte, gaven ze aarzelend toe. „Maar U moet
eerst de zaak voorleggen aan
het katholiek centraal bureau
voor onderwijs voordat we
ons fiat aan uw droom gaan
geven," zo zeiden ze.
Het bureau geeft toe
Hoewel het centraal bureau,
enigszins tegen de richtlijnen
in, sympathie had voor een gemengde school, het men zich
toch door pastoor Van Diepen
ompraten. „Uit de verstrekte
gegevens" zo schreven zij 26
juni 1956 naar Zandvoort,
„bliikt dat U m de toekomst

voor zover die thans te bezien
is moet rekenen op ongeveer
400 leerlingen voor het lager
onderwijs. Het aanwezige aantal lokalen is niet voldoende
om al deze leerlingen te plaatsen en dat tekort wordt nog
groter wanneer het tot verbetering van de leerlmgenschaal
komt. Nu de zaak zo staat,
lijkt het ons wel een gelukkig
ogenblik voor splitsing van de
bestaande school m een afzonderhjke jongensschool en een
afzonderlijke meisjesschool"
(„6 juni 1956. Centraalbureau
aan kerk en schoolbestuur
Zandvoort)
Het bisdom wordt
ingeschakeld.
De volgende stap was toestemmmg te vragen aan de bisschop van Haarlem. Om de
zaak zo goed mogelijk voor te
bereiden had het bureau zich
in Den Haag op de hoogte gesteld van de uitvoerige correspondentie met de parochie
Zandvoort. (26 juni 1956. Centraalbureau aan bisdom). Wel
had het bureau eerlijkheidshalve geschreven dat er aan
dat plan wat haken en ogen
waren. Door de splitsing werden de exploitatiekosten van
de oude school hoog en men
moest eerst goed overdenken
of men die meerkosten wel op
tafel kon leggen Geen
schroom zo liet Van Diepen,
die de correspondentie namens het bestuur voerde weten aan de bisschop want „de
vergoeding van artikel 100 van
de LO-wet die onze goede gemeente beschikbaar stelt,
ruim ƒ60,- per leerling Over
het jaar, is belangrijk hoger
dan die van omliggende gemeenten" (Van Diepen aan
bisschop 13-7-'56). De vicaris
generaal, die toen de fmanciele beslissingen nam, was met
die algemene verzekering gerustgesteld en hij stuurde 17
juli 1956 een kort briefje waarin hij het kerkbestuur toestemming gaf naar bevinden
te handelen.
Het advies van de gemeente
Het nemen van de laatste hindernis, die Van Diepen aldus
formuleerde „wij zullen nu
aan de gemeenteraad van

Kort geding strandpachters
Vervolg van pagina l
De nieuwe ventvergunningen zijn
volgens Booker tegen deze afspraak,
omdat zij wel degelijk een verandering
van de situatie betekenen "Volgens
wethouder Aukema is er mets onwettigs aan de vergunningen, omdat er
geen ventbeperkende maatregelen in
ons contract staan Maar die staan er
wel in Op de kadastrale tekening die
brj ons contract hoort, staat de ventweg aangegeven, en dat is niet voor
niets Bovendien hebben de venters
wel hun vergunning gekregen, maar
nog geen contract ondertekend, omdat
zrj de prijs hiervoor te hoog vinden"

"Omdat ons te kennen is gegeven,
dat er verder met over te praten valt,
hebben wij een advocaat ingescha
keld Wij beroepen ons daarbij zuiver
op de afspraak met Machielsen, dat de
situatie dit jaar gelijk zou blijven" De
raadsman van de pachters gaf het college tien dagen de tijd, om de nieuwe
maatregelen ongedaan te maken Omdat dat niet gebeurde is de gemeente
gedagvaard. Booker "Na elf dagen
kregen wrj een uitnodiging voor een
gesprek op vrijdagavond 8 mei Maar
toen was de dagvaarding voor het ge
ding, waarvan de datum al bij de ge
meente bekend kon zijn, al de deur
uit" De zaak komt morgenochtend om
09 30 uur in Haarlem voor

Zandvoort medewerking vragen voor de stichting van een
zesklassige jongensschool
maar dat is een formaliteit"
(brief 13-7-56 aan bisdom),
was echter geen formaliteit
De plannen voor uitbreiding
van de gemeente richting
Noord bevonden zich in een
vergevorderd stadium De
ambtenaren van de gemeente
wilden met dwarsliggen maar
zij voelden zich verplicht om
er aan te herinneren dat dit
voor het onderwijs wel eens
bijzondere gevolgen kon heb
ben Deze opmerkingen van
de kant van de gemeente
brachten velen uit de bevolkmg op de been Als er in
Noord wat mensen kwamen
wonen dan was de spoorlijn
die dwars erdoor heen liep,
een breekpunt om de kinderen met naar scholen in het
dorp te sturen Er moesten
hier scholen worden gebouwd
en wanneer men gehoor gaf
aan de uitvoering van de
mooie droom van Van Diepen
dan was het heel gewoon dat
men met een overschot aan
schoolruimte achter het net
kon vissen Hoewel de meiisen erg gesteld waren op hun
pastoor, waren ze reëel genoeg
om te zeggen „Beste pastoor
Van Diepen het is een mooie
droom een aparte jongens- en
meisjesschool maar die mooie
droom van U kon wel eens een
nachtmerrie worden voor ons
wanneer de nieuwbouw in
Noord gaat beginnen We hebben dan de oortjes van de gemeente al opgesnoept en zullen dan voor Noord weinig
kunnen doen." De protesten
vanuit de gemeenschap wonnen het pleit Van Diepen
krabbelde terug nam het ongemak met een school met te
kleine behuizing en toen de
nieuwbouw goed op gang
kwam was de katholieke kerk
de eerste die van de mogelijk
heden gebruik kon maken om
daar voorzieningen te treffen
(correspondentie met centraalbureau 10 febr 1964 „In
Zandvoort Noord wordt een
eigen kerkgelegenheid gecreeerd Het is begrijpelijk dat
het verlangen bestaat daarnaast in Zandvoort eigen
scholen te vestigen") Zo werd
de droom van Van Diepen op
andere wijze vervuld

Zwaar hersenletsel •
na val met bromfiets ••/
ZANDVOORT - Een negen- ;
tienjarige bromfietser heeft f
zondag door een slippartij |
zwaar hersenletsel opgelopen '
Het ongeval gebeurde in de bocht van "
de Dr Gerkestraat naar de Zandvoort
selaan en was waarschijnlijk het ge •*
volg van een te hoge snelheid en grit op ?
het fietspad De bestuurder liep zijn \
ernstige verwonding op, doordat hij bij ••'
zijn val tegen een lichtmast belandde *
Hij werd door een ambulance naar het -,
E G ziekenhuis te Haarlem gebracht l
Zijn passagier kwam er met enige *
schaafwonden aan zijn been vanaf
De politie heeft de bromfiets veilig »
gesteld voor onderzoek

Wilhelminaschool

Uitslag van
kinderspelen
Koninginnedag
ZANDVOORT - Het Comité
Nationale Feestdagen heeft
voor de kinderspelen en de
straattekenwedstrijd op Koninginnedag de volgende deelnemers tot winnaar uitgeroepen:
Kinderspelen Groep 5 6 jaar l Na
tasja Daniels, 2 José Schenkelsma, 3
Marloes Coster, 4 José van Egmond, 5
Frank Hoogendoorn.
Groep 7-8 jaar. l Frank Veltman, 2
Raymond Koper, 3 Femke Stobbelaar,
4 Jan Paul van Dongen, 5 Linda Nieland
Groep 9-10 jaar 1. Damel Koper, 2. Lisa
van de Merjde, 3. Michiel van de Bos, 4.
Priscilla Vossen, 5 Alfredo Jonge
Groep 11-12 jaar l Jill Toonen, 2 Ka
ren Schuiten, 3 Isabella Visscher, 4
Nicole Fien, 5. Theo van Beest
De kinderen die hun prijs nog met hebben afgehaald, kunnen hiervoor nog
terecht brj Aranka Modes, Kerkstraat
19.
De plaatselijke middenstand stelde
een groot aantal prijzen beschikbaar.
De spaarbankboekjes met f 100,-, aangeboden door de NMB, gingen naar
Kees Jan van de Kolk, voor zijn straattekening en Esther Huypen, die de eta
lagewedstryd won
ADVERTENTIE

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

17166

Lezers die een bijdrage willen leveren aan deze foto-rubriek, nodigen wij
uit een oude foto in te sturen of af te geven op het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Liefst met het jaartal en zoveel mogelijk namen van de afgebeelde personen. Oude schoolfoto's zijn welkom, maar ook foto's van toneel-, sport- en andere verenigingen. Het moment waarop de opname is gemaakt, moet echter wel meer
dan tien jaar geleden zijn.

Men ontvangt de foto zo spoedig mogelijk terug, plus een exemplaar van
hetzelfde formaat als hier is afgedrukt Voor meer inlichtingen kan men
bellen: 12066 of 17166.

Op deze foto, toegestuurd door mevrouw Alblas-Fuzy, de Wilhelmlnaschool, ongeveer vijftig jaar geleden. Waarschijnlijk de vierde klas niet
meester Van Mllllngen.
De leerlingen zijn:
Eerste rij: Dlna Visser, Engel Kerkman, VVlllempje Koning, Yvon Paap,
Lies Koper.
Tweede rij: Mljntje Paap, Slmon Koper, Plet Ke^r, Dirkje Paap, Gerrltje
Koper, Jaantje Bol en Saartje Paap.
^
Derde rij: Wlm de Roode, Wllma Füzy, Jan Molenaar, Nico Bol.
Laatste rij: Corry Dees, Wlm van de Kruk, onb. (Groen ?), Wlm Hane\eld
en Jan Zwemmer.
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MAAK MOEDER
U hoeft niet naar HAARLEM,
DE GAPER DRUGSTORE biedt u toch veel meer!!
,,NIEUW". De onweerstaanbare geur van de jaren 80
„L'insolent de Charles Jourdan" v.a. ƒ70,Exclusief verkrijgbaar bij de GAPER DRUGSTORE
SPECIALE AANBIEDINGEN:

Cardin de Cardin e.d.t. spray 45 ml.
Choc de Cardin e.d.p. spray 50 ml.
Paradoxe de Cardin e.d.p. spray 50 ml.
Anais Anais e.d.t. spray 50 ml.
Carven ,,Ma Griffe" e.d.t.

van
van
van
van

34,50
39,50
39,50
54,50

met gratis talkpoeder

O de Lancôme, grote spray
Magie Noir e.d.t. spray
Azzaro 9 e.d.t. spray
Laura Biagiotti e.d.t. spray

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

ƒ 19,95
ƒ 24,5O
ƒ 24,50
ƒ 45,00
ƒ 19,95
ƒ 27,50
ƒ 26,50
ƒ 29,95
ƒ 29,5O

Verder in ons ass. CHANEL, ARMANI, NINA RICCI, BALENCIAGA, BALMAIN, MARBERT, OPIUM,
CHARLIE, BOLDOOT 4711, TOSCA, NONCHALANCE, grote sortering zeep en kadodozen.

DE GAPER DRUG STORE BAKELS B.V,
Kerkstraat 31, Zandvoort
Spaar onze kassabonnen; bij ƒ 100,- bonnen 3 gulden terug
(geldt niet voor geneesmiddelen en tabaksartikelen)

.'B

OP 10
ï.Sinds kort geopend:

Als aardige geste en om
u kennis te laten maken
met onze nieuwe zaak
bieden wij u, bij uw
etentje, het eerste flesje
huiswijn gedurende de
maand mei aan.

tuinbanken
van echt teakhout, fabr. Bariow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

Zeestraat 36, tel. 12092
Geopend 17.00 - 22.00 uur

vanaf 520,--

tabernal sinds 1889

Wij verzorgen ook diners
of koud buffet.
Misschien een leuk idee
voor uw trouwdag?

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

BOUTIQUE 1O01

LA BONBONNIERE

GRANDIOZE KOLLEKTIE

Geef moeder
een hoed
Hij is van
chipolata-taart
Die past en lust
iedere moeder
Bestel op tijd.
Zie etalage

al vanaf
en
*
div. andere aanbiedingen voor;

MOEDERDAG
De nieuwste kollektie is binnen'*
SIERADEN-MODE
T o. Casino,. Zandvoort.
e gehele week geopend van 10.00-22.00 uur

TEL. 15584

ECHT FRANS... JE PROEFT 'T! i
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER". ^
-<

Vrijdag en zaterdag

Mode
Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

Pain Bretagne

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

Vanaf dinsdag:

"

Pain d'Amande

VOOR MOEDERDAG

• •

1,25

VOOR /MOEDERDAG
Taart mai'son / ,25
Op besfe///ng maken wij
de a/lermooisfe
Moederdagtaarten

donderdag, vrijdag en zaterdag
10% korting
op de gehele kollektie

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

Nieuwe kollektie

Restaurant Delicia

MOEDERDAGKAARTEN

Kei K o r a a l 16, tel. 12270

Bij ons vindt u de grootste
wenskaarten van Zandvoort

Verwen moeder met een feestelijk diner

(afm. 40 cm b r., 60 cm hg.).

Kopje Soep

•

BOEKEN - SIGAREN - SIGARETTEN
en nog veel meer
• boeken • tijdschriften • stripboeken
• kantoorartikelen • rookwaren
• staatsloten • toto/lotto.
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

BEACHAND
BODY SHOP

Het kleinste winkeltje
met de meeste
spu||en-

Speciaal voor moederdag:
Vaasklare boeketten
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.

bv. Village
badschuim,
- Q_
bodylotion v.a.
Oj"0
Leuke tassen met bijpassende
toilettasjes
Handgemaakte bijoux o.a.
broches van
_ . QTiffany-glas v.a.
«.*tj57O
Luxe lingerie en nog veel meer
leuke dingetjes.
Grote Krocht 20 B
t.o. Albert Heijn. Tel. 15697
geopend dinsd. t/m zat. 10.0018.00, vrijdag koopavond, zon.
en ma. 13.00-18.00

Us

Bloemen taarten.

ƒ25,- p.p.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederoaesrraat 73, tel.: 15736.

MOEDERDAG

o.a.

Ook voor uw
Moederdag-kadootje
kan u bij ons terecht

Stukjes Varkenshaas in Roomsaus
met gebakken aardappelen
en div. soorten groenten

BLOEMENDAG

Peter VersteegeWielersport
Haltestraat 31, Zandvoort

VERSIER MOEDERS FIETS

Bij VERSTEEGE vind je wel iets
o.a. tassen, manden, regenkleding
SPECIALE AANBIEDING

de KOPRA jubileumfiets
met de allerbeste mat. trommelremmen,
roestvrij stalen velgen,
3 versnellingen, A.N.W.B.-slot

Grote Krocht 24 - Zandvoort

ƒ 150,- KORTING

NU DUS

749,-

-WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 7 MEI 1987

\ Haarlemmermeerlijnen van Jan Feith uit 1915 herdrukt .

Waar bijt geweldiger baars aan
; uw aas, Hollandsche hengelaar?

Voordelen

N TOEN het eerste gedeelte van het omvangrijke
«•J_U spoorwegplan van 110 kilometer door twee en dertig
onzer Hollandsche en Utrechtsche polders op 2 augustus 1912 in exploitatie kon worden genomen, toen steeg er uit
dezen diepen polder als een diepe zucht op, en sprak met het
allerwege in dezen vorm uit: De Haarlemmermeerpolder uit
zijn isolement verlost!" Met juichtonen van dergelijke strek. king bezong Amsterdammer Jan Feith in 1915 de toen gloednieuwe 'Haarlemmermeerlijnen'. Een zege voor de regio en
vooral voor de vers drooggemalen polder, waarvan de verkeersmiddelen „ten eene male onvoldoende" waren.
;

De sensatie die Feith beleefde en beschreef in zijn vlammend romantisch
•idioom, daarvan kon men zondag een
• sprankje beleven tijdens de presenta' tie van de fotografische herdruk van
..De Haarlemmermeerlijnen". In een
oplage van 1500 exemplaren liet Stichtmg Uitgeverij De Lange Brug het met
veel foto's verluchte werkje opnieuw
liet licht zien. een uitgave in facsimile
van een bijzonder boekje. Hoe bijzonder deed voorzitter Marius Schalkwijk
uit Uithoorn tijdens de presentatie uit
de doeken op een passende plaats: het
.pittoreske Station Willemspark te
Amsterdam, beter bekend als het
.Haarlemmermeerstation. Er werd bo' yendien een ritje gemaakt over een
' gedeelte van het oude traject.
Door: Peter Schat
„Een gesprek met een amateur-historicus kwam Eens op het boekje van
Jan Feith. Daar heb ik wel eens wat
van gelezen, zei ik, waarop hij antwoordde: Ik heb het zelfs wel eens
gezien. Toen begreep ik dat hij op dit
gebied een straatlengte, beter gezegd
een baanvak, op mij voorlag," grapte
Schalkwijk. De fotografische herdruk

- waarbij de pagina's exact zijn gecopieerd van een uit 1915 stammend
exemplaar en op gelijke wijze zijn gebonden - is de tweede uitgave van De
Lange Brug. Enkele jaren geleden zag
„Uithoorn van grootvader en kleinzoon" het licht. De uitgeverij wordt
gerund door hobbyisten. De uitgaven
hebben betrekking op de regionale
historie, hoewel met „De Haarlemmermeerlijnen" ook gemikt is op het
niet te onderschatten aantal trein- en
tramliefhebbers die ons land telt.
Het 68 pagina's tellende boekje bevat
24 foto's en twee kaarten, terwijl de
omslag is verlucht met het schilderij
van De Waterwolf (Het Haarlemmermeer) door L. Bakhuysen (1631-1708).
Indertijd is het uitgegeven door de exploitant van het spoorwegnet, de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Mij. Al
wordt het heil dat het spoor bracht in
niet mis te verstane bewoordingen uitgedrukt, het is geen treinenboek. Wie
foto's zoekt van oude stoomlokjes
komt bedrogen uit. Feith beschrijft
stad en land en de foto's illustreren
zijn betoog. De wijde Westeinderplas,
fraaie schuiten b)j Aalsmeer en op de
Amstel bij Uithoorn.
De Uiterweg te Aalsmeer, de buxus-

Interieur van de Kerk te Oe Kwakel, die in de jaren zestig is gesloopt.

Radio Stiphout brengt halve
eeuw ervaring met zich mee
ZANDVOORT - In de Passage aan de Thorbeckestraat
'heeft zich een nieuw radio- en
; televisie-bedrijf gevestigd, zij
-iiet met enkele goede ouderIwetse trekjes. Het is het fami*lie-bedrijf Radio Stiphout dat
t de oude firma Wilkes heeft
"overgenomen. Stiphout, voorheen alleen gevestigd in de
Hoogstraat te Haarlem, bestaat in 1988 zelf al vijftig jaar,
maar doet niet onder voor een
jong bedrijf, het heeft zelfs
meer te bieden.

"Die blijven wij verkopen, want dat
zien wij als een belangrijke service".
Een ander onderdeel van de service
is, dat Stiphout - ook in Zandvoort een eigen technische dienst heeft,
waardoor reparaties snel kunnen worden verricht. Ook verleent het bedrijf
diensten als het aanbrengen van geluidsinstallaties, zowel in hotels als
bijvoorbeeld op sportvelden. Vier personen werken er op het ogenblik in het
bedrijf en op den duur zullen daar
waarschijnlijk ook de twee zonen van
Dick bij komen. De heer Tromp, die
zoals vijfendertig jaar lang ook nu
weer achter de toonbank staat, zal
voor velen een oude bekende zijn.

Het nieuwe bedrijf valt eigenlijk
nauwelijks te vergelijken met het
oude. Het interieur is geheel gemoderniseerd en men is nu veel meer gericht
op televisies, videorecorders, hi-fi stereo- en diverse andere geluidsapparatuur. Daarnaast verkoopt men dan
ook nog allerlei electrische huishoudeüjke apparaten. Volgens Dick Stip. hout, die de leiding in Zandvoort heeft,
blijft ook het oude, totale assortiment
allerlei kleine technische artikeli 'Van
"tjes, zoals snoer, stekkers, schakelaars,
lampen en dergelijke gehandhaafd.

De familie Stiphout is zeer blij met
de nieuwe zaak in Zandvoort. Al anderhalf jaar liep men te zoeken naar
een geschikte locatie, tot men een tip
kreeg dat Wilkes weg zou gaan. Maar
men heeft het wel geweten, dat men
voor Zandvoort koos. Dick noemt de
zaak een compleet fort. Voor ƒ 60.000,moest er aan beveiliging aangebracht
worden, eer het bedrijf verzekerd kon
worden. Daarbij komt nu ook dat de
premie twee keer zo hoog is als in
Haarlem. Maar ondanks dat handhaaft Stiphout zijn normale prijzen,
"Tijdens een inventarisatie kwamen "waarmee wij kunnen concurreren
wij op een totaal van 8730 van die klei- met elke zaak in Haarlem", aldus Dick
ne artikeltjes", aldus Dick Stiphout. Stiphout.

Een van de foto's van Aalsmeer in
teelt en een hortensiakas van de firma
D. Baardse Dzn. zijn op de gevoelige
(glas)plaat vastgelegd. De Kwakel
heeft nog zijn oude kerk, die van zowel
binnen als buiten op de foto staat.
Over de Amstel lag nog De Lange Brug
en vanaf de plaats waar men momenteel nieuwbouw van het gemeentehuis
pleegt kijkt men uit naar de molen 't
Lam en het in de jaren dertig afgebroken Raadhuis van Uithoorn. Verder
zijn er foto's opgenomen van Nieuwveen, Alphen aan de Rijn, de Bovenkerkse Poel en statige Amstelveense
lanen. Allemaal plaatsen die door het
spoorwegnet waren ontsloten, of in de
woorden van Feith: „En soo wordt dan
aanstonds dit achteraf gelegen landschap door de nieuwe spoorlijnen doorkruist, al die verre, stille polders met het
groote verkeer aangesloten, heel dit weivarende, weigedijende, welgelegen pol-

het boekje.
derland tot meuiuen opbloei aangemoedigd."
Na een bevlogen schets van de strijd
tussen Waterwolf en Landleeuw. aandacht voor de 20ste eeuw. Het Haarlemmermeer is Haarlemmermeerpolder geworden. „Met een rijkdom aan
voortbrengselen van landbouw en veeteelt: en toch van een tragen vooruitgang, die, na meer dan een halve eeuw
van ontwikkelingsgeschiedenis, aan
een grooten opbloei in de toekomst sou
moeten doen twijfelen. Wel, wat haperde er toch aan omen Haarlemmermeerpolder?" Het antwoord gaf Feith erbij:
de verkeersmiddelen waren onvoldoende! Daar was burgemeester
Amersfoordt ook van overtuigd en hij
ontwierp in 1864 reeds een spoorwegplan. Er zouden er nog vele volgen,
maar geen werd uitgevoerd. Tot de in
1898 opgerichte Hollandsche Electrische Spoorweg Mij. met een plan
kwam, dat m 1906 door de regering
werd goedgekeurd. De eerste lijn ging
open in 1912, toevallig dit jaar driekwart eeuw geleden. Electrische treinen reden er echter niet.
Het door het spoor bestreken gebied
omvatte 60.000 hectare. „Als geografisch middelpunt daarvan geldt de
prachtige siertuin van Aalsmeer." Komende vanuit Haarlem passeerde men
eerst de stopplaats Haarlemmerliede.
na de electnsche hefbrug over de Amsterdamse Trekvaart. De brug was een
novum m die tijd. Nabij het station
Vijfhuizen dook de trein de polder in,
4,5 meter onder A.P. Tot Hoofddorp
liep het spoor langs de binnenkant
van de verdedigingslinie van de Stelling van Amsterdam. „En aangesien
dit boekje verschijnt in benarde tijden,
nu buiten de grensen van ons land het
oorlogsgeweld nog raast, wordt, uit militaire overwegingen, hieromtrent geen
' woord verder gesproken; maar een stuk
defensiespoor lijkt dit eerste gedeelte
van de vreedzame Haarlemmermeerlijn aanvankelijk wel te sijn!"
„Wie nu volop den indruk wil opdoen
van het waarachtige Hollandsclie polder-aspect, die kijke sich de oogen uit
naar dit ivonder van waterbouw-techniek, naar dit kostelijke land van weivaart, naar deze vlakke oneindigheid

Foto: Beriott

Verder tuft het naar Aalsmeer, hoewel vanuit Hoofddorp ook naar Nieuw
Vennep gereden kan worden, en van
daaruit via Leimuiden en Oude Wetenng richting Leiden Herensingel. Ook
voor Aalsmeer telde een enkel ding:
alle voordelen zijn te verwachten van
de nieuwe spoorweg naar vier zulke
belangrijke eindpunten als Haarlem,
Amsterdam, Nieuwersluis en Leiden.
Feith voorspelt Aalsmeer ook een grote toekomst als toeristische trekpleister voor lieden uit de hoofdstad, die m
20 minuten vanaf het Station te Amsterdam naar het Bloemendorp kunnen sporen. „En wanneer sij daar met
slechts vinden het zoo bisondere
schouwspel van een als het ware op zijn
veeneüandjes drijvende tuinstad, maar
overal om zich heen de natuurpracht
van het Hollandsche waterlandschap
op s'n intiemst, met den wijden Westeinderplas, waar de watersport verleidehjk lokt, dan zal Aalsmeer ook tot
2ijn recht komen, dank zij excursionisten en toeristen, die tot dusver niet geweten schijnen te hebben, dat de bontste en geungste Hollandsche bloementuin zo dicht onder den rook van Amsterdam lag te pronken!"
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• Het lijnennet van de Haarlemmermeerlijnen.

dere ging door naar Mijdrecht, Wilnis
en Vinkeveen. „Overal steken boven dr
eenzame verre waterplassen de kleine
partjes van uitgespaard land uit. daar
groeit wat laag hout op en ook tiert er
bloem en plant, soodat liet er daar uitziet als een wijd meer, bestrooid met
drijvende bonte tuinvlotten." In Wilnis
was nog een plas, die ingepolderd worGepronkt werd er ook in Uithoorn, den moest, tot spijt van de vissers,
de volgende stopplaats, met zijn heuse „want waar bijt er geweldiger baars aan
fabrieken, die men in Hoofddorp en lui) aas, gij Hollandsche hengelaar7'
Aalsmeer nog miste. De melkproducten en zwavelzuurfabrieken gaven Kerkje van Brouwer
werk aan achtereenvolgens 120 en 40
In Bovenkerk kwamen de lijnen uit
werklieden. Bovendien was dit plaatsje een handelscentrum van betekenis Aalsmeer en Uithoorn bij elkaar. Lymet de wekelijkse kaasmarkt (sinds l risch bezingt Feith de Amstelveense
mei 1915) en veemarkt. 10.000 stuks vee Poel en het silhouet van de Urbanus,
werden er per jaar uitgevoerd en „Het kerkje van pastoor Brouwer".
250.000 stuks lijnkoeken m-. Verhan- „Daar ligt reeds de spoorweghalte Amdeld werd er 300.000 kilo boter en stelveen met de buitengrens van Am200.000 hl. graan. Voorbij Uithoorn sterdam. .. En daar is ook de Kalfjessplitste het spoor zich: een tak boog laan, meteen afzonderlijke halte, die richting Nieuwveen en Alphen, de an- wie weet' - irelkom zal sijn aan gemak-

suchtige wandelaars, wijl ze den gelieelen afstand van de traditionele wandehng „het Kalfje om" wat ver achtten." Met een boogje tsjoekte de trein
het station Willemspark binnen, gelegen in een gloednieuwe buurt van
Amsterdam, „waar verderop ons Stadion als een sportmagneet trekt."
Wie daar nog niet is wezen kijken, is
een slecht Amsterdammer, meent
Feith. „Maar een nog slechter Amsterdammer is hij, die sicti nu niet eentiüce-dne haast, om dit nieuwe, voor
hem ontsloten exploratiegebied, dadelijk grensend aan zijn stad, te gaan
bereizen, door Mico een kaartje te nemen aan een der spik-splinternieuwe
loketjes, om de lokkende alles-belovende treinreis te aanvaarden, de 110 kilometer langs door ome 32 Hollandsche
polders!"
Het boekje is verkrijgbaar in de
boekhandel en kost /34.90.

• Gezicht op Uithoorn. Rechts korenmolen het Lam en in het midden het oude Raadhuis. De foto is genomen vanaf het
huidige Meerwijk.

Met uw bijdrage
gooien ze me in het diepe!
Jaarlijks worden in Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen.
Dat aantal stijgt, de lasten ook!
De meeste van die zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen. Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn bittere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven
wij met liefde, het overige met geld!
Door een bijdrage te leveren aan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven in te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen.

• Radio Stiphout is een moderne zaak met een uitgebreid assortiment aan
geluids-, televisie- en videoapparatuur.

van bouwland, waar niet meer dan sestig jaar geleden het ruwe Haarlemmermeer met schnk'lijk geweld rond
spookte!" Hoofddorp doet zijn naam
eer aan. constateert de reiziger. Behalve paarden, runderen, schapen en varkens verhandelde men er rogge, tarwe,
haver, karwijzaad, erwten, maïs en
bieten. Het dorp wist zich verzekerd
„van toekomstige bloei, vooral sedert
de nieuwe spoorlijnen deze plaats uit
haar ongewenschte isolement zijn komen verlossen."

Die goede daad vereist weinig
moeite. Door vandaag nog de bon
in te vullen noemen wij u morgen
donateur!

l Ja ik red een zeehondeleven!
l Maak mij donateur en stuur een acceptgiro

ter waarde van f
l Naam
l Adres
1
Kode
| Plaatsl Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950
l 9950 WL Pieterburen

(Postzegel mei nodig) l

zeehondencrèche

P I E T E R B U R E N
Telefoon 05952-285, Pieterburen.

Nederland rijdt 40 jaar Volkswagen. wagen Polo's die verkrijgbaar zijn in twee
En ter ere van die gelegenheid komen we met "uitvoeringen" Avance Sportief en Avance
Comfort.
de Avance serie.
De eerste heeft sportstoelen, een sportEen serie Volkswagens die nu eens niet
over de hele wereld verkrijgbaar is. Sterker nog, stuur en een achterspoiler. De tweede groen
deze Volkswagens zijn niet eens in Duitsland te warmtewerend glas en een analoge klok plus
dagteller.
koop. Maar alleen hier, in Nederland.
Bovendien zijn beide versies voorzien
En al roept u dat u hierboven gewoon
de Polo's ziet staan, u ziet dan wel 't een en van een rechterbuitenspiegel, hoofdsteunen,
een intervalschakelaar op de ruitewissers vóór,
ander over het hoofd.
Het betreft hier namelijk speciale Volks- handige opbergvakken in de portieren en een

in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. En uiteraard heeft u ook bij de Polo Avance de keuze uit
een driedeurs, tweedeurs of Coupé model.

Maar let wel, deze Avance wordt maar
één keer uitgebracht. Dat betekent dat u er snel
bij moet zijn. Want op = op.

Stuk voor stuk voorzien van een katalysator. Of u moet er op staan dat u een Polo
"zonder" wilt hebben. U loopt dan wel het extra

Ga snel naar de onderstaande Volkswagendealer en maak een afspraak voor een
proefrit in de Polo Avance,

prijsvoordeel van f 900,- mis.
Zeker in combinatie met de speciale
Avance prijs kan juist dat u een in alle opzichten

De Volkswagen die, ter ere van het feit
dat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt, dit
jaar alleen hier te koop is. En daarna

aantrekkelijke auto opleveren.
nergens meer.
De exclusieve Polo Avance. Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt (&J5)

Polo Avance Comfort 3-deurs f 19.540,- (afgebeeld). U betaaltf 18.040,-. Uwvoordeelf 1.500,-. Polo Avance Sportief 3-deurs f 19.535,-. U betaalt f 18.040,-. Uwvoordeelf 1.495,-. Polo Avance Comfort 2-deurs f 20.240,-. U betaalt f 18.740,-. Uwvoordeelfl.500,-. PoloAvanceSportief2-deursf20.235,-lafgebeeldl. U betaaltf 18.740,-.
Uw voordeel f 1.495,-. Polo Avance Comfort Coupé f 20.640,- (afgebeeldl. U betaalt f 19.140,-. Uw voordeel f 1.500,-. Polo Avance Sportief Coupé f 20.435,-. U betaalt f 19.140,-. Uw voordeel f 1.295,-. Prijzen zijn vanaf prijzen. Inclusief BI.W. en katalysator, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG ENVERTROUWD VAKMANSCHAP
* Toonkunstkoor Zandvoort- * T.k.a. fototst. Praktika
BOUWBEDRIJF BREBO
T.k. gevr. ijskast en/of 4voor al uw verbouwingen. (T O.Z.) concert op vrijdag 22 l Nova IB, i.z.g.st, ƒ 55; leren pits gasstel. Tel. 16262.
Tevens wit-, schilder- en be- mei a.s. om 20.15 uur m de herencolbert, mt 46/48, kl.
hangwerk. Vraag vrijbl. prijs- Herv. kerk. Toegang ƒ5. U zw., ƒ45. Keesomstr. 53. Tel. * T.k. eiken 3-deurs buffetkast met verlichting ƒ 300 Tel.
komt toch ook?
opgave. Tel. 023-339793.
17225.
02507-16425.
-k De vereniging Vrouwen
* T.k. eiken ronde tafel + 4
van Nu is een week op reis.
Gratis
stoelen ƒ300 Tel. 16425.
Vanaf 17 mei krijgt u weer
informatie als u nr 14462 belt!
Woninggids van Zandvoort
* T.k. ets van havenfront te
Wordt ook lid bij ons!!!
Amsterdam
(40x190),
in
mooie lijst, ƒ250. Tel. 19023
* Depot Max Tailleur Stichma., wo. en do. na 19 uur.
v^tl L/ t makelaars o.g.
tmg, Burg. Beeckmanstr. 2,
wordt m.i.v. heden stopgezet.
iNVM,
T.k. b.b.motor, 4 pk, Volvo,
Tel. 02507-12614
Dus geen kleding meer neerlangstaart, ƒ375. Tel. 19489.
zetten s.v p.
* T.k. Bosch koelkast ƒ 125;
GARAGE TE HUUR
vouwstoeltje met leren zitting
*
T.k.
caviahok/27,50incl.
1
TUINMAN
HEEFT
NU
TIJD
Burg. v. Fenemaplein.
ƒ75. Tel. 19023 ma., wo. en
zak
hooi,
1
zak
zaagsel,
eetvoor
al
uw
tuin-,
straaten/of
Tel. 14534.
do. na 19 uur.
hekwerk. Tevens levering alle en drinkbakj'e. Tel. 14441.
* Geen lintje gehad? Ai! Ko- materialen. Vraag vrijbl. prijs* T.k. bruine hang/legkast,
nmklijke Mij tuinb.-plant. deelt opgave. Tel. 023-327867.
50x100x165, ƒ25. Tel. 12109.
Saté
van
de
haas?
ook onderscheidingen uit:
• Uw advertentie voor de ruvoor een opvallend mooie
Met stokbrood +
bnek VERLOREN EN GEMicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- voortuin. Bel 14627!
knoflookboter
VONDEN kunt u zowel schrifden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- * Gevraagd voor rommeizelfs nog 's avonds laat
telijk als telefonisch opgeven. Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisgrootten.
voor maar ƒ 9,50
markt: oude spullen. Tel.
Het telefoonnummer van
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis 02507-12298.
waar...?
Weekmedia is 020-562.6271. raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Videotheek
'Dombo'
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
GRENS BENNEBROEK/HILBroodje Burger
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Corn.Slegersstraat 2B
LEGOM gestoff. kam. aanoppas gevraagd.
Natuurlijk!
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter
Tel.
02507-12070
geb. m. keuk. + wast., c.v.,
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
g., l., w., kabel, ƒ425 incl.
1 film ƒ5//7,50 p.d.
Sport, wed., 75 jr, zkt reisgeUw huis op dit formaat m
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of Tel. 02520-21378 of 02507Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
5 films ƒ 25 p.week
note v. kl. en gr. vakant. Br. o.
de krant kost meestal
02977-28411 of afgeven of zenden aan.
19559.
nr.
798-75197
bur.
v.d.
blad.
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Verhuur movie-boxen.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandminder dan een maand
* Help de Polen. Stuur eens
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
* Te koop 3-deurs zandkleuvoort.
hypotheekrenteen
een
voedselpakket!
Geen
rige
linnenkast.
Tel.
17030.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
7
verkoopt
sneller,
want
adres Dat hebben wij voor u!
1430 AG Aalsmeer.
Te koop aangeboden: O'Neill
voorbeeld aangeeft.
Inl.: tel 02907-5235.
surfpak, 2-delig (maat S,
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
ƒ350; golfset met tas ƒ450.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- * Het Rode Kruis vraagt colJe huis
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- lectanten (eind juni). Tel. Vriendelijke kmderoppas ge- Tel. 02507-12447.
in
de krant
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, 13852 (A. Schuurman).
vraagd, die gewend is met * Te koop eiken salontafel,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
kinderen om te gaan, v. kind zeskantig, met plavuizen,
brengt-mensen
Hillegom-Antiek
1
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, altoonzalen
gezellige van 3 /2 jr. Voor 1 Vi dag p.w. ƒ250. Van Alphenstr. 57, flat
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Vijf
over de vloer.
Tel.
02507-19099,
na 18 uur. 5. Tel. 02507-18992.
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- meub. in alle stijlen. Veel
•*•
Welke
scholiere,
+
16
jr,
kleinantiek.
Laagste
prijzen!
Te
koop
garage
Van
Galenbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. Leidsestraat 122. Dag. tel. wil mij enkele uren p. dag hel- straat. Tel. 17085.
pen met oppassen en licht * Te koop gevraagd een
02520-20993. Koopavond.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
huish. werk? Tel. 18652.
Zündapp. Tel. 02507-12982.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- Jongen van 10 jaar wil uw
WONINGRUIL Aangeb.: gr. * Te koop gevraagd donzen
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- hond uitlaten. Tel. 17030.
ren verkrijgbaar.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film 5-kam. eengez.hoekh. m. slaapzak. Tel. 19647.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening v a ƒ5 per dag, 5 films ƒ25 c.v., tuin zuid, schuur enz.,
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
per week Corn. Slegersstr. rust. str., Haarlem-Meerwijk. * Te koop manou draaifauGevr.: 3-kamerwoonr. in teuil en 3 dlge manou miniset,
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 2b, tel. 02507-12070.
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel. samen ƒ75. Tel. 14372.
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
En de makelaar weet van
Reflectanten op adverten- voor 11 uur: 023-330085.
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
* Te koop zeilwagen Sandwanten en kranten
ties onder nummer gelieven
ƒ2,50 in rekening gebracht.
Piper ƒ300. Logmans, ünervoor te zorgen dat het numDe tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
naeusstr. 5, Zandvoort. Tel.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- mer in de Imker-bovenhoek
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
14579.
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor op de envelop staat vermeld
dezelfde week op donderdag.
HOLLANDSE
bezorgklachten), of zenden aan:
en dat de brief geadresseerd
Timmerbedrijf
Centrale orderafdeling Weekmedia,
wordt aan: Centrale OrderNaam:
R. F. Lammers
Postbus 122,
afd. Weekmedia, Postbus
voor al uw timmer- en onder1000 AC Amsterdam.
122,1000 AC Amsterdam. Dit
houdswerk. Tel. 023-364168,
Gratis geschild
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- voorkomt vertraging in de beAdres:
b.g.g. 023-381378.
sing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- handeling.
rokaart.
* T.k. Vz jaar oude equalizer,
VERKOOP huisraad, meubels |
Telefoon:
zilver, 5 banden, stereo, merk
en kleding (maat 40/42).
OP ZATERDAG ƒ J,25
Phonic, nieuwprijs ƒ 179, nu
Koninginneweg 13 zw.
T.k. Saba kl.-t.v., 3 jr oud, l * T.k. gevr. 2-pers. opklapGrote Krocht 25
Postcode:
Plaats:
weg voor ƒ79 (vaste prijs).
overcompl. weg. huwelijk, l bed en gevelgaskachel. Tel. Zond. 10 mei: 19.00-22.00 u.;|
Tel.
14404
Tel. 16461.
ma. 11 mei: 10.00-14.00 u.
vr.pr. ƒ475. Tel. 16550.
115982.

m

5 REGELS

GRATIS

ICRO

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Voorbeeld:
Te koop b r u ids
*
3 8 ; mo d
sa 1on t a
Te
r i e t en s t o e 1

ia po n , mt
r e 1 ; 1 e uk e
i. 0 Z 0 - 111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

ASPERGES

Aart Veer

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

HETPARGDL

/1,-

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Mazda 626 2.0J GT
Uiterlijk braaf, maar innerlijk...
In de keurig nette Mazda 626 zal uw
buurman niet zo snel een sportmonster
vermoeden. Nu maak je van zo'n auto
door een aangepast onderstel en brandstofinspuiting op de twceliter motor ook
niet meteen maar een race- of rallywinnaar. Maar het resultaat in de GT is best
de moeite waard. De hondcrdentwintig
paarden aan de krukas betekenen nog
wel zoveel kracht aan de voorwielen dat
een ruime 190 echte kilometers er in
zitten en binnen de 9,6 seconden zit u
echt aan het bij ons wettelijke maximum.

welwillende gasvoct. Een pijltje ten teken dat opschakelen gewenst is, al bij
2900 toeren overigens en een gasvoetje
om te zeggen dat het ook wel wat minder
zou kunnen. Een regelrechte misser die
symbolen in een auto die bedoeld lijkt
om echt plezier te maken met de kracht
en vermogen van de prima motor. Maar
goed, daar kunt u altijd nog een reep
zwart plakband overheen plakken. De
schokdemping is instelbaar van 'normaal', dus comfortabel tot 'sport' en
daardoor iets straffer zonder nu echt

rollen. Niet echt storend en met de meter
trillend op de 210, een overdreven aanduiding, mag dat naar mijn idee ook best.
Het brandstofverbruik zal u niet echt aan
het schrikken maken. Een dikke tien kilometer haalt u zeker op een liter super.
Wanneer u dan weet dat al voor zo'n 32
mille een GT uw trotse bezit kan worden,
dan is de aanslag op de portemonnee
voorwaar niet van dien aard, dat er van
onbereikbaar moet worden gesproken.
Natuurlijk kan het een beetje duurder

De Mazda 6262.0 i GT van alle kanten bekeken.

Autonievrws
Door Rein LepoinK

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

1998 cm3; compressie K), l : I. Maximaal vermogen HS kW (120 pk) bij 5300
omw/min; maximum koppel 169 Nm bij
4200 motortoeren. Elektronische ontsteking en elektronisch bestuurde
brandstofinspuiting EGl. Aandrijving
op de voorwielen via een vijfversnellingsbak. Elektrische installatie 12 V.
dynamo 65 A. accu 60 Ah. Wielophanging rondom onafhankelijk, voor met
schroetveren en achter eveneens met
schroefveren. rondom telescopische
schokdempers met instelbare demping
vanaf dashboard, voor en achter torsie
stabilisatoren. Remsysteem met schijfremmen rondom, voor geventileerd.
Handrem op de achterwielen. Lengte
443 cm. breedte 169 cm. hoogte 136.5
cm. wielbasis 25 l cm. Spoorbreedte voor
143 en achter 142.5 cm. Draaicirkel 10.2
meter. Stuurinrichting tandheugelsysteem. met variabele overbrenging, bekrachtiging tegen meerprijs. Gewicht
1080 ku. maximaal aanhangwatieneewicht 1000 kg. Banden 185/70 HR 1-1.
Inhoud hrundstol'tunk 60 liter superbenzine loodhoudend.

11

Opel Omega 3000
Met dcOmega 3000 introduceert Opel
het sportieve topmodel van de Omega
serie. Opvallend van dc/e nieuweling is
zijn stroomlijn, de in de kleur van de
wagen meegespoten spoilers en een uitgebreide uitrusting met ondermeer gesmede liehtmetalen velgen en in leer en
stof uitgevoerde stoelen.
De drie liter zes cilinder motor, (die
standaard een uitlaatgas katalysator
heeft en uitsluitend met een vijl'versnellingshak geleverd wordt) levert 156 pk
en geelt de auto een topsnelheid van 217
km/u. en een acceleratie van O tot l (K)
km/h in 9.S seconden. De prij/en van
de/e Omega 3000 beuinnen
/' 69.SOO,-. "

DPCI.

Prestaties:
Topsnelheid 192 km/h. acceleratie van O
tot 100 k m / h in 9.6 seconden. Brandstofverbruik over gehele testperiode l
liter op 10.3 km.

Beschaafd beulen

Ik blijf zeggen dat ook in een GT-uitvoering de 626 een in-en-in-keurige auto
is. Beschaafd komt de krachtbron 's
morgens na het omdraaien van het sleuteltje tot leven. Keurig ronddraaiend, de
voordelen van een goed afgestelde inspuiting, rolt de 626 braaf naar het eerste
stoplicht. De toerenteller blijft onder de
drieduizend en de snelheid volgens de
normen van oom agent op z'n zwarte
fiets, die amper de moeite neemt om
even op te kijken. Na vijf minuutjes geeft
de temperatuurmeter een mooie warmte
hoogte op de schaal aan en kan het lieve
leven beginnen. Tenminste wanneer u
dat wilt. Want het aardige is, dat het niet
hoeft. Maar wilt u wel vlotter dan treiteren constant twee aan en uitflitsende
oranje-symbolen op het instrumentenpaneel hinderlijk recht voor de ogen, uw

1^

Exclusieve Seat Malaga Playa

plankhard te worden. Wilt u dat allemaal
niet, dan laat u de instelling gewoon op
'automatisch' staan en regelt de clcktroniek het. Dus kanaaltjes voor de oliedoorstroom open wanneer u rustig aan
doet en kanaaltjes dicht en dus zwaardere demping wanneer het harder gaat.
En het aardige is dat alleen de man aan
het stuur dat merkt. Een prima voorziening. En met een beetje aanvoelen wat
de 626 kan en wat niet komt u heel vlot
aan ijzingwekkende snelheden. Zo hard
zelfs dat voorliggers onbegrijpend kijken. En dat is best leuk.

Binnen de perken
Op hoge snelheden blijft het motorgeluid heel aardig binnen de perken van het
oirbare. Minder rustig gedragen zich de
windgeluiden rond de carrosserie, terwijl
ook de banden hun lied mee beginnen te

(ja/é - Restaurant

Ook aan liet dashboard is niet te zien dat het hier om een snelheidsmonster
gaat.
worden wanneer u dikke liehtmetalen
wielen aardig vindt staan en enige waarde hecht aan stuurbekrachtiging. Want
dat betekent het S-pakket en dat kost
extra.
Techniek:
Motor viercilinder lijn, dwars voorin,
boring x slag86 x 86 mm; cilinderinhoud

Geld:
Mazda 626 2.0i GT in vijfdeurs-uitvoering 34.695 gulden, excl. liehtmetalen
wielen en stuurbekrachtiging. De GT
mag niet worden verward met de 2 liter
injectie met katalysator, die een ander
karakter heeft. Motorrijtuigenbelasting
van 630 tot 652 gulden per jaar.

De Seat Malaga 1.5. GL is nu tijdelijk te
verkrijgen in een fraaie "Playa" uitvoering. Deze beschikt over sportieve wicldoppcn, een andere grill, Playa striping

en een "Seat" zonnedak, dat natuurlijk
van pas kan komen als u het thuisland
van deze Malaga Playa (Spanje) tijdens
uw vakantie gaat bezoeken.

Enige haast is wel aanbevolen, want er
zullen slechts 150 stuks van gemaalit.
worden. De meerprijs van deze exclusieve Malaga Playa is slechts /' 300.-.

MJJ

PCk^bnnehoef^
BLOEMENDAAL AAN ZEE. TEL. 023-252280

GEBAKKEN TONG ONDER
DE DERTIG GULDEN
Waar kunt u dat nog eten? Wel, bij ons
natuurlijk. Voor ƒ 29,50 serveren wij u twee
mooie tongetjes (géén sliptong), met
uitgebreid garnituur van groenten en diverse
soorten aardappelen. Heerlijk!
Overigens, al onze gerechten zijn zeer
redelijk geprijsd.

Nu halen, 1988 betalen

Wat dacht u van een mooie Tournedos met
pepersaus voor f 28,50, een Varkenshaas
van ruim 2tó ons met
champignon-roomsaus voor ƒ 24,50 of
boterzachte Kalfslever met ui en spek voor
ƒ 19,50?
. op visgebied staan wij ons mannetje,
kijkt u maar: Gebakken Scholfilets met 3
sausen voor ƒ 18,50, Gepocheerde
Kabeljauw met mosterdsaus voor ƒ 17,00 of
Stoofaal met botersaus (nog beter dan bij
grootmoeder!) voor ƒ 24,50.
Ons restaurant is iedere dag geopend en
heeft een eigen parkeergelegenheid.
Ook ideaal voor recepties, familiediners en
andere feestelijke bijeenkomsten.

RReits
„Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist
Voor a/s het
goed moet zijn.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

Paella Speciaal
[Heerlijke Paella schotel ovenklaar

pond 7,75
TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Als u vóór 31 mei aanstaande een nieuwe
Peugeot 309 koopt en registreert, kunt u gebruik
maken van 'n zeer interessant financieringsaanbod.
Nu rijden en pas volgend jaar betalen
zonder 'n cent aan rente en aflossing te betalen.
Da's nog eens een aantrekkelijk aanbod!
't Komt erop neer dat Peugeot u tot
S januari '88 gratis krediet geeftDat \vcrkt als volgt:
na een aanbetaling sluit u bij Peugeot Talbot Hnanciering een renteloze lening al.
Die aanbetaling kunt u in de meeste gevallen ecn-

voudig oplossen door uw huidige auto in te ruilen. waarbij Peugeot de rente/rentereduclic voor haar motor, waardoor niet alleen de schadelijke uitlaatrekening neemt Dus óók als u even krap zit kunt gassen, maar ook de Bijzondere Verbruiksbelasting
De hoogte van de renteloze lening is afwordt verminderd. En stuk voor stuk blinken ze'
hankelijk van het bij te betalen bedrag na inruil van u nu zo'n ruime, comfortabele 309 gaan rijden.
uit door hun zuinige brandstofverbruik en lage
Kies
één
van
de
27
uitvoeringen:
3-deurs,
uw auto en bedraagt maximaal f12.500,-.
Op 5 januari 1988 financiert u verder of rekent u af. 5-deurs, benzine, diesel of zo'n supersnelle GTI onderhoudskosten. Geen wonder, dat de 309 zo'n'
succes is.
met 130 DIN-pk. Nieuw: de 309 5-deurs met
U kunt ook kiezen voor een lening over
Er is al een Peugeot 309 vanaf f 20.240,-.
48 maanden tegen 7,9% rente met een minimale automatische versnellingsbak. Gekoppeld aan de
Kom 'm snel bij ons bewonderen en besturen.
aanbetaling van 25%. Deze rente wordt berekend soepele en snelle 1580 cm^ motor, combineert
deze automaat met 4 versnellingen (lockover 'n te financieren bedrag van max. 112.500,-.
Voor beide leningen gelden degebruikelijke
up) economie met comfortabel rijplezier.
Bijna allemaal hebbon ze een 'schone'
voorwaarden van een huurkoopovereenkomst,

Ongehoord goed.

AI:GEBEELD: 309 XK. PRIJ/EN INCL. BTW. EXCL. AELEVER1NGSKOSTEN' I'4fa5.-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. I'EIIGÜOT TALBOT LEASE DIRECT LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. TIJDE! I]K VAN.M- I'SbS,- I'I-R MAAN!) (EXCI BTW l OP BASIS VAN. 4S MAANDEN EN Ju.oot) KM ('ER |A.\R

Zandvoort

Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.
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HOLLANDSE

ASPERGES
Gratis geschild

Aart Veer
Grote Krocht 25
Tel. 14404

ONZE COLLEGA'S VRAGEN ZICH STEEDS WEER AF HOE DIT KAN,

Gevraagd voor spoedige
indiensttreding

* CAFÉRESTAURANT
KELNER
* RESTAURANT
KELNER
* ZELFST.
WERKEND KOK
inlichtingen na telefonische
afspraak met
dhr. Van Houten,
tel. 13599.

RESTAURANT
"QUEENIE"
ZANDVOORT

XANIS&GUNNINK

KOFFIE

vacuumpak, snelfiltermaling

Gevraagd
handige jongen

leerling flets-en
bromfietsreparateur

DUBBELPAK

EXTRA DEZE WEEK

MOOI

FEESTTAART

^•^

KOOLEN
„,*.
BRUINEBONEN
<*».I
"
^

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

1

GROTE 3/4 LITERPOT

^

maar

JONGE KAAS

JOSÉ LOOMANMOLENAAR
gedipl.
pedicure/manicure
Brederodestr. 18
tel. 13660
Beh. vlgs. afspraak.
Lid LOV.

zijn even te gaar waardoor so
een velletje loslaat en de boon
minder mooi oogt,
de smaak is echter uit de kunst

voor 8-10 pers.
VRIESVERS
dus verser bestaat
niet. Bij de banket- bakker betaalt
u het
dubbele

i*ï"H

Peter Versteege
Haltestraat 31
Tel. 14499

geen

OPGEMAAKTE

BRUINE BONEN

Inl.

....PEDICURE....

dus echte
7FFIIWSF
<
litLUIf Ut Hollandse)

8.95

VANILLE ÜSJES

PORCELEINEN
KOP EN SCHOTELS

heerlijke vanille ijsjes omhuld met
chocolademantel, een traktatie voor het gezin

in diverse dessins, zoals: met bloemetje,
geruit of wit met goudrand

STUKS

PER

w
\DOOS
e

STUK

't staat in
de .ki-^nt
iedere week
weer

i
•HSERWKE

ii
MODERNE

TAKSI

een verrukkelijke frisdrank
in zo'n handig bewaarpak.
Zonder conserveringsmiddel

PARAPLUIE

AAKDKI&
HEElfWD

geen

GEEN

GEEN.

nu

13.50

i'»'-: i

ii

MAAR

•c---.

FRAAI LACQUÉ DIENBLAD Leeuwezegel HALVARINE
met goudrand en
omhulde handgrepen
waardoor geen scherpe
randen, gedessineerd
met mooi bloemmotief.
Afmetingen ca. 30 x 50 cm

GEEN J4JO"

• OOSTZAAN: Zuideinde 39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

't staat in
de krant
iedere week
weer

•t-i

LITERPAK

met prettige houten handgreep
en schouderriem, in gezellige pasteitinten. Leuk voor jonge en oude moeders

'W?

fevPïT'
«*^'«fcC11'

HMSFHET
ROUME

MAAK UW WEMS GEOZU/D

HBIKUD

fif:

''•££•':

gram
^NIE'<^<OÖP^^
AMSTERD,
2ïï?*raaf Mi 126
• Mercatorplein 49 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30^.
• Lijnbaansgracht 31-32 • Johan Huizinga
laan 180-188 • Sloterkade 110-127 • Delflandpleir
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaai
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer la
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat
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A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
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Ondernemers weinig tevreden 'met nieuwe richtlijnen

'Doorberekening politiekosten Neptunus opent strandseizoen
vormt bedreiging braderieën'
ZANDVOORT - Het inzet- gelijke evenementen kan beteten van de politie voor evene- kenen.
menten wordt voortaan aan de
organisatoren doorberekend, Bij de richtlijnen is sprake van kosindien dit niet onder het nor- ten van 'dienstverlening, algemeneDe algemene dienstmale takenpakket valt. Ook en politiekosten'.
van de gemeente werd in het
voor braderieën wordt een re- verlening
verleden al doorberekend, maar het in
kening gepresenteerd, die ach- rekening brengen van de politiekosten
tenveertig uur van tevoren be- is nieuw. Volgens de gemeente is een
noodzakelijk om de braderietaald moet zijn. Pas daarna en ander
doorgang te kunnen laten vinden,
krijgt men een vergunning. ën
met name wanneer het politiekorps
Deze maatregel maakt onder binnen haar takenpakket geen ruimte
andere deel uit van de richtlij- vindt om aanwezig te zijn. Het komt er
op neer dat men de dienstnen voor braderieën, die per l dan in feitevan
het reservekorps kan
juni van kracht worden. Ge- verlening
huren. Van de zijde van de gemeente,
heel zonder commentaar zijn vooral door de korpsleiding, zal bedeze niet gebleven. Zo vreest paald worden in hoeverre de inzet van
men dat dit het einde van der- reserve-agenten nodig is.

Ook verrichtingen van de beroepspolitie, die buiten het normale takenpakket vallen, worden in rekening gebracht. Indien men niet bereid is deze
te betalen, wordt een vergunning geweigerd en gaat de braderie niet door.
De doorbereking van politiekosten is
met betrekking tot andere evenementen al per l mei van kracht geworden.
Tijdens de commissie van financiën
riep de interpretatie van 'takenpakket' wel enige vraagtekens op. De politie zal, evenals de brandweer, binnenkort op het circuit aanwezig moeten
zijn, omdat daar een met helium gevulde ballon aan een kabel wordt opgelaten. Deze dienst wordt niet in rekening gebracht, wat alom verwondering wekte.
Volgens wethouder van financiën
Aukema, zal de regel niet in alle gevallen te handhaven zijn. Bij feestlijkheden als carnaval, de aankomst van
Sinterklaas of, zoals afgelopen weekend, van Neptunus, waarbij wel enige
politiebegeleiding nodig is, zullen geen
kosten in rekening gebracht worden.
Andere evenementen kunnen eventueel gesubsidieerd worden, zodat de politiekosten uiteindelijk gedeeltelijk of
zelfs geheel ten laste van de gemeente
komen.
Jongsma, van Gemeente Belangen
Zandvoort, voorzag dat Zandvoort,
vooruitlopend op de landelijke politiek, hiermee een unieke situatie in
Nederland zou innemen.
• Vervolg op pagina 7

• Zal dit straatbeeld voor de Zandvoortse ondernemers betaalbaar blijven?
(Archieffoto)

ADVERTENTIE.

Rokken vanaf
Pantalons
Mini rokjes

159,198,119,-

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spékstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

Achterstand kan oplopen tot 1,3 miljoen

Huurschuld circuit
bereikt recordhoogte

ZANDVOORT
Het
strandseizoen is geopend.
Zondagmiddag kwam zeegod Nëptuhüs in hoogst eigen persoon naar Zandvoort
om de officiële opening te
verrichten. Samen met zijn
harem, vier zeemeerminnen, werd hij op strand door
leden van de Zandvoortse
Reddings Brigade en De
Wurf ontvangen en vervolgens naar het Raadhuis gebracht voor een ontmoeting
met burgemeester Machielsen.

Aanvankelijk zou Neptunus bij
de Rotonde aankomen, maar zijne
hoogheid had zich 'vervaren', en
had zo even van' de gelegenheid gebruik gemaakt 'om te kijken waar
het Vendoradopark zou moeten komen'. In een vlet, op een aanhanger, werd het drietal door de Reddings Brigade vanuit Noord teruggereden en vervolgens via de Hogeweg, Poststraat en Kerkplein naar
het Raadhuisplein gebracht. De
heerser werd daarbij begeleid door
leden van De Wurf. Onder grote
belangstelling van het publiek
werd het gezelschap voor het
Raadhuis met veel eerbetoon ontvangen door burgemeester Machielsen, ter zijde gestaan door diverse raadsleden. De zeemeerminnen moesten hierbij in de boot blijven zitten, omdat zij zich door hun
staart op het droge maar moeilijk
kunnen verplaatsen.
Neptunus, compleet met drie-

Bibliotheek kee^tVandaag
terug naar Prinsesseweg
ZANDVOORT - Het dak van
de Openbare
Bibliotheek
Zandvoort is gerepareerd en
aanstaande zaterdag, 16 mei,
worden de deuren aan de Prinsesseweg weer geopend. Vandaag worden de tijdelijk in de
Jaap Kiewiet Mavo ondergebrachte spullen weer terugverhuisd. Na drie maanden
kan het publiek nu weer gebruik maken van het complete
assortiment.
Het personeel, dat zich al die tijd
heeft moeten behelpen met een minimum aan werkruimte, is zelf erg ingenomen met de terugkeer naar het eigen pand. Om de opening daarom een
enigszins feestelijk tintje te geven,
wordt het publiek komende zaterdag'
een kopje koffie of thee aangeboden.

ZANDVOORT - De totale
pachtschuld van het circuit
bedraagt op het ogenblik ongeveer ƒ 220.000,-, maar dit kan
makkelijk oplopen tot 1,3 miljoen in september van dit jaar.
Wethouder Aukema kwam
met deze cijfers tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de commissie van financiën. Dit bedrag zal worden bereikt, als Circuit BV in de tussentijd niets meer betaald.

ben voor het racegebeuren, omdat in
bepaalde gevallen de inzet van politie
noodzakelijk is. Maar deze zal door het
circuit vooraf betaald moeten worden.
."Als het circuit niet vooraf wil betalen,
worden er ook geen diensten ver- De bibliotheek is dan geopend van
leend", aldus Aukema. Volgens de 10.00 uur tot 14.00 uur.
voorjaarsnota kan door een 'verminAan vloer en plafond moet nog het
derde inzet van de reservepolitie op
het circuit'ƒ 30.000,- worden bespaard. een en ander gedaan worden, maar dit

De gemeente moet nog steeds geld
van vorig jaar krijgen. Het variabele
deel van de huur van 1986 plus een
deel van de vaste kosten zijn nog niet
betaald. Omdat Circuit BV nog steeds
problemen heeft met het aflossen van
de schuld, valt niet te verwachten dat
dat de komende maanden alsnog zal
gebeuren. Afspraken hierover werden
in het verleden niet nagekomen, doordat de bedrijfsresultaten achter bleven bij de verwachtingen. Zodoende
blijft de schuld oplopen. Bovendien zal
deze in 1987 hoger zijn dan in voorgaande jaren, omdat de Grand Prix
van 1985 nog doorwerkt op de variabele pacht. Daarnaast komt er per 15
september nog een hoog bedrag bij,
vanwege contractuele verplichtingen.
Bij de voorjaarsnota van 1986 was'
men ervan uitgegaan, dat Circuit BV
ruim zeven ton zou kunnen aflossen.
Later bleek dat echter niet haalbaar,
waarna dit is bijgesteld tot ƒ 408.000,-.
De gemeente heeft reeds overleg gepleegd met de eigen juridisch adviseur
omtrent de inning van de gelden,
tnaar men wacht momenteel op een
tegenvoorstel van de zijde van het circuit. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 mei komt Aukema hier°P terug.

ZANDVOORT - Fietsliefhebbers kunnen hun hart ophalen met de twee unieke,
nieuwe fietspaden, die de badplaats verbinden met Kraantje Lek en Bloemendaal aan
Zee. Vrijdag werden de paden
officieel in gebruik genomen
maar de grote drukte kwam op
zaterdag, tijdens de hiervoor
georganiseerde 'oritdekkingsrit'. Meer dan vierhonderd
fietsers namen hieraan deel.
Ook voor de paardenliefhebbers kwam er met een nieuwe
ruiterpad door het Kraansvlak, dat ongeveer dezelfde
route volgt als het fietspad,
een welkome aanvulling op de
bestaande keuze. Dit pad werd
zaterdag tegelijkertijd ingewijd.

wordt nog even uitgesteld. Men gaat
ervan uit dat de kosten daarvan ten
laste komen van de opstalverzekering,
die door de gemeente is afgesloten. Het
bibliotheekbestuur heeft het college
een schaderapport *-egestuurd en
wacht nu op een reactie. Naar verwachting zal dinsdag een en ander
worden besproken, als bestuur en wéthouder Aukema in verband met de
begroting voor 1988 bij elkaar komen.
Het publiek kan in ieder geval al
weer terecht. Van deze zijde zijn nu al
veel positieve reacties gehoord, vooral
omdat men het comfort van het gebouw aan de Prinsesseweg heeft gemist. Vooral de leesruimte, het grotere
aanbod aan boeken en de mogelijkheid
om geluidsmateriaal te lenen. De uitleentermijn voor grammofoonplaten,
compact discs en klassieke muziekcassettes is echter wel teruggebracht
naar een week. Dit geldt ook voor tijdschriften. Dit is vooral gedaan om het
uitleenmateriaal sneller te laten rouleren en zo meer actueel te houden. De
mogelijk extra inkomsten uit de leengelden voor de muziek zullen gebruikt
worden voor de financiële exploitatie
van de bibliotheek.

Klaas Koper, die in het seizoen zo'n
drie a vierhonderd kilometer per week
onder de pedalen door trapt, is zeer
ingenomen met de nieuwe paden. Hij
kent de fietsroutes door het gehele
De schuld kan consequenties heb- duingebied tot aan Hoek van Holland
toe, maar dit stukje is toch ook voor
hem heel bijzonder. "Het is een uniek
natuurgebied", aldus Klaas Koper, die
een van de initiatiefnemers is van deze
rit. "Bijvoorbeeld die vennetjes waar je
langs komt, daar staat nog zoveel water in, dat vind je bijna nergens meer
in de duinen". Niet alleen hij, maar
WATERSTANDEN
Datum
HW
LW HW
LW vrijwel alle deelnemers waren enthousiast over de nieuwe paden. Het Vis14 mei
04.36 00.51 16.59 I3.08 serspad naar Kraantje Lek, dat door
15 mei
05.15 01.14 17.42 13.42 het mulle zand voor menigeen moei16 mei
05.56 01.45 18.27 14.10 lijk begaanbaar was, is nu voor veel
17 mei
06.39 02.27 19 15 14.49 meer mensen toegankelijk geworden.
18 mei
07.27 03.12 20.12 15.36 Het fietspad, dat langs de Jaap Kie19 mei
08.35 0402 21.21 16.31 wiet Mavo aan de Sophiaweg of langs
20 mei
10.00 04.56 22.29 17.45 'De Manege' aan de Zandvoortselaan
21 mei
11.09 06.02 23.38 19.32 is te bereiken, is voor een groot deel
22 mei
12.16 07.18
-.-- 20.39 vrij vlak. Verderop echter moet er door
de fietsers hier en daar wel even flink
Vaanstanden, woensdag 20 mei
geklommen worden, maar over het alIK 06.02 uur
gemeen is het pad goed 'te doen'. Langs
Doodtij: 21 mei 23.38 uur
de route is een uitzichtpunt gecreëerd,
.NAP + 44 CM.
compleet met bankjes, waar men even-

Door het fietspad naar Bloemendaal
aan Zee wordt het afgelegen Kraansvlak nu eindelijk voor velen ontsloten.
Deze route, die begint naast Ruitersportcentrum Zandvoort van Filip
Dros, voert door een uniek natuurgebied, met heel bijzondere plekjes, zoals
bijvoorbeeld de duinvennetjes. Vanwege de in deze omgeving vanouds
aanwezige landjes van aardappeltelers, wordt het pad 'Duinpieperspad'

genoemd. De Zandvoortse Aardappeltelers Vereniging heeft hier nog steeds
een aantal van deze veldjes, zoals op
het 'Roggeveld', waar het fietspad
achterlangs voert. Voor men echter op
dit punt is aangekomen, is ook het
circuit al aan de oostzijde gepasseerd.
Uiteindelijk komt men via deze route
bij Bloemendaal aan Zee, net ten oosten van het grote, landinwaarts gelegen parkeerterrein. Hier kan men kiezen uit het fietspad richting Overveen, waar het nieuwe pad op aansluit, of • met ingang van deze zomer uoorfietsen via de Kennemerduinen
naar Duin en Kruidberg. De openingstocht leidde richting Overveên,

NZH-busjes voor
gehandicapten
ZANDVOORT - Ernstig lichamelijk
gehandicapten
kunnen voortaan reizen in
aangepaste busjes, die door de
NZH tegen kostprijs beschikbaar zijn gesteld. Dit project,
opgezet door de Stichting Aangepast Vervoer Zuid-Kennemerland en de NZH, is afgelopen dinsdag van start gegaan.
De NZH heeft een van de busjes speciaal voor het vervoer van gehandicapten aangeschaft, terwijl een andere technisch is aangepast. Zij worden
gereden door vrijwilligers van de
stichting, die de passagiers volgens
bepaalde schema's zullen ophalen en
terugbrengen.
Deze samenwerking tussen het
openbaar vervoers-bedrijf en de gehandicapten-vervoersorganisatie
is
uniek, waarmee Zuid-Kennemerland
een primeur heeft. Nog nooit eerder is
in Nederland een dergelijk project van
start gegaan. Wel heeft de stichting in
het verleden op bijna dezelfde wijze
samengewerkt met het Haarlemse
taxibedrijf Taxi 13000.

• Koning Neptunus werd op het strand hartelijk ontvangen door leden van
de jubilerende Reddingsbrigade en De Wurf.
Foto: Eric de Roode •

tand en zeekroon, bedankte de burgemeester voor zijn ontvangst en
verklaarde even later op plechtige
wijze het seizoen voor geopend. Ter
gelegenheid hiervan schonk hij de
gemeente een hoeveelheid vis, die
vervolgens door leden van De Wurf
werd 'gemijnd'. Zij wisten hierbij
een bijna levensecht, ouderwets taADVERTENTIE

'n suède
of
leren jack?
see Morris
before
you buy
Haarlem:
Barteljonsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel (023) 312655
Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel. (020) 223596

fereeltje op het Raadhuisplein neer
te zetten. Het maaltje vis bleef in
Zandvoortse handen, want een
'vreumde' mocht niet meedoen met
het mijnen.
Ten slotte werden de hoge gasten
weer teruggereden naar het
strand, waar Neptunus het zilte
nat wachtte.

ZANDVOORT - In een hotel
aan het Badhuisplein werd
donderdag een negenentwintig-jarige Duitser aangehouden.

De man had geprobeerd met cheques
van Zandvoortse inwoners te betalen.
Hij weigerde echter zijn naam te noemen, waarop de politie hem meenam
voor nader onderzoek.

De NZH wordt nu beschouwd als het
'sterke' broertje van de stichting, wat
vooral te pas kan komen ten aanzien
van onderhoud en reparaties. Deze
worden door de NZH gratis verricht.

KNZHRM in actie
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt maandagavond
18 mei weer een oefening. De bemanning van de Dr.Ir. S.L. Louwes en de
Wipperploeg vertrekken om 20.00 uur
vanaf het boothuis.

ABP beslist nog niet over Mabonplan
ZANDVOORT - De beslissing van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds over het
al dan niet investeren in het
Vendoradopark te Zandvoort,
laat opnieuw op zich wachten.
De directeur van Vendorado
lijkt daar niet mee te zitten.
De beslissing van hqt ABP is al ettelijke keren uitgesteld. Zo leefde in
Zandvoort al enkele maanden geleden
de verwachting dat de uitslag elke dag
kon komen. Volgens de laatste berich-

ten echter kan dit zeker nog één of
twee maanden gaan duren. Men is er
nog mee doende, aldus een woordvoerder. De verschillende aspecten van het
Mabon-plan worden door minstens
even zoveel verschillende afdelingen
gewogen. Elk moet daarvoor zijn goedkeuring geven.
Voor directeur Bouman van Vendorado, de toekomstige exploitant van
het bungalowpark, is dit geen probleem. Voor hem is het bekend dat dit
soort beslissingen lang op zich kunnen
laten wachten. De start van de bouw is
in het komend najaar gepland.

ADVERTENTIE

BIBLIOTHEEK
OPENT

Hotelier houdt
buitenlander aan

Fietsen langs Kraansvlak en Visserspad
tueel kan uitrusten. Bij Kraantje Lek,
waar het pad op de Duinlustweg uit
komt, is de verkeerssituatie aangepast, waardoor de 'Holle Boom' nu in
een gecultiveerd pleintje van tegels,
klinkers en afalt is komen te staan.

Oplage: 4.400

ZATERDAG 16 mei a.s.
10.00-14.00 uur
Openingstijden vanaf maandag 18 mei
Maandag
10.00-12.00 15.00-17.00 19.00-21.00 uur
Dinsdag
10.00-12.00 15.00-17.00
Woensdag 10.00-12.00 13.00-17.00 19.00-21.00 uur
Vrijdag
10.00-12.00 13.00-17.00 19.00-21.00 uur
Zaterdag
10.00-14.00
Het bibliotheekbestuur wil via deze weg een ieder hartelijk danken voor zowel de morele als financiële steun in de afgelopen drie
maanden.

achter het filterstation van de Provinciale Waterleiding langs naar de
Brouwerskolkweg en vervolgens via de
Duinlustweg naar Kraantje Lek.
De totale lengte van de tocht vanaf
Zandvoort-Noord via Kraansvlak,
Kraantje Lek en Visserspad naar de
Jaap Kiewiet Mavo, beslaat ongeveer
vijftien kilometer. Om het rondje compleet te maken moet men nog wel via
de normale verkeersroute naar Zandvoort-Noord, maar er bestaan plannen
om een spoorwegtunneltje te bouwen,
waardoor men aansluiting krjgt via
de duinen achter de Keesomstraat.
• Vervolg op pagina 3
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FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
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voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!

Waterstanden

NAAM- ..
ADRES: ..
POSTCODE

WOONPLAATS-

TELEFOON
GIRO/BANKNR •
IK BETAAL PER MAAND • ƒ 3 , 9 5 ' , PER KWARTAAL • ƒ 11 50 PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts,
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
• Klaas Koper heeft het hek geopend. Startsein voor de zaterdag georganiseerde fietstocht.
Foto: Bram Stijnen
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Dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen, maar bedroefd omdat wij hem die zoveel
voor ons betekende moeten missen, delen wij U
mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve man,
onze vader en opa

Dorotheus Cornelis Tukker
echtgenoot van J. J. van der Ploeg
op de leeftijd van 65 jaar.
Umuiden:
Cisca en Leo
Breukelen:
Joop en Marja
Alphen ad. Rijn:
Frans en Els
Hoofddorp:
Petra en Hans
Zandvoort:
Theo en Helen
Spaarndam:
Ron en Yvonne
en kleinkinderen
2042 JW Zandvoort, 10 mei 1987
Rozenobelstraat 26
De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Elke dag verse
aardbeien-lekkernijen.

Aangevraagde bouwvergunningen
Secr. Bosmanstraat 42 erfafscheidmg
Ampèrestraat 2
verbouw bedrijfspand
Brederodestraat 51 a oprichten woning
Brederodestraat 51
oprichten woning
verbouw woning
Grote Krocht 18
Badhuisplein 3
vergroten verdieping
Haltestraat 77-79
wijzigen voorgevel
Zuidlaan
oprichten woning
Zuidlaan
oprichten woning
Vondellaan 2
vergroten woning
Saxenrodeweg 36
veranderen woning
Stationsplein 17-21
balkon
Burg v Fenemaplem 2wandbewerkmg zuidgevel
Dr Kuyperstraat 12
aanbrengen dakkapel plus dakramen
Fr. Zwaanstraat 82
aanbrengen dakkapel
van Ostadestraat 7
wijzigen erker en balkon

51B87
52B87
53B87
54B87
55B87
56B87
57B87
58B87
59B87
60B87
61B87
62B87
63B87
64B87
65B87
66B87

Er zijn weer verse aardbeien. Dus de Hema banketbakkers laten hun fantasie weer
spreken in een heerlijke variatie van aardbeiengebak. Elke dag ovenvers en...
natuurlijk voordelig!
Aardbeienschnitte, gevuld met aardbeien

Aardbeienslagroomtaart Cakegebak,
gevuld met aardbeien bavaroise en É
neerd met aardbeien en slagroom

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 12 30 uur
Belangstellenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig
zijn

Wener aardbeientaart, gevuld met
banketbakkersroom

Verleende bouwvergunningen

Liefde is.

20 mei 1987

20 mei 1937

ardbeientompoucen, gevuld
met aardbeien bavaroise.
4 voor 6 -

17B87
33B87
140B86
42B87
34B87
36B87
46B87

Onze ouders en grootouders,

de Heer en Mevrouw Geerts-v.d. Peppel
hopen op 20 mei hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Wij feliciteren jullie van harte met deze heuglijke dag en
hopen jullie nog lang in ons midden te hebben.
Joop en Ans
Robbert-Jan, Mariette
Anneke en Rien
Frits en Gerda
Marcello
Edvvard.
Zandvoort, 20 mei 1987.

Zandvoortselaan 20
maken balkon
de Favaugeplein 51 hs veranderen woning
v Lennepweg 2/17
dakkapel
C v d Lindenstraat 44 voorgevel en erfafscheidmg
Bm Engelbertsstraat 80 voorgevel
Haarlemmerstraat 18
raam zijgevel
Bm Engelbertsstraat 54 dakkapel
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij besluit
van 28 april 1987 op grond van artikel 21 van deze wet heeft verklaard, dat voor
het perceel Kostverlorenstraat 93 (terrein voormalige Clarastichtmg) een
bestemmingsplan wordt voorbereid
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening waarop met rode omlijning
voormeld perceel is aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretarie,
afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ter inzage (geopend
maandag t/m vrijdag van 08 30 uur - 12 30 uur)
Zandvoort, 14 mei 1987

l

Chocolade
schelpen en
oublies
Doos a 200 gram 4 25

l

Gegrilld gehakt,
150 gram 150

NU

Chocoladerepen m melk.
puur en hazelnoot/melk
Per stuk 200 gram 3 40

Tijgerbrood, gratis
gesneden 2 50
Comed beef,
100 gram 145

NU

NU

HOERA

Cees en Cobi
Slof „Koper"

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

zijn op 15 mei 35 jaar getrouwd.
Veel groetjes

tel. 02507 - 1 53 51

Hans, Mieke en

., .

Jacobus Johannes Disseldorp

' - waren hartverwarmend
, . „ • Het is fijn te mogen ervaren dat Jan, ook buiten zijn
i. ., gezin en familie, door zovelen werd geliefd en gewaar
deerd.
Voor dit alles zijn wij u zeer dankbaar.
*•• *
Uit aller naam:
H. M. C. Disseldorp-Heemskerk
Tolweg 25, 2042 EJ Zandvoort

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere lamiheberichten.
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhouten betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW
Voor meer infi
tic bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
*> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

ONZE EXCUSES
voor de

geluidsoverlast
aan de bewoners van de

Gezocht door alleenstaande dame v. middelbare leeftijd,

2 kamers
m. keuken 1e etage
omg. Bentveld.
Event. ruil m. 2 kam.
nw.-bouw won. a/zee,
br. ond. nr. 75213 bur.
v.d. blad.

Swaluestraat

unj 185
j. u.
Volkoren broodjes Zak a 6 stuks

5

NU

l?

NU

Aanbiedingen geldig t/m 16 mei 1987

3?

HEM A
5* -Echt
Waar VoorJe Geld J

EXPOSITIE 8/5-22/ó/'87

r

EEN JAAR KUNSTWERK VAN DE MAAND
AMSTELVEENS WEEKBLAD

DAG EN NACHT VERZORGING

Nakita.
' " De zeer vele reakties in de vorm van persoonlijke condo
"~• leantie, bloemen en kaarten bij het plotseling overlijden
-' - van mijn lieve man, onze vader en opa

Japanse melange,
150 gram 2 75

Kip-/kerriesalade
«TTT
Bakje a 300 gram 4 50 NU
*w-sa Rieslmg AppellationAlsace
Contrôlee Droge en elegante
witte wijn 6 95

L IT' _W^_ J

in het Cultureel Centrum Amstelveen van 8 mei t/m 22 |uni 1987
(Hef Cultureel Centrum Amstelveen Is gelegen aan Plein 7960 m Amstelveen)

JUPITER

EXPOSERENDE KUNSTENAARS:

Raadhuisplein 15
tel. 02507-12838

rob van der vi|gh
els wiegel
toon de haas
|an verschoor

ingeborg oderwald
bob verstraete
stef kreymborg
yvonne maya bakker

sam middleton
coen hennipman
gerard schaperkotter
olaf van der beek

veilinggebouw

Het zal niet meer gebeuren.
Wij waren te enthousiast!

Jan en Andries

de witte zwaan
INTERESSANTE VEILING

Voor wie kan ik iets doen?
Mochten zij die niet alleen kunnen
gaan en staan waar ze willen, graag
weer eens naar buiten willen met dat
mooie weer, kunnen ze bellen naar
Marion Hooij die zich daar beschikbaar voor heeft gesteld.

WOENSDAG 20 mei 's morgens 9.30 uur in het
Veilinggebouw de Witte Zwaan, Gasthuisplem,
t.o.v. Deurwaarder H. Terhoeven te Haarlem.
Er zal worden geveild:
Assortiment knap meubilair, vloerkleden,
schilderijen, prenten, Horeca porselein,
veel ander kleingoed, ±100
terrasstoelen, nieuw keukenblok met
bovenkastjes, koperwerk enz. enz.
KIJKDAGEN: Zondag 17 en maandag 18 mei
van 10.00 tot 17.00 uur.
Inlichtingen: tel. 12164

Tel.: 02507-19331.

Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

15 mei
IJsheiligen voorbij
Nu volop
zotnerplanten
Plantenbakken
Bemesting

NIEUWE KWALITEITS FIETSEN VOOR
SUPER LAGE PRIJZEN!!
Dames of Heren rijwiel
holl. fabrikant 28 inch
idem met
3 versnellingsnaaf
idem met trommelrem
en 3 versnellingenv.a
Opoe fietsen zware
uitvoering alle kleuren
vouwfietsen
crossfietsen

260,
325,
375,
299,
199,
189,

kinderfietsen v.a.
Dames of Heren sportfietsen 10 versnellingen

299,-

Alle fietsen met 3 jaar garantie en gratis service beurt
Tevens in- en verkoop 2e hands (Brom)fietsen

TAXI CENTRALE ZANDVOORT B.V.
Gr. Krocht 18, tel. 02507-12600
TIP: HUUR OOK EENS EEN FIETS, TANDEM OF SNORFIETS
De omgeving van Zandvoort is de moeite waard.
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ZANDVOORT - De beslis;sing in het kort geding dat
; pachters van het naaktstrand
, tegen de ' gemeente hebben
; aangespannen, is uitgesteld.
De uitspraak, die oorspronkelijk dinsdagmiddag gedaan
zou worden, is om onbekende
reden een week verschoven.
Mogelijk hebben de complexiteit van de zaak en vooral de
eventuele gevolgen daarbij een
rol gespeeld.

Overleg tussen pachters naaktstrand, gemeente en visventers loopt op niets uit

Rechter moet beslissing forceren
in geschil visventvergunningen

Met het kort geding willen de
strandpachters voorkomen dat visventers over het gehele naaktstrand
hun waren kunnen aanbieden. Hiervoor is het nodig dat de gemeente de
hiervoor benodigde vergunning inhoudt. Oorspronkelijk was de visverkoop beperkt tot dne punten. Vijftig
. meter ten noorden en vijftig meter ten
zuiden van de rij strandtenten, plus
een ventweg halverwege, tussen twee
tenten in. De venters hebben nu echter al toestemming gekregen om over
het gehele strand te verkopen, ook al is
de vergunning nog niet afgegeven.

vrijdag, draaide in feite alles om de
ventweg. Deze staat vermeld op een
kadastrale kaart die bij het laatst getekende contract van de pachters hoort.
Volgens hen had burgemeester Machielsen tijdens een bespreking in december de uitspraak gedaan, dat 'alles' nog een jaar bij het oude zou blijven. Dus ook de functie van de ventweg blijft van kracht, zo redeneerden
de pachters. Toch kregen de visventers toestemming om het gehele
strand in gebruik te nemen. Volgens
de verdediger van de gemeente waren
de pachters hiervan op de hoogte gesteld, middels een schrijven van 30 januari.

Tijdens het kort geding, afgelopen

Tijdens het kort geding bleek er wel

een nieuwe kaart te bestaan, maar
deze was de betrokkenen niet met het
één-jarige overgangscontract toegestuurd. Deze kaart, waarop de ventweg bleek te zijn uitgewist, lag slechts
ter inzage. De vraag bleef bestaan, in
hoeverre deze dan toch bij het contract zou horen. Volgens de advocaat
van de strandpachters, mr. R. Borsje,
hoort de ventweg wel degelijk bij het
contract van zijn cliënten, vanwege de
toezegging van Machielsen en omdat
de nieuwe kaart niet met het overgangscontract was toegestuurd. Zodoende zou de ventbeperkende bepaling van kracht moeten blijven. "Volgens de tekening van 1983 wordt duidelijk gesteld wat wél mag. De rest
mag dus niet", aldus Borsje. Oberman

Paas-kleurwedstrijd
ZANDVOORT - De uitslag van de
Paas-kleurwedstrijd is bekend. De
prijs voor de allermooist gekleurde tekening gaat naar de drie-en-een-half
jaar oude Mariska Boukes uit Zandvoort. Zij wordt daarmee van harte gefeliciteerd door de jury. Mariska krijgt
de prijs thuisgestuurd.

• Het Beach Hotel is gepland in de bocht van de Burgemeester Van Alphenstraat, recht tegenover de ingang van het circuit.

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

17168
Rode Kruis
aanwezig op
Raadhuisplein
ZANDVOORT - De afdeling Welfare van het Nederlandse Rode Kruis,
afdeling Zandvoort, is op vrijdag en
zaterdag, respectievelijk 29 en 30 mei,
plus 5 en 6 juni weer met haar kraam
op het Raadhuisplein aanwezig. Dit
houdt verband met de landelijke campagne die deze dagen wordt gehouden.
De kraam, waar van alles te koop zal
zijn, is hier gestationeerd van 10.00 tot
16.00 uur.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 16/17 mei
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

tie over de dienstdoende wijkverpleegNIEUW kundige: 023-313233.

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, ZandHUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15600/15091.
15847.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
vla de telefoonnummers van de huls- 14444.
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en dontel. 13355,
Flierlnga, tel. 12181 en Zwerver, tel.' derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur. Van Pageehal, tel. 17113.
12499.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter KuTANDARTS: Hiervoor de eigen tand- ling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
arts bellen.
Hogeweg.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A. Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
van Kempen, tel. 13073.
19.00-20.30 uur, politiebureau HogeWIJKVERPLEGING: Voor informa- weg.

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16u;
dinsdag 10-13 en 14-16
u; woensdag 9-11 u;
donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres
postbus 264,1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 • 562 6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
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Abonnementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, ƒ
21,00 per half jaar, ƒ 39,95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
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1941

Daarnaast wees Borsje op de weinig
comfortabele positie van de strandpachters, die zich moeten behelpen
met aggregaten en daardoor weinig
etenswaren kunnen inslaan. Hierdoor
zouden zij op geen enkele wijze kunnen concurreren met de visventers en
hun 'complete visrestaurants'. Bovendien zijn zij door de grotere afstand
van het dorp veel afhankelijker van

Rechtbankpresident mr M.F. van
den Haak liet zich nog eens nauwkeurig inlichten over de huidige stand
van zaken ten opzichte van de visventers. Zo bleek dat er nog geen vergunningen waren afgegeven. "Het is dus
een voorgenomen verschaffen van een
Alles hangt nu dus af van de rechter
faciliteit", aldus Van den Haak. Hij
sloot onoverzienbare consequenties Deze liet dinsdagmiddag echter weten,
niet uit, indien de gemeente terug zou pas een week later uitspraak te doen

ZANDVOOBT - Hoogstwaarschijnlijk nog binnen een
maand zal met de bouw van
het Beach Hotel worden begonnen, zo verwacht verkoopcoördinator Baksteen van projectontwikkelaar De Jager
Vastgoed. Het college van burgemeester
en wethouders
heeft zich vorige week vóór een
bouwvergunning
uitgesproken, zodat nu op korte termijn
tot de daadwerkelijke aankoop

Volgens Baksteen zijn de voorbereidingen bij de bouwmaatschappij, IGB
uit Dordrecht, al zover in gang gezet,
dat direct na de aankoop en de afgifte
van de vergunning begonnen kan
worden met de bouw. "Wij willen zo
snel mogelijk starten", aldus Baksteen, "want het gebouw moet dicht,
voordat de winter begint. Dan kan er
binnen tenminste doorgewerkt worden".
Het moderne gebouw zal bestaan uit
drie vleugels van respectievelijk vier,
vijf en zes etages met in totaal 183
suites. Eind vorig jaar werd gesteld dat
minstens zeventig procent hiervan
moest zijn verkocht om de bouw door
gang te laten vinden. Volgens Bak
steen is deze limiet nu ruimschoots
gehaald. Er zijn nog enkele twee- a
plaats waar tegenwoordig manege De vierkamer-suites over.
Bokkedoorns is gevestigd. Loogman
persoonlijk heeft zich zeer verdiept in
De eigenaar kan continu over zijn
de historie rond Hannie Schaft.
suite beschikken, maar het hotel bied
de mogelijkheid bij zijn afwezigheic
De Stichting Februari 1941 is mei deze ruimte te verhuren. Ook met de
het project 'Adopteer een monument' inrichting van de ruimtes wordt daar
de initiatiefnemer tot de adopties. De al .rekening gehouden: deze is in han
twee Zandvoortse scholen waren res- den van de hotel-exploitant.
pectievelijk de 293e en 294e die hierbij
betrokken werden. Het aantal groeit
Behalve de suites bevat het gebouw
echter snel, want van de ongeveer vijf- een restaurant, waar voor de kopers
honderd monumenten van deze aard, reductie geldt, omdat in de apparte
die zich in ons land bevinden, zijn er menten geen keuken ingebouwd is
nu al meer dan driehonderd geadop- Verder zijn er plannen voor een 'gla
teerd.
zenzaal' op de dakverdieping, een win
tertuin, vergaderfaciliteiten en een
De gemeente droeg een steentje bij. sauna- en fitnessroom. Aan de zuid
Woensdagochtend werden de kinde- -oost zijde moet een afgesloten par
ren op het Raadhuis ontvangen door keerterrein komen.
loco-burgemeester Aukema die de kinderen namens de gemeente een pla- Bezwaren
quette aanbood. Op elk van beide
De bewoners van de aangrenzende
scholen komt er een te hangen. Voorts
kregen de kinderen een vaantje aange- flats aan de Burgemeester Van Al
boden met de beeltenis van de Dok- phenstraat tekenen juist tegen het
werker. Aukema wees erop dat het parkeerterrein bezwaar aan. Volgens
mede aan de jeugd is om de verworven de voorzitter van de Vereniging van
Eigenaars, Verburg, is men bang voor
vrijheid te waarborgen.
onder andere geluidsoverlast. "Het
Volgens directeur Nijboer van de terrein is berekend op 250 a 300 auto's
Hannie Schaftschool, is de adoptie en is dag en nacht open. Het parkeer
van een monument, tegen het eind terrein is vlak bij onze nat gepland,
van de basisschool-periode, een goede dus dat kan een enorme geluidsovermanier om met de kinderen eens stil te last geven. Ook 's winters, want voor
staan bij het verleden en de verwor- die periode worden er allerlei activiteivenheden van het heden. Alle kinde- ten gepland, zoals bijvoorbeeld conren kunnen dit meemaken, omdat de gressen. Bovendien kunen wij 's zoadoptie jaarlijks overgedragen wordt mers niet op ons terras zitten vanwege
van de oude groep acht op de nieuwe, alle uitlaatgassen. Wij zijn dus absodie dan bij het monument met Doden- luut niet tegen het Beach Hotel op
zich, maar wel tegen die parkeerherdenking een krans legt.
plaats. En je zou toch wel kunnen denken, dat men met al die miljoenen die
het gaat kosten wel rekening .kan hou
den met de omwonenden".

ZANDVOORT - Leerlingen
van de Hannie Schaftschool
en de Oranje Nassauschool
hebben de zorg voor twee oorlogsmonumenten op zich genomen. Beide gedenkstenen,
die zich in het Kraansvlak bevinden, werden vorige week
door de hoogste groepen van de
twee scholen geadopteerd.
De gedenkstenen herinneren aan
respectievelijk tweeënzestig en negenentwintig personen, vooral verzetsmensen, die hier kort voor het einde
van de oorlog werden gefusilleerd. De
leerlingen van de Oranje Nassauschool adopteerden donderdagochtend vroeg het eerstgenoemde monument, de leerlingen van de Hannie
Schaftschool later op de ochtend het
andere. Volgens Ge Loogman, vroeger
hoofd van deze school, die de kinderen
namens de Stichting Februari 1941
toesprak, was waarschijnlijk ook Hannie Schaft bij de negenentwintig gevallenen. Zij zou om het leven gebracht zijn in de nabijheid van de
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand, van
17.30-18.30 uur.
WETSWINKEL:

HUURDERSSPREEKUUR

NVH:

't

Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.

KERKDIENSTEN
Weekend 16/17 mei
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, Coll. noodlijdende gemeenten en
personen.
Kindernevendienst en crèche
Zondag 10.00 uur: Ds. Elgersma,
Noordwijk
Kindernevendienst en crèche

T.O.Z. treedt op
in Hervormde Kerk

Koninginne-

Haarlem

weg l, Zandvoort. Spreekuur op ROOMSKATHOLIEKE KERK
maandag en donderdag van 1.30 tot Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
3.00 uur door de heer Frits van Veen of samenzang
na telefonische
afspraak. Tel: Zondag 10.30 uur: Eerste Communie02507-19393
viering m.m.v. jeugdkoor St. Agatha.
BELBUS:
H.J. Kaandorp, 'Ik ben de weg'.
Het is nu mogelijk voor inwoners van
55 jaar en ouder gebruik te maken van KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
de bus van het vervoersproject.
Haarlem
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo- zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
ren:
bijbelgespreksgroepen
Huls In de Duinen: tel: 13141,
10.30 uur: Morgendienst
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar 19.00 uur: Avonddienst
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverdentafel, kaarten etc.)
king/bidstond
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa-

miliebezoek, boodschappen doen etc.)
STORINGSDIENST

tel. 17641.

GASBEDRIJF:

NED.CHRISTELUKE
SCHAPSBOND

GEMEEN-

ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. ElsZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- straat 37 te Haarlem.
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichmaandagavond van 19.00-20.00 uur. tingen: R. van Rongen, Van RaepVerder volgens afspraak. Voor deze horststraat 36 te Haarlem, tel.
hulpverlening, beschikbaar voor iede- 023-244553.

Vrouwen Van Nu
Voor komende dinsdag, 19 mei, staat
bij de vereniging Vrouwen Van Nu
een bezoekje aan het Frans Halsmuseum op het programma, onder leiding van de heer Kooij. Het bezoek
richt zich vooral op de gerestaureerde
werken van Frans Hals. Verzamelen
bij het Frans Halsmuseum om 11.00
uur. Kosten ƒ 4,- per persoon, exclusief
de entreeprijs.
Donderdag 21 mei kan men een
wandeling maken van het 'Witte
Huis' naar het pompstation van de
Waterleiding Zuid-Kennemerland in
Overveen, waar een rondleiding wordt
gegeven. Na afloop gaat men wat drinken bij Hotel-restaurant Roozendaal.
Vertrek om 13.30 uur met bus 81, bij de
halte in de Louis Davidssfranr

Zandvoortse
Bridgeclub
Vorige week woensdag speelde de
Zandvoortse Bridgeclub de vierde
wedstrijd in de laatste competitie.
Deze begint langzamerhand het einde
te naderen en het begint er daardoor
om te spannen wie clubkampioen gaat
worden.
In de A-lijn ging deze woensdag de
overwinning naar het oprukkende
echtpaar Spiers, met 62,05%. Tweede
werd het koppel De Leeuw/Braun met
57,68%, dat daarmee de eerste plaats
m deze lijn heeft veroverd. Het echtpaar Spiers staat nu tweede.

In de B-lijn kan het echtpaar Peeman de promotie naar de A-lijn niet
rage bouwen. Dan zijn wij tevreden en meer ontgaan. Met de zeer hoge score
de gasten ook, want zij kunnen bin- van 65,63% het het de rest van het veld
nendoor naar hun appartement. En ver achter zich en staat nu royaal aan
dat is toch wel een service die bij zo'n kop. De dames Ackooy en Drenth werhotel hoort. Als het dak van zo'n gara- den tweede met 55,36%. In de competige met groen wordt beplant, dan heeft tie neemt het echtpaar Paardebek de
iedereen ook nog een aardig uitzicht. tweede plaats in.
Als je daarbij bedenkt dat met behulp
De heren Overzier en Van de Staak
van de grondopbrengst een deel van
het gemeentelijk begrotingstekort scoorden zeer goed in de C-lijn met
wordt gedekt, mag je er toch wel van- 64,64%, waarmee zij op de eerste plaats
uit gaan dat een en ander niet ten blijven staan. Tweede werden de dakoste van de bewoners gebeurt". Om- mes Haverkate en Rudenko met
dat men hier echter niet helemaal van 62,14%. Mevrouw Slegers blijft de
overtuigd is, hebben de bewoners al tweede plaats in de competitie bezeteen advocaat in de hand genomen. In- ten.
dien niet aan hun wensen tegemoet
In de D-lijn waren de dames Bos en
wordt gekomen, zullen zij gaan proce- Klmkhamer
goed op dreef en kwamen
deren zodra de bouwvergunning
wordt afgegeven, want met de door De tot een score van 61,61%. Tweede werd
echtpaar Van Gellekom met
Jager voorgestelde beplanting nemen het
59,38%. De dames Keur en Notterman
zij geen genoegen.
kan de promotie niet meer ontgaan.
Nog steeds staan zij riant aan kop in
deze lijn, terwijl de heren Boom en
Verburg ook een goede kans maken op
een plaats in de C-lijn, want zij zijn
opgerukt naar de tweede plaats.

Vrouwenkoor in
Hervormde Kerk

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor geeft
aanstaande zaterdag, 16 mei,
een concert. Dit zal plaats vinden in de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein. Als gast is een
koor uit Duitsland uitgenodigd.
Het is het tweede zelfstandige optreden van het Vrouwenkoor, naast de
vele keren dat het al medewerking
heeft verleend aan andere muziek-evenementen. De voorbereidingen zijn
grondig geweest, dus een geslaagd optreden is bijna verzekerd. Daarnaast is
als gast een koor uit Duitsland uitgenodigd, genaamd 'Polynynnia Mariadorf.

Voor inlichtingen kan men zich
wenden tot de wedstrijdleider, C.
Braun, telefoon 14060, of mevrouw E.
Visser, tel. 18570. De bridgers spelen
ook tijdens de zomermaanden. Hiervoor wordt een zomercompetitie gehouden.

Kampioenschap
Snelschaken
De Zandvoortse Schaakclub houdt
volgende week donderdag, 21 mei, het
snelschaakkampioenschap van Zandvoort. Het is de achtste keer dat dit
toernooi in de badplaats wordt georganiseerd. Schakers die in meerdere partijen van twee maal vijf minuten per
persoon de strijd tegen de klok willen
apnemen, zijn vanaf 20.00 uur welkom
in het Gemeenschapshuis.

Het concert begint om 20.00 uur.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de Bata
De winnaar van dit evenement mag
schoenhandel, de AKO en bij Bloe- zich snelschaakkampioen van Zandmenhuis Bluijs in Zandvoort-Noord. voort noemen.

Horeca draait op voor gemeentekosten

'Jazz behind the Beach
wordt onbetaalbaar'

"Laat men een overdekte parkeerga-

CDA wil anders
bezuinigen

ZANDVOORT - Het Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort verzorgt vrijdag 22 mei
een muziekavond in de Hervormde Kerk. Hieraan wordt
ZANDVOORT - CDA-raadsmedewerking verleend door de lid Ingwersen is het niet eens
sopraan Marijke Bleekemolen. met de wijze waarop het college op het Gemeenschapshuis
Op het programma staan onder an- en de Pellikaanhal wil bezuidere werken van Bach, Handel,
Haydn en Mozart. Dirigent is Frans nigen. Het functioneren van
Bleekemolen, die bovendien zowel het beide instanties wordt zo 'op de
orgel als de vleugel bespeelt. Ook de tocht gezet', aldus de christenalgehele leiding is in zijn handen.
-democraat, tijdens de vergaDe toegangsprijs voor het concert dering van de commissie voor
bedraagt ƒ 5,-. Kaarten zijn verkrijg- financiën.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA)
KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN- baar bij de leden van T.O.Z. en 's
avonds bij de ingang van de HervormBOND
TAXI: tel. 12600.
Zondag 10.30 uur: ds. A.G. Hoekema, de Kerk aan het Kerkplein te ZandDIENSTENCENTRUM:

van de grond, ter waarde van
bijna 2,8 miljoen, zal worden
overgegaan.
Omwonenden
hebben echter bezwaar tegen
de geplande parkeerplaats.

Scholieren adopteren
oorlogsmonumenten

GEREFORMEERDE KERK,

BRANDWEER: tel. 12000.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kwetsbaar

het weer dan de pachters op het textielstrand. "Bij slecht weer blijven zij
met hun voorraad zitten", aldus Borsje. "Zij zijn dus veel kwetsbaarder wat
hun exploitatie betreft. Dat moet een
reden te meer zijn voor de gemeente,
om zorgvuldig met hun belangen om
te springen".

bestreed dit. Volgens hem had de ventweg indertijd alleen praktische betekenis voor de venters. Bovendien stelde hij dat een contract met pachters
niets te maken heeft met een afspraak
met visventers.

Bouwers Beach Hotel krijgen
groen licht van gemeente

• Vervolg van pagina l
Het idee om de 'openingstocht te
houden, samenvallend met de landelijke fietsdag, kwam behalve van
Klaas Koper, lid van Rijwiel Toer
Club Olympia, ook van Bert Los, en is
. vervolgens in samenwerking met
Olympia en de Koerier uitgewerkt.
Deelname was gratis en de deelnemers
] kregen na afloop een herinneringsvaantje uitgereikt. De organisatoren
telden ruim vierhonderd belangstellenden, maar waarschijnlijk is het
werkelijke aantal hoger geweest, omdat niet iedereen zich liet inschrijven.
Het was duidelijk dat de rit niet voor
niets was opgezet. Sommigen gaven
toe, blij te zijn met dit initiatief, omdat
men de kennismaking anders misschien nog wel een paar weken, maanden of mogelijk zelfs jaren had uitgesteld.

Voor een andere groepering blijken
de fietspaden ook een praktisch voordeel te hebben. Met name voor een
aantal Zandvoortse jongeren dat in
Haarlem op school zit. Sommigen van
hen kunnen nu ruim tien minuten
later de deur uit, omdat de nieuwe
route een stuk korter is.

Hij wenste met zijn uitspraak uit te
stellen tot dinsdagmiddag, ruim na de
bijeenkomst van de verschillende partijen die vrijdagavond zou plaatsvinden. Indien men toch tot een overeenkomst zou komen, zou zijn tussenkomst niet meer nodig zijn. Deze bijeenkomst heeft echter uiteindelijk
niets opgeleverd. Het college, vertegenwoordigd door wethouder Aukema, bleek bereid, de pacht te verlagen,
slechts één visventer tegelijk op het
naaktstrand toe te staan en zelfs de
helft van de proceskosten te dragen.
De pachters zijn hier echter uitemdelijk niet op in gegaan.
Volgens strandpachter Peter Booker
hebben zij zelf tijdens een overleg met
de visventers, afgelopen zondag, voorgesteld de tussenruimten tussen de
strandtenten open te stellen om te
venten. Bovendien zouden zij zichzelf
verplichten gedurende tien jaar geen
vis te verkopen. Volgens Booker werd
dit echter door de venters afgewezen.

Mogelijk vertraging door bezwaren tegen parkeerterrein

Fietspaden

De toegangshekken zorgden nog wel
eens voor commentaar, maar volgens
Koper gaat niet iedereen hier goed
mee om. "Je kunt het beste op je fiets
blijven zitten, want als je er naast gaat
staan, ben je twee keer zo breed. Vervolgens moet je het hek naar je toe
trekken en er dan in rijden. Met je
voorwiel duw je het even later weer
terug". Het kleine ongemak is volgens
hem noodzakelijk voor de rust van de
fietsers. "Je moet even manoeuvreren
om er doorheen te komen, maar door
zo'n hek houd je wel bromfietsers tegen. Als het de fietsers makkelijker
wordt gemaakt, dan zo ook de bromfietsers. En dan wordt het een stuk
drukker".
Door de hekken zijn de paden ook niet
of lastig toegankelijk voor rolstoelrijders en tandemfietsers. Wellicht dat
de constructeurs hiervoor eens een oplossing kunnen vinden, al lijkt deze
niet voor de hand te liggen.

VERENIGINGSNIEUWS
Proceskosten

Een bezuiniging van ƒ 40.000,- op de
subsidie voor het Gemeenschapshuis
voort. Aanvang 20.15 uur.
en ƒ 75.000,- wat betreft de Pellikaanhal in één jaar tijd is volgens Ingwersen te rigoreus. "Ik kan me voorstellen
dat in een paar jaar tijd gebeurt,
BURGERLIJKE STAND dat
maar in één jaar kan dat niet", aldus
Ingwersen. Wethouder Aukema stelde
echter dat er toch op de een of andere
Periode:
manier bezuinigd moet worden. "De
5 mei - 11 mei 1987
oorzaak ligt in de 42° o procent bezuiniging van het Rijk. Als zij stellen dat
Gehuwd:
Stokman, Marcellinus Cornelis Leo- het niet in één jaar te realiseren is, dan
zal een en ander in overweging genonardus en Koster, Jeanetta Cornelia
De Boer, Rudolf Hendrik en Husoy, men moeten worden door het college
en de raad".
Sigrid Anita
Van den Broek, Christoffel Arnoldus
Ingwersen pleitte echter voor een
Alphonsus Maria en Versteege, Yoandere benadering. "U zegt dat zij
lande Simone
maar moeten aantonen dat zij dat bedrag niet kunnen inleveren". Kuijken,
Geboren:
Kim, dochter van: Borstel, Hans en PvdA, vond deze discussie niet op zijn
jlaats op dit moment in deze discussie,
Weber, Wilma
omdat in de voorjaarsnota de nodige
cijfers ontbraken. Deze opmerking
Overleden:
.okte echter commentaar uit van
Goedhart, Petrus, oud 67 jaar
Goutsmit, Theodorus Henry, oud 75 Jongsma, GBZ. Hij was het eens met
ingwersen. "Je kunt die mensen nu
jaar
Potgieter, geb. Kessler, Hendrika He- niet dwingen zo sterk te bezuinigen".
Volgens Aukema is dit voornemen
lena Maria, oud 90 jaar
Van der Meer, geb. Karsch, Johanna echter nog in een onderzoeksfase en is
de uitkomst nog niet bekend.
Wilhelmina, oud 93 jaar

• De toekomst van het jazz-festival wordt uiterst onzeker.

ZANDVOORT - De stichting Jazz behind the Beach is
gisteren met het college van
burgemeester en wethouders
om de tafel gaan zitten, om te
praten over het doorberekenen
van de gemeentekosten. Een
extra belasting voor deelnemers, vooral nu de subsidie is
tomen te vervallen. Volgens
?red Paap kunnen deze kosten
iet einde van het jazz-festival
jetekenen.
De gemeente wil met ingang van dit
aar alle kosten die nodig zijn voor het
azz-festival, aan de organisatoren
doorberekenen. Met name voor de
diensten van Publieke Werken en de
politie, voor zover dit buiten het normale takenpakket valt. krijgt men een
ekening gepresenteerd Op basis van
de gegevens van 1986 kan dit voor het
estival een onkostenpost van ongeeer ƒ 9000,- gaan betekenen.
Volgens Fred Paap. voorzitter van
ioreca Nederland, afdeling Zandroort, en exploitant van café Koper
aan het Kerkplein, dreigt het festival
lierdoor onbetaalbaar te worden.
Een gemeente kan misschien wél veriezen dragen, maar een zelfstandige
ondernemer kan niet zo werken, dat
lij zijn begroting niet sluitend krijgt.
Cn dat gaat wel gebeuren als je aan
iet jazz-festival meewerkt, terwijl
deze maatregel van kracht is". Volgens
aap zullen de ondernemers in dat
geval dan ook niet staan te springen

(Archieffoto)

om hieraan mee te doen.
Bovendien wordt de maatregel als
onredelijk beschouwd, in vergelijking
met de houding van de plaatselijke
overheid ten opzichte van bijvoorbeeld
het circuit. Vooral de inkomstenderving die men van die zijde toelaat,
maakt het voor de horeca-ondernemers onaanvaardbaar om van de gemeente een rekening te krijgen. "Vooral omdat de gemeente ook nog eens alle
politie-onkosten vergoed krijgt", aldus
Fred Paap.
Het is duidelijk dat men over de organisatie van het jazz-festival nog bepaald niet is uitgesproken. De stichting heeft aangekondigd dat de deelnemerskosten hoger worden en wat
betreft de soort muziek worden de eisen strenger gehanteerd. Naar aanleiding van een advies van het Gewestelijk Milieubureau zijn normen gesteld
ten aanzien van het geluidsvolume. In
verband met de overschrijding van het
volume vorig jaar, geldt voor Paap nu
één voorwaarde waaraan beslist moet
zijn voldaan. Het houdt voor hem direct op, als hij weer moet samenwerken met het bedrijf dat vorig jaar de
geluidsinstallatie verzorgde. "Een
band kan best met zijn eigen installatie spelen. Als ik dan zeg dat het wat
zachter moet, krijg ik tenminste medewerking".
Wat betreft de houding van de stichting, die zij zelf 'krities' noemt, ten
opzichte van de Zandvoortse horeca,
haalt hij zijn schouders op. "Je moet
niet vergeten wie er betaalt", aldus
Paap.
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WEEKMEDIA 30

SLAGERIJ
ARBOUW

VAN MAAS

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

WEEKEND REKLAME

W -SHOP

Com. Slegersstraat 2c

ELEKTRO-INSTALLATEUR

7,25
1,75
2,65
1,90
1,15
2,25

1/2 pond BIEFSTUK
100 gram CORDON BLEU
1 ons ACHTERHAM
1 ons OSSEWORST
1 ons GEBR. GEHAKT
1/2 pond LEVERWORST

DE I

LANDELIJK ERKEND

natw

GEOPEND

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur
Com. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

(C. Koper)
02507-1 82 25

VOOR AL UW KLEURVOLLE BEELD EN GELUIDSAPPARATUUR

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

BLOEMENHUIS

299,Top loading. Snelle zoektijd. Herhaalfunctie voor 1 of meerdere titels.
Digitale display (tijd, nummer...). Afmetingen: 303 x265 x 63 mm.
Hoofdtelefooningang.

J. BLUYS
DE SPECIALIST IN AL uw

4e AMC

VIDEORECORDER

MODEL F-82
Compact disc

Goed of slecht weer
Bloemen
doen het altijd

TRIMLOOP

Beeldbuis: 37 cm. 12 voorkeurzenders.
Infra-rode afstandsbediening met 16
functies. Automatische
fijnafstemming.
Beeldbuis 51 cm
+ koptel.-aansluitina

29,-

START EN FINISH ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM
(Meibergdreef, Amsterdam-Z.O.)
VOORINSCHRIJVING: ƒ 7,50 per persoon
Kantoren van HET PAROOL/WEEKMEDIA in:
Amsterdam:
Wibautstraat 131 en Rokin 110
Amstelveen:
Dorpsstraat 54-56
Aalsmeer:
Dorpsstraat 8
Weesp:
Nieuwstraat 13
Zandvoort:
Gasthuisplein l 2
Almere-Haven: Kerkgracht 105
Purmerend:
Weerwal 19
INSCHRIJVING OP 23 MEI: ƒ 10,- per persoon
Op de dag zelf kunt u zich inschrijven bij de start vanaf^
l l .00 uur tot l O minuten voor aanvang van de loop.

--«,-Yr-munrnrnnmr-

V3D 1 1 98,-

Kleurenteievisie
STEREO AUTORADIO + SPEAKERS

RReus
„Uis en Specialiteiten"

AFSTANDEN: 6, 12 en 21,l km

12 kanalen. 7 dagen voorprogrammeren. 4 programma's.
Infra-rood afstandbediening.

Stereo
cassette-speler
met koptelefoon
in div. kleuren,
van 49,- voor

BLOEMWERKEN

13.00 uur zaterdag 23 mei

MODEL YK-100 VHS videorecorder

WALKMAN

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 1 20 60

AM/FM/LW stereo autoradio met een
cassettespeler. Night design. Auto stop. Auto
scan. Auto seek 3 x 6 pre-set. Met ingebouwde
ontstoring. SDK/SK. 2 x 25 Watt. Automatische
afstemming met digitale frekwentie en
tijduitlezing.

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

998,-

van 1198,voor

voor

798,1098,

MODEL CR 200 DL

MODEL SP-26 3-weg autospeaker. Uitgangsvermogen:
50 Watt maximaal. Afm.:
196x92x120 mm.

299,-

Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

Liter Bouillabaise
Speciaal huis recept.
Van 8,75 voor

7,75

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518

G. ZWINKELS
Haltestraat 30

Deskundig advies.
Voor al uw

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN

'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Dagelijks aanvoer verse zeevis

Inlichtingen: 020-566.4455

VOORDEELPAKKET
1 kg Paardebieflappen
500 gr. Paardebiefstuk
1 hele Paardeworst

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Slotman &
van den Bos
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN
Ged.

oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

Gevr. jongen
of meisje

AART VEER
groente en fruit
Grote Krocht 25
tel. 14404 b.g.g. 12888

Donderdag 28 mei 1987, Hemelvaartsdag, aanvang 20.00 uur, vindt in de Sporthal Bankras te Amstelveen een eenmalig tafeltenmsevenement op wereldtopniveau plaats.
Dit gebeuren - financieel mogelijk gemaakt door reisbureau Roever en de Nederlandse Middenstands
Bank - wordt georganiseerd in het kader van het 40-jarig bestaan van de Amstelveense tafeltennisverenigmg NMB/VDO.
Er zal gestreden worden om de Dutch Grand Pnx door o.m.:
LIANG GELIANG (China)
- Zesvoudig wereldkampioen, drie keer 2e en vier keer 3e. Bijgenaamd
de „alleskunner". Speelt zowel aanvallend als verdedigend bijna
foutloos. Is 's werelds beste allround-speler aller tijden.
DRAGUTIN SUREEK
- Meervoudig wereldkampioen. Is onlangs door de Joegoslavische
(Joegoslavië)
staat uitgeroepen tot de beste sportman van na de oorlog. Was ook
enkele keren Europees kampioen. Een der mooiste spelers om te
zien.
ZORAN KALINIC
- Wereldkampioen dubbel 1983. Is Europa's beste penhouderspeler.
(Joegoslavië)
MILAIM ORLOWSKI
- Drievoudig Europees kampioen en Top-12 winnaar.
(Tsjecho-SI.)
PAUL HALDAN
- Veelvoudig Roemeens jeugd- en seniorenkampioen. Kwam in 1983
naar Nederland en zal waarschijnlijk binnenkort de Nederlandse nationaliteit krijgen. Momenteel de beste speler m de Nederlandse competitie. Werd dit jaar nationaal kampioen en winnaar van het Wmtercircuit.
HENK VAN SPANJE
- Veelvoudig Nederlands jeugd- en seniorenkampioen. Verreweg Nederlands beste speler. Hanteert een Chinees speltype met een noog
risicogehalte. Door studie, ziekte en een knieblessure heeft hij zijn
23e plaats op de Europese ranglijst niet vast kunnen houden, maar
de „vechter" Henk komt terug.
Zeer waarschijnlijk zal ook het 15-jarig jeugdig Amsterdams talent, MERUN DE BRUIN - dit jaar seniorenkampioen van Amsterdam - aan het deelnemersveld worden toegevoegd.
Entreeprijs slechts 10 gulden. BIJ inlevenng van onderstaande voordeelbon twee gulden korting.
Voorverkoop bij de vestigingen van de Nederlandse Middenstands Bank en de VVV Amstelveen.

* * * * *

hTongstelend
Asperge Festival.

van echt teakhout, fabr. Barlow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

vanaf 520,--

tabernal sinds -laas

Kruiswi-y49!> Ü132NA HooWdorp 'lel (12503 64422

100 gr. Gegrilde Kalfsrollade

Onze rondleiders (Amsterdammers van 50 |aar en ouder) laten u
de sfeer proeven van Amsterdam, door u mee te nemen naar
leuke plekjes, en u te vertellen over het leven m deze stad vroeger
en nu. Er wordt gewandeld met zeer kleine groepjes.

Uw adres voor:

JUPITER

OOK NAAR MAAT

minimum-inlage ƒ 5.000,vaste rente gedurende de looptijd
informatie bij onze kantoren

ASPERGES
Raadhuisplein 15
Tel. 02507-12838

Giatis geschild

Aart Veer
Grote Krocht 25
Tel. 14404

gelegen op trekkerskamp De Branding
vraagt

Ir-1

Zandvoort

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

244381
291026
291015
290050 tst 47
02507-16941

Molenaar

gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-1 3077
Lorentzstraat 158 -Zandvoort

TOKO SUPERMARKT

Coöp. Rabobank ,,Heemstede-Zandvoort" b.a.
Binnenweg 67, Heemstede. Tel. 023-290050 tst 30/48

II

Hondenkapsalon „

Het zijn informele rondwondelingen. De rondleiders nemen u
geheel belangeloos en uit pure liefhebberij mee op pad.
Iedereen kan meelopen, jong en oud, Amsterdammers en
niet-Amsterdammers. Ook buitenlanders zi|n welkom (alleen
commerciële organisaties kunnen niet bij Mee m Mokum terecht
voor hun relaties of clientèle).
U kunt kiezen uit:

JUPITER

If9u

LOOP 'NS MEE MET
EEN ECHTE AMSTERDAMMER

ZEKER WETEN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

40

ÜEEIN
MOKUM

BOUWMAN

6,25%

Zandvoortselaan 179
Wilhelminaplein 21
J. van Goyenstraat 20
Amstellaan 6
Grote Krocht 30-36

C.f DU

DROGISTERIJ

De Rabobank Heemstede-Zandvoort biedt u tot en met 22 mei a.s. een
zeer aantrekkelijke rentevergoeding die bij 5 jaar vast zelfs oploopt tot

Heemstede.

100 gr. Gebr. Rosbief

GOLDEN TULIP
BARBIZON SCHIPHOL

SPAAR-VAST-AKTIE

bijkantoren:

Df

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

HOLLANDSE

•
•
•

500 gr. Magere Hamlappen

Liefhebbers van asperges kunnen alle mogelijke specialiteiten proeven tijdens het Asperge Festival.
Golden Tulip Barbizon Schiphol zet deze exquise lekkernij
bijna 2 weken m de schijnwerpers.
Van 11 mei tot 25 mei kunt u genieten van 'n 4 gangen
asperge-menu voor f 55.- en tal van a la carte asperge-gerechten
in restaurant De Meerlanden.
En: Op 22 en 23 mei toont chefkok Gert Jan Hageman
van restaurant Neeltje Pater in Broek in Waterland zijn culinaire
hoogstandjes met asperges Tot ziens in De Meerlanden.
Voor reserveringen Pauhne v. Nes. tst. 440.

Raadhuisplein 15
Tel. 02507-12838

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u als lezer van dit blad ƒ 2,- korting op de
entreeprijs voor de strijd om de Dutch Grand Prix, welke wordt gehouden in de
Bankrashal in Amstelveen op donderdag 28 mei 1987, aanvang 20.00 uur.

4, 95

tuinbanken

Inl.

TAFELTENNISKAMPIOENEN
STRIJDEN OM DE
DUTCH GRAND PRIX

VOORDEELBON

250 gr. Paardebiefstuk

Vaste Kracht/
part-time
of vakantiehulp

Gevraagd voor spoedige
indiensttreding

* CAFÉRESTAURANT
KELNER
* RESTAURANT
KELNER
* ZELFST.
WERKEND KOK
Inlichtingen na telefonische
afspraak met
dhr. Van Houten,
tel. 13599.

RESTAURANT
"QUEENIE"
ZANDVOORT

*
*
*

mee in de binnenstad
mee door de Jordaan
mee langs winkels en markten

Start: elke dinsdag, woensdag en donderdag om l l .00 uur
precies op de grote binnenplaats voor de ingang van het
Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraaf 92 (s.v.p. 15
minuten eerder aanwezig).
Kosten: slechts ƒ 2,50 per persoon.
'Kinderen tot 16 jaar ƒ l,-. Daarmee steunt u dan ook nog
Stichting Witte Bedjes Het Parool.
Reserveringen/inlichtingen: bel 020-251390 of
020-253085 (maandag t/m donderdag
tussen 13.00 en 16.00 uur).
MEE IN MOKUM is een
project van stichting GILDE-Amsterdam.

vakantiemedewerkers m/v
leeftijd ± 15 t/m 19 jaar.
Liefst met enige ervaring m het wmkelbedrijf en snackbar.
Wij bieden een werkweek van ± 20 uur of
meer. Correcte betaling en een prettige
werkomgeving
Interesse?

Bel dan 02507-12830 voor een afspraak.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

jjdNVNj
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ZVM-zaalvoetbaltoernooi
gaat maandag van start
een tiental bondsscheisrechters en
Zandvoortmeeuwen heeft opnieuw op
de steun van vele medewerkers kunnen rekenen. Ondanks de enorme kosten van dit toernooi is de begroting
sluitend gemaakt door adverteerders
in het programmaboekje en een aantal
sponsors
Voor de somma van ƒ 2,50 (volwassenen) en j 0,50 (jeugd tot 12 jaar) is er
elke avond topzaalvoetbal te zien. Zaalvoetbal waaraan ook spelers uit het
betaalde voetbal zullen deelnemen.
Een passe-partout, geldig voor het gehele toernooi kost ƒ 25,-.

ZANDVOORT - Aanstaande
maandag start voor de zeventiende maal het door Zandvoortmeeuwen georganiseerde
zaalvoetbaltoernooi in de Pellikaanhal. Zes weken lang valt er
weer van zaalvoetbal te genieten van grote klasse. Niet alleen topzaalvoetbal wordt op
de sporthalvloer vertoond
doch ook de recreanten kunnen een balletje trappen.

De verdediging van Berdos had geen schijn van kans tegen de capriolen van Wim Brugman.

Vanaf november zijn de organisatoren bezig geweest om dit grootse festijn op papier te zetten. Dat is gelukt en
ook dit jaar zullen 48 ploegen de strijd
aanvangen. Die zijn verdeeld over twee
eerste divisies, twee tweede divisies,
één recreantenpoule en één veteranenafdeling. Behoudens het programma dat in een uiterst verzorgd boekwerkje vermeld staat en te verkrijgen
is voor slechts twee gulden en vijftig
cent, heeft de organisatie meerdere zaken geregeld. Zo wordt op 10 juni een
demonstratiewedstrijd gespeeld tussen de kampioen van vorig jaar Stam
Fashion en het Gat van Nederland uit
Volendam. Op 25 juni verzorgt Manke
Nelis een optreden en tevens zijn er
prachtige prijzen te verdienen in een
grote loterij.
Zoals elk jaar had de organisatie
geen moeite om een dergelijk aantal
teams aan de start te krijgen. Medeorganisator Hans Jongbloed: „We kunnen niet aan alle verzoeken voldoen.
Het probleem is dat je een overschot
aan aanvragen hebt en het toernooi
FOTO BRAM STIJNEN
kan je niet langer laten duren. De charme van dit toernooi is dat de competitie achter elkaar wordt afgewerkt. ledere avond valt er wel te genieten in de
sporthal. Het is een groots evenement
en we willen er weer iets moois van
maken. Het moet een mooie afsluiting
van het voetbalseizoen," zegt
het afgelopen seizoen. „Vandaag had- worden
Jongbloed.
den we wel kunnen winnen, maar het
hoefde niet meer zonodig. Over het seiHet toernooi staat onder leiding van
zoen ben ik wel tevreden. Zowel in de
zaal als op het veld hebben we het niet
verkeerd gedaan. Van tevoren had je
getekend voor dit resultaat. Voor het
volgende seizoen zie ik zeker wel perspectief," stelt Loenen
Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 7,
Wim Brugman 5, Dirk Berkhout 3,
Joop Boukes 3, Gerard Damhoff 2.

ZVM-handballers eindigen met verlies
ZANDVOORT - De handbalcompetitie voor de dames en
.heren van ZVM werd zondag
jongstleden met nederlagen afgesloten. Het had echter geen
nadelige gevolgen, daar er niets

Zandvoortse
renners 'doen'
Parijs-Roubaix
ZANDVOORT - Vijf
Zandvoortse
amateur
wielrenners bereiden zich
momenteel voor op een
zware tocht in Frankrijk.
Het vijftal, waaronder
Klaas Koper, wil op 14 juni
deelnemen aan de wielrenklassieker Parijs-Roubaix,
dan te houden voor toeristen.
In totaal zullen negentien leden van Rijwiel Toer Club Olympia, waaronder dus de vijf Zandvoorters, deelnemen. Deze rit zal
wel veel van de renners vergen,
vooral door de aanwezigheid van
de 'hel van het Noorden', ruim
zestig kilometer over de beruchte
kasseien. De in totaal af te leggen
afstand bedraagt ongeveer tweehonderd vijfentwintig kilometer.
Daarom is men nu al driftig aan
het trainen, aldus Klaas Koper.

meer op het spel stond. De
ZVM-heren speelden bij vlagen
een redelijke partij handbal
doch verloren in de slotfase
met 20-22 van Berdos. De Zandvoortse dames speelden eveneens een aardige partij tegen
Umond. Umond scoorde echter gemakkelijker en won daardoor met 9-5.
ZVM en Berdos kwamen in het laatste duel tot een aantrekkelijke wedstrijd waarin vele goede aanvallen afgerond werden met fraaie doelpunten. In
de eerste helft bouwde ZVM een geringe voorsprong op en waren er gave acties te zien van Wim Brugman en Gerard Damhoff. De Zandvoortse verdediging hield knap stand mede door geweldig keeperswerk van Pieter Trommel. Ruststand 11-8.

helft verliepen stroef maar toen Djurre
Boukes raak schoot liep ZVM uit naar
14-8 en leek de strijd beslist. Berdos gaf
het echter niet op en profiteerde van
één terugval bij ZVM. Door onnauwkeurig spel en balverlies kon Berdos
terugkomen tot 15-14. ZVM wilde in die
fase de aanvallen snel afronden in
plaats van de bal rond te laten gaan.
Door een paar snelle break-outs van
de gebroeders Joop en Djurre Boukes
werd de marge toch weer ruimer (1814). De concentratie verslapte en Berdos kon in enkele minuten de stand in
evenwicht brengen, 18-18. Nadat de
gasten zelfs op een 18-20 voorsprong
kwamen was het gedaan met ZVM. Getracht werd om alsnog aan de nederlaag te ontkomen doch Berdos bleef op
voorsprong en bepaalde de eindstand
op 20-22.

Carrouselgroep
Filip Dros naar
kampioenschap

Eindstand: VZV 14-23, S&K 14-20,
Berdos 14-18, Accom KSV 14-16, ZVM
14-15, Umond 14-15, Meervogels 14-5
CSV 14-0.

Dames

In de strijd tegen Umond heeft ZVM
prima partij gegeven maar het zat niet
mee. Verdedigend waren de Zanddames best op dreef doch hadTrainer-coach Hans Loenen was voortse
geen verweer tegen de lange IJgeenszins teleurgesteld over dit resul- den
mond-dames. Door het lengtevoordeel
De eerste" minuten van de tweede taat en best tevreden over het spel van kon Umond vaak uit de tweede lijn
over de ZVM-verdedigsters scoren. In
aanvallend opzicht kreeg ZVM wel mogelijkheden maar had pech dat de IJmond-keepster geweldig op dreef was.
Ruststand 4-2.
In het tweede gedeelte heeft ZVM
tevergeefs geprobeerd de kleine achterstand weg te werken. De inzet was er
maar de afwerking wilde niet vlotten.
Umond bleef daardoor steeds aan de
goede kant van de score en won verHALFWEG - Na de zeer het derdeklasserschap. Het is diend met 9-5.
fraaie zege van vorige week op echter totaal anders gelopen en
Doelpunten ZVM: Yvonne de Jong l,
kampioen Schoten, was er nog door de 2-0 nederlaag tegen Janna ter Wolbeek l, Riny Cappel l,
Elly von Stein l, Greet Molanus 1.
hoop in de Zandvoortmeeu-

Het doek valt voor
Zandvoortmeeuwen

NAS moet Zandvoortmeeuwen
wen-gelederen op behoud van een stap terug naar de vierde
klasse. Een enorme teleurstelling aangezien de Zandvoortse
ADVERTENTIE
club nog niet zo laag gespeeld
heeft. In deze klasse was er
eveneens
degradatie voor
Schellingwoude en behaalde
Schoten het kampioenschap
door met 3-2 van KFC te winnen.

SPEELFILMS
24UURPERDAG
Kom naar ons toe en maak kans
op één van de vele prijzen.

PEETERS
ZANDVOORT
Haltestraac 56, Zandvoort.

Met een overwinning had Zandvoortmeeuwen een beslissingswedstrijd
kunnen spelen tegen De Volewijckers,
en ondanks een goede inzet is het daarvan niet gekomen. In de eerste helft
was Zandvoortmeeuwen, mede door de
straffe wind in de rug, het meest in de
aanval. NAS, dat met een aantal invallers aantrad, zag al snel schoten van
Frans Post en Mario van Meelen voorlangs gaan. Bij de sporadische aanvallen van NAS toonde Wim van der Kuijl
zich erg betrouwbaar. Zandvoortmeeuwen bleef jagen op de openingstreffer
doch ook de, mee ten aanval getrokken
verdedigers Richard Kerkman en
Frans Post hadden geen geluk met hun
doelpogingen.
In de tweede helft had NAS een licht
veldoverwicht en kreeg al snel een
kans, doch de bal werd over gekopt.
NAS probeerde de sportieve plicht te
vervullen en bleef aanvallend gevaarlijk. De uitvallen van de badgasten waren eveneens niet van gevaar ontbloot
en Jos van der Meij had erg veel pech.
Een voorzet van rechts knalde hij keihard tegen de kruising van paal en lat.
In de 32e minuut werd het noodlot over
de Meeuwen voltrokken. Een NAS
voorwaarts kon ongehinderd de bal
langs de Zandvoortse doelman koppen, 1-0. De Zandvoorters gaven het
nog niet op en speelden alles of niets.
Zij forceerden een aantal hoekschoppen, vrije trappen en ook een geweldige
uithaal van Simon Molenaar werd niet
beloond. Het werd dus helaas niets en
de score werd vlak voor het einde zelfs
opgevoerd naar 2-0 toen NAS handig
gebruik maakte van het verre opdringen van Zandvoortmeeuwen. Het doek
viel zodoende voor Zandvoortmeeuwen, die na dit teleurstellende seizoen
er volgend jaar erg hard tegenaan moeten gaan om het verloren terrein te
herwinnen.
Uitslagen laatste competitiewedstrijden: Schellingwoude-Haarlem 0-3;
Zaandijk-De Volewijckers 0-0; DEMHalfweg 5-1; Schoten-KFC 3-2; Wijk
aan Zee-AW 5-1; NAS-Zandvoortmeeuwen 2-0.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Het toernooi begint op maandag 18
mei en de finaleavond staat gepland op
vrijdag 26 juni. De avondwedstrijden
beginnen om 18.45 en eindigen om
23.00 uur.

uur Grillar Keur-REA; 21.45 uur Bax
Zeefdruk-Peter Korver Sport; 22.30
uur Reprox-Smit Sportpnjzen.
Woensdagavond: 18.45 uur Auto Ver"
steege-Geerling Autoservice; 19.30 uu
The Hairshop vet.-Cafe 't Vraagteken,
20.15 uur Effectenbeurs vet.-Rabbe
Boys; 21.00 uur DVS-Zandvoort-Cen.
trum; 21.45 uut 't Hemeltje-Hong Kon;
Mini's; 22.30 uur Cecils-Big Mouse.

Tennisclub
Zandvoort
Uitslagen zondag 10 mei

Het programma voor deze week ziet
er als volgt uit. Maandagavond: 18.45
uur Bloemen Kiosk H. van Baekel-Nihot; 19.30 uur Zandvoort-Centrum
Vet.-Rmko; 20.15 uur Banana vet.-Lippies Spijker Boys; 21.00 uur Tum Turn
AS-Keurglas; 21.45 uur Pim JanssenHong Kong Mini's; 22.30 uur Stam Fashion-HB Alarm.
Dinsdagavond: 18.45 uur Luiten BVTZB Sports Cup; 19.30 uur De Klikspaan vet.-Lammers Boys; 20.15 uur
Imex vet.-Gemeente Zandvoort; 21.00

TCZ 1-Pellikaan Tennis 2 5-3, TCZ 2
Sittard 2 4-4, Oud Beijerland 1-TCZ 3 5
3, Hillegom 2-TCZ 4 6-2, Martinus lTCZ 5 5-3, Nw. Vennep 5-TCZ 6 3-5, TCZ
l (heren)-Dijkzicht 2 4-2, TCZ 2 (heren)-Kadoelen l 6-0, TCZ l (jeugd)Heerenduinen l 4-4, Dem 2 (jeugd)TCZ 2 0-8.
Programma zondag 17 mei
TCZ 1-Overburg l, Valkencourt 1-TCZ
2, TCZ 3-Holy 2, TCZ 4-Leidse Studenten l, TCZ 5-Nw. Vennep 2, Merlenhove
8-TCZ 6, Santana l (heren)-TCZ l, Slotervaart l (heren)-TCZ 2, Merlenhove l
(jeugd)-TCZ l, TCZ 2 (jeugd)-Kikkers

Weinig spektakel op circuit
ZANDVOORT - Ook de voorjaarsraces trokken maar zeer
weinig publiek naar de Zandvoortse race-piste. Er werd een
groot programma afgewerkt en
in de meeste races was er weinig spanning. Alleen in de
strijd om de Toyota cup viel er
veel te genieten.
In deze sensationele wedstrijd maakten John de Vos en Ronald van der
Zande het elkaar zeer moeilijk en gingen als eersten over de finish. De commissarissen vonden de rijstijl van beide kemphanen niet in orde en daardoor volgde diskwalificatie en werd
Jan Scholten de winnaar gevolgd op
korte afstand door Verschuur en Hart.

In de produktietoerwagen races was
ZANDVOORT - De carrouselgroep Sandevoerde l komt het Ruitenbeek die met een Ford te
aanstaande zondag uit in de
B-poule van het Nederlands
Kampioenschap Carrouselrij den. Dit wordt gehouden in
Manege Any Dale te MuiderZANDVOORT - In de laatste
berg.
wedstrijden van de volleybalHet is een officieel kampioenschap, competitie behaalde Sporting
erkend door de Nederlandsche Hippi- OSS enige knappe overwinninsche Sportbond, dat wordt verreden in gen waardoor aan degradatie
meerdere klassen. In de A-poule bevindt zich de absolute top. De B-poule ontkomen werd.

snel was voor de rest van het veld. In de
Formule Ford 2000 reed Bokhoven uit
Gouda een sterke wedstrijd en hield
Abbema en Versteegh ruim achter
zich. De Formule Ford 1600 kon ook
gerangschikt worden bij de sterke races. Veel spanning vrijwel tot op de
streep met als uiteindelijke winnaar de
Belg De Wulf net voor zijn landgenoot
Cohen en de Amsterdammer Vermeulen.
De overige uitslagen: Produktietoerwagens divisie 2 (3000 cc): 1. Eglem
(Maarssen) met BMW divisie 2 (2000
cc): 1. Postma (Krommenie) met Renault. divisie 2 (1600 cc): 1. Kapteyn
(Bloemendaal) met Suzuki. Sports
2000: 1. Zwolsman (Oostzaan); 2. Onderstal (Wassenaar); 3. Ernst (Diemen). Supertoerwagens boven 2500 cc:
1. Staal (Hillegom). Tot 2500 cc. 1. Van
Dedem (Voorburg). Tot 1600cc: 1. Welther (Den Haag). Tot 1300 cc: 1. De
Jong (Den Haag).

Sporting OSS-heren gered

is de subtop, waartoe deze groep van
Filip Dros Ruitersportcentrum Zandvoort behoort. De manoeuvre wordt
beoordeeld door een tweetal juryleden
van de Verenigde Carrouselclubs Nederland.

Het carrouselrijden wordt gedaan
door een groep van twaalf of zestien
ruiters tegelijkertijd. Zij rijden in zogenaamde pelotons en secties de meest
ingewikkelde figuren, verdeeld over de
manege. Dit gebeurt in stap, draf en
galop, ondersteund met passende muEindstand: Kolping 12-20, Umond ziek.
12-16, Alcinaria Victrix 12-15, De Blin- De Zandvoortse Carrouselgroep hoopt
kert 12-14, Graftdijk 12-14, ZVM 12-4, op een groot aantal supporters tijdens
haar kampioenswedstrijd.
Meteoor 12-1.

Het derde heren team, dat de laatste
inhaalwedstrijd speelde, demonstreerde een geweldig niveau door Allides 13
genadeloos af te straffen. De Zandvoorters waren optimaal gemotiveerd en
speelden een gave wedstrijd. Alle onderdelen van het volleybalspel funktioneerden goed waardoor de ploeg veelal
aanvallend kon spelen en de punten
scoorde. Via de setstanden 8-15,5-15 en
6-15 bleek Sporting OSS superieur.
Het tweede heren team moest twee
wedstrijden spelen en minimaal twee
punten scoren om aan direkte degradatie te ontsnappen. Bij een minder resultaat was handhaving in de tweede

Veronica te sterk voor ZPSV

klasse nog wel mogelijk maar dan
moest dat via de promotie/degradatiewedstrijden_geschieden. Als eerste tegenstander trof Sporting, OVRA 5 dat
moeizaam en met gering verschil woh,
2-0. De laatste mogelijkheid lag dus in
de tweede wedstrijd tegen VCY 4 en
"ook dat zag er somber uit aangezien
Sporting snel op achterstand kwam.
Sporting OSS gaf zich echter niet gewonnen en vocht terug. Een paar goed
lopende aanvallen werden positief afgerond en het zelfvertrouwen groeide
zienderogen. Het spelpeil steeg en 3e
achterstand veranderde in een voorsprong die besloten werd met setwinst,
11-15. Sporting rook haar kans en zette
goed door. VCY had onvoldoende antwoord waardoor Sporting de set winnend afsloot met 8-15 en zich daarmee
veilig stelde.
'.
Het tweede dames team stond voor
dezelfde situatie maar moest in één
wedstrijd de nodige twee punten halön.
Tegenpartij Spaarne werd op acht^rstand gezet en het uitzicht op winst
was groot voor Sporting. De nervositeit
sloeg echter toe en Spaarne kwam terug tot 13-13 en wist zelfs de setwinstlte
pakken met 13-15. Deze klap is Sporting niet meer te boven gekomen. Spórting probeerde van alles, wisselde zelfs
maar kon niet verhinderen dat Spaarne met gemak de tweede set won, 3-15.
Door dit resultaat zijn de Zandvoortse
dames verplicht uit te komen in promotie/degradatie wedstrijd en moet de
volleybalrust nog even op zich laten
wachten.

Nihot in strijd
om promotie
ZANDVOORT - Door een
gave 4-2 overwinning op Concordia heeft Nihot in de eerste
klasse van het zaalvoetbal zich
geplaatst voor promotiewedstrijden naar de hoofdklasse.
Volgens coach Ruud Krijgsman zijn er kansen om tot promotie te komen.

De gezelligheid stond voorop bij de wedstrijd tussen de jubilerende vereniging ZPSV en Veronica.
FOTO BRAM STUNEN

ZANDVOORT - De Zandvoortse Politie Sport Vereniging had vele evenementen
georganiseerd in verband
met het vijftigjarig bestaan
die telkens zeer geslaagd genoemd konden worden. Zo
ook de voetbalwedstrijd tegen een team van Veronica
vorige week dinsdag. Dat de
uitslag 2-1 werd in het voordeel van Veronica was van
minder belang, de gezelligheid stond voorop en het talrijke publiek heeft zeker kunnen genieten van goed voetbal.

Het Veronica-team met oud Nederlands elftal-speler Johnny Rep,
Oscar Harris, Charles Corver (exscheidsrechter) en vele andere prommenten slaagde erin om de score
te openen in de 20e minuut. Het was
ijshockey-doelman Cor Hoogendoorn, die liet zien zijn mannetje
eveneens te staan op het voetbalveld,
en de ZPSV-defensie verraste.

In de tweede helft waren de purtijen volkomen aan elkaar gewaagd en
leek de strijd gelijk te blijven Na een
halfuur was het echter Cor Hoogendoorn die voor de tweede keer scooide en Veronica zodoende aan de
winst hielp, 2-1. De ZPSV poogde nog
wel gelijk te komen maar dat stond
de Veronica-defensie niet meer toe.
De wedstrijd stond onder deskundige leiding van Co Koper, die het niet
moeilijk heeft gehad.

Ondanks de vriendelijke sfeer wilde de ZPSV zich toch niet zomaar
gewonnen geven en schroefde het
In het ZPSV-team trad linkervertempo op. Dat leverde vlak voor rust dediger Jochem Blaauboer voor het
de verdiende gelijkmaker op. Na een laatst op. Na een langdurige carrière
geweldige scrimmage voor het Vero- in het Politieteam zet Blaauboer er
nica doel wist Ruud Luttik de bal een punt achter en maakt plaats
tegen het net te knallen, 1-1.
voor jongere krachten.

„In hel begin hebben we wat punten
laten liggen, maar allengs werden we
een eenheid en liep het prima. We zijn
dit jaar met de opbouw begonnen en
gezien het nu vertoonde spel schat ik
ons hoog in. We krijgen sterke tegenstanders in de promotiestrijd, maar
dan zijn we ook extra gemotiveerd,"
stelt Krijgsman. Een motivatie die er
ook tegen Concordia was. Doch tegen
het stug verdedigende Concordia had
Nihot het toch moeilijk. De gehele wedstrijd heeft Nihot de strijd beheerst,
maar met vier man achter hield Concordia de score laag. Henri Marcelle
scoorde 1-0 en toen was het wachten op
meerdere treffers. Zoals zo vaak scoort
dan de tegenpartij uit een counter en
dat deed Concordia dan ook. De trefzekere Henri Marcelle zorgde met twee
doelpunten dat Concordia een geslagen ploeg was, 3-1.
Ook na deze achterstand wilde Concordia niet tot aanvallend spel komen.
Het hardwerkende en technisch uitstekend spelende Nihot had pech dat
schoten op paal en lat geen doel troffen. Bas Heino zag viermaal en Remco
van Lent driemaal een inzet tegen hét
houtwerk belanden. Na een gave solo
zorgde Dennis Keuning voor 4-1 en dat
Concordia in de slotminuut tot 4-2 terug kwam was slechts van belang voor
de statistieken.
;
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Ik vond wat Ik zocht op de Grote Krocht
Alle mensen roemen
„Erica" bloemen
HOERA!

^tornen
tomèrij

Aïc

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

VIERT 16 MEI
l O JAAR uw

FEEST

24 UUR SERVICE
Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

GROENTEMAN in
ZANDVOORT

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

Grote Krocht 24 - Zandvoort

mef service en kwaliteit.
Voor al onze klanten
hebben wij zaterdag
een feestelijke attentie.

oogstrelend
Zij staat in het centrum van de belangstelling op een blijde dag En allemaal
zeggen ze "Ooh, wat mooi " En
oogstrelend is ook onze unieke hoogmodieuze brilmodekollektie Daar uw
eigen keus uit maken Dat zal ook best
een feestdag worden

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25
tel. 144O4

HERMAN HARMS

Als aardige geste en om
u kennis te laten maken
met onze nieuwe zaak
bieden wij u, bij uw
etentje, het eerste flesje
huiswijn gedurende de
maand mei aan.

Grote Krocht 22-Zandvoort

ADMICRO B.V.

Zeestraat 36, tel. 12092
Geopend 17.00 - 22.00 uur

AdmicroBV zoekt voor haar kantoor te
Zandvoort een

terversterkmg van de bezetting op de afdeling
automatische verwerking van administraties en
ter assistentie bij het samenstellen van de
jaarrekeningen
Leeftijd vanaf 20 jaar

Wij verzorgen ook diners
of koud buffet.
Misschien een leuk idee
voor uw trouwdag?

JUPITER
Raadhuisplein 15
Tel. 02507-12838

Opleiding MAVO/MEAO-niveauenhet
PDB of hiervoor studerend
Tevens hebben wij plaats voor een part-time
(=12 uur per week)

DATATYPISTE (m/v)
Leeftijd vanaf20jaar
Opleiding MAVO-niveau en een typediploma
Voor beide vacatures kunt u uw sollicitatie richten
aan
AdmicroBV t a v de heer H Slaaf
Postbus 209 2040 AE Zandvoort
tel 02507-18579

gedlpl

°°gmeetkun-

Grote Krocht 20a, Zandvoort Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

Sinds kort geopend:

(ShoE-bizz)

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (m/v)

OPTIEK SLINGER

flüTIElf OIIIIAED

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT
TEL. 02507-15734

BOUTIQUE 1001

Gevraagd:

zelfst.
werkende kok
en medewerkers/sters
voor in de bediening

Fam. Restaurant
Kerkstraat 27
Zandvoort
Tel. 02507-12537

GROTE KOLLEKTIE
porseleinen beeldjes, schalen,
asbakken en lampen.
NIEUW!
Zonnebrillen en brilkoordies.

SIERADEN-MODE
T.o. Casino. Zandvoort
De gehele week geopend van 10 00 22 uu

Dames
waar blijven jullie?

VRAAGT:

*
*
*
*

Kelner/serveerster
Buffetbediende
Afwashulp
Schoonmaakhulp
(v.d. ochtenduren)

Sollicitaties:

BESSENJENEVER
of KERSENBRANDEWUN

Restaurant „La Reine"
Kerkstraat 15. Tel. 12253.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
^

ERVEN JOUKE
DEJBNGHE

KORENMOUT

RAGARRI
RUM
21.95

Er werken nog steeds veel te weinig vrouwen bij de Amsterdamse Politie. Toch weet iedereen inmiddels
dat politiewerk evengoed vrouwenwerk is. Mischien iets voor jou? Vul dan snel de coupon in, knip
'm uit en stuur 'm m een ongefrankeerde envelop naar: Antwoordnummer 222222,1000 PA
AMSTERDAM, of als je bever belt: 020 - 5 59 4215 / 5 59 42 20.
Minimale opleiding MAVO-C of LBO-C met Nederlands, l vreemde taal en natuur- of wiskunde.
Leeftijd v.a. 19 jaar.
Naam:.

_J_V/M

AMSTERDAM:
l Nieuwpoortstraat 1001 Lijnbaansgracht 331 Sloterkade 1101 Delllandplem 182

Weekmedia op microfiche,

l Adres:
l Postcode/Plaats:.

Geboortedatum:.
Plaats:.

Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

l Osdorpplein 2281 Lambertus Zijlplem 31 Plein 40 45 nr 31 Motorkade 10
l Kamperfoelieweg 111 Kastelenstraat 170
l Zandvoort, Burg Engelbertstraat 211 Zwanenburg, Dennenlaati 171 Hoofddorp,
Tuinweg 441 Nieuw Vennep, Hoofdweg 11831 Sassenheim, Oude Haven 111 Hillegom,
Vosselaan 151 Noordwijk, Kerkstraat 211 Noordwi|kerhout, Dorpsringweg i. l Oude
Wetering, Meerkreuk 41 Katwijk aan Zee, Visserijkade 21 Leiden, Lange Gracht 3
l Hilversum, (m het souterem van Hilvertshof) Groest 86
en nog 11 filialen m Rotterdam en omgeving (Kijk voor adressen in de Gouden Gids)

NIEUW!

'Bilderdijkstraat 124 126 'Haarlem Californiaplein 17
(naast het postkantoor Winkelcentrum Schalkwijk)
'Zoetermeer Winkelcentrum Croesinckplein (bij Digros)
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En Van Diepen houdt er mee op

ZAKELIJK BEKEKEN

Door Bertus Voets
Tot in de zestiger jaren, toen er
nog geen pensioensvoorziening
was voor priesters, bleven de meesten tot aan hun dood op hun post.
Het kwam zelden voor, dat iemand
genoeg had overgehouden om te
kunnen leven en daarom was een
voortijdig vertrek altijd iets bijzonders. We vroegen ons dan wel eens
af wat de reden ervan was.

Thea Terol, eigenaresse van het kinderwinkeltje, vindt het leuk om met kinderen om te gaan.

; „It's out of the world," zegt
He Engelse toeriste wanneer ze
vol bewondering rondkijkt bij
Belli & Ribelli en haar oog op
de geestige uit Frankrijk afkomstige speeloveralls valt.
Deze zijn toevallig het meest
prijzige uit de hele collectie en
aangezien ze thuis een tweeling
van acht heeft en dus genoodzaakt is twee stuks te kopen,
wil ze er nog even over denken.
Thea Terol, eigenaresse van het zeer
aparte kinderwinkeltje in de Haltestraat, heeft'daar alle begrip voor en
vertelt enthousiast hoe zij en haar man
ertoe gekomen zijn om juist in dit uit
. de vorige eeuw stammende pand, waarvan volgens een inscriptie in de gevel
• de eerste steen op 26 februari 1897 gelegd werd door J. van Duivenboden,
met iets nieuws te beginnen. Het sprak
hen aan dat in het van de dames Van
Duivenboden gekochte huis een wateren vuurwinkeltje, later uitgebreid met
kruidenierswaren, gevestigd was.

BeUi & Ribelli
De aan de Haltestraat gelegen manufacturenzaak hebben zij grondig opgeknapt, de aangrenzende woonkamer is
nu magazijn geworden en toch ademt
het geheel nog de sfeer van vroeger,
waarschijnlijk omdat aan het interieur
weinig veranderd is. De laden met de
originele handgrepen worden opnieuw
gebruikt, al bevatten ze nu niet langer
wit katoenen onderlijfjes, stevige gehaakte bh's en Jaeger ondergoed van
Jansen & Tilanus. En in de houten
dozen treft men ook geen vleeskleurige
kousen van fil d'écosse meer aan. Dit
alles heeft plaats gemaakt voor een uitgebreide collectie kinderkleding, variërend van babypakjes tot de favoriete
outfit voor tieners.
Toch was de in Haarlem geboren en
getogen mevrouw Terol niet voorbestemd om in de mode te gaan. Na haar
eindexamen gymnasium volgde ze een
opleiding voor technisch tekenaar, in

Foto: Berlott

welke functie zij in dienst trad bij Fluor Nederland. Na zestien jaar met echtgenoot Pieter een strandbedrijf te hebben gerund vormt Belli & Ribelli voor
de creatieve Thea een uitdaging, want
hoewel ze haar collectie voor het grootste gedeelte betrekt van gerenommeerde huizen als Rolo (Duitsland), Benzina (Italië) en Sublime (Frankrijk),
maakt ze, wanneer het maar enigszins
mogelijk is, ook veel zelf. Daarvan getuigen onder meer de prachtige kindertruitjes met ingebreide motieven.
Ze bruist van energie, volgt bijscholingscursussen in warenkennis en is
creatief bezig op de Oranje Nassauschool.

Concilie komt die voor de dag. Hij
is bezorgd voor de aanpassingen
van Vaticanum II en hij voelt dat
hij deze veranderingen op zijn leejtijd niet meer kan verwerken. De
mensen echter zijn niet zo gemakkelijke geneigd om hun innerlijk
bloot te geven en Van Diepen heeft
dit niet gedaan om de bisschop niet
te ontmoedigen.

Waar gaat hij wonen?
Nu was het vroeger zo dat geen
pastoor in zijn parochie mocht blijVan Diepen heeft zijn hart aan
ven wonen. Het moest speciaal worZandvoort verpand.
den aangevraagd en onder zeer bijIn vele gevallen was de pastoor
Doorslag echter gaf de situatie zondere omstandigheden werd
teleurgesteld in zijn parochie. De
oorlog had zijn sporen getrokken van het personeel. In die jaren wa- daartoe verlof verleend Nu echter
en in verschillende gevallen was de ren de meisjes niet in dienst van de na de oorlog het woningvraagstuk
spreekwoordelijke
volgzaamheid parochie maar persoonlijk van de moeilijk lag en men bijna geen vervan de katholieke gemeenschap pastoor en deze voelde zich geheel blijfsvergunning in een andere geverdwenen. Hoewel de oorlog ook verantwoordelijk. Nu had Van Die- meente kon bekomen, was die bepaduidelijk de levensomstandigheden pen twee dames uit Vlissingen naar ling in onbruik geraakt. De reden
in Zandvoort had veranderd, was Zandvoort meegenomen en deze echter waarom het bisdom in der
pastoor Van Diepen met de mensen waren met hem oud geworden. tijd dat had voorgeschreven, namemeegegroeid en het deed hem pijn, „Vervolgens wordt het werk voor lijk dat men vaak voor de nieuwe
aan de bisschop zijn besluit mede te mijn dienstpersoneel in de pastorie pastoor een sta in de weg kon zijn,
delen dat hij met pensioen wilde ook zeer moeilijk. Zij zijn vijfen- was overeind gebleven. Van Diepen
gaan. In de brief, waarin hij aan- twintig jaar bij mij in trouwe wist dat heel goed maar in zijn brief
vraagt om te gaan rusten, prijst hij dienst. Maar een meisje is elf jaar aan de bisschop probeert hij de
Zandvoort waarmede hij ver- geleden aan haar heup geopereerd twijfel weg te nemen „Ik ga mijn
knocht was geworden. „Met grote en nu begint ook de andere pijnlijk intrek nemen in Sterre der Zee" zo
dankbaarheid" zo schreef hij 24 te worden zodat zij op straat met schreef hij. „Daar wordt 22 mei een
febr. 1961 „denk ik terug aan mijn twee stokken moet lopen. Het ande- kamer voor mij klaargemaakt. De
nieuwe pastoor behoeft heusch niet
verblijf alhier, en mijnpriesterwerk re meisje lijdt aan astma."
bang te zijn dat ik mij met paroin deze parochie zal altijd in aangeMaar de eigenlijke reden noemt chiezaken zal bemoeien. Ik vername herinnering mij bijblijven."
hij niet. Later in de persoonlijke klaar uitdrukkelijk dat ik op generDe redenen voor ontslag
briefwisseling aan bisschop Dode- lei wijze nooit kritiek zal uitoefenen
Neen, Zandvoort noopte hem waard over het tweede Vaticaanse op zijn beleid."

Gedupeerde Haarlemmer neemt
auto van Zandvoorter mee
ZANDVOORT - Een inwoner
van Haarlem heeft zich onlangs de auto van een dertigjarige Zandvoorter toegeëigend, omdat hij nog geld tegoed had.
De Zandvoorter had vorig jaar ƒ

Dat laatste is niet zo verwonderlijk
want ze vindt het gewoon fijn om met
kinderen om te gaan, en dat blijkt wanneer het elfjarige buurmeisje Sandra
even komt rondneuzen. Het modebewuste mini-vrouwtje laat haar keus
vallen op een lila tricot strokenrokje
met een bijpassend T shirt, waarop een
flitsende vlinder prijkt. En Thea is er
wel een beetje trots op dat haar eigen
ZANDVOORT - In de opendochter tot de inkoop ervan had geadviseerd!
bare bibliotheek aan de Prinsesseweg, die vanaf aanstaande zaterdag weer open is, wordt
vanaf l juni een tentoonstelling gehouden van aquarellen
van mevrouw Zegwaard uit
Zandvoort. Bij eventuele verZANDVOORT/HAARLEM - koop van de werken, komt de
Van 15 mei tot en "met 12 juni helft van de opbrengst ten goe1987 is in Gebouw Noord-Hol- de aan de bibliotheek.
land te Haarlem een tentoonSchilderen en tekenen zijn altijd al
stelling te zien van zijden en
een hobby geweest van mevrouw Zegkeramische landschappen, res- waard. Reeds als kind vroeg zij altijd
pectievelijk gemaakt door Yo- verf en schetsboeken voor haar vertènda Philippens uit Kalm- jaardag. Wat betreft de techniek heeft
thout (België) en Fokje Schil- zij een duidelijke voorkeur voor aquarelleren. Als onderwerp staat in haar
stra uit Oosthuizen (Noord- werk steeds de natuur centraal. HierHolland).
in wordt duidelijk dat zij geniet van de
duinen, mooie luchten en een fraaie
Alhoewel ver van elkaar af wonend zonsopgang. De werken zijn te zien
en werkend, zijn beide kunstenaressen tijdens de openingstijden van de bier onafhankelijk van elkaar in ge- bliotheek.
slaagd, het reliëf in hun creaties van
De geëxposeerde werken zijn ook te
verschillend materiaal op een zodanige
manier gestalte te geven, dat welhaast koop. De opbrengst hiervan wordt
van een thematische geestverwant- door mevrouw Zegwaard voor de helft
ter beschikking gesteld aan het dakreschap gesproken mag worden.
paratiefonds van de bibliotheek.
Zowel de zijden schilderijen van Yolanda als de keramische zuilen van
Fokje zijn immers toonbeelden van
landschappelijke composities, waar
aarde en lucht elkaar in kleur-harmonie hebben gevonden en een herkenning oproepen naar de Hollandse polder- en dijklandschappen.

Zandvoortse
exposeert in
bibliotheek

Kunstzinnige
landschapreliëfs

niet tot ophouden. Maar toch zijn er
redenen. De eerte die hij opsomt is
dat hij, vooral in de zomertijd het
werk te zwaar vindt „Vooreerst" zo
schreef hij aan de bisschop „begint
het werk van de zielzorg alhier en
vooral in de drukte van het zomerseizoen mij wat zwaar te vallen. Ik
ben nu éénenzeventig, een jonge
flinke pastoor zal voor de parochie
ook goed zijn. Daarenboven ligt
reeds in beginstadium een plan
klaar voor de bouw van een bijkerk,
welke vooral in de zomer dringend
nodig wordt."

25.000,- van hem geleend en daarvoor
een horloge en een klok met dezelfde
taxatiewaarde als onderpand gegeven.
Afgesproken was, dat het geld in januari teruggegeven zou worden.
De bewoner van de badplaats vertrok
echter naar het buitenland en kwam
nu, maanden later, pas terug. Hij wilde
met een cheque een gedeelte van het
geldbedrag betalen, maar daar nam de
ander geen genoegen mee. Hij accepteerde de cheque, maar nam daarbij
ook nog de auto mee.
Voor de Zandvoorter was dat aanleiding om zich naar het' politiebureau te
begeven en daar aangifte te doen van
ontvreemding van zijn auto.
Omdat beide heren blijkbaar niet tot
overeenstemming konden komen, stelde de politie de behulpzame hand toe.
Beide komen binnenkort met de bezittingen op het bureau, waar deze uitgewisseld zullen worden. Als deze hulpactie mislukt, kunnen de heren altijd
nog één civiele procedure beginnen.

Het afscheid
Tegelijk met het afscheid werd
ook het feit herdacht dat Van Diepen vijfentwintig jaar pastoor van
Zandvoort was geweest. Bij de r&
ceptie was een overweldigende be":
langstelling: katholieken en niefr
katholieken kwamen hem de hand
schudden. Bij de receptie overheenste deze gedachte. Hij was Zand,voorter en men was blij dat hij in
het dorp wilde blijven. Een verslaggever van de Nieuwe Haarlemse
Courant bracht deze gevoelens zo
onder woorden. „Wij weten dat
Zandvoort een gesloten dorp is. Als
vreemdeling ben je daar welkom
maar je komt er niet in. Dat is nu bij
pastoor Van Diepen gelukt en wel
om zijn eerlijke houding in de oorlog. Hij was geen held: hij trok niet
ten strijde maar zei waar het op
aankwam."
',
Van Diepen bleef de zielzorg uitoefenen voorde bejaarden van Sterre der Zee. Zijn belangstelling, zijn
echte hartelijkheid werd heel erg
gewaardeerd. Zo sterk voelde hij
zich met de bejaarden gebonden,
dat hij na zijn dood zijn miskelk b\j
hen achterliet. Toen later Sterre der
Zee werd opgenomen in Huize
Kostverloren, ging deze miskelk
mee naar dit nieuwe huis waar deze
nog trouw in de katholieke diensten
wordt gebruikt. Op deze wijze
wordt de gedachtenis aan een man,
die een echte Zandvoorter was geworden, levendig gehouden.

ADVERTENTIE

Belli & Ribelli
Kindermode

Haltestraat 45

Een klein winkeltje
met veel keus.
Wij proberen steeds iets nieuws in huis te halen, niet zo
dat geijkte. Apart hoeft niet altijd duur te zijn!

Mode voor baby's en tieners.
Dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Maandag gesloten.

Telefoon 12705.
Hek moet auto's
weren uit duinen
Zandvoort-zuid

ZANDVOORT - De raadsleden Sandbergen (D'66) en
Jongsma (GBZ) hebben tijdens
de vergadering van de commissie van publieke werken bij
wethouder Van Caspel aangedrongen op concrete stappen
ten aanzien van de duinen in hek, net hoog genoeg om de toegang
voor motoren, bromfietsen of auto's
Zandvoort-zuid.
onmogelijk te maken. "Een deugdelijk
hek met vier of vijf ingangen", zo stelVolgens beide raadsleden wordt het de Jongsma voor. Sandbergen wees op
nu, nadat er 'al jaren over gesproken een beheersplan dat in de omgeving
wordt', tijd dat er iets ondernomen van Scheveningen en Den Haag wordt
wordt, om de achteruitgang van dit gehanteerd, met als uitgangspunt de
duingebied tot stilstand te brengen. natuur meer rust te gunnen om zich
"Als wij nu ingrijpen, zijn wij goedko- te herstellen.
per uit dan wanneer wij later de schade moeten herstellen', aldus Jongsma.
Wethouder Van Caspel had te kenBeide heren zien nog het meest in een nen gegeven dat Gedeputeerde Staten

van Noord-Holland met de gemeente
van gedachten willen wisselen over
een beheersplan voor de duinen. Dit in
verband met een eventuele financiële
bijdrage hiervoor. Van Caspel geloofde
echter niet in de mogelijkheid om een
hek te plaatsen, omdat hij betwijfelde
of er voldoende geld is voor een dergelijke voorziening. Het zou in dit geval
gaan om een hek van de parkeerplaats
aan de Brederodestraat tot aan het
" Shell-station aan de Dr. Gerkestraat.
Door de twee raadsleden werd er ecriter op aangedrongen om de mogelijkheden te onderzoeken. "Indien de prijs
meevalt, kunnen wij het hier besprsken, dan gebeurt er tenminste nog
iets," aldus Jongsma. "Maar als ex
geen geld is, stel dan ook geen beheersplan op", voegde hij daaraan toe. i
Van Caspel zou een onderzoekje lateh
verrichten.
i

Schoolvoetbal Karel Doormanschool

Keramisch Dijklandschap van Fokje Schilstra

Kamermuziek
; ZANDVOORT - Leerlingen
van het Muziekcentrum Zuid-;Kennemerland en het Blazers
Ensemble van de Stichting
-Jfeugd & Muziek Haarlem ver. zorgen op donderdag 14 mei
één
kamermuziekuitvoering
in de Kleine Zaal van het concertgebouw te Haarlem.
! Medewerking aan het concert wordt
verleend door leerlingen accordeon,
zang, clavecimbel en piano, en tevens
fluit, harp en blokfluit. Daarnaast zal
Jiet Blazers Ensemble J&M onder lei.ding van Freddy Grin in zijn geheel
aanwezig zijn.
•J Aanvang 20.15 uur. De toegang is
, gratis.

Braderiën in het geding
• Vervolg van pagina l

Zijn grootste
zorg was echter de financiële druk op
de organisaties, ten gevolge van deze
maatregel. "Zo kan er straks niets
meer georganiseerd worden, niet op
het circuit en niet in het dorp", aldus
Jongsma, waarmee hij doelde op evenementen die in het verleden 'juichend werden binnengehaald'. De gemeente verwacht dit jaar voor bijna ƒ
95.000,- door te kunnen berekenen aan
de organisatoren van evenementen.
Zijn fractiegenoot Landman had vorige week in de commissie voor Algemene Zaken al zijn verontrusting geuit, al betrof dit meer enkele andere'
maatregelen. Zo wordt bij de richtlijnen ondermeer gesteld dat 'andere
deelneming dan door de aangesloten
leden van de ter plaatse gevestigde
winkeliersvereniging niet is toegestaan'. Zij het met uizondering van
kunst- en ambachtelijke activiteiten,
organisaties met een ideëel karakter,
alsmede standwerkers. Volgens Landman moet deelname van niet aangesloten winkeliers en andere geïnteresseerden van buiten Zandvoort moge'; ZANDVOORT - De'groente- lijk blijven, wil men hier nog enige
fn fruitzaak van Aart Veer aan kans op een braderie houden.
öe Grote Krocht, bestaat aan- Volgens een gemeente-ambtenaar
de winkeliers niet per se lid te
staande zaterdag tien jaar. In hoeven
zijn van een zelfde vereniging, maar
1977 kwam het echtpaar Veer moeten zij zich wel organiseren om
uit Ouderkerk naar Zandvoort een braderie te kunnen houden. Zo
prn een wens in vervulling te kunnen de kosten gezamenlijk gedra2ien gaan: na tien jaar venten gen worden.
?en eigen groente- en fruitzaak.
Ook de Zandvoortse ondernemers
En niefzonder succes.
zijn weinig gelukkig met een aantal

[Tien jaar groente
jen fruit op de
ïïrote Krocht

De tentoonstelling wordt VRIJDAG
15 mei 1987 om 20.00 uur geopend door
de heer D. T. den Hartog, waarnemend
burgemeester van de gemeente Zeevang. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door Bert van den Brink, piano. De expositie is daarna gratis toegankelijk op werkdagen van 9-17 uur.
Gebouw Noord-Holland is gelegen te
Haarlem aan de J. J. Hamelinkstraat,
hoek Schipholweg-Spaarne en is mede
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

van de nieuwe richtlijnen, ook al heeft
de gemeente deze op hun aandringen
enigszins aangepast. Zo hebben zij bezwaar tegen de bepalingen dat de braderie in dezelfde straat moet worden
gehouden, als waar de winkel zich bevindt, en dat er geen andere attrakties
zijn toegestaan. Ook over de doorberekening van de politiekosten zijn zij
weinig tevreden. Volgens sommigen
van hen kan dit het einde betekenen
van de braderie.

Portier bedreigd
met vuurwapen
ZANDVOORT - In een horeca-onderneming in de Haltestraat vond zaterdagnacht een
vechtpartij plaats, waarbij de
portier met een vuurwapen
werd bedreigd. Het groepje dat
zich hiermee bezighield, koos
echter al snel het hazepad. Later werd een van de auto's
waarin zij waren weggereden,
aangetroffen voor het politiebureau. Alle ruiten bleken ingeslagen te zijn.
De eigenaar deed aangifte
inzake vernieling en openlijke
geweldpleging. Zo ook zijn passagier, die door vijf mannen in
het gezicht was geslagen.

Het schoolvoetbaltoernooi van De Karel Doormanschool, 1952, op het terrein
van Zandvoortmeeuwen. Ingezonden door de heer A.C. Kerkman.
De foto toont het team van de klassen 6, 7 en 8, dat voor de derde keer
kamuloen werd. Het team bestond uit:
Links boven (v.l.n.r.): Meester Werkhoven, Hans Verhoeven, Plet van
Loon, Ab Koning, Henk Hendriks, Tom Loos en Harry Cordes.
Vervolgens: Plet Blauw, Gerrlt Kraayenoord, onb., Arle Kerkman, Roei
Happel en Kees Visser.

Lezers die een bijdrage willen leveren aan deze foto-rubriek, nodigen wi.
uit een oude foto in te sturen of af te geven op het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Liefst met het jaartal en zoveel mogelijk namen van de afgebeelde personen. Oude schoolfoto's zijn welkom, maar ook foto's van toneel-, sport- en andere verenigingen. Het moment waarop de opname is gemaakt, moet echter wel meer
dan tien jaar geleden zijn.
Men ontvangt de foto zo spoedig mogelijk terug, plus een exemplaar van
hetzelfde formaat als hier is afgedrukt Voor meer inlichtingen kan men
bellen: 12066 of 17166.
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Driedeurs Peugeot 309,
vlot van uiterlijk.
De 309-serie van Peugeot is duidelijk
bedoeld als wapen in de strijd tegen populairc kleine middenklassen; als de Renault l l. Ford Escort, Opel Kadett, VW
Golf, Honda Civic, Mazda 323 en noem
maar op. Stuk voor stuk auto's die in hun
klasse een belangrijk deel van de markt
bezetten. Dat de nieime driedcurs uitvoering van de 309 in dit druk bevolkte
marktsegment een duchtig woordje mee
gaat spreken, leidt mijns inzien geen
twijfel. Meer nog dan de vijfdeurs versie
heeft dit model alles te bieden om een
regelrechte topper te worden: een aantrekkelijk uiterlijk, een vlot en bctrouwbaar weggedrag, een grote mate van
comfort en een redelijk zuinige levens\\andel. Wat kun je als automobilist cigenlijk meer verlangen?

vergroot), de van binnenuit te openen
benzinetankklep - allemaal zaken die het
leven van de moderne automobilist vcraangenamen.
De zit achter het van een fijne dikke rand
voorziene stuurwiel geuit al evenmin reden om naar het klachtenbock te grijpen.
Zeer comfortabel met meer dan voldocndc hoofd en beenruimte en alle bcdieningsorganen onder direct handbereik.
Alleen de handchoke vormt op dit laatste een uitzondering. Die zit een beetje
verdekt opgesteld en in eerste instantie
meende ik dan ook dat de wagen met een
automatische choke was uitgerust. Het
(zonder choke) wat moeizame starten
hielp me al spoedig uit de droom.

Testwagen
Ruime keuze
De 309 driedeur.s is leverbaar in negen
uitvoeringen, \\aarvan zeven bczineversies en t\\ec diesels. Het zijn de XE
1.1 en 1.3; de XL 1.3 Profil: de XR 1.3

Als testwagen heb ik een model uit de
zogeheten populaire middenmoot gckozen. Het werd de XR 1.6. waarvoor u
ƒ 25.640.-- moet neertellen. Deze 309
is voorzien van een 1580 cc grote kracht-

PEP van Porsche

Autonievrws
Door Rein Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

De zogenaamde^pionagefoto
van de P. E. P.

In de internationale autopers is momenteel een zogenaamde Porsche spionnagefoto te zien. waarvan de ene publicatie
vertelt dat het een voorloper van een
gcvv. 1310 kg; max. aanhanggewicht 800 toekomstige kleine Porsche zou zijn en
kg geremd, 440 kg ongeremd: tankin- volgens een ander zou het de opvolger
van de Porsche 9 1 1 zijn.
houd 55 liter super.
Niets van dit alles is echter waar. Het is
weldegelijk een interessant voertuig, dit
Prestaties:
experimenteel prototype van Porsche,
genaamd P.E.P. De P.E.P. dient voor
Top 170 km/uur: acceleratie 0-100 km/ proef-onderzoeken met betrekking tot
uur 12,5; verbruik bij 90 km/ uur. 120 de rij-dynamica en is dus een soort lakm/uur en in de stad resp. l op 15.4. l op boratorium op wielen, waarvan techni12.7 en l op 9.6; gemidd. verbr. tijdens sche gegevens en rij-dynamische eigenschappen naar believen gewijzigd kuntest l op l 1,3.
ncn worden.
Dankzij de P.E.P. kunnen theoretische
Prijs
rijdynamische onderzoeken tijd- en

Dc driedi'itriivenii' van de 309 oogt veel violieren sportiever dan liet vijfdeurs model.
max. koppel 135 Nm bij 2800 omw/
min.; elektronische ontsteking; bovenl.
nokkenas.
Transmissie: voorwielaandrijving; vijfversnellingen.
Onderstel: wielophanging vóór onafhankelijk met schroefveren, achter onafhankelijk met torsiestaven; telesc.
schokdempers rondom; stabilisatorstang
vóór en achter; banden 16'5/70 SR 13.
Remmen: schijven voor. trommels achter; gescheiden remsystcem; rembckrachtiging; remkrachtverdeler.

Maten en gewichten: lengte 405 cm;
breedte 163 cm; hoogte 138 cm; wielbasis 247 cm; spoorbreedtc voor 140,8 cm;
Peugeot XR \.6 J 25.640
achter 137.6 cm; draaicirkel 10,5 m.: Motorrijtuigenbelasting van ƒ 440 tot
rijklaar gewicht 869 kg: max. toelaatb. J 452 per jaar.

Dashboard en instrumentarium van de 309 XR. Een toerenteller behoort lot de
standaarduitruMng, evenals een vijfbak.

en l .6: de XS l .6; de GT1 l .9 en de XLD
en XRD 1.9. De prijzen varieren van
ƒ 20.240 voor de XE 1.1 tot/ 36.890
voor de bloedsnelle (top 206 km/uur)
GT1.
Oua motor en uitrusting zijn de XE, XL,
XR, XLD en XRD gelijk aan de overeenkomstige vijfdeurs-versies. De XS
bezit een l .6 injectiemotor van 76 kw/
105 pk en de GTI met zijn l .9 injectiemotor brengt maar liefst 93.5 kw/130 pk
op de plank.
Ook ten aanzien van inrichting en uitrusting van de 309 XR vallen er eigenlijk
alleen maar schouderklopjes uit te delen.
Het interieur met het fraaie, overzichtelijke dashboard, de zeer comfortabele
stoelen (met een handig kantelmechanisme om de achterpassagiers het instappen te vergemakkelijken), de vele opbergmogelijkhcden, de met stof beklede
portieren, de in twee delen ncerklapbare
achterbank (waardoor de toch al royale
bagageruimte nog eens extra kan worden

bron, die 54,5 kw/75 pk levert bij 5600
t/min. Hij is goed voor een top van 170
km/uur en accelereert in 12,5 sec. van O
tot 100 km/uur.
Daarbij blijft het brandstofverbruik alleszins binnen de perken. Bij 90 km/uur,
120 km/uur en in de stad respectievelijk
l op 15,4; l op 12,7 en l op 9,6. Als
gemiddelde over de hele testperiode
noteerde ik een verbruik van I op 11,3,
waarbij gezegd moet worden, dat ik er
van tijd tot tijd behoorlijk hard aan heb
getrokken.
Kortom, het is een vlot en sportief ogende auto, die behoorlijk in het verkeer
mee kan komen, comfortabel is en nog
redelijk zuinig ook.

Om deze kameleonachtige veranderbaarheid van het voertuig te bereiken,
was het noodzakelijk de P.E.P. modulair
op te bouwen en bestaat het proefmodel
uit vier modulen, een middenmoduul,
een voorasmoduul als roostervorming
buizenframe, een achterasmoduul eveneens als roostervorming buizenframe en
een aandrijfmoduul.

Pirelli levert al tachtig jaar met succes
banden voor race-automobielen en aan
automobielfabrikanten en tachtig jaar
banden leveren is toch een feit dat het
herdenken waard is. Men is nu bij Pirelli
op het grandioze idee gekomen om dit
heugelijke feit te vieren door een schit- '
terend autosport-boek uit te geven.
De gehele geschiedenis vanaf het eerste
begin in 1894 wordt behandeld in "With
Flying Colours: The Pirelli Album of
Motor Sport", zoals dit boek heet. Het is
geschreven door L.J.K. Setright, Derek
Rorsyth en Robert Newman, telt 256
pagina's met 730 foto's en 25.000 woorden. Het formaat van dit kunstwerk is 37
x 27 cm, het heeft een hard kaft en is in
Engeland te koop voor de somma van 25
Engelse ponden.

Dit is dan de eerste foto van de Renault
21 Turbo, die nog dit jaar op de Nederlandse markt zal verschijnen. De prestaties zoals de fabriek die opgeeft, zijn
veelbelovend: l km met staande start in

27,8 sec., 27,5 mkg voor een gewicht van
1130 kg en een vermogen van 175 pk.
Wij zijn benieuwd naar de eerste rij-indrukken!

In Nederland is het onder andere via
Pirelli Tyres Benelux te koop tijdens
speciale evenementen, zoals bij HARCraces op 31 mei 1987 op Zandvoort en
de Historische Grand Prix op 30 augustus eveneens op het circuit van Zandvoort.

* T.k. 2 tumstoelen, merk
* Aangeb.
BMX 2000, • Reflectanten op adverten- * T.k. bankstel: 3+2-zits- Kurz, blauw-gebloemde kusi.z.g.st.,prijs/125. Tel. 14731. ties onder nummer gelieven bank + fateuil, stoffen bekl., sens, prijs ƒ 15 p.st. of 2 v.
ervoor te zorgen dat het num- beige, eiken. Tel. 15517, na 18
ƒ 25. Tel. 14656.
mer in de Imker-bovenhoek uur.
op de envelop staat vermeld * T.k.
computer:
Atan * T.k. aquarium 120x40x50
en dat de brief geadresseerd 600XL, incl. 2 joysticks, 2 + verw. app. Tel. 02502-7029.
wordt aan: Centrale Order- spelletjes, z.g.a n., vraagpr.
afd. Weekmedia, Postbus ƒ 200. Tel. 12301, vragen naar * T.k. voor de militair: 23 ontbijt-, 42 lunch- en 58 dinerbon122,1000 AC Amsterdam. Dit
Videotheek 'Dombo' voorkomt vertraging in de be- Edwin.
nen voor ƒ 225; Dual platenCorn.Slegersstraat 2B
* T.k. eetkamertafel, vier- speler met versterker + 2
handelmg.
Tel. 02507-12070
kant + 4 stoelen, eiken. Tel. boxen ƒ60. Tel. 15519.
* Te koop Atag gasfornuis + 15517, na 18 uur.
1 film ƒ 51ƒ 7,50 p.d.
* T.k. z.g.a.n 2-delig surfpak
2 houten stellingen. Tel
5 films ƒ 25 p.week
* T.k. eiken salontafel, acht- (mt S) ƒ 95; surfschoenen (mt
17865, na 17 uur.
Verhuur movie-boxen.
hoekig, met plavuizen, ƒ75. 38) ƒ30. Tel. 02507-12158.
* Te koop gevraagd opklap- Tel. 14372.
* T.k.a. rieten kindermand v.
bed. Tel. 15982.
* T.k. h.sportfiets, 10 versn., de fiets + driewieler, a ƒ 15
* Te koop
keukengeiser ƒ 100; kinderfiets, luchtb. + per stuk. Tel. 15913.
ƒ 100. Tel. 19489.
zijwielen, ƒ 20; kinderfiets- TUINMAN HEEFT NU TIJD
SUCCESVOLLE KLEINE
* Te koop massagebank, mand ƒ 10; stuurstoeltje ƒ 15; voor al uw tuin-, straat- en/of
ADVERTENTIES VOOR DE
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film hoog 76 cm, breed 68 cm, kinderstoel ƒ35. Tel. 17813. hekwerk. Tevens levering alle
v.a.
ƒ5 per dag, 5 films ƒ25 lang 2 m. Pr. ƒ 300. Tel. 19132. T.k. radiograf. STOCKCAR materialen. Vraag vrijbl. prijsZAKENMAN EN PARTICULIER
per week Corn Slegersstr. * Te koop Safe-sit kmder- benz.mot. + nwe -zender, opgave. Tel. 023-327867.
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 2b, tel. 02507-12070.
fietsstoeltje van kunststof, tot Robbe. ZEILKLEDING maat Wie kan ons Franse conversaden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterL-M-S + zwemvesten, ƒ 350. tie-lessen geven vanaf sep± 5 jaar, ƒ30. Tel. 16125.
BOUWBEDRIJF
BREBO
grootten.
tember? Tel. 13703.
voor al uw verbouwingen. * T.k. 25 pockets ƒ 7,50; Tel. 02507-14818.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis Tevens wit-, schilder- en beelektr. messenslijper Philips * T.k. rieten kinderfietsstoel- WONINGRUIL Aangeb.: gr.
Micro's op de pagina „MICRO'S".
tje, tot ± 3 jaar, ƒ 40; staande 5-kam. eengez hoekh. m.
hangwerk. Vraag vrijbl. prijs- ƒ10. Tel. 12141.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
schemerlamp van karrewiel, c.v., tuin zuid, schuur enz.,
opgave. Tel. 023-339793.
* T.k. 3-deurs eiken buffet- leren kap, ƒ45. Tel. 16125.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
rust. str., Haarlem-Meerwijk.
*
De
Pelikaan
is
na
weken
kast met verlichting, l.xbr.xh.:
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
in
weer bij de tijd. Hiep, hiep en 150x52x180,
ƒ300. Tel. * T.k. Silver Cross kmderwa- Gevr.: 3-kamerwoonr.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of hoera! Het werd tijd!
gen als nieuw; Franse wieg, Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
02507-16425.
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
smeedzijer; luiermand. Prijs voor 11 uur: 023-330085.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandn.o.t.k. Tel. 12182.
* Woningruil: Alkmaar-Zandvoort
T.k.
SURFPLANK, New-Wave voort. Aangeboden eenge• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
Gratis
Semi Sinker, l. 295. Pr. ƒ 850. zinswon., 3-sl.kam., sub mo1430 AG Aalsmeer.
Woninggids van Zandvoort
Tel. 14818.
gelijk. Gevraagd het zelfde.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg* T.k. trekhaak voor Talbot Tel. 072-615791, na 17 uur.
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelHorizon ƒ 50; spprtstuur 0 32, ZOMERHUIS TE HUUR voor 1
makelaars o.g.
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
nw, ƒ40; imperiaal, ook ge- pers. vanaf 1 juni te aanvaarAalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
schikt voor 3 fietsen, ƒ 20. Tel. den. Tel. 15982.
'NVM,
Tel. 02507-12614
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al17813.
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsHillegom-Antiek
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
Timmerbedrijf
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.61 per millimeter. Vijf toonzalen leefbare meub.
R.
F. Lammers
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
in alle stijlen, ook Mechels en
voor al uw timmer- en onderHenry
II.
Laagste
prijzen!
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiehoudswerk. Tel. 023-364168,
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- Leidsestraat 122. Dag. tel.
b.g.g. 023-381378.
02520-20993. Koopavond.
ren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening HOGEWEG: 2-kamerflat aan
Tjeempieü
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
geb., beeldschoon ingericht, Waar kun je nu 's avonds
minder kansen op
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers plav. en meubelen, roomwit,
laat nog een
sociaal kontakt. weiK
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel voor jonge mensen, comwater-ijssie
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word pleet. Bod boven ƒ115000.
vervoer, vorming,
krijgen? Bij
ƒ 2,50 in rekening gebracht.
Tel. 023-243200.
wonen, studieenz
GIRO 625.000
Broodje Burger
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- * Houd vrijdagavond 22 mei
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor a.s. vrij! Toonkunstkoor Zand- natuurlijk! Geopend tot 1 uur
bezorgklachten), of zenden aan:
voort (T.O.Z.) geeft muziek- 's nachts. Weekend tot 3 uur
Tel 033 635214. Wat écht nodig ÏS aVo
Centrale orderafdeling Weekmedia,
avond om 20.15 uur in Herv 's nachts. Dinsdags gesloten.
Schoolstraat 4 - Tel. 18789
Postbus 122,
Kerk. Kom ook!
Antwoordnr 201 3800 VB A m e r s f o o r t
1000 AC Amsterdam.
* Huishoudelijke hulp gevr. * T.k. '/2 jr oude equalizer
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- v. 1 ocht. p.w. a ƒ 35, vrijdags. zilver 5 bands stereo, merk
Phonic, nieuwpr. -ƒ179, nu
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- Tel. 16118, na 19 uur.
weg voor ƒ79 (vaste prijs).
rokaart.
VERBOUWEN??
Met spoed gevr. gerout. TY- Tel. 16461.
Aannemersbedrijf
PISTE, liefst met erv. op tekst- * T.k. 2 gobelin 2-zitsbankjes
verwerker. Tel. 13393-14349. ƒ 100- 1-pers. bed met deken* Gezin 2 pers vraagt voor
huisvrouw 1 of 2x p.w 's mor- * Donderdag 28 mei in het * Opa en oma Geerts: 20 kist en boekenplanken ƒ75
gens assistentie Vnist huis. gemeenschapshuis, de hele mei groot feest! Robbert-Jan, Tel. 15737.
verzorgt al uw verbouwingen en onderdag schaken op Hemel- Manette en Marcello.
Tel. 13462.
T.k. 2 Landrov. + 1 Ranchehoud. Ook Casco. Wist u, dat wij o.a.
vaartsdag U bent toch vrij!!!
* Gezocht goed tehuis voor Info 15721-13546-17272
kozijnen en ramen monteren met spe* Opa Molenaar is 15 mei 80 rov., 1 benz., 1 dies., 1 gas; 2
lieve cyperse poes, oester.
aar! Van harte! Kinderen, Toyota jeep's, 1 benz., 1
ciale
tochtprofielen?
GARAGE TE HUUR
Tel. 16829
deinkinderen en achterklein- dies., uitgerust met vouwb.,
Burg. v. Fenemaplein.
koprol
en
vliegtuigst.,
150
pk,
zowel
in
M
e
r ba u,
kinderen. Nog vele jaren!
* Help de Polen. Stuur eens
Tel. 14534
iets heel moois, ƒ 7500; 2 baneen voedselpakket' Geen
Merantie
en
denschovels, 1 heftruck, 2'/2
adres'' Dat hebben wij voor ui * Geen plaats meer voor: T.h. Zandv.-Zuid ZOMER- Ion dies.; 2 graaf m., 1 Liebleuke witte bamboestoel, -IUIS v. werk. pers. v. perm., 2
Kunststof.
Inl.: tel. 02907-5235
hoge rug met gaatjesmat + kam., k.d.t., gas en licht via nerr en 1 Fuchs; een z.g.a.n.
* Het Rode Kruis vraagt col- zitkussen, ƒ 75. Tel. na 18 uur eig. meters. Huur ƒ495 p.m. 12 kw dieselgenerator; Daf
OOK ISOLATIE!
lectanten (eind juni) Tel. 02507-14143.
+ borg. Tel. na 19 u. 02507- autobus. Alle voertuigen in pr.
Telefoon 023-360929
st.
Tel.
03486-1750.
13852 (A. Schuurman).
13453.

CEfVE

breek-traagheids moment, de wielbasis,
de stijfheid van opbouw, de aerodynamische waarden en het aandrijfconcept.

Exclusief boek van Pirelli

Renault 21 Turbo

Techniek Peugeot 309 XR
Motor: dwars voorin; 4-cil.lijn, vloeistofkoeling; 1580 cc; boring x slag 83 x
73 mm; compr.verh. 8,7: l ; max. vermogen 54,4 kw/75 pk bij 5600 omw/min.;

kostenbesparend worden uitgevoerd,
door middel van praktische rijtests. Als
regel zijn voor dergelijke onderzoeken
meerdere complete auto's vereist, hetgeen kostbaar is en qua resultaat ook
minder nauwkeurig. Bij P.E.P. is dit anders, hier kunnen aan het indentieke basisvoertuig de diverse voertuig- resp.
motoreigenschappen worden gewijzigd,
zonder hierdoor gelijktijdig andere constructiekenmerken te beïnvloeden.
Aan dit proefmodel zijn o.a. variabel het
gewicht, de positie zwaartepunt, het uit-
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EEN HANDICAP
BETEKENT: EXTRA

WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a, Tel.

5 REGELS

15186

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

AVp-DOETA

F. M. SCHILDER

Een van de vele foto's uit het boek van Pirelli. Nadat Ceorge Boillot in 1913 Pirelli's
eerste Grand Prix overwinning had behaald, stuurde hij deze foto naar Milaan met als
tekst "Als aandenken aan een ovenvinning die mogelijk werd gemaakt door de buitengèwone kwaliteit van de Pirelli banden".
,

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Adres: ...........................................
Telefoon: ......................................
Postcode: ................. Plaats:

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
• 2041 JM Zandvoort
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Teleac geeft d 25 jaar met succes les in de huiskamer,

Vijftienduizend Nederlanders
slechten
via de
televisie
een hechte Chinese muur

Studeren, studeren, studeren. De Nederlanders
kunnen er nauwelijks genoeg van krijgen. De
Interesse voor het volwassenen-onderwijs, in de
volksmond slechts bekend als de moeder-mavo,
volksuniversiteiten en schriftelijke cursussen, is zeer
groot. Minstens zoveel belangstelling trekken de tvcursussen van Teleac. Enkele getallen: 15000
inschrijvingen voor de cursussen Chinees, in 1985
volgden 63000 cursisten de lessen 'handwerken' en in
datzelfde jaar namen meer dan 10.000 Turkse en
ongeveer 9000 Marokkaanse vrouwen deel aan een
speciale cursus voor Turkse en Marokkaanse
vrouwen in Nederland. Studeren met de televisie als
een van de leermeesters: wat wil men nog meer!

Een beeld uit de Teleac-cursus over kinderboeken.

E

EN VEELZIJDIGE manier om thuis
te studeren is de Teleac-cursus. Leren
via televisie, radio en uit studieboeken.
Deze combinatie van kijken, luisteren en
.bestuderen geven de teleac-cursus een
heel eigen karakter. Daarnaast worden regelmatig studiebijeenkomsten en huiswerkcontroles georganiseerd. Teleac verzorgt jaarlijks zo'n vijftien cursussen, variërend van hobby- tot wetenschappelijke
cursussen.
De Stichting Televisie Academie (TELEAC), opgericht op 10 december 1963, zal
.volgend jaar haar 25-jarig bestaan kunnen
-vieren. Ruim eenjaar na de oprichting, op
;10 februari 1965 ging om 19.07 les l van de
.eerste cursus „Ongevallen in en om de
-woning", de lucht in.
Had Teleac in het eerste seizoen nog 99
uur televisiezendtijd, nu is dat uitgegroeid
tot 180_uur per jaar. Daarnaast wordt er
.^steeds meer cursusmateriaal geproduceerd: boeken, brochures, grammofoonplaten, cassettes. Bij sommige cursussen
' kunnen dia's of een doe-het-zelf pakket
onderdeel uitmaken van het cursusmateriaal. Er wordt een schminkdoos geleverd
bij de toneelcursus, een microscoop bij de
biologieserie en een huiscomputer bij een
cursus microprocessor. Er worden

groepsbijeenkomsten georganiseerd en
tests en huiswerkcontroles ingevoerd.
Vanaf 1981 kan Teleac ook radiolessen
geven, nadat zij 260 uur radiozendtijd tot
haar beschikking kreeg. Verder heeft Teleac drie pagina's van Teletekst voor haar
cursussen beschikbaar. Elf jaar geleden
werd dan ook besloten de naam televisieacademie te laten vallen en voortaan als
Stichting Teleac door het leven te gaan,
met als ondertitel: „Stichting voor multimediaal onderwijs en vorming aan volwassenen".

Taal en cultuur
Teleac heeft niet, zoals verschillende andere instellingen een vast pakket cursussen waarmee op ieder gewenst moment
begonnen kan worden. Elke cursus zit
vast aan bepaalde uitzendtijden en wordt
hoogstens na een jaar één keer herhaald.
Daarna is de cursus meestal verouderd en
zal het een tijd duren voor het onderwerp
weer terug komt.
Teleac probeert elk jaar een gevarieerd
programma aan te bieden. Vast onderdeel
is altijd een taal. Op dit moment is dat
„Andiamo" (Laten we gaan), een korte
cursus Italiaans. Andiamo is bedoelt voor

Veel belangstelling trekt thans de cursus l'gezond sporten'.

toeristen, of als voorbereiding op de grote
cursus „Pronto", die dit najaar van start
gaat. Pronto betekent „Bent U klaar",
waarmee in Italië elk telefoongesprek begint. Een uitschieter bij de talen was de
cursus Chinees „Ni Haö", in 1985. Er werden zo'n 4000 deelnemers verwacht. De
belangstelling bleek echter veel groter, er
waren uiteindelijk 15000 cursisten. De talencursussen willen naast de taal ook wat
over het land en de cultuur vertellen. Zo
worden er ook regelmatig zomercursussen georganiseerd, dit jaar in Frankrijk,
Spanje en Engeland, als afsluiting of voorbereiding van een taalcursus. Dit najaar
zullen, naast de nieuwe cursus Italiaans,
de cursus Engels voor gevorderden „Follow through", en de cursus Duits „Gute
Reise" herhaald worden.

WERK

de krant helpt
u op weg

alle handelingen en gebeurtenissen, die met differentiatie
c.q. de opvang van begaafde
leerlingen te maken hebben, op
één wijze coördineert.
De veranderingsgezindheid bij
scholen en leerkrachten is groot. De
bereidheid om te veranderen wordt
echter afhankelijk gesteld van het
wegnemen van een aantal bezwaren.
Deze bezwaren zijn van school tot
school verschillend en zijn deels
structureel van aard, deels per-.
soonsgebonden.
Maatregelen om op school- en
klasseniveau te differentiëren moeten een systematisch en structureel
karakter hebben. Incidentele maatregelen lopen grote kans te verzanden. Gezien de verschillen tussen
scholen zullen ook de maatregelen
verschillend van aard moeten zijn.
Aanbevolen wordt om te beginnen
op scholen waar de maatregelen het
minst ingrijpend zijn. Scholen moeten voorts de gelegenheid en de begeleiding krijgen plannen voor de
opvang van hoogbegaafde leerlingen
voor te bereiden en uit te voeren.
Dit zijn de belangrijkste conclusies
van een onderzoek naar hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs. Het
onderzoek werd verricht door de
Vakgroep Onderwijskunde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht. Het Instituut voor Onderzoek van het het
Onderwijs (SVO) te Den Haag sutasidieerde het onderzoek.

Overige bevindingen

Hoogbegaafde leerlingen zijn volgens de onderzoekers te onderscheiden naar manifeste en latente be-

Dit najaar zal de geschiedenis van de
Verenigde Staten verteld worden in de
cursus „Supermachten". De geschiedenis
vanaf de kolonisatie tot de hedendaagse
structuren op politiek en sociaal gebied,
gerechtelijke instellingen, de godsdiensten en het buitenlands beleid zullen uitgebreid ter sprake komen. Ten slotte
wordt er een portret van het Amerikaanse
volk geschetst, waarin een poging wordt
gedaan gemeenschappelijke trekjes te vinden bij haar 240 miljoen inwoners.

Beroep en bedrijf

Een heel ander project was in 1985 de
cursus ten behoeve van Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland, waaraan
meer dan 10.000 Turkse en ongeveer 9000
Marokkaanse vrouwen hebben deelgenomen. Op verzoek van de toenmalige minister voor minderhedenbelangen, maakte
Teleac een cursus met lessen in het Turks,
Arabisch en Berber. Doel van de cursus
was deze vrouwen meer informatie te verstrekken over de Nederlandse samenleving. In de programma's kwamen eigen
ervaringen van buitenlandse vrouwen
naar voren en werd muziek uit eigen land Tot eind deze maand is de cursus 'Rockschool' te volgen, speciaal bestemd voor
gespeeld. Het lesmateriaal werd gratis ver- jongeren, die in een band willen spelen.
strekt en er was een telefonisch spreekuur
per ingaan op de geschiedenis van het een behoefte aan kennis over het voorkoUiteraard zijn er verder de computer- ingesteld.
breien, haken en borduren. Alle technie- men van ongelukken. De cursus „Gezond
cursussen. Op het moment is dat de curken staan op een rijtje in het cursusboek, sporten" is geen cursus EHBO bij sport,
sus „Structuur in BASIC", een cursus net- Hobby en vrije tijd
en verder zit er een materialenset in het maar probeert in te gaan op de processen
jes programmeren in het BASIC-dialect
van de Personal Computer. In het najaar
Een laatste poot van het cursuspakket cursuspakket waarin tal van accessoires die zich afspelen in het lichaam bij mspanning, en de daaraan gekoppelde trammgszal de cursus „Personal Computer 2" her- is gericht op de vrije tijdsbesteding. Zo zal zitten op handwerkgebied.
opbouw. Er wordt meer ingegaan op het
haald worden, waarin tal van praktische dit najaar de cursus portrettekenen en
voorkomen van blessures dan op de vertips gegeven worden voor mensen die ef- schilderen worden herhaald. Hierin wordt Rockschool
zorging daarvan. Allerlei vormen van
fectiever gebruik willen maken van hun veel aandacht aan materialen en techniepersonal computer. Ook worden er cur- ken geschonken, maar ook zijn er veel
Meer gericht op jongeren is de cursus sport komen aan bod, van teamsport tot
sussen gegeven op wetenschappelijk ni- oefeningen in de cursus opgenomen. Tij- „Rockschool", bestemd voor jongeren die de individuele jogger. De cursus heeft de
veau. Bijvoorbeeld de cursus „Bio-techno- dens de televisielessen zijn kunstenaars te in een band gitaar, basgitaar, slagwerk of laatste radioles op 25 juni.
logie", over DNA en genetische manipula- zien, die een portret in een bepaald materi- keyboard spelen. Aan bod komen elementie, die begin dit jaar werd uitgezonden. In aal maken (onder andere aquarel, olieverf, taire technieken en verschillende stijlen.
aansluiting hierop volgt dit najaar de cur- houtskool en inkt). Een andere cursus die Zo wordt er aandacht besteed aan blues,
Voor slechtzienden en blinden worden
sus „Moderne Chemie".
herhaald wordt is de cursus handwerken. hardrock/heavy metal, funk en disco, en geregeld cursusboeken voorgelezen op
reggae. Behalve het cursusboek is er ook cassette of omgezet in braille. Het is onIn 1985 volgden 63000 cursisten de lessen. een muziekboek met bijbehorende casset- mogelijk om een compleet overzicht te
Mens en maatschappij
De cursus richt zich met name op het te, waarop de verschillende voorbeelden geven van alle cursussen die Teleac m de
Teleac hanteert als derde categorie die maken van kleding. Behandeld worden door de studioband te horen zijn, maar loop van de jaren gegeven heeft en in de
in het cursuspakket aanwezig moet zijn de verder brei-, haak- en borduurtechnieken. dan zonder één van de instrumenten. Zo komende jaren gaat geven. Hier wordt een
wat algemene term „Mens en maatschap- De cursus is voor beginners en gevorder- kan de cursist met zijn eigen instrument aantal cursussen genoemd die soms al
pij". Hieronder vallen verschillende cur- den. Zo wordt begonnen met simpel recht de ontbrekende partij spelen. De cursus niet meer gevolgd kunnen worden. Omdat
sussen. Er is bijvoorbeeld een cursus be- breien en eenvoudig haken tot het ver- loopt nog tot 28 mei.
er elk half jaar nieuwe cursussen starten
zig over kinderboeken, met dezelfde titel. vaardigen van ingewikkelde motieven. Bij
is de variatie toch heel groot Teleac geeft
„Over kinderboeken" probeert de kijker het borduren wordt begonnen met de rijgEen andere cursus die net gestart is, is elk half jaar een informatieblad uit, het
wat wegwijs te maken in kinderboeken- steek, terwijl de latere lessen ook Riche- een sportcursus. Veel mensen doen aan teleac-magazine, waarin alle cursussen
land. Per programma is één hoofdthema lieu en Zaanlands stikwerk behandelen. sport omdat ze zich dan gezonder en fitter aangekondigd worden. Het blad is aan te
gekozen, zoals vertellen, keuzeverschillen
voelen. Daarnaast zijn meer dan l miljoen vragen bij Teleac, door tijdens kantoorutussen ouders en kinderen, het lenen en De radiolessen zullen, waar mogelijk, die- sportblessures de pijnlijke getuigen van ren te bellen, 030-956911.
Een tweede categorie die elk jaar in het
cursuspakket terug te vinden is, zijn de
beroeps- en bedrijfsopleidingen. Zoals de
cursus „Leiding geven", die deze maand
afgesloten wordt. De cursus werd al eerder met succes uitgezonden, en is nu nog
eens herhaald. Nieuw was de cursus
„Doelgericht ondernemen", voor het midden- en kleinbedrijf. Bij deze cursus werd
als extra service een telefonisch spreekuur gehouden waarin vragen over de lessen gesteld, maar ook problemen binnen
het eigen bedrijf voorgelegd konden worden.

Wie een gezicht masseert zodat gelaatstrekken zich ontspannen doet
aan schoonheidsverzorging. Wie de
juiste voedingsstoffen voorschrijft
zodat een huid er op z'n voordeligst
uit gaat zien, doet aan schoonheidsverzorging. Waarmee we maar willen zeggen dat een schoonheidsspecialiste méér doet dan alleen een
gaafden. Manifest begaafde leerlin- esthetische make-up aanbrengen. den: in parfumerie of warenhuis.
gen worden vrij snel door de leraar Sterker nog, de make-up is meestal
herkend. Latent begaafde leerlingen de kroon op een heleboel voorbereiDe wat avontuurlijke kant: in howorden door tests herkend. Gevolgd dend werk.
tels, op cruiseschepen en intercontiover een periode van drie jaar blijnentale vluchten.
ken beide groepen zich op vwo-niWerk om mensen - vrouwen,
Tot zelfs de glamourwereld van
veau te bevinden. In dat opzicht kan maar ook mannen - op hun voordeworden vastgesteld dat er weinig ta- ligst te tonen. Met het doel om aan theater, film en televisie of de onderlent verloren gaat. In slechts enkele hun eigen schoonheid nog iets toe te nemende stap tot zelfstandig advigevallen behoren hoogbegaafden tot voegen. Zelfvertrouwen. Persoon- seuse.
de besten van de klas. Ook zijn er lijkheid, Image. Wie daaraan wil
Bovendien blijkt er de laatste jaleerlingen die zeer goed presteren meewerken kiest voor een verantop school, maar noch door tests woordelijk en veelzijdig vak. Een ren grote belangstelling in de medinoch door de leraar als hoogbegaafd vak waarvoor een gedegen opleiding sche en sociale sector te bestaan, die
mede illustreert hoezeer schoonworden gezien.
de basis vormt.
heidsverzorging een maatschappeLeraren hebben hooggestemde
Het werkterrein van de esthét- lijke functie heeft.
verwachtingen van manifest begaaf- cienne - zoals schoonheidsspeciaEen
schoonheidsspecialiste
de leerlingen. Het gevolg is dat die listes ook wel worden genoemd - is
leerlingen een goede beoordeling breed en biedt alle mogelijkheid tot werkt met mensen, heeft daar een
zeer persoonlijk en direct contact
krijgen en dat hun competentiege- een persoonlijke keus.
mee. Zij praat, adviseert, verzorgt en
voelens versterkt worden. Bij latent
begaafde leerlingen ligt het verDe puur verzorgende richting: van bouwt zo aan een stukje zelfvertrouwen. Als dat beetje zelfvertrouwen
wachtingspatroon van de leraar kapperszaak tot beauty-farm.
normaal al zo belangrijk is, kunt u
laag. Deze leerlingen krijgen minder
De meer adviserende mogelijkhe- zich wel enigszins voorstellen dat
goede beoordelingen en hun competentiegevoelens worden minder ontwikkeld. Een sterk ontwikkeld gevoel van competentie heeft een gunstige invloed op de latere schoolprestaties.
Begaafde leerlingen worden in de
klas niet als een speciale sociale
groep gezien. Zij vallen over het algemeen niet buiten de groep, noch
zijn zij richtinggevend of stimulerend, wat vaak door leraren wordt
gedacht. Wanneer leraren begaafde
leerlingen zouden willen inschakelen in het onderwijsproces ten behoeve van het leren van klasgenoten, dienen zij de begaafde leerlingen hiertoe uitdrukkelijk aan te zetten. Uit zichzelf zullen zij een dergelijke stap niet zetten.

De opvang van hoogbegaafden is in
voortgezet onderwijs vaak onvoldoende
De scholen van voortgezet
onderwijs zijn vaak niet toereikend voor de opvang van begaafde leerlingen. In de klas
vindt
nauwelijks
variatie
plaats van leertijd, leerstof,
verwerking, groepering en evaluatie. Bovendien is er nauwelijks sprake van organisatie• structuur op schoolniveau die

kopen van boeken. Verder komt in elke
uitzending een aantal vaste rubrieken terug: Mijn mooiste boek, boekbesprekingen en een portret van iemand die bij het
tot stand komen van een kinderboek betrokken is, zoals een schrijver of illustrator.

Schoonheidsverzorging is
meer dan alleen make up

is dat onze opleiding is gebaseerd op
de richtlijnen van de VAKOS.

gezichtsverzorging „wonderen" kan
verrichten bij zieken, gehandicapten, ouden van dagen en revaliderenden.
Het is dan dankbaar werk om te voor het enige erkende „papiertje",
zien hoe patiënten opfleuren, hoe het STIVAS-diploma.
bejaarden er jonger uitzien dankzij
STIVAS - Stichting Vakexamens
uw hulp.
Schoonheidsverzorging - is de inHet is dankbaar werk om samen stantie die elk jaar de theorie- en
te werken met fysiotherapeuten of praktijkexamens afneemt. Deze exaplastisch chirurgen aan de nazorg mens worden door de overheid gevan patiënten, zodat zij wat zelfver- controlesrd en zijn daarmee een ofzekerder aan de terugkeer naar het ficièle garantie voor de kwaliteit van
dagelijks leven beginnen.
het diploma. Nederland is hiermee
internationaal koploper.
Ook dat is een kant van het vak
Wie in het bezit is van het STIschoonheidsverzorging - een vak
dat trouwens ook voor mannen VAS-diploma heeft - officieel - de
kennis en kunde om zich als zelfopenstaat.
standig schoonheidsspecialiste te
Al deze aspecten van schoon- vestigen (mits in het bezit van een
heidsvcrzorging komen aan bod in middenstandsdiploma). Ook in het
de theorie- en praktijklessen aan het buitenland heeft het STIVAS-diploGerda Siemer Instituut. Belangrijk ma een goede naam.

Meteen Micro komt uonder de mensen.
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HOLLANDSE

ASPERGES
Gratis geschild
Uni rolgordijn, 190 cm
hoog.

Aart Veer
Grote Krocht 25
Tel. 14404

90 cm 37.75 NU 30.25
120 cm 49.75 NU 42.25
150cm60- NU 50.180 cm 75.- NU 65.Frotté breigaren met badstof uiterlijk. Wit, maïs,
turquoise, blauw of
groen. 4.-

Katoenen dames- en
herenslips per 3 stuks
verpakt. Mt. 34-44 en
4-7. 9.75

Beha met lange maagband m A, B, C of D-cup.
21.75 en 24.75
Q

Nu Óf
GOEDKOPER

5

NÜ'

Gedessmeerd rolgordijn
180 cm hoog.
90 cm 47.75
120cm60150cm70180cm85-

Steamer, 5 mm neopreen.
Gelijmd en blindgestikt.
Optimale isolatie.
IW.S t/m XL 230-

NU 40.25
NU52.50
NU 60.NÜ75.-

NU

195.-

Hema wereldatlas met
o.a. een korte beschrijving van 170 landen en
een praktische wegenkaart van Nederland.
29.75

NU

25Ï5

Gedessineerd voorgelijmd behang. Rol a 9 mtr.
11.75

NÜ

Canvas shopper met binnenvakje. In div. kleuren.

6 75

-

NU CZ5

Canvas kinder bootschoen.
In blauw, khaki, wit of
groen. Mt 28 t/m 37.
12.75

NU

10?5

Foto van uw dia. Laat van
uw mooiste dia's fotoafdrukken maken.
9xl3cm.95c

NU<

Blikje kattevoer: sardines,
tonijn, viscocktail of
rnakreel. Inh 180 gram.

125

110

NUli

Verticale jaloezieën. Lamellen 5 stuks per doos
voor 50 cm breedte m wit
of grijs:
Shantung 180 cm 34.75
280 cm 49.75
PVC
180 cm 39.75
250 cm 49.75

Boude

180 cm 49.75
280 cm 65-

NÜ
GOEDKOPER
Rail

100-250 cm.
70-1/m 130NÜ15.-GOEDKOPER

Snijplank en dienblad.
Aan twee kanten te gebruiken. Ovaal model,
9.75 NU 8.25. Rond
model 8.75
f7 C/1

Beitsverf voor binnen of
buiten. 750 ml: transparant 11.25, dekkend 13.75
NU 2.- GOEDKOPER
2 Ltr: transparant 27.75,
dekkend 32.75
y|

Nul?"

Nüflr

10x15 cm. 1.15
NU
Luxe toiletzeep m 3 stuks
verpakking 1.75

GOEDKOPER

NU

15°

Reactor lichtgewicht
strijkijzer. 22.75

Doos met 30 kaarsen in
wit, gnjs, rood of rose.
575

NU 2 Q75
VOOR «7ï

Nationale Occasion Week:

Renault maakt zich
een week lang sterk
voor elk merk.

NU

19Ï5

DOE MEE
AAN DE
KERIUM JACHT!
Van 19 tot 22 mei vind je
in kranten en tijdschriften
afbeeldingen van Kerium
zoals hieronder.
Verzamel die, doe ze in
een enveloppe met naam,
adres en aantal, en lever ze
bij ons in voor 23 mei.
Wie meedoet wordt
hulpshenff.
Wie het meeste
Kerium-afbeeldingen
verzamelt wint de hoofdprijs:
de bank, de gevangenis,
Marshal BraveStarr en
TexHex.Zoeken maar!
De prijsuitreiking is
op 23 mei om 15.00 uur.
l

HEMA
•Echt Waar VoorJe Geld-

JUPITER

ECHTFRAN

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Vrijdag en zaterdag
Pain
d'Amande
J 1,25
Vanaf dinsdag:
Pain de Tigre
ƒ 1r-

Raadhuisplein 15
Tel. 02507-12838

HET PARG9L
OP ZATERDAG ƒ 1,25

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

HET PARGDL

/

OP ZATERDAG ƒ 1,25

EVEN LEKKER
D'R UIT IN DE
BONTE WEVER

^

Met maar liefst 40.000 m2 bebouwde oppervlakte is de Bonte Wever in Slagharen in het mooie
Overijssel het meest complete overdekte recreatieproject van Nederland.
Waar elders vindt u onder één dak alle voorzieningen die uw vakantie tot een hoogtepunt maken.
Weer of geen weer, in de Bonte Wever schijnt altijd de zon.
Met z'n 204 comfortabele hotelkamers, voorzien van tv., douche/bad en toilet is de Bonte
Wever het grootste hotel van Noordoost-Nederland en daarmee een vakantieoord van allure.
Speciaal voor gezinnen zijn er luxe kamers met een aparte kinderslaaphoek.
Om sportief te ontspannen kunt u gebruik maken van de 12 kegel/bowlingbanen, de midgetgolfbaan, de-tennisbanen of de squashbaan.
Napraten over al uw belevenissen kunt u in één van de acht bars of op het overdekte dorpsplein
met z'n gezellige terras en Nederlands grootste modelspoorbaan. Gezelligheid kent geen tijd.
De sfeervolle bistro en het varieteitenrestaurant staan borg voor een uitstekende verzorging
van de inwendige mens.

NIEUW IS HET TROPISCH ZWEMPARADIJS.
Niet zo maar een bad, maar een droomlandschap in Chinese stijl.

Het succes van de nieuwe Renaultmodellen is zó groot dat de Renaultdealers u een keur aan jonge en
gezonde inruihvagens aan kunnen bieden. Inruilwagens niet meer of minder
kilometers op de teller, met
meer of' minder accessoires.
Maar altijd inaühvagens die
van bumper tot bumper gecontroleerd zijn en waar nodig
in orde gebracht. Kortom, topklasse occasions in alle prijsklassen en alle merken.
Ocasions die tijdens de Nationale
Occasion Week extra aantrekkelijk zijn
dank zij de scherpe prijzen en de extra
hoge inruilprijs voor uw huidige auto.
Bovendien koopt u uw auto op 'n
vertrouwd adres waar persoonlijke
service en erkend vakmanschap garant
staan voor probleemloos rijplezier.
1

6 Maanden niet betalen!
Tijdens de Nationale Occasion
Week doet de Renault-dealer u een lantastisch voorstel: Bij aanschaf van een
occasion in de Nationale Occasion Week
betaalt u 6 maanden géén aflossing en
géén rente!*
Wijzigingen voorbehouden.

Bovendien kunt u de wettelijk
vereiste aanbetaling meestal royaal voldoen claiik zij de extra hoge inmilprijs
voor uw huidige auto, tijdens de Nationale
Occasion Week.
Kortom, een fantastisch aanbod waardoor u op vakantie
gaat met uw nieuwe auto zonder dat u het Ie halfjaar iets
hoeft te betalen aan aflossing
en rente*

3 Maanden onvoorwaardelijke garantie.

Bel C02Q) 8O28O2

voor de occasion die u zoekt.
Stel, u bent op zoek naar een occasion van merk X, kilometerstand Y in
kleur Z. Dan belt u de Vraaglijn (020)
802 802 en u hoort bij welke Renaultdealer of dealers u de door u gezochte
auto kuilt vinden.
Een unieke service die u heel wat
onnodige kilometers en telefoontjes
bespaart. Een service waaruit opnieuw
blijkt dat Renault zich sterk maakt voor
alle merken.

Of u nu een kerngezonde Franse, Duitse,
De mooiste occasions
Italiaanse, Zweedse of Japanse occaheten u welkom.
sion aanschaft, u bent altijd zeker van
3 maanden onvoorwaardelijke garanDe Nationale Occasion Week vindt
tie op zowel onderdelen als arbeidsloon. bij alle Renault-dealers plaats vanaf
Ongeacht het aantal kilome12 mei. Kom kijken, rijden,
ters dat u rijdt. Een solide
praten en profiteren, want
garantie die het logische getijdens de Nationale Occavolg is van het feit dat elke
sion Week ontmoet u de
auto grondig getest en gemooiste occasions met de
keurcl is en in elk opzicht aan
beste garanties en 't grootste
de hoogste eisen voldoet.
voordeel.
Voor u betekent dat de
• Max Ie financieren bedrag. F10 000.-.
te financieren bedrag F 5.000.-.
zekerheid van een maximum Bc/ de rmuijl/in (ÜMJ ML'S(L> Min
Auto's ouder dan 1983 zijn uitgezonaan rijplezier.
('OOI' f/C UCf'dMVH dn' II ^(
derd \ an de financieni\gsregehng.

'RENAULT'

Renault adviseert elf oliën.

Zcmdvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem,
Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

Er heerst een atmosfeer die rust uitstraalt. Geheel in overeenstemming met de Chinese cultuur is
een zwemparadijs ontstaan dat pp dit moment nergens in Europa te vinden is.
Alle attracties die men in een tropisch zwemparadijs mag verwachten zijn aanwezig. Op de benedenverdieping kunt u zittend of liggend tot rust komen in bron bruisend water of masserende
waterstralen van het waterkanon.
Rond het eiland met een heuse Chinese Jonk loopt een wildwaterkreek waar men met een snelheid van 10 meter per seconde wordt meegesleurd. Een waterspuwende draak vormt een
speels element in het geheel. Het bassin zelf mag er ook wezen. Het is voorzien van verschillende dieptes, geschikt voor volwassenen als voor de allerkleinsten. Via een smalle doorgang
zwemt men naar het buitenbassin.
Aan de waterbar is het gezellig toeven als men een drankje wil nuttigen, of wil schuilen voor een
spontane tropische regenbui.
In een temperatuur van 38 graden ondergaat men een massage in een van de vele hotwhirlpools, of kan men rusten op de zitjes en ligbanken. Handdoeken worden overbodig als men zich
laat drogen in de hete Sahara-wind om daarna in één van de 20 zonnegrotten relaxed bruin te
worden.
Zowel op de beneden- als bovenverdieping kan men gebruikmaken van één van de drie sauna's,
met de daarbij behorende koude dompelbaden en diepvriesruimte. Op het gebied van baden zijn
er ook nog de Turkse stoombaden en de zoutbaden. Ook kan men de weldaad van eucalyptusdampen ondergaan. Slappe spieren kunnen aangesterkt worden in het hypermoderne fitnesscentrum, al of niet onder deskundige begeleiding.

Ter gelegenheid van de opening van dit tropisch zwemparadijs biedt uw
krant u een midweekarrangement dat echt „all-in" is.
Wat te denken van:
- ontvangst met koffie en gebak
- 3 overnachtingen (ma. t/m vr.) in een van de luxe hotelkamers op basis van half pension (ontbijt + diner of buffet)
- een keer gebruik van de midgetgolfbaan
- lekker genietend van een spannende film in de luxe servicebioscoop én natuurlijk (3 uur) gebruik van het tropisch zwembad (inclusief alle faciliteiten).

U BETAALT TEGEN INLEVERING VAN
ONDERSTAANDE BON SLECHTS
Deze aanbieding geldt van 25 mei t/m 1 juli 1987.
Verdere info en reservering
De Bonte Wever
Prinses Marijkelaan 36
7776 XG Slagharen
Tel. 05231-2633
Wel even melden dat het om de Weekmedia-aanbieding gaat.

VOORDEELBON WEEKMEDIA
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Bonte Wever Slagharen Midweekarrangement
Periode 25 mei t/m 1 juli 1987 ƒ200,- p.p. per midweek
Naam:
Adres:
C49-K

Plaats:

Postcode:

Telefoon:

Aantal personen:

ƒ 200,- p.p,

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
Donderdag 21 mei 1987

Los nummer ƒ 1,-

Nieuwsblad
47e jaargang nummer 20

Editie:30

Vrijwilligers en bestuur Pippeloentje geven de strijd op

Doorberekening $
gemeentekosten ?
op de helling j

Kinderdagverblijf sluit per
l juli definitief zijn deuren
ZANDVOORT - De leiding
van Pippeloentje heeft besloten, per l juli 1987 definitief de
deuren van het kinderdagverblijf te sluiten. Er is geen enkel
vooruitzicht op enige vorm
van subsidie en bovendien
loopt op die datum het huur-'
contract af. Het overleg met de
gemeente is in het slop geraakt
en de termijn waarbinnen
men een beslissing zou nemen,
is voorbij.

ken, Termes, acht de kansen hierop
minimaal. Ook wat betreft een ander
onderkomen kan hij geen alternatief
bieden.

"De afspraak is echter niet doorgegaan", aldus Relinde Adegeest, "omdat
men binnen de gemeente nog geen tijd
had om hier achterheen te gaan.
Waarschijnlijk omdat zij daar nog met
een vacature zitten. De eerst volgende
afspraak die wij vervolgens konden
maken, zou halverwege de maand juni
zijn. Maar zo lang konden wij niet
meer wachten, want voor de ouders
moest er duidelijkheid komen. En dan
niet op het laatste nippertje. Zij moeVolgens Relinde Adegeest, een van ten zich op de sluiting kunnen voorbede oprichtsters van Pippeloentje, reiden".
moest vorige week de knoop worden
doorgehakt. In feite had men een dag Een aantal ouders is al bezig met het
in de eerste week van mei als uiterste zoeken van een alternatief. Een enkebeslissingsdatum vastgesteld, maar ling is hiervoor 'uit naar Bloemendaal
voor deze week was ook een afspraak uitgeweken, anderen trachten partigemaakt met de gemeente. Van deze culiere opvang te krijgen. Weer andezijde zou alsnog bekeken worden of er ren zien zich genoodzaakt hun werk
nog mogelijkheden waren ten aanzien op te geven. "Op deze wijze doorgaan
van een financiële regeling en een an- was echt niet mogelijk. Je hebt nu eender onderkomen. Aanvankelijk werd maal een beroepskracht nodig om connog gedacht aan een regeling met be- tinuïteit en kwaliteit te waarborgen
drijven waar de ouders werkzaam zijn, en de verantwoordelijkheid te dragen.
maar de wethouder voor Welzrjnsza- We werken nu met zeven vrijwilligers.

Momenteel werkt er één vrrjwilligster met behoud van uitkering, hoewel
dit nog niet officieel is goedgekeurd
door de Regionale Toetsingscommissie van het Gewest Kennemerland.
Bovendien is ook dit volgens het bestuur van Pippeloentje geen basis om
op door te gaan, omdat een dergelijke
regeling toch tijdelijk is. Een vaste
kracht is een eerste vereiste.

De ouders zijn deze week van de beslissing op de hoogte gesteld.

Stmndpachters winnen kort geding

Ventvergunningen blijven
op naaktstrand beperkt
ZANDVOORT - De pachters
van het naaktstrand hebben
het kort geding tegen de gemeente gewonnen. De gemeente mag geen ventvergunningen afgeven voor plaatsen,
waar dit in het verleden ook
niet was toegestaan. Door deze
uitspraak van de Haarlemse
rechtbankpresident, mr. M.F.
van den Haak, wordt het nieuwe beleid van de gemeente onmogelijk gemaakt. Op hun
beurt zijn nu echter de pachters met een verrassend voorstel gekomen. Zij hebben aangeboden, vijftien verkoopplaatsen ter beschikking te
stellen, in plaats van drie,
waarmee zij de visventers duidelijk een handreiking doen.
'De rechtbank verbiedt gedaagde (de
gemeente), ventvergunningen af te geven voor welke artikelen dan ook,
waarbij niet is opgenomen, een volledig ventverbod voor buiten de oude,
toegestane plaatsen', zo luidde bijna
letterlijk de uitspraak van Van den
Haak. Hij was van oordeel, dat de ge-

Waterstanden
WATERSTANDEN
Datum
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei

HW
11 09
12.16
00.47
01.45
02 34
0318

LW
06 02
07.18
08 27
0931
10 33
1130

HW
LW
2338 1932
--.~ 20.39
13.21 21.37
14.15 22.30
15.01 2308
1544 23.42
27 mei
03.58 1218 16.22 --.-•
28 mei
04.36 00.20 1703 12.59
29 mei
05.13 0058 17.41 1333
Maanstanden: woensdag 27 mei
NM 17 13 uur
Springtij: 29 mei 05 13 uur
NAP + 96 CM.

Zaterdag reünie
Jaap Kiewiet Mavo
ZANDVOORT - In verband
met de sluiting van de Jaap
Kiewiet Mavo wordt zaterdag
23 mei een reünie gehouden
voor oud-leerlingen, leerkrachten en 'iedereen die bij deze
school betrokken is geweest.
Tijdens de reünie zal er volop gelegenheid zijn om met oude bekenden bij
te praten. Ook zullen foto's te zien zijn
en enige films en dia's worden getoond.
Extra foto's zijn nog welkom.
De reünie wordt gehouden van 14.00
tot 17.00 uur in het schoolgebouw aan
de Sophiaweg. Voor meer informatie
kan men zich wenden tot Jaap Hoogendijk, telefoon (02507) 17966.

MEDEDELING &
In vertand met Hemelvaartsdag zijn onze
kantoren op 28 mei a.s. gesloten. De krant
zal één dag eerder verschijnen. Wij verzoeken onze adverteerders om die reden er
voor te zorgen, dat het advertentiemateriaal uiterlijk dinsdag 26 mei a.s. vóór
11.00 uur in ons bezit is. Voor de aanlevering van redactie-kopij wordt eveneens
verzocht met de afwijkende sluitingstijd rekening te houden. Ulgmg. Weekmedia

meente zich dient te houden aan de
toezeggingen die bij monde van burgemeester Machielsen zijn gedaan. Hiermee doelde hij op de toezegging van
Machielsen in december 1986, dat het
oude contract met de strandpachters
nog een jaar onveranderd verlengd
zou worden. Volgens de pachters hield
dit ook in, dat de ventbeperkende bepalingen op het naaktstrand van
kracht bleven. Hierdoor mochten de
visventers alleen terujioorden en ten
zuiden van dit gebied fiün- waren aanbieden, plus op een strook, ongeveer
halverwege.
Echter in het voorjaar kregen de
venters toestemming om op het gehele
gebied te gaan staan. Omdat de pachters het hier niet mee eens waren, in
verband met de concurrerende verkoop van etenswaren, spanden zij het
kort geding aan. Mede omdat verdere
onderhandelingen met de gemeente op
niets uitliepen. Een laatste gesprek
vond plaats op 9 mei, de avond na het
kort geding. In verband hiermee stelde
Van den Haak zijn uitspraak uit, in de
hoop dat men zonder zijn tussenkomst
tot overeenstemming zou komen. Dit
gebeurde echter niet, waardoor de beslissing bij de rechtbankpresident
bleef.
Strandpachter Booker, die het initiatief nam tot het kort geding, is uiteraard dik tevreden met het resultaat.
"Het maakt duidelijk dat wij als pachters niet zo zwak staan en dus ook niet
alle wijzigingen van de gemeente hoeven te accepteren. Want de rechter
heeft gezegd, dat veranderingen mogen, mits zij redelijk zijn". Om toch 'als
volwassen mensen te blijven handelen' en om de samenwerking te bevorderen, deden de pachters gisteren een
handreiking naar de visventers. Zij
willen vijftien verkooppunten, tussen
de strandtenten, beschikbaar stellen,
in plaats van de drie punten waar de
venters nu mogen komen. Indien de
venters, die hier niet onwelwillend te-

ZANDVOORT - De be- j
slissing van de gemeente, •,:J
om politie- en andere kos- ;
ten door te berekenen aan ^
de organisatoren van eve- j;
nementen, is op de helling ij
komen te staan. Volgens.[{
artikel 271 van de G e - ' "
meente Wet mogen plaat-:
selijke overheden de kosten voor hand- en spandiensten doorberekenen,
mits dit is goedgekeurd
door de gemeenteraad en
bekrachtigd
door
de
Kroon. Voor zover bekend
voldoet de Zandvoortse
maatregel niet aan deze eisen en zal dus dit jaar zeker niet meer van kracht
kunnen worden.

maar dat geeft te veel wisseling. Bovendien is een aantal van deze mensen
op zoek naar een betaalde baan, dus de
continuïteit is geenszins gewaarborgd".

De leiding van het kinderdagverblijf
heeft enkele weken geleden nog contact gezocht met het Provinciaal bestuur. "Ook daar kon men ons geen
structurele subsidie beloven, al vond
men het wel belachelijk dat er in
Zandvoort geen bestaansmogelijkheid
voor een kinderdagverblijf is. De gedeputeerde voor emancipatie-zaken zou
wel met de gemeente gaan praten,
maar eigenlijk verwachten wij daar
weinig resultaat van".

Om de heropening van de bibliotheek een feestelijk tintje te geven, werd er koffie met cake gepresenteerd.
Foto: Bram Stijnen

Blijde gezichten in bibliotheek
Zandvoort - De openbare bibliotheek is sinds eind vorige
week weer terug op haar oude
stek. Zaterdag gingen de deuren voor het publiek open, wat
een ware stormloop te zien gaf.
De gasten werden ontvangen
met een kopje koffie of chocola, met cake.

Na de heropening was er vooral een
run op platen en compact disks, die
lange tijd niet uitgeleend werden.
Maar uiteraard hadden de ook boeken
een grote belangstelling, nu men eingenover staan, accoord gaan, zou dit delijk weer eens van het totale assorticontractueel voor tien jaar vastgesteld ment kon profiteren.
worden.
Ook het personeel is erg in zijn nop"Dat lijkt ons alleszins redelijk", al- jes met de heropening, al was het wel
dus Booker. "Bovendien kunnen we weer even wennen voor sommigen.
beter nu een goede overeenkomst aan- Maar men is blij weer alle materialen
gaan, dan dat de gemeente volgend en alle voorzieningen bij de hand te
jaar ergens mee komt aandragen. Hoe- hebben. "Het was in de Jaap Kiewiet
wel nu is gebleken dat wij bepaald niet Mavo toch wel erg klein, hoor!", aldus
zwak staan. Daarbij komt, dat wij door een van de medewerksters. Om de tezo'n overeenkomst de gemeente uit rugkeer op bescheiden schaal te vieeen moeilijke positie redden. Zij ont- ren, schonk het bestuur van de biblioloopt daardoor een nieuw kort geding, theek zaterdag een kopje koffie in voor
en wel van de visventers. Die hebben de leden, met cake, en voor de kinderen
nog niet hun nieuwe vergunning was er lekkere chocola. Zo toonden ook
maar wel het contract in handen".
zij blijde gezichtjes.

AANBIEDING
3

/4JackSvanaf 449;
ledere avond geopend tot 22.00 uur

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850, Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Leerlingen Plesmanschool een
week bezig met 'gezondheid'

ZANDVOORT - Leerlingen
van groep acht van de Plesmanschool mochten vorige
week een kijkje komen nemen
bij een van de Zandvoortse
apotheken. Daar werd hun
van alles verteld over wat er te
krijgen is en hoe er met medicijnen wordt omgegaan. Dat
dit heel nauwkeurig werk is,
merkten de kinderen zelf toen
zij wat poeders mochten afwegen. De informatie verwerkten
zij in een werkstuk, in het kader van het project 'Gezondheid', waar de hele school zich
ruim een week mee bezig heeft
Nees wil doormiddel van het kort gehouden.
ZANDVOORT - In het kort
de Nationale Stichting Cageding van B.W. Nees, eigenaar geding tegenen
Planconsult Vastgoed
De resultaten van het project worvan de in Bouwes gevestigde sinospelen
B.V. uit Breda de sloop van Bouwes den vanavond, donderdag 21 mei, door
nachtclub Cecils, tegen de hui- voorkomen. Hij wil dat eerst zijn huur- de leerlingen gepresenteerd. Het zijn
dige eigenaar, zijn sinds maan- rechten worden erkend.
onder andere boekwerkjes waarin het
dag vier partijen betrokken.
onderwerp, waarmee elke groep zich
Volgens
Meerburg,
die
op
de
zitting
Twee oud-eigenaren waren aanwezig was, heeft hij zelf aan Caran- heeft beziggehouden, staat uitgeEr was een aantal verschillende
aanwezig, zowel Meerburg als sa verteld dat er twee huurders in het werkt.
zoals gezondheidszorg,
zijn opvolger Caransa, die zich pand zaten. Caransa ontkent dit echter onderwerpen,
hulpverlening, gezond eten en beween
stelt
dat
hij
geen
enkele
verbintenis
liet vertegenwoordigen door
gen. De groepen zeven en acht hielden
met Nees heeft gehad. De raadsman zich bijvoorbeeld ook bezig met kunsteen eigen raadsman, mr. M. van
de Stichting Casinospelen en Plan- matige beademing. Hiervoor was ievan Buuren. Deze verklaarde consult, mr. H.A. Knijff, bedacht dat mand van de Hartstichting naar
dat Caransa niets heeft gewe- dit een kwestie was, die de heren zelf school gekomen om een demonstratie
ten van een huurovereenkomst maar moeten uitzoeken en waar zijn te geven, waarna de kinderen het zelf
cliënten geheel buiten staan. Daarbij ook mochten proberen met oefenpopmet Nees. Volgens de raads- verweet
hij Meerburg, dat deze zich
De groepen vijf en zes ontvingen
man van de nachtclubeigenaar, steeds had verscholen achter verschil- pen.
een arts, die hen het een en ander
heeft Nees in 1983 wel een lende B.V.'s. Vervolgens verzocht vertelde
over de eerste-lijns gezondhuurovereenkomst gesloten Knijff rechtbankpresident Van den heidszorg van artsen en andere hulpde ontruiming van Cecils te ge- verleners. Zo konden de kinderen er
met de toenmalige eigenaar Haak
lasten. Van den Haak zal op 2 juni nu ook eens achterkomen hoe bijvoorMeerburg.
uitspraak doen.
beeld een stethoscoop werkt.

Steeds meer betrokkenen
bij kort geding Cecils

De maatregel veroorzaakte veel
onrust m Zandvoort, omdat van
diverse kanten werd gevreesd, dat
een aantal evenementen niet
meer door zouden kunnen gaan.
Braderieën, de Pro World Surfcup, de kortebaandraverij, de
Zandvoortse wielerronde en het
jazz-festival stonden op de tocht,
omdat zij door de extra onkosten
zij onbetaalbaar zouden worden,
zo meende men.
Een en ander was voor Fred
Paap, voorzitter van Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, en
de secretaris van die vereniging,
Paul Zonneveld, tevens voorzitter
van de Stichting Pro World Cup
Zandvoort, aanleiding om de
rechtmatigheid van deze maatregel te onderzoeken. Hiervoor
werd het secretariaat van Horeca
Nederland bezocht, waar men het
bewuste artikel ontdekte.
Deze bevinding is gisteravond
in de buitengewone vergadering
van de Commissie voor Middenen Klein-Bedrijf naar voren gebracht. De reactie van het college
van Burgemeester en Wethouders was bij het ter perse gaan
van deze krant nog niet bekend.

Het thema stond in alle groepen tijdens een groot aantal van de dagelijkse lessen, die natuurlijk normaal doorgang vonden, centraal. De resultaten
van het project zijn vanavond vanaf
halfzeven te zien in de Plesmanschool,
A.J. van der Moolenstraat 57. Ook de
Hartstichting zal aanwezig zijn, evenals de jonge leden van het Jeugd Rode
Kruis, afdeling Zandvoort. Zij zullen
met enkele demonstraties, zoals het
leggen van een verband, laten zien wat
ZANDVOORT - Zaterdag is
zij de afgelopen maanden hebben ge- een automobilist aangehouleerd. Iedereen is welkom bij de preden, die twee medeweggebruisentatie.

Automobilist
dreigt met mes

Surfer naar
ziekenhuis

kers, een man en een vrouw,
had bedreigd met een mes.

Aanleiding hiertoe was een verkeersfout. Het tweetal sprak vlak daarna een
agent aan maar wilde uiteindelijk toch
Maandag- geen officiële aangifte doen.

ZANDVOORT middag moest een dertig-jarige Amsterdammer per ambulance overgebracht worden
naar de Maria-Stichting.
De man was in de branding
van zijn surfplank gevallen en
daarbij ongelukkig terechtgekomen. Vermoedelijk is zijn
rechter arm uit de kom geraakt.

Uw krant niet
ontvangen?

17166
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elke week het dagelijks nieuws

Treinrails
's nachts
vernieuwd
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•
•
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•
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ZANDVOORT - Late
wandelaars konden deze
week nachtelijke werklieden waarnemen op het
NS-spoor tussen de overgang van de Verlengde Haltestraat en die van de Sophiaweg. Onder felle lampen
wordt daar momenteel druk
gewerkt om de zuidelijke
rails te vervangen. Het werk
wordt in de nacht verricht
om het treinverkeer niet te
storen.

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM:.
ADRES:

Het zuidelijke traject wordt door
binnenkomende treinen en rangerende locomotieven veelvuldig gebruikt en was daardoor eerder aan
vervanging toe dan de twee andere.
Gemiddeld gaat het materiaal tien
jaar mee. Dat geldt zowel voor de
bielzen, het grind als voor de spoorstaven. Deze staven hebben een
lengte van ruim dertig meter en
een gewicht van bijna veertienhonderd kilo. In verband met het uitzetten op warme dagen worden de

Oplage: 4.400

POSTCODE:

• Het laswerk kan geen regen verdragen.

rails een stukje uit elkaar gelegd en
vervolgens met gelast met magnesium poeder. Deze week hoopt men
zo een totale lengte van honderd
zesentachtig meter te hebben vervangen.

Omwonenden kunnen af en toe
wat overlast van de werkzaamheden hebben gehad, met name op de
momenten dat de ballastbedding
werd aangelegd. Hiervoor moest
grind gestort worden, wat veel la-

waai maakt. Maar waarschijnlijk
is men vandaag of morgen klaar en
wordt het materiaal opgeruimd.
Daarna worden de rails elders omgesmolten en komen de bielzen vermoedelijk bij tuincentra terecht.

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALFJAAR •ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
lj
uitvaartverzorging

DAG en NACHT bereikbaar

t
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven
U hoger, reiner loflied toe.
Na een kortstondige ziekte, voorzien van het H.
Sacrament der Zieken, is van ons heengegaan
mijn lieve broer, onze oom en oud-oom

Leonardus Gerardus van der Mey
op de leeftijd van 94 jaar.
Zandvoort:
H. M. Seders-van der Mey
L. J. Seders
H. J. E. Seders-Overmars
Den Dolder:
C. A. Seders
.1. C. Seders-Bank
Haarlem:
G. M. Spaan-Seders
J. F. Spaan
en verdere achterneven
en -nichten
Zandvoort, 16 mei 1987
„Het Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
H. J. E. Seders-Overmars,
Burg. Beeckmanstraat 15
2041 PM Zandvoort
De rouwdienst en begrafenis hebben woensdag
20 mei plaatsgevonden op de RK Begraafplaats
St. Agatha.

-Voor uw hartelijke blijken van medeleven ondervonden
. ha het onverwachte overlijden van onze lieve zorgzame
vader, schoonvader en opa, onze broer, zwager, oom en
. huisgenoot

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

P. J. d'HONT

DAG EN NACHT VERZORGING

SLAGERIJ
ARBOUW

Bestemmingsplannen
De burgemeester maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend, dat met ingang van 25 mei 1987 gedurende een maand ter
inzage ligt een wijziging van artikel 9 van de voorschriften (ontwerp), behorende
bij het bestemmingsplan 'Natuur- en recreatiegebieden'.
Het ontwerp dat uitsluitend betrekking heeft op het volkstuinencomplex aan de
Keesomstraat ligt ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening ter gemeentesecretarie (geopend maandag t/m vrijdag van 08.30 Gedurende voormelde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad
bezwaren indienen tegen het ontwerp.
Zandvoort, 21 mei 1987.

l

UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Sinds kort geopend:

Als aardige geste en om
u kennis te laten maken
met onze nieuwe zaak
bieden wij u, bij uw
etentje, het eerste flesje
huiswijn gedurende de
maand mei aan.

ADVERTENTIES
BESTUUR EN
EVENEMENTSCOMMISSIE
van het

tel. 02507 - 1 53 51

Wijziging ophalen huisvuil
In verband met de komende feestdagen wordt het ophalen van huisvuil als volgt gewijzigd:
Donderdag 28 mei (Hemelvaartsdag)
wordt VRIJDAG 29 mei opgehaald
Maandag 8 juni (2e Pinksterdag)
wordt DINSDAG 9 juni opgehaald.

12.30 uur).

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Engel Paap
. zeggen wij U vriendelijk dank.
Uit aller naam:
W. P. Paap
.Zandvoort, mei 1987
Graag willen wij u bij deze hartelijk bedanken voor de
belangstelling, bloemen en kado's, ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijk, waardoor deze dag onvergetelijk
is geworden.
A. Paap
Koningstraat 72
Zandvoort

kennemerland

Zeestraat 36, tel. 12092
Geopend 17.00 - 22.00 uur

ZANDVOORTS
VROUWENKOOR:

Wij verzorgen ook diners
of koud buffet.
Misschien een leuk idee
voor uw trouwdag?

HARTELIJK BEDANKT VOOR HET
GEWELDIGE WEEK-END!
WE HEBBEN GENOTEN!!!
STEN en ANS

l

WEEKEND REKLAME
SCHNITZELS 100 gram
1/2 p. BIEFSTUK
1 ons ACHTERHAM
1 ons LEVERKAAS
1 ons CORNED BEEF
1/2 D. LEVERWORST

1,75
7,25
2,65
1,10
1,90
2,25

Wij hebben uitsluitend Horrnoonvrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

Nog'n paar
dagen kunt u bij
Renault om
elk merk vragen
r^fi^SSir^

Hierbij delen wij mede, dat per
1-6-'87 de heer

O

R. F. Castien
en de heer

M. A. Pluimers
hun werkzaamheden als
fysiotherapeut bij de
groepspraktijk voor fysiotherapie
beëindigen.
Hun werkzaamheden zullen door
de heer

tuinbanken
van echt teakhout, fabr. Barlow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.
vanaf 520,--

B. van Langeveld
worden voortgezet.
GROEPSPRAKTIJK
VOOR FYSIOTHERAPIE
Zandvoortselaan 10, Zandvoort

SPAR-NOORD
Bedankt voor het grandioze
koud-buffet.

HET
ZANDVOORTS
VROUWENKOOR

tabernal sinds

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

DROGISTERIJ

TE KOOP

BOUWMAN

Woonhuis
met tuin en
schuur in
Centrum.
Tel. 14632.

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

en

Huwelijk
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,-, prijzen excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Wij hebben haast geen ontharingsklanten meer.
Want al hun haartjes zijn voorgoed
weg!!!
Maandagochtend en dinsdag de hele
dag gesloten.
Passage 20, tel. 02507-16309

EXPOSITIE 8/5-22/6/'87

EEN JAAR KUNSTWERK VAN DE MAAND
AMSTELVEENS WEEKBLAD
in het Cultureel Centrum Amstelveen van 8 mei t/m 22 juni 1987

Nationale Occasion\\feek'n doorslaand succes.
Het succes van de Nationale Occasion Week
> bij alle Renault-dealers is overweldigend.
Logisch natuurlijk, want het kopen van een
kerngezonde inruilwagen was zelden zó aantrekkelijk.
Volg daarom het voorbeeld van de
vele tienduizenden automobilisten die
de Nationale Occasion Week bezochten
en rij weg met de inruilwagen die u zoekt.
Alle merken en alle prijsklassen
zijn vertegenwoordigd, maar haast
u want Neerlands grootste iiuiülwageni'estival
duurt nog maar eiikele dagen.

6 Maanden niet betalen!
Tijdens de Nationale Occasion Week doet
de Renault-dealer u een fantastisch voorstel:
bij aanschaf van een occasion in de Nationale
Occasion Week betaalt u 6 maanden géén aflossing
en géén rente!* Bovendien kunt u de wettelijk
vereiste aanbetaling meestal royaal voldoen dank
zij de extra hoge prijs die uw huidige auto heeft
tijdens de Nationale Occasion \\eek.
Wijzigingen voorbehouden.

Naast de zekerheid van een technisch perfekte auto heeft u tijdens de Nationale Occasion
Week dus ook de zekerheid van 6 maanden uitgostelde betaling!

3 Maanden onvoorwaandelijke garantie.
Of u nu een kenigezoncle Franse,
Duitse, Italiaanse, Zweedse of Japanse
occasion aanschaft, u bent altijd zeker
van 3 maanden onvoorwaardelijke garantie op
zowel onderdelen als arbeidsloon.
Ongeacht het aantal kilometers dat u rijdt.
Een solide garantie die het logische gevolg is van
het feit dat elke auto grondig getest en gekeurd
is en in elk opzicht, aan de hoogste eisen voldoet.
Voor u betekent dat de zekerheid van een
maximum aan rijplezier.

Bel CO2Ö) 8O28O2

voor de occasion die u zoekt.
Stel, u bent op zoek naar een occasion van

'RENAULT'

merk X, kilometerstand Y In kleur Z. Dan belt u de
Vraaglijn (020) 802 802 en u hoort bij welke
Renault-dealer of -dealers u de door u gezochte
auto kunt vinden.
Een unieke service die u heel wat onnodige
kilometers en telefoontjes bespaart. Een service
waaruit opnieuwblijktdatRenaultzichsterkmaakt
voor alle merken.

De mooiste occasions
heten u welkom.
De Nationale Occasion Week vindt plaats bij
alle Renault-dealers. Kom kijken, rijden, praten
en profiteren, want tijdens de Nationale Occasion
Y~r
-y—i Week ontmoet u de
\ * stf!r~^t' mooiste occasions met de
VJÉ^cc^ l
beste garanties en het
grootste voordeel.
'Mu.x. te fiiiuiiL'iercn budrag
riO.OOl),-. Min. u- finanderen
liedrag fS.UUO,-. Auto's ouder
dun 19yy zijn uilKezoiiderd van
de

Renault adviseert elf oliën.

(Hef Cultureel Centrum Amstelveen is gelegen oan Plein 1960 in Amstelveen)
EXPOSERENDE KUNSTENAARS:
rob van der vijgh
els wiegel
toon de haas
jan verschoor

Ingeborg oderwa'ld
bob verslraete
stef kreymborg
yvonne maya bakker

sam middleton
coen hennipman
gerard schaperkötter
olaf van der beek

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem,
Curiestraat 8 (Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

C49-K

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 21 MEI 1987

Prille liefde werd bekroond
ZANDVOORT - Tal van prille welijk werd door ds. Hoevers bevestigd
de Lutherse Kerk aan het Spui. Na
. liefdes ontluiken op dansles in
paar jaar verhuisde het echtpaar
maar het komt zelden voor dat een
Geerts met de inmiddels geboren zoon
" ze een serieus vervolg krijgen, Joop naar Zandvoort, maar eind 1942
laat staan dat ze bekroond wor- moesten ze in verband met de evacuahun huis aan de Zandvoortselaan
den met een huwelijk. Toch ge- tie
verlaten
beurde dat bij Jaap Geerts en dam. en werd het opnieuw AmsterGerda van de Peppel, beiden
geboren en getogen in Amster- Een bezwarende bijkomstigheid was
de tweede baby zich niet aan de
dam, die na hun middelbare dat
afgesproken tijd hield en veel Jater
schoolopleiding op dansles kwam. „Ik was wel eens bang dat Annegingen bij „Martin".
ke in de Blauwe Tram geboren zou

worden," lacht mevrouw Geerts. „Dat
Dansles hoorde vroeger bij de opvoe- zou dan weer eens iets anders zijn geding en het was een uitgemaakte zaak weest." Ze houdt wel van veranderindat de gebroeders Martin van de gere- gen, ook van verhuizingen. „Leuk
nommeerde gelijknamige dansschool hoor, dan kun je weer eens wat nieuwe
de jongelui de eerste passen van de meubelen kopen," legt ze uit.
foxtrot, slowfox, Engelse wals en tango
bijbrachten. Kwam met het sfeervolle
En verhuisd werd er. Weer terug in
eindbal meestal ook een eind aan zo'n Zandvoort, waar de heer Geerts zich
jeugdliefde, bij Jaap en Gerda bleef het als bestuurslid van de Wilhelminakleuterschool en als vrijwilliger bij de
Luchtwachtdienst inzette voor de geJaap, die na zijn eindexamen HBS de meenschap, betrok het gezin eerst „de
makelaarsstudie ter hand had geno-' Noordster" aan de Oosterparkstraat
men, ging deel uitmaken van het fami- („een verrukkelijk huis maar wel beliebedrijf in de makelaardij. Gerda werkelijk met al die kleine ramen"),
werd secretaresse bij Kath & Doode- toen een huis aan de Burg. Engelbertsheefver. Op 20 mei 1937 trouwden ze op straat en daarna een flat aan de Burg.
het Amsterdams Stadhuis en hun hu- Van Alphenstraat. Het waaide er altijd

Gemeentekosten bedragen fyO.OOO,-

Pro World Cup in het
geding door rekening
ZANDVOORT - De Stichting Pro World Cup Zandvoort
heeft in verband met de geplande wereldkampioenschap
surfen in oktober, de gemeenteraad verzocht, zich uit te
spreken over de doorberekening van ƒ 40.000,- gemeentekosten. Volgens de organisatoren is dit bedrag 'een heet
hangijzer', waardoor het 'zeer
wel mogelijk is dat het evenement in een andere badplaats
zal worden gehouden'.
'De Stichting Pro World Cup Zandvoort js van mening dat in het licht
van het gemeentelijk toeristenbeleid
en het scheppen van een goed economisch klimaat in Zandvoort enige financiële ondersteuning van dit evenement wel op zijn plaats is', aldus de
stichting in haar schrijven aan de gemeenteraadsleden. Met name omdat
het evenement voor alle partijen een
groot succes was, zeer milieuvriendelijk en van grote promotionele waarde
voor Zandvoort. Tot 'haar grote verbazing' is echter in tegenstelling daarvan door de gemeente medegedeeld,
dat bovengenoemd bedrag in rekening
gebracht zal worden. Oorspronkelijk
was dit ƒ 50.000,-, maar omdat door het
surfevenement de parkeermeters f
10.000,- extra opbrachten, is dit verminderd.

C.E. KRAAN-MEETH

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:

Voor
dienstdoende
15600/15091.

arts:

tel

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de huisartsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.

De Prix d'Humanité is bedoeld als
eerbetoon voor degeen, die zich op een
verdienstelijke wijze inzet voor de medemens. Dit jaar dus de Stichting
Oogkamp Himalaya. Hiervoor door
beeldhouwster mevrouw Bep Sturm
van de Bergh speciaal een beeld ontworpen, voorstellende een oudere
man, die zijn dochter naar het ooglijders kamp brengt. Deze zal in de pauze
worden uitgereikt aan de Nepalese
oogspecialist dr. Yanta M. Pradhan.
In de tussentijd zullen Haarlemse
bloemenmeisjes loten verkopen. Daaromheen speelt zich het programma
van Mini en Maxi af, de internationa-

23,50 M.
t/m 29 mei
Woensdag 27 mei

nieuwe HARING
met CORENWIJN!

Restaurant
Albatros
HALTESTRAAT 26
TEL. 12524

GEREFORMEERDE KERK,

Zondag 10.00 uur: Prof. Mr. Diepenhorst, Zeist
Kindernevendienst en crèche
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND
Zondag 10.30 uur: dhr. Gerard Vlutters, Uithoorn
ROOMSKATHOLIEKE KERK

CENTRALE POST AMBULANCE- Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
VERVOER
(CPA) KENNEMER- samenzang
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor, Gouden PriesterjubiTAXI: tel. 12600.
leum Pastoor B. Voets

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
Tel:
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, na telefonische afspraak.
02507-193H3
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.

WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS:- Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst
19.00 uur: Avonddienst
BELBUS:
Woensdag 20.00 uur: BijbeloverdenHet is nu mogelijk voor inwoners van king/bidstond
55 jaar en ouder gebruik te maken van
de bus van het vervoersproject.
NED.CHRISTELIJKE
GEMEENMen belle hiervoor: 24 uur van tevo- SCHAPSBOND
ren:
ledere veertien dagen samenkomst op
Huis in de Duinen: tel: 13141,
maandag 15.00 uur, tel: 14878
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elstafel, kaarten etc.)
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmedeVan 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa- straat 37 te Haarlem.
miliebezoek, boodschappen doen etc.) Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van RaepSTORINGSDIENST
GASBEDRIJF: horststraat 36 te Haarlem, tel.
tel. 17641.
023-244553.

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
Onafhankelijk niejwsblad voor Zandvoort,'
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
ervoor de vrager geen kosten verbondonderdag Uitgave Weekmedia BV
den zijn.

Nieuwsblad

Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelhanng

Kantoor: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507
17166 Postadres
postbus 26,2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u;
dinsdag 10-13 en 14-16
u; woensdag 9-11 u;
donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel 02977 - 28411 Postadres
postbus 264,1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 • 562 6271. Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel
02507-12066 Postadres postbus 26,2040
AA 7anrivoort
Joan Kurpershoek. Redactiechef. Dick Piet
Abonnementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, /
21,00 per half jaar, ƒ 39,95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 0250717166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

Foto: Berlott

ONBEPERKT

O'Neill

BRANDWEER: tel. 12000.

• Jaap Geerts en Gerda van de Peppel ontmoetten elkaar op dansles.

Mini en Maxi treden op rond
uitreiking Prix d'Humanité

asperges eten

Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

Zandvoortse
Bridgeclub

Zandvoortse ondernemers zullen over
enkele weken benaderd worden voor
een bijdrage. Hoogstwaarschijnlijk zal
ook O'Neill deelnemen. Deze firma
overweegt, zich net als de overige
sponsors, alsnog aan te sluiten bij de
World Board Association. Begin van
het jaar was een verwijdering ontstaan tussen deze firma en de andere
hoofdsponsor Pall Mail, vanwege onenigheid over de sponsorverhoudingen
binnen de WBA. O'Neill wilde alleen
doorgaan met het organiseren van
deze kampioenschappen, maar Mistral, de hoofdsponsor van Robby Nash
en Peter Gabrinha, verbood de twee
surftalenten hieraan mee te doen.

WEEKENDDIENSTEN
NIEUW

De vereniging Vrouwen Van Nu
heeft voor dinsdag 26 mei een excursie
door Noord-Holland georganiseerd.
Hiervoor vertrekt de bus 's morgens
om acht uur vanaf het Gemeenschapshuis. De rit voert naar De Rijp,
waar koffie met gebak klaar sta&t.
Daarna wordt een bezoek gebracht
aan het Betje Wolffmuseum, wellicht
interessant na de lezing van 6 mei. De
tocht wordt voortgezet naar Volendam, waar men een uurtje vrij heelt.
Om 14.30 uur scheept men in op 'de
boot naar Marken.
"
De kosten bedragen ƒ 28,50 per persoon, inclusief koffie met gebak, iJe
entree van het museum en de bopttocht.

Het echtpaar heeft behalve Anneke
(tal van Miss-bekroningen in binnenen buitenland, medewerkster aan vroegere televisieprogramma's en momenteel part-time werkzaam in de mode)
nog drie zoons en drie kleinkinderen,
die ook al rond de twintig zijn. Ze wonen allemaal in Zandvoort, zich vervelen is er voor het gouden bruidspaar
dus niet bij. De heer Geerts is bovendien een fervent puzzelaar en zijn
vrouw beleeft veel plezier aan haar
huis, aan winkelen, uitstapjes, ook
naar het buitenland, en verder heeft ze
de handen vol aan Boris en Bobo. De
twee poezen, een prachtige Pers en een
Seal Point, melden zich 's morgens om
vijf uur voor hun ontbijt. Uitslapen is
voor mevrouw Geerts dus niet weggelegd, maar haar goede humeur heeft er
in ieder geval niet onder geleden!

Men wil het wereldkampioenschap
dit jaar houden in de week van 16 tot
Het bleek echter niet mogelijk het en met 25 oktober, onder de naam Pall
bedrag te specificeren. Hieromtrent Mail Export Pro World Surf Cup. De

Weekend: 23/24 mei
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

Vrouwen Van Nu .«

en de tengere mevrouw Geerts hield
eens tijdens een storm een half uur een
lantaarnpaal omklemd eer er hulp
kwam opdagen. Toch bleven ze er negen jaar wonen tot ze uiteindelijk neerstreken in de Arie Kerkmanflat aan de
Lijsterstraat. „Een heerlijke woonomgeving," vinden beiden en het ziet er
dan ook niet naar uit dat ze daar nog
eens weggaan.

was er geen overzicht, maar het meeste geld zou voornamelijk besteed worden aan personeelskosten en vergaderingen, aldus wethouder Aukema in
een eerdere bijeenkomst met de stichting. De ƒ 40.000,- komt bij de ƒ
150.000,-, exclusief BTW, die de Zandvoortse ondernemers voor het evenement moeten opbrengen.
Waarschijnlijk vooral hierdoor is O'Neill van gedachten veranderd. De firTijdens besprekingen met mede-or- ma is al lid geworden van de Holland
ganisator Turmac Tobacco Company Surfpool.
is duidelijk geworden dat men door dit
bedrag het risico loopt, het evenement
kwijt te raken aan een andere badADVERTENTIE
plaats, 'alwaar de betreffende gemeente een andere mening is toegedaan'.
Volgens de voorzitter van de stichting,
Paul Zonneveld, kan bijvoorbeeld concurrentie van Scheveningen verwacht worden. Deze gemeente heeft
ten behoeve van de Holland Surfpool,
die in de eerste week van mei werd
gehouden, een bedrag van ƒ 50.000,beschikbaar gesteld.
De promotionele betekenis is volgens de organisatoren wel duidelijk.
De pers heeft hieraan uitgebreid aandacht besteed in dagbladen en tijdschriften en met onder andere ruim
zes-en-een-half uur televisiezendtijd
in Nederland. Zo ook in het buitenland, waaronder vooral Duitsland
maar bijvoorbeeld ook Australië.

VERENIGINGSNIEUWS

BURGERLIJKE STAND
Periode:
12 mei - 18 mei 1987
Gehuwd:
Meijer, Ronald en Van Schip, Cecilia
Adriana
Arnoldt, Ronald en Franken, Cornelia
Martina
Scheijde, Peter en Van Lobbrecht,
Marisa Claudette
Van der Zijpp, Edwin Wietze en Oxener, Hermina Gosina

ZANDVOORT - Tijdens een
feestelijke gala-avond op donderdag 28 mei in het Concertgebouw te Haarlem, zal de
Lions Club Zandvoort haar
Prix d'Humanité uitreiken.
Dit jaar wordt hiermee de
Stichting Oogkamp Himalaya
geëerd, waarvoor de Nepalese
oogspecialist dr. Yanta M.
Pradhan speciaal naar Nederland komt. Het komisch/muzikale duo Mini en Maxi, winnaars van de Zilveren Roos
van het TV-festival van Montreux, zal een avondvullend
programma brengen. Er zal
een loterij worden gehouden,
waarvan de baten ten goede
komen van de Stichting Oogkamp Himalaya.
Oogarts Gerard Smith uit Santpoort vertrok in 1984 met twee vrienden naar het bergdprpje Jumla in Nepal, waar hij met zijn Nepalese collega
Dr. Pradhon het eerste oogkamp inrichtten. Binnen tien dagen onderzochten zij meer dan elfhonderd ooglijders en opereerden met succes 259
blinden aan staar. In de volgende anderhalf jaar werden'"Vervolgens vijf
oogkampen georganiseerd.
De stichting is een organisatie van
deskundige vrijwilligers. Hun werk is
hard nodig, omdat in Nepal ongeveer

drie miljoen mensen oog-problemen
heeft. Naar schatting zijn vierhonderd
vijftig duizend van hen geheel of gedeeltelijk blind, terwijl er slechts drieëntwintig oogartsen werkzaam zijn.
Maar blindheid voorkomen is even belangrijk als genezen. Door goede voorlichting in de oogkampen en door adviezen aan zowel de autoriteiten als
aan de bevolking, tracht de stichting
ook hierin van nut te zijn. De Lions
vindt haar dan ook een voorbeeld van
naastenliefde. 'Door het prachtige
werk van deze expedities is m het leven van vele ooglijders en blinden de
zon weer gaan schijnen.

In de B-lijn blijft het echtpaar Peeman zeer goed scoren. Zo ook deze
week met 64,73%, waardoor ook de eerste positie in handen blijft. Tweede
werd het echtpaar Koning met
Ie, avondvullende theaterproduktie 61,61%, maar in de competitie blijft
'Sprakeloos'. Hieraan zal medewer- het echtpaar Paardebek op de tweede
king worden verleend door de danseres plaats.
en musicienne Sabine Bauer.
Het gelegenheidspaar Van BeekDe avond begint om 20.15 uur. Na /Lemmens werd eerste in de C-lijn met
afloop van het optreden, om ongeveer 59,38%, tweede een ander gelegenSlegers/Visser,
met
23.00 uur, is er bal in de grote foyer, heidskoppel,
met muziek van de Kennemer All 58,93%. De heren Overzier en Van de
Stars. Tijdens dit bal zal ook de trek- Staak staan nog steeds riant aan kop
king van de loterij plaatsvinden. in deze lijn, gevolgd door mevrouw Slegers op een goede tweede plaats.
'Goedkope loten en dure prijzen', zo
Het koppel Ten Broeke/Brandse
stelt de Lions Club. Een van de hoofdprijzen is een vliegreis voor twee perso- werd eerste in de D-lijn met 62,95% en
nen naar een willekeurige plaats in naderde daarmee de koplopers, de daAmerika. De opbrengst gaat naar de mes Keur en Notterman, tot op enkele
Stichting Oogkamp Himalaya. Dit be- procenten. Tweede werd woensdag het
antwoordt aan de doelstelling van de proefspelende echtpaar Potharst met
Lions Club, die tracht hulp te ver- 59,38%.
schaffen aan de zwakke en behoeftige
Voor meer inlichtingen kan men
mens.
zich wenden tot de wedstrijdleider,' C.
Kaarten voor deze avond zijn te Braun, tel. 14060, of mevrouw E. Viskoop bij het Concertgebouw, het ser, tel. 18570.
Zandvoorts Nieuwsblad, de kantoren
van het Haarlems Dagblad, bij Pieter
Joustra, Wilhelminaweg 24, en Jan
Keizer, Vinkenstraat 10, beide te
Zandvoort. Kosten ƒ 27,50. Voor inlichtmgen kan men zich wenden tot
Pieter Joustra, Lions Zandvoort-Aerdenhout, tel. 02507-15155.
Om de tweede bootwedstrijd te vissen toog Zeevisvereniging Zandvoort
afgelopen zondag naar Zeeland. Maar
liefst tweeëntwintig gegadigden meidden zich aan voor dit evenement op de
Oosterschelde. De vangsten waren die
dag goed, al was veel vis onder de maat.

Zeevisvereniging
Zandvoort bezocht
Oosterschelde
:

Oude en nieuwe spulletjes te koop
op braderie van Huize Bodaan

ZANDVOORT - Huize A.G. op het terrein van het bejaardenhuis,
Bodaan in Bentveld organi- Bramenlaan 2, Bentveld. Er is voldoende parkeergelegenheid. Indien
seert
voor
aanstaande
,
,
, . . . .zater,,
het regent, vindt de verkoop binnen
dag een braderie, inclusief een plaats.
veiling van meubelen en andere stukken. De opbrengst zal
ten goede komen aan de ontspannings-activiteiten van de
ZANDVOORT - Leerlingen bewoners. De braderie is voor
van Muziekcentrum Zuid- iedereen toegankelijk.
-Kennemerland verzorgen koDe opzet van de braderie is deze keer
mende week twee uitvoerin- nog
grootser dan in vergaande jaren.
gen. Zondag 24 mei treden zij Zo zal niet alleen Huize Bodaan spulop in de Muziekkoepel van de len aan de man brengen, maar ook de
ZANDVOORT - De traditioHaar lemmer hout, vrijdag 29 nabij - op de Zandvoortselaan - geves- nele Zandvoortse kortebaantigde
middenstand
zal
vertegenwoormei in de Waalse Kerk in digd zijn. Bij de kraampjes, die op het draverij wordt dit jaar op vrijHaarlem. De toegang tot beide terrein
van het bejaardenhuis worden dag 10 juli gehouden. Dit pooptredens is gratis.
opgesteld, heeft men een ruime keus pulaire gebeuren moet dooraan gebruiksvoorwerpen en curiosiDe uitvoering van zondag omvat het teiten en een grote hoeveelheid meu- gaan, aldus de voorzitter van
optreden van twee combo's. Een daar- belen. Behalve de door de midden- de organiserende Stichting
van is Michael's Project, dat onder lei- stand aangeboden artikelen, is alle Hippodrome Zandvoort, ook al
ding staat van Hans Kunneman. Dit waar door de bewoners ter beschik- kost het dit jaar veel meer incombo speelt voornamelijk eigen com- king gesteld. Zo ook allerlei handvaarposities in het popgenre en heeft een digheids-artikelen die zij zelf hebben zet om de financiën rond te
sterk swingend, eigen geluid. Hans de gemaakt. Tevens kan men een gokje krijgen. Voor 'De week van het
Ruiter heeft de leiding over het andere wagen met een rad van avontuur. On- paard' lukt dat echter niet, zocombo, Musical Noise. Dit speelt co- dertussen kan men op het terras te- dat deze geen doorgang meer
vers van recente nummers plus eigen recht voor een hapje en een drankje. kan vinden.
werk. Het 'geluid' van de band is 'ste-

Leerlingen MZK
presenteren
diverse stijlen

De strijd werd gewonnen door Ileo
Haak, en als tweede kwam Rob Dróse
uit de bus. Derde werd Herman Högkamer. De 'Zeeland-trofee' voor ;de
grootste vis werd gewonnen door Nico
Ruijgt.
;

Week van het Paard
gaat in '87 niet door

Op een groot podium zullen aan het
vig' en gaat in de richting van new eind van de ochtend diverse stukken,
wave. Het eerste optreden in de Mu- gedurende twee jaar verzameld, worziekkoepel begint om 15.00 uur.
den geveild. Dit overigens zonder opgeld. Op hetzelfde podium verzorgt de
Het concert van vrijdag 29 mei staat eenentwintig-jarige Zangeres Willeke
in het teken van de Haarlemse Clave- d'Estell enkele optredens. Willeke trad
cimbeldagen en wordt verzorgd door al eerder op tijdens onder andere de
jeugdige leerlingen. Het clavecimbel Voorjaarsbeurs en komt binnenkort
speelt deze avond uiteraard een grote nog uit in de eindronde van de Henny
rol, maar is niet het enige instrument. Huisman televisieshow.
Het is onderdeel van een muziekspel,
De braderie wordt eenmaal in de
samen met tal van andere instrumen- twee jaar gehouden om met de opten, zoals viool, accordeon, synthesizer brengst de recreatieve mogelijkheden
en slagwerk, en de blaasinstrumenten van de bewoners te vergroten. Dit jaar
blokfluit, fagot, en trompet. Het mu- zal het geld besteed worden aan audioziekspel heeft de naam 'Guus Muse- -visuele middelen. Zo wil men zich
laer'. Het concert begint om 19.30 uur. bijvoorbeeld video-apparatuur aanDe Waalse Kerk vindt men op het Be- schaffen, waarmee onder andere uitgijnehof te Haarlem.
stapjes kunnen worden gefilmd. Door
deze opnames later op een groot
scherm te vertonen, kunnen ook de
aan huis gebonden bejaarden enigszins meegenieten.
Daarnaast wil men de betrokkenheid tussen de bewoners en de Zandvoortse bevolking door middel van
deze braderie vergroten. Dit acht men
wenselijk om dat Huize Bodaan door
de situering in Bentveld enigszins geïZANDVOORT - Tot en met soleerd ligt van Zandvoort. Met oudeuit de directe omgeving worden de
aanstaande zondag heeft men ren
banden al wat verstevigd, door het
nog de gelegenheid om in het aanbieden van diverse diensten. Zo
Cultureel Centrum Zandvoort kan bijvoorbeeld geregeld worden, dat
de expositie 'Over schoenen en omwonenden hier de maaltijd kunnen
gebruiken. Daarnaast zijn er plannen
klompen' te gaan zien.
voor een voorziening, waardoor oudeuit de omgeving, in geval van ziekDe tentoonstelling toont allerlei ren
soorten schoenen en klompen, van bij- te, tijdelijk onderdak geboden kan
na twee eeuwen oud tot zeer modern worden.
Iedereen is welkom op de braderie,
schoeisel. Daarbij zijn balletschoenen,
trouwschoenen, naaldhakken, laar- zaterdag 23 mei van 10.00 tot 15.00 uur,
zen met plateauzolen, antieke schaatsen en zo nog veel meer. Ook van alles
wat daar zijdelings mee te maken
Vrijwillige Hulpverlening
heeft, is er te zien.

Nog enkele dagen
'Over schoenen
en klompen'

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis Geboren:
L. Davidsstraat. Eerste en derde Terry Roxanna, dochter van: Schaaswoensdag van de maand van berg, Marinus Cornelis en Goossens,
Anthonia Gerarda
17.30-18.30 uur.
Maarten Riek en Berry Johan HerHUURDÉRSSPREEKUUR NVH: 't man, zonen van: Westen, Johannes
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde AnthonJus en Smit, Marjolein Trudy
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 Liesbeth
Kyenne, dochter van: Schenk, Martin
uur.
Cornelis en De Wolff, Jennifer
Lesley Jennifer, dochter van: Foppen,
Arthur en Paap, Marijke Wilhelmina
Tibeaux Cassander, zoon van: Van
KERKDIENSTEN
Eijk, Nicolaas Gerardus en Bregman,
Michele Angelique
Weekend 23/24 mei
Overleden:
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Heijbroek, Pieter, oud 82 jaar
De expositie in het Cultureel CenZondag 10.00 uur: Ds. C.F.J. Antoni- Modder, geb. De Bas, Cornelisje Elisatrum, Gasthuisplein 9B, is nog geodes, coll. Jeugdwelzijn/Kinderbe- beth, oud 92 jaar
scherming
Tukker, Dorotheus Cornelis, oud 65 pend tot en met zondag van 13.30 tot
16.00 uur.
Kindernevendienst en crèche
jaar

Nog één wedstrijd en het seizoen 'zit
er voor de bridgers op. Vooral het clubkampioenschap is dit jaar een spannende aangelegenheid geworden, orndat nog drie paren hiervoor in aanmerking komen, te weten de herjsn
Emmen, mevrouw De Leeuw en -de
heer Braun, plus het echtpaar Spieïs.
Vader en zoon Emmen scoorden afgelopen woensdag goed met 64,59%, wat
hen een eerste plaats opleverde. Tweede werd het echtpaar Spiers niet
61,31%. In de competitie in de A-ljjn
nemen zij in dezelfde volgorde de kepposities in.

17373

Evenementen als de ponyrace, de
monsterkeuring en het carrouselrijden gaan dit jaar niet door. De belangrijkste oorzaak is, dat het jaarlijkse
subsidiebedrag voor evenementen, ƒ
16.000,-, niet meer door de gemeente
ter beschikking wordt gesteld. Uit dit
fonds kregen diverse kleine en grote
instanties, zoals bijvoorbeeld folklorevereniging De Wurf, en organisatoren
van evenementen een bijdrage. Voor
Hippodrome Zandvoort was hieruit
een bijdrage opzijgezet van ƒ 2500,- om
het tekort op te vangen. Vorig jaar
werd hiervan trouwens ƒ 2000,- uitgekeerd, omdat men voor het resterende
bedrag werd doorverwezen naar de garantiesubsidie van het VW.
Volgens voorzitter Johan Beerepoot,
heeft de Stichting Hippodrome Zandvoort niet voldoende geld om deze inkomstenderving op te vangen. Wel is
men van mening dat de kortebaandraverij moet doorgaan, al kost het dit
jaar een paar duizend gulden meer om
de gehele organisatie, inclusief jury en
sport-totalisator, naar Zandvoort te
halen. "Wij zijn afhankelijk van sponsoring, advertenties en een deel van de
opbrengst van de totalisator. De en-

tree bij deze evenementen blijft gratis.
Dus nu wij geen subsidie meer krijgen,
betekent dat, dat wij nog harder mbeten werken om het benodigde bedrag
bij elkaar te krijgen. Gelukkig doet' in
ieder geval wel de ABN weer mee.
Maar als de gemeente allerlei kosten
gaat doorberekenen, voorzie ik wel
problemen in de toekomst".
Het stichtingsbestuur keek vreemd
op, toen het in maart een rekening van
ƒ 1600,- kreeg voor diensten van !de
afdeling Publieke Werken, verleend in
juni 1986. Daarover bestond volgens
Beerepoot geen enkele afspraak. De
nota verscheen maanden nadat er was
afgerekend met de gemeente en Vfas
dus ook met opgenomen in de onkostenopgave van de stichting. De rekening
is dan ook teruggestuurd. Bovendien
is men van mening dat de gemeente
een dienstverlenende taak houdt en is
het in principe dus niet eens met doorberekening van man-uren.
"Wij hebben er begrip voor dat de
gemeente moet bezuinigen", aldus
Beerepoot, "maar hiermee slaat men
om naar de verkeerde kant. De salarissen zijn al begroot, dus als wij déze
gaan betalen krijgt de gemeente alle.en
maar extra inkomsten. Bovendien
hadden wij altijd de regeling, dat Publieke Werken het benodigde matenaal, als bijvoorbeeld dranghekken, op
één plaats afleverde en wijzelf voor het
plaatsen ervan zorgden", aldus Beerepoot.
•:
Het in rekening brengen van bijvoorbeeld brandstof, vindt hij nog ,redelijk, maar met het doorberekenen
van man-uren, zoals ook van de politie, 'dreigt Zandvoort af te glijden naar
een dorp waar niets meer gebeurt'.
"Juist nu wél zaken door lijken te gaan
als het Vendoradopark, het Beach Hotel en de verbouwing van Bouwes. Wij
moeten er attent op zijn, dat wij ons als
Zandvoort niet uit de markt prijzen".

De kortebaandraverij gaat dit jaar door.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
JUMPER FESTIVAL

Mode
Begijne Boetiek

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

SPECIALE AANBIEDING
KOLLEKTIE 1987

SPECIALE AANBIEDING

Ruime sortering, enige voorbeelden:
JUMPER normaal 59,NU 29,-

30% KORTING
op een gedeelte van
onze voorjaarskollektie

/1--

AART VEER

J. BLUYS
•'^
DE SPECIALIST IN AL uw
BLOEMWERKEN

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 1 20 60

NU 49,GROTE KROCHT 19

ZANDVOORT

Weersverwachting
tot eind
BEACH AND
BODY SHOP
augustus
HÉÉL VEEL ZON !

verfijnde
smaak

Grote Krocht 25
tel. 14404

J4f? BLOEMENHUIS

VEST normaal 89,-

OP ZATERDAG ƒ /.2.5

GROENTE EN FRUIT

Examentijd!
Bij ons slaagt
u altijd!

NU 49,-

w&de met 'n

HET PARGDL

Voor service en kwaliteit
wint „ERICA" altijd

JUMPER normaal 98,-

Kom daarom eens KIJKEN IN
ONS WINKELTJE.

Heel veel mensen hebben ook een
verfijnde smaak waar het oogmode
betreft. Uw nieuwe bril bewijst dat u
een goede neus had voor het smaakvolle. Het bij uwgezichteigene. Uwbrilrecept is bij ons in goede handen.

Wij hebben volop badkleding.
UNIEK VOOR ZANDVOORT.
O.a. uit IBIZA, BALI, ST.
TROPEZ

Grote Krocht 24 - Zandvoort

Maar ook voor uw
zomerkleding, lingerie,
accessoires en tassen kunt u
bij ons terecht!

*•5.
gedipl. oogmeetkundige o.v.-contactlensspeciahst A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

OPTIEK SLINGER

Gevr. v. direct

Vr. Kamerhulp
boven 25 jr.
Hotel T. Faber Jr
Poststraat 9

-

Zandvoort

Grote Krocht 20 B
t.o. Albert Heijn. Tel. 15697
geopend dinsd. t/m zat. 10.0018.00, vrijdag koopavond, zon.
en ma. 13.00-18.00

GROTE KROCHT 28, ZANDVOORT
TEL 02507-15734

-

tel. 13588

•IHHBHI^BHMHHHHH^^HMBMHHi^^H^^^HMiHHH

heeft de prijs gedropt.

Voor elk wat wils !!!

Drop, drop en nog 'ns drop. Kies uit boerderijdrop, dubbelzoute drop, mintdrop, gekleurde dropstaafjes, sterrebeelddrop, yoghurtgums, dropwolkjes, geveldrop, colagumf lesjes, winegums,
fabeftjesdrop, kokindjes, salmiak-rondo's, cherry-colagums, vruchtendropstaafjes, dropgezichten, menthol-kruisdrop, salmiakmunten, Hema-drop,
Engelse drop, gekleurde dropvoetjes, salmiakruiten,
^verkeersdrop, griotten, muntdrop, honingdrop, katjesdrop, hoestmelange,
salmiakpastilles en mini Engelse
drop. Naar keuze 250 gram. *^ss^rry^' ^ ^
2.35 NU 1.95

Hï_.. l

Vruchtensalade.
Bakje a 200 gram
295
£50
Boerenwit of
boerenbrum
Gratis gesneden
^ 2 30

Mintchocolad
butterscotchsticks
Doos a 100 gram 2 75

NU

Boeren snijworst.
100 gram 1.45

875

„50
Leverworst speciaal per
stuk a 400 gram
225 . «j 95
Caba Caisoni blanco
en rosso Frisse en
fiuitige. witte uf rode
ltalkiansetafelwi|n
Inh l Mei 6 95

Gekookte
schouderham
150 gram 2 -

, 170

NU l.
Aanbiedingen geldiR t m J i mei 1U8/

Jonge Goudse kaas
48+. l kg 10-

MANSION HOUSE

BIANCO

LIQUEUR

WHISKY

2S5

Wener aardbeientaart gevuld met
banketbakkersroom

125.

Krentenbollen
Zak a 4 stuks
185

DOLFI FRAISE

KIWI-salade. Bakje a
200 gram 3.35

120=

„35

Papnka
knabbelnoten
250 gram 2 95

NU

Katenspek zonder
zwoerd 100 gram 140

MARTINI

Aardbeienvlaai
met slagroom
en heel veel
verse aardbeien
11.75

HEMA
Echt Waar VoorJe GeldJ

5

95

18? NU 14.
REGNIER
CRÈME D

95 JOSÉ cutRvu
•
BIANCA I t O o

95

VtUVtAMIUI

•

VIN MOUSbt

NU!8?
95

BOKMA

45
i

(-001 BRASI1
en D ÜRflNGO

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment
COljnhlanÖel

verzorgd en bezorgd

Dan Oecrasen bo S5S5ST"Z8"dv°°"
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Zandvoort 75 wint glansrijk
in Arend Volkers-toernooi
ZANDVOORT - Zandvoort
'75 sloot het voetbalseizoen prirna af door in het eigen Arend
Volkers-toernooi de overige
teams duidelijk achter zich te
laten. In een sterke en spannende finale bleef Zandvoort
'75 concurrent DSC'74 met 3-1
de baas. De overwinning was
voor de naar Concordia Hillegom vertrekkende trainer Gerard Nijkamp een leuk afscheidscadeau.
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Schoolhandbaltoernooi
aanstaande zaterdag

ZANDVOORT - Zaterdag 23
mei organiseert Zandvoort'75
haar laatste senioren-toernooi
van dit seizoen. Er zal door
tien elftallen om de eerste
plaats worden gestreden.
Door bemiddeling van het
sportbureau Expersport uit
Haarlem
slaagde
Zandvoort'75 erin om dit toernooi
met drie elftallen uit Engeland te kunnen organiseren.

ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag organiseert de handbalvereniging ZVM het jaarlijkse Schoolhandbaltoernooi
op de verharde velden in het
binnencircuit. Ook dit keer is
de ZVM erin geslaagd een goed
programma samen te stellen,
en zullen alle Zandvoortse
scholen deelnemen aan dit
toernooi. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur terwijl de
prijsuitreiking om 17.00 uur
wordt verwacht.

De Engelse teams zijn genaamd: Elmton Road, Kings
Head en Antlers and Gadeside. De
Nederlandse deelnemers zijn:
Odin, Zandvoortmeeuwen, ZTA,
Schoten, VVRA en Zandvoort'75
met het derde en vierde team. Na
afloop zal met medewerking van
een Zandvoortse discotheek een
slot-avond voor de leden met introducés worden gehouden.

voetbal

Uit de finale blijkt dat de vierde klassers het goed deden tussen de derde
Idassers. Zo won Zandvoort '75 eerst
van Zwaluwen met 2-1, speelde gelijk
tegen VVRA (2-2) en zegevierde over
DWS met 2-1. Deze resultaten waren
voldoende voor een plaats in de finale.
In de B poule kwam DSC'74 eveneens
tot twee overwinningen en één gelijkspel en plaatste zich ook voor de finale.

Evenals vorig jaar komen zowel
meisjes als jongens in het veld. Vorig
jaar werd de Plesmanschool winnaar
bij de meisjes terwijl bij de jongens de
Oranje Nassauschool de winst pakte.
De wisselbeker (totaal meisjes en jongens) ging definitief naar de Oranje
Nassauschool.

In het spectaculaire slot van deze
partij wist Philip van de Heuvel Zandvoort'75 op een 2-1 voorsprong te brengen. DSC gooide alles op de aanval en
dóór de geboden ruimte kon Zandvoort'75 de strijd definitief beslissen. Luit Veenstra (I.) speelde zijn laatste wedstrijd in het eerste team van ZandPaul Longaroux rondde een vloeiende voort'75.
Foto: Bram Stijnen
aanval bekwaam af, 3-1.
door de familie Volkers.
team te hebben verdedigd gaan Wim
De derde plaats ging naar VEW dat
van Straten, Luit Veenstra en Ruud
Behoudens het afscheid van trainer van der Putten het rustiger aandoen en
DWS met 4-1 versloeg. Zwaluwen pakte'een vijfde plaats door een 2-1 winst Gerard Nijkamp waren er bloemen voetballen volgend jaar in een lager
op KMVZ en de zevende plaats was voor een drietal spelers die niet meer team van Zandvoort'75. Een verlies
voor SVB dat WRA met 2-1 versloeg. in het eerste spelen volgend jaar. Na van routine dat door de jeugd opgevanNa afloop werden de prijzen uitgereikt jarenlang de kleuren van het eerste gen moet worden.

Doelpuntrijk zaalvoetbal
bij start ZVM-toernooi
het toernooi met een wedstrijd tegen
Nihot, met een zeer spectaculair gevecht. Beide teams hielden elkaar in
evenwicht met de fraaie score van 6-6.
In poule 2B de minste doelpunten
maar toch attractief zaalvoetbal dat
uiteindelijk een overwinning opleverde van Tum Tum Ajewe Sport met 2-1
op Keur Glas.

In de veteranen/recreanten poules
eveneens gelijkwaardige tegenstanders met overwinningen met minimaal
verschil. De veteranenkampioen van
vorig jaar Banana had erg veel moeite
met het zich fel verwerende Lippies
Spijker Boys. Na een sensationeel scoreverloop wist Banana nipt met 5-4 te
zaalvoetbal
zegevieren. In de B poule gaven de ve\ i
teranen van Zandvoort Centrum en
Na een eerste avond valt er natuur- Rinko elkaar weinig toe. Rinko was
lijk weinig te zeggen wie de favorieten iets nauwkeuriger en boekte een moeizijn, maar dat de krachtsverhouding zame 4-3 winst.
gering is bleek wel uit de uitslagen. Zo
In de hoogste afdeling van dit zaalopende Bloemenkiosk Han van Baekel
voetbalgebeuren is het nog even wennen. Wel technisch hoogstaand spel
ADVERTENTIE
doch er werd weinig risico genomen
waardoor niet al te veel spektakel voor
de doelen. Pim Janssen, altijd wel goed
voor een finaleplaats, verloor direct belangrijke punten door van Hong Kong
Mimi's met 4-3 te verliezen. De titelhouder van vorig jaar Stam Fashion
kreeg tegen HB Alarm de betere kansen maar maakte daarvan te weinig
gebruik. Nu werd toch wel gewonnen
maar netaan met 3-2. HB Alarm bleef
zodoende lang uitzicht houden op een
gelijkmakende treffer doch kon aanvallend Stam niet verontrusten.

Korver Sport-Pim Janssen; 15.00 uur
Reprox-Textlite.
Maandagavond: 18.45 uur Rabbel
Boys-Bluys; 19.30 uur Eetcafë Vraagteken-Pim Janssen Olds; 20.15 uur
Luykx-Auto Versteege; 21.00 uur Keurglas-Scandals; 21.45 uur 't Hemeltje-St.
Tropez; 22.30 uur Stam Fashion-Big
Mouse.
Dinsdagavond: 18.45 uur Rinko-Niko
vet.; 19.30 uur York Optiek-The Hairshop vet.; 20.15 uur Aurora-Luiten BV.;
21.00 uur Zandvoort Centrum-Bakkerij E. Paap; 21.45 uur De KlikspaanHong Kong Mimi's; 22.30 uur ReproxCecils.
Woensdagavond: 18.45 uur LippiesLammers Boys; 19.30 uur Effectenbeurs vet.-Zandvoort Centrum vet.;
20.15 uur Geerling-Nihot; 21.00 uur
Tum Tum-Grillbar Keur; 21.45 uur
Play in-HB Alarm; 22.30 uur Bax Zeefdruk-St. Tropez.

ZANDVOORT/ZAANDAM - delen met ZZS-zwemster Karen van
Desondanks één, twee en drie
In de zwemkring Noord-Hol- Nek.
Zeeschuimers op de ereplaatsen.
land zijn de Zandvoortse
kunstzwemsters van de Zwem Bij de duetten in de categorie 3/4,
& Poloclub de Zeeschuimers meisjes zonder B-diploma (A-diploma
het hoogste) scoorde Ingrid'
gevierde kampioenes, want het is
Kraaijenoord/Sabina Blom met muafgelopen weekend sloten zij ziek van Mai Tai het hoogst met 56.20
de uit vier wedstrijden bestaan- en liet het Zeeschuimer-duet Annerose
de verenigingscompetitie af Abbenes/Ditte Valk op muziek van Made tweede plaats niet verloren
met een geweldige overwin- donna
gaan want zij scoorden 53.60 pnt. en
ning. In Zaandam konden de bleven daarmee de concurrentie van
Zandvoortse kunstzwemsters ZZS Zaandam, DWT Haarlem, Zwepho
in muziek-uitvoeringen zich Hem duidelijk voor. In de hoogste caweer Anoek Noordercreatief zeer goed uitleven tegorie scoorden
Wester met 67.40 voor een
want de zeven-koppige KNZB- vliet/Saskia
eerste plek, gevolgd door twee duetten
jury waardeerde de uitvoerin- van ZZS.
gen van de Zandvoortse meiskwam het meeste spektajes uiterst hoog. De voorsprong kelNatuurlijk
de uitvoeringen van de groepen.
van 109 punten in de (verplich- Op bij
muziek van „Mon Homme" bleven
te) techniekwedstrijden liep de Zeeschuimsters Anita de Boer, Vadaarmee uit tot 133 ten opzich- nessa Noordervliet, Marjolein van de
Daphny Paap en Resi Abbenes
te van naaste concurrente ZZS Meer,
kunstzwemsters van DWT uit Haaruit Zaandam. Een duidelijk be- de
lem, WZ&PC uit Purmerend en ZZS
wijs dat onze kunstzwemsters uit Zaandam duidelijk voor. Deze zeer
uit Zandvoort niet alleen de jeugdige kunstzwemsters maakten in
laagste categorie duidelijk furore
„techniek" zo goed beheersen de
met hun aantrekkelijk gezwommen
maar ook toppers zijn bij het uitvoering.
zwemmen van een solo, duet of
Ook in de middencategorie 3/4 was
groep.
xX

r

zwemmen

Het begon al meteen goed met een
solo van Sandra Dijkzeul op Superdisco-muziek die met 50.60 pnt. na nauwelijks enige weken trainen een fantastische 3e plaats noteerde. Kunstzwemster/clubgenote Ingrid Duivenvoorden, die wegens ziekte zelf niet meezwom, had deze solo met Sandra
ingestudeerd. Want zo gaat dat bij de
kunstzwemafdeling van de Zeeschuimers. Op het hoogste kunstzemniveau
noteerde Anouk Noordervliet met haar
technisch zware solo-uitvoering 65 en
de hoogste punten. De zeer hard trainende Saskia Wester liet nu voor haar
solo een verdiende tweede plaats vastleggen met 62.20 pnt. en bleef daarmee
clubgenote Arlet Sandbergen net voor
die haar derde plaats (61.00 pnt.) moest

het weer de Zeeschuimers-ploeg die
met de hoogste punten ging strijken.
Nu waren daarvoor verantwoordelijk
Sabina Blom, Linda Paap, Ditte Valk,
Vivian Croes, Sharon Kerkman, Annerose Abbenes, Sandra Dijkzeul en Sandra Paap die op een bekende mix van
Glenn Miller melodieën een puntgave
kunstzwem-muziekuitvoering te zien
gaven. En dat dat allemaal zo voortreffelijk liep was ook te danken aan het
trainingswerk van Dolfijn-kunstzwemster Annet ter Heijden die vooral de
laatste weken zich zeer intensief met
dit enthousiaste groepje meisjes heeft
beziggehouden. De score werd uiteindelijk 56.40 pnt. ZZS uit Zaandam
scoorde 53.70 pnt. gevolgd door
WZ&PC uit Purmerend.
Met bijna vier volle wedstrijdpunten
wist de Zeeschuimer-groep in de hoogste categorie concurrente ZZS Zaandam in een tweestrijd te verslaan. De

Zondag: 10.30 uur Rinko-Gemeente
Zandvoort; 11.15 uur Imex vet.-Effectenbeurs vet.; 12.00 uur Pim Janssen
Olds-De Klikspaan vet.; 12.45 uur H. v.
Baekel-TZB Sports Cup; 13.30 uur
DVS-Grillbar Keur; 14.15 uur Peter

PEETERS
ZANDVOOKT
Haltestraat 56, Zandvoort

Er zullen zondag in de sporthal tal
van kraampjes zijn, die alleen bedoeld
zijn voor mensen die gebruikte goederen en zolderopruimingen kunnen bieden. Nieuwe spullen worden niet toegelaten. Ook zijn er een aantal randactiviteiten te zien. De wereldkampioenen
Kindersteolzitten 1987 zijn uitgenodigd, een Hillgemomse pottenbakker
zal een demonstratie geven en voor de
jeugdige bezoekers is er een kinderplaybackshow. De muziek wordt verzorgd door een drive-in discotheek uit
Hillegom. Sporthal Treslong ligt aan
de Parklaan 5. De markt is gehopend
van 10 tot 16.30 uur. Toegang bedraagt
3 gulden volor volwassenen en ƒ1,50
voor kinderen. Voor meer informatie:
tel: 02520-17552. '

' Bij de Zandvoortse fietscross-wedstrijden waren in het verleden altijd veel spectaculaire momenten te beleven.
(Archieffoto)

ZANDVOORT - Op de cross-

baan in Zandvoort-Noord
wordt zaterdag een groots
fietscross-festijn
gehouden,
waaraan onder andere enkele
nationale en internationale
kampioenen zullen deelnemen. Maar ook Zandvoortse
fietscrossers zonder wedstrijdervaring kunnen in een speciale klasse meedoen. Stevige
kleding, handschoenen en een
helm zijn verplicht.
Uiteraard moet de crossfiets in goede staat verkeren, want er wordt bij
deze wedstrijden veel gevraagd van
het materiaal. En ook van de rijders
natuurlijk, maar voor ieder is er wel
een passende categorie. Onervaren rijders kunnen terecht bij de categorie

'recreanten'. Bovendien zijn er verschillende leeftijdsklassen, want deelname is mogelijk voor jongeren van
zes jaar tot 'zeventien-plus'. Aan de
wedstrijden doen onder andere leden
mee van de fietscross-verenigingen
van Noord- en Zuid-Holland en midden Nederland. Daaronder bevinden
zich enkele nationale en internationale kampioenen. De rijders en rijdsters
in de diverse klassen doen niet veel
voor elkaar onder, zodat er op .een
spannende strijd gerekend kan worden.
De wedstrijden worden georganiseerd door de Zandvoortse Fietscross
Vereniging, waartoe ook de Nederlands Kampioen Junioren 1986, Jeroen Vrees, behoort. Gelijk het landelijke verschijnsel loopt de animo voor
het fietscrossen enigszins terug, maar
de Zandvoortse vereniging telt nog elf
zeer actieve leden, die regelmatig hier

en daar bekers in de wacht slepen. Er
wordt dan ook wel elke dinsdagavond
gezamenlijk getraind om de techniek
bij te schaven en de rondetijden scherper te stellen. De crossers worden gecoached door Ton Nachtegeller, die
momenteel nog wat extra vaardigheden opdoet met een cursus bij de Koninklijke Nederlandse Wielrenners
Unie.
De wedstrijden worden gehouden op
de crossbaan aan de Thomsonstraat
nabij circuittunnel Oost en beginnen
om 12.00 uur. Inschrijven is mogelijk
tussen 09.30 en 10.30 uur, waarna iedereen de gelegenheid heeft om nog
wat te trainen. Degenen die geen lid
zijn van een vereniging en dus geen
licentiekaart hebben, moeten om mee
te kunnen doen een dagkaart kopen.
Deze kost ƒ 5,-, waardoor de deelnemer
tevens verzekerd is. Licentiehouders
betalen/2,50.

Zandvoorts
kampioenschap
snelschaken
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaakclub houdt
vanavond, donderdag 21 mei,
voor de achtste keer het snelschaak-kampioenschap
van
Zandvcort.
Dit evenement is bedoeld voor schakers, die in meerdere partijen van
tweemaal vijf minuten per persoon, de
strijd tegen de klok willen opnemen.
De strijd vindt plaats in het Gemeenschapshuis waar men vanaf 20.00 uur
welkom is.

Sterk spel levert Z75
dames derde plaats op
HAARLEM - Het dameszaalvoetbalteam van Zandvoort'75 deed zaterdag jongstleden in de Spaarnehal te
Schalkwijk mee met het door
HBC georganiseerde „Kanshebbers-toernooi" en behaalde
daar een zeer verdienstelijke
derde plaats. Een resultaat dat
er zijn mag in dit zeer sterk
bezette toernooi.
zaalvoetbal

De negen Zandvoortse dames van dit
team gaan aangevuld met vier speelsters deelnemen aan het Pinkstertoernooi te Poissy in Frankrijk. Het toernooi duurt vier dagen en kent zestien

Vlooienmarkt in
HiDegomse sporthal
Op zondag 24 mei wordt in sporthal
Treslong te Hillegom een vlooienmarkt gehouden. De organisatie van
dit gebeuren is in handen van de Hillegpmse onderneming 'Collector Service'.

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) heeft Nederland in kringen ingedeeld. In de kring Noord-Holland, waarin de kunstzwemsters van
de Zeeschuimers zo succesvol opereren, is nu het plan opgevat om twee
zogenaamde kringplpegen te formeren
die tegen andere kringen wedstrijden
zullen gaan houden. In een wedstrijd
op 13 juni a.s. in Haarlem (Frederiksparkbad) zullen de kunstzwemsters
strijden voor een selectieplaats in deze
twee kringploegen. Gezien de hoge
punten van de Zandvoortse equipe zullen er ongetwijfeld veel „Zeeschuimsters" in deze nieuwe ploegen worden
opgenomen. Dat betekent wellicht
zwemwedstrijden
in
Gelderland/Overijssel of in de kring Den Haag. In
ieder geval slaan de kunstzwemsters
duidelijk hun Zandvoortse vleugels uit
in het land.

Acht teams namen deel aan dit evenement, verdeeld over twee poules van
vier. De Zandvoort'75 dames, die als
underdog waren gestart, behaalden
prima resultaten. Door winst op DSS
met 3-0, verlies van FC'84-2 met 4-0 en
een gelijkspel tegen DVVIJ, (0-0) werd
een fraaie tweede plaats behaald. In de
strijd om de derde en vierde plaats
moest Zandvoort'75 aantreden tegen
het gerenommeerde team van FC'84-1.
Dit team staat al jaren aan de kop in de
competitie en dat gaf niet al te veel
zicht op een derde plaats. Toch waren
de Zandvoortse dames veel sterker en
speelden de bal uitstekend rond. Na
een goede doorbraak van Bianca Visser, veroorzaakte een FC'84 speelster
een strafschop. De strafschop werd
door specialiste Nancy Clark keihard
en onhoudbaar ingeschoten, 1-0. Hierna probeerde FC'84 van alles om de
gelijkmaker te forceren, hetwelk door
geweldig verdedigen van Patricia
Bluijs, Nancy Keuning en Mascha de
Wilde niet lukte. Keepster Katja van
Zeeland zorgde vlak voor tijd met enkele fraaie reddingen, dat de volle
winst voor Zandvoort'75 was. De derde
plaats werd zodoende geheel onverwacht maar zeker dik verdiend voor
Zandvoort'75.

Vrijdagavond: 18.45 uur Nihot L.-Luiten BV.; 19.30 uur Zandvoort Centrum
vet.-Gemeente Zandvoort; 20.15 uur
Banana vet.-Lammers Boys; 21.00 uur
Tum Tum-REA; 21.45 uur Nike Sportshop-Bax Zeefdruk; 22.30 uur HB
Alarm-Smit Sportprijzen.

Kom
naar ons toe
en maak kans
opeen
van de vele
prijzen.

Vliegerwedstrijd
op parkeerterrein

V

Groots fietscross-festijn in Noord

Programma komende week te beginnen op donderdagavond: 18.45 uur
York Optiek-Lippies; 19.30 uur Nihot
vet.-Bluys Ned.; 20.15 uur AuroraLuykx; 21.00 uur Bakkerij E. PaapScandals; 21.45 uur Textlite-Play-in;
22.30 uur De Klikspaan-St.Tropez.

SPEELFILMS
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Dit jaar zijn de verwachtingen hoog
gespannen, aangezien alle scholen in
de gelegenheid zijn gesteld om op de
handbalvelden te komen trainen en
aanwijzingen te krijgen van diverse
ZVM handbaltrainers. Een bijzonder
leuk initiatief van de nieuwe jeugdcommissie van de Zandvoortse club,
die daarmee hoopt dat het spelpeil nog
beter wordt en dat de verschillen tussen de diverse scholen kleiner worden.
Ook nieuw is dat dit jaar het schoolhandbaltoernooi wordt gesponsord,
wat noodzakelijk was geworden om de
toch voor ZVM hoge kosten te kunnen
opvangen, mede doordat de gemeente
ZANDVOORT - Voor de
de vorig jaar toegekende subsidie heeft achtste keer wordt aanstaande
ingetrokken. ZVM is dan ook zeer content dat hotel-restaurant Delicia finan- zaterdag, 23 mei, de vlieger-klassieker om de 'Zilveren
cieel een bijdrage heeft verleend.
De actieve Zandvoortse handbalver- Vlieg' gevlogen. Dit zal plaatseniging hoopt dat het opnieuw een vinden op het 'Fly Away Vliegsportief toernooi gaat worden met veel
publiek om de scholen aan te moedi- veld', het BP-parkeerterrein
gen. Als extra trekpleister volgt om in Zandvoort-Zuid.
13.00 uur een handbalwedstnjd tussen
De wedstrijden vinden plaats in het
de leerkrachten en de scheidsrechters. kader van de Zandvoortse Open Kampioenschappen. Ook telt deze traditionele vliegerwedstrijd mee als voorronde voor de NK '87 Stabiel, waarvan de
finale in september wordt gevlogen.
De vliegers moeten zaterdag gedurende een uur op één punt in de lucht
blijven staan.
De deelnemers kunnen zich vóór 14.00
uur met hun vlieger aanmelden op het
Fly Away Vliegveld. De inschrijfkosten bedragen ƒ 5,-, voor leden ƒ 2,50.
„Mars Gounod" van Sylvia Mettes,
De Zilveren Vlieg, ontworpen door
Saskia Wester, Petra Holst, Ingrid de Bentveldse beeldhouwster Bep
Kraaijenoord,
Arlet Sandbergen, Sturm-Van den Berg, stelt een echte
Anouk Noordervliet en Joanne van de zilveren vlieger voor, met een vlieg
Meer leverde 62.10 pnt. op. Een uitvoe- erop afgebeeld, het geheel op een marring, die met veel precisie en gevoel meren voetstuk. Tijdens de eerste javoor muziek-interpretatie door deze ren werd deze trofee ter beschikking
zwemsters werd uitgevoerd, oogstte gesteld door de Zandvoortse VW, laook bij het publiek veel waardering. In ter door sociëteit Duysterghast. De
het eindklassement verdienden de Zee- eerste winnaar was Pieter Takens uit
schuiver-kunstzwemploeg een prachti- Overveen, in 1978, de laatste Eline Stege Ie plaats-beker die zeker in de prij- vens-Goghly uit Haarlem, in 1986. Zij
zenkast van de Zeeschuimers een ere- was tevens de eerste vrouwelijke winnares.
plaats krijgt.

Kunstzwemsters kampioen
in de kringcompetitie

In de finale waren de Zandvoorters
gebrand revanche te nemen, daar in de
competitie tweemaal verloren werd
van DSC'74. Daar de gasten er alles aan
gelegen was om voor de derde maal, dit
seizoen, Zandvoort'75 te verslaan werd
het een prachtige finale. Van beide zijden goed voetbal en een DSC'74 dat een
0-1 voorsprong nam. Dennis Keuning
zorgde voor de gelijkmaker waardoor
een verlenging noodzakelijk was.

ZANDVOORT - De kop is er
af van het 17e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi dat
gedurende zes weken plaatsvindt in de Pelikaanhal. En direct al kwamen de liefhebbers
van goed, spannend en doelpuntrijk zaalvoetbal aan hun
trekken. De eerste avond leverde drie en veertig doelpunten
op en de komende weken zullen daar ongetwijfeld de nodige
treffers bijkomen.

Z75 toernooi
met deelname
uit Engeland

deelnemende teams uit vijf Europese
landen. Zandvoort'75 gaat proberen
om de Nederlandse voetbalfaam waar
te maken. Voor het tweede dames zaalvoetbalteam van Zandvoort'75 is nog
plaats voor nieuwe leden. Inlichtingen/opgave bij zaalvoetbal-coórdinator
Henk Vermeulen, telefoon 12324.

Tennisclub
Zandvoort
Uitslagen zondag 17 mei
TCZ 1-Overburg l 6-2, Valkencourt 1TCZ 2 8-0, TCZ 3-Holy 2 5-3, TCZ 4Leidse Studenten l 8-0, TCZ 5-Nw. Ven- '
nep 2 3-5, Merlenhove 8-TCZ 6 6-2, Santana l (heren)-TCZ l 2-4, Slotervaart l ,
(heren)-TCZ 2 5-1, Merlenhove l
(jeugd)-TCZ l 6-2, TCZ 2 (jeugd)-Kikkers l 4-4.
Programma zondag 24 mei
ELTV 3-TCZ l, TCZ 2-Leeuwenbergh ,
3, Aemstelspelers 2-TCZ 3, Heemstede '
1-TCZ 4, VVGZ 2-TCZ 5, TCZ 6-HBC l, .
TCZ l (heren)-Nootdorp l, TCZ 2 (heren)-DEM l, TZC l (jeugd)-Kontakt l,
Hillegom 2 (jeugd)-TCZ 2.

Judoprijzen voor
jonge Zandvoorters
ZANDVOORT/TILBURG In een internationaal judotoernooi in Tilburg werden opnieuw goede resultaten behaald.
Bij de jongens van 16 tot en met 18
jaar tot 78 kg. was Ben Rietdijk veel te
sterk voor de anderen en legde beslag
op een prachtige eerste plaats. Zusje
Eva Rietdijk deed hier niet voor onder
en scoorde eveneens een eerste plaats.
Dat deed zij m de klasse 9 tot en met 11
jaar boven 45 kg.

Degradatie carrouselgroep
MUIDERBERG - De carrouselgroep Sandevoerde I van
Manege Filip Dros aan de Keesomstraat, die afgelopen zondag deelnam aan de Nederlandse kampioenschappen carrousselrijden kwam niet al te
best uit de voeten. In manege
Any Dale te Muiderberg eindigden de Zandvoorters als één na
laatste en daarmede werd degradatie een feit van de B poule
naar de C poule.
Ondanks de intensieve training, die
de zestien amazones en ruiters de afgelopen maanden onder leiding van mstructeur Filip Dros ondergingen,
slaagde de groep er niet in tijdens dit
hippische evenement enige voet aan de

grond te krijgen. De juryleden van de
Verenigde Carrouselclubs Nederland
konden gelet op de prestaties van de
Zandvoortse ploeg niet anders beslissen dan dat aansluiting bij de top voorlopig niet te realiseren valt. Van de tien
deelnemende ploegen in de B klasse
wist Sandevoerde beslag te leggen op
een negende plaats met 32.47 punten.
Degradatie naar een lagere klasse was
daardoor onvermijdelijk.
In dit prachtige evenement eindigde
Ruitersportcentrum Amersfoort op de
eerste plaats met 39.075 punten wat
een kampioenschap inhield. Als laatste
eindigde Manege Levenslust uit Waarland met 29.88 punten en moet eveneens met degradatie genoegen nemen.
De carrouselgroep van Sandevoerde
gaat vol goede moed volgend jaar proberen het verloren terrein terug te pakken en zal de training nog intensiever
aanpakken.

6.'
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G. ZWINKELS
Haltestraat 30
'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

Tel. 12175

Vrijdag 22 mei om 19.00 uur
GROOTSE HEROPENING VAN

VOORJAARSAANBIEDING
Vinyl Behang
van 24,95
voor l S/j / ö

Chinees-, Indisch- en Vegetarisch Restaurant

VOORDEELPAKKET
1 kg Paardebieflappen
500 gr. Paardebiefstuk
1 hele Paardeworst

„CHEUNG SAU KUNG"
Tuinbeitsen

10% Korting

SUPER VOORDEEL

250 gr. Paardebiefstuk

Ons Chinees restaurant is het enige in Nederland waar men
vegetarische Chinese gerechten kan krijgen.

1 kilo Schouderkarbonade

Deze feestelijke heropening zal een uitgebreid programma bevatten:

100 gr. Berliner

Oproeping jaarlijkse algemene
ledenvergadering afdeling Zandvoort van
het Nederlandse Rode Kruis

Chinees-, Indisch- en Vegetarisch Restaurant

Z i j l s t r a a t 77, H A A R L E M , tel. 023-310471

EVEN LEKKER
D'R UIT IN DE
BONTE WEVER

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW 'ECHTE BAKKER".

Vrijdag en zaterdag
Pain de Tigre
ƒ 1,-

Hogeweg 28
Te huur op jaarbasis

RReits
„Uis enSpecialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

opslagruimte
49 m2 met vrije ingang
Industrieterrein
NOORD
Tel. 02507-17930 of
14604

Voor a/s het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

Vis ragout
Fruits du mer
Rijk gevuld met een keur aan vis en garnaaltjes
nu 8,25 p. pond

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

JUPITER
Raadhuisplein 15
Tel. 02507-12838

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

Donderdag 28 mei 1987, Hemelvaartsdag, aanvang 20 00 uur. vindt in de Sporthal Bankras te Amslelveen een eenmalig laleitenmsevenement op wereldtopniveau plaats

„CHEUNG SAU KUNG"

ECHT FRANS... JE PROEFT'T!

Echte Bakker Balk

TAFELTENNISKAMPIOENEN
STRIJDEN OM DE
DUTCH GRAND PRIX

Tot ziens bij

Het bestuur van de afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode
Kruis roept op grond van artikel 9 van de statuten haar leden op tot het
bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op 5
juni 1987 om 20.00 uur in het Rode Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14.
Behalve de huishoudelijke agendapunten is tevens een voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement als agendapunt
opgevoerd.
Voor het geval het voor deze wijziging vereiste aantal aanwezige gewone leden dat nodig is voor het rechtsgeldig nemen van een besluit tot
wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, niet aanwezig
blijkt te zijn, zal aansluitend een tweede algemene ledenvergadering
worden gehouden (e.e.a. op grond van artikel 19 statuten en artikel 21
huishoudelijk reglement).
De gewone leden kunnen vanaf heden kennisnemen van zowel de
agenda van de algemene ledenvergadering als de te wijzigen statuten
en het huishoudelijk reglement van de afdeling op
maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur
dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur
donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur
ten kantore van de afdeling Zandvoort, Nic. Beetslaan 14,
Zandvoort.

Vanaf dinsdag:
Bretonse
Krakelingen
ƒ 1,25

Paradijsweg 2-6 - Zandvoort - Tel. 02507-15602 of 02507-16089

a) een perfect uitgevoerde LEEUWENDANS
door Wu-Shu federatie uit Den Haag
b) Groots opgezette COCKTAILPARTY, waar tal van
Chinese warme delicatessen geserveerd zullen
worden.
c) Unieke demonstratie van het BAMI-TREKKEN
door een van de vier superkoks die voor enige tijd in
Nederland verblijven voor promotie van de Chinese
keuken.

250 gr. Gekookte Worst

FRANSE
CROISSANTS:
TRES BIEN!

KEUR & ZOON

Dit gebeuren - financieel mogelijk gemaakt door telbureau Hoever en de Nederlandse Middenstands
Bank -wordt cjeorg^niseerüin nel Kader van het 40-jang beslaan van'Ju Amstelveense taleitennisveren.ging NMB/VDô
Er zal geMreden worden om de Dutch Grand Pnx door o m
LIANG GELIANG (China)
- Zesvoudig wereldkampioen, drie keer 2e en vier keer 3e Bijgenaamd
de ..alleskunner
Speelt zowel aanvullend als verdedigend bijna
loulloos Is 's werelds Desle allrouna-speler aller tijden
DRAGUTIN SUHBEK
(jwgoslavie)

- Meervoudig wereldkampioen Is onlangs door de Joegoslavische
staat uitgeroepen lot de beste sportman van na Ue oorlog Was ook
enkrle keren Europt'es kampioen Een Oer mooiste spelers om te

ZOflAN KALINIC

- Wereldkampioen dubbel 1383 Is Europa s beste penhouderspeler

MILAN OHLOWSKI
(Tl|L>cho-SI }

- Drievoudig Europees kampioen en Tcp-12 winnaar

PAUL HALDAN

- Veelvoudig Roemeens jeugd- en seniorenkampioen Kwam in 1983
naar Nederland en 2al waarschijnlijk binnenkort de Nederlandse natidnaliteit krijgen Momenteel de beste sr^eler in de Nederlandse competitie Werd dit jaar iialionaal kampioen en winnaar van het Wintercircuit

HENK VAN SPANJE

- Veelvoudig Nederlands jeugd- en seniorenkampioen'Verreweg Nederlands beste speler Hanteert een Chinees speltype mei een hoog
risicooelialle Door studie jiekte en een kn.eblessure heelt hij zijn
23e plaats op de Europese ranglijst niet vabt kunnen houden, maar
de ..vechter' Henk komt teruy

Zeer waarschijnlijk zal ook het 15 jarig jeugdig Amsterdams talent. MERIJN DE BRUIN - dit jaar seniorenkjmpioen van Amsterdam - aan het deelnemersveld worden toegevoegd
• .^
Entreeprijs slechts 10 gulden DIJ .nlevering van onderstaande voordeelbon l .vee gulden korting
Voorverkoop DIJ de vestigingen van de Nederlandse Middenstand^ Dank en do VVV Amstelveen

VOORDEELBON

* * * * *

l »»gen ml t*/er mg vjn deze Don onivjncjt u als le^er van dit Dl.id / 2 - korting op O1
entret?pri|S voor O- stnjd om de Dulch Grjnü Prix, wi'lke würdl tjcMouden m de
Oaiikfj-jnjl in Arn'jiflvtx-n op donderdag 28 mei 1987. aanvang 2000 uur.

Met maar liefst 40.000 m2 bebouwde oppervlakte is de Bonte Wever in Slagharen in het mooie
Overijssel het meest complete overdekte recreatieproject van Nederland.
Waar elders vindt u onder één dak alle voorzieningen die uw vakantie tot een hoogtepunt maken.
Weer of geen weer, in de Bonte Wever schijnt altijd de zon.
Met z'n 204 comfortabele hotelkamers, voorzien van t.v., douche/bad en toilet is de Bonte
Wever het grootste hotel van Noordoost-Nederland en daarmee een vakantieoord van allure.
Speciaal voor gezinnen zijn er luxe kamers met een aparte kinderslaaphoek.
Om sportief te ontspannen kunt u gebruik maken van de 12 kegel/bowlingbanen, de midgetgplfbaan, de tennisbanen of de squashbaan.
Napraten over al uw belevenissen kunt u in één van de acht bars of op het overdekte dorpsplein
met z'n gezellige terras en Nederlands grootste modelspoorbaan. Gezelligheid kent geen tijd.
De sfeervolle bistro en het varieteitenrestaurant staan borg voor een uitstekende verzorging
van de inwendige mens.
NjEUW IS HET TROPISCH ZWEMPARADIJS.

Niet zo maar een bad, maar een droomlandschap in Chinese stijl.
Er heerst een atmosfeer die rust uitstraalt. Geheel in overeenstemming met de Chinese cultuur is
een zwemparadijs ontstaan dat pp dit moment nergens in Europa te vinden is.
Alle attracties die men in een tropisch zwemparadijs mag verwachten zijn aanwezig. Op de benedenverdieping kunt u zittend of liggend tot rust komen in bron bruisend water of masserende
waterstralen van het waterkanon.
Rond het eiland met een heuse Chinese Jonk loopt een wildwaterkreek waar men met een snelheid van 10 meter per seconde wordt meegesleurd. Een waterspuwende draak vormt een
speels element in het geheel. Het bassin zelf mag er ook wezen. Het is voorzien van verschillende dieptes, geschikt voor volwassenen als voor de allerkleinsten. Via een smalle doorgang
zwemt men naar het buitenbassin.
Aan de waterbar is het gezellig toeven als men een drankje wil nuttigen, of wil schuilen voor een
spontane tropische regenbui.
In een temperatuur van 38 graden ondergaat men een massage in een van de vele hotwhirlpools, of kan men rusten op de zitjes en ligbanken. Handdoeken worden overbodig als men zich
laat drogen in de hete Sahara-wind om daarna in één van de 20 zonnegrotten relaxed bruin te
worden.
Zowel op de beneden- als bovenverdieping kan men gebruikmaken van één van de drie sauna's,
met de daarbij behorende koude dompelbaden en diepvriesruimte. Op het gebied van baden zijn
er ook nog de Turkse stoombaden en de zoutbaden. Ook kan men de weldaad van eucalyptusdampen ondergaan. Slappe spieren kunnen aangesterkt worden in het hypermoderne fitnesscentrum, al of niet onder deskundige begeleiding.

Ter gelegenheid van de opening van dit tropisch zwemparadijs biedt uw
krant u een midweekarrangement dat echt „all-in" is.
Wat te denken van:
- ontvangst met koffie en gebak
- 3 overnachtingen (ma. t/m vr.) in een van de luxe hotelkamers op basis van half pension (ontbijt + diner of buffet)
- een keer gebruik van de midgetgolfbaan
- lekker genietend van een spannende film in de luxe servicebioscoop én natuurlijk (3 uur) gebruik van het tropisch zwembad (inclusief alle faciliteiten).

U BETAALT TEGEN INLEVERING VAN
ONDERSTAANDE BON SLECHTS

^

f 200,- p.p,

Deze aanbieding geldt van 25 mei t/m 1 juli 1987.
Verdere info en reservering
De Bonte Wever
Prinses Marijkelaan 36
7776 XG Slagharen
Tel. 05231-2633
Wel even melden dat het om de Weekmedia-aanbieding gaat.

VOORDEELBON WEEKMEDIA

^ ^

Bonte Wever Slagharen Midweekarrangement
Periode 25 mei t/m 1 juli 1987 ƒ200,- p.p. per midweek
Naam:

ÏKKB1DE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Adres:
Plaats:

Postcode:

Telefoon:

Aantal personen:

Grote Krocht 7
Zandvoort
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Emeritus pastoor Voets viert zondag zijn gouden jubileum

'Het kan vreemd lopen in het leven...'
ZANDVOORT - Emeritus pastoor Bertus Voets, archivaris
van het bisdom Haarlem, werd vijftig jaar geleden, 22 mei
1937, tot priester gewijd. Aanstaande zondag, 24 mei, zal dit
gouden jubileum tijdens een plechtige mis, een choram
episcopum, in de St. Agatha-parochiekerk worden gevierd.
Bisschop Bomers zal hierbij aanwezig zijn. Als pastor is Voets
aan zeer veel plaatsen verbonden geweest. Daarnaast wijdde
hij veel tijd aan zijn zeer geliefde hobby, de historie zoals deze
terug was te vinden in de diverse kerkelijke en
bisschoppelijke archieven. Voets verworf zich daarmee een
grote bekendheid in de kringen van historici. In 1976 ging hij
met emeritaat en vestigde zich definitief in Zandvoort. Naast
pastoraal werk op beperkte schaal kon hij zich toen nog meer
inzetten op het gebied van de historie. Van zijn hand
verschenen de afgelopen jaren tientallen artikelen in het
Zandvoorts Nieuwsblad.
T N HET KLEINE kleermakersgezin
J-Voets, dat woonde in het Friese
Workum, werd op 6 juli 1913 een tweede kind geboren, Bertus, die daarmee
ook de tweede zoon werd. Bertus toog
enige tijd op in dit plaatsje, tot zijn
vader een nieuwe zaak begon in het
Noordhollandse Enkhuizen. Ondertussen had Bertus er nog een broertje
en een zusje bij gekregen. Tijdens zijn
lagere-schooltijd was Bertus Voets
misdienaar en toen de middelbare
school ter sprake kwam, koos hij voor
het Klein Seminari 'Hageveld' te
Heemstede. Na deze zes jaar durende
opleiding volgde het Groot Seminari
te Warmond. Vervolgens werd Voets
op 22 mei 1937 tot priester gewijd.
Kort daarna, in augustus 1937, werd
hij pp voorstel van de president van
het'Groot Seminarie naar Wormer-

veer gestuurd. "Deze drukke klant", zo
had de president gezegd, "moet maar
goed aan het werk gezet worden". En
in Wormerveer was inderdaad genoeg
te doen. Zo kwam het dat Voets zijn
inzet richtte op de vrouwelijke jeugdbeweging van de Graal voor de gehele
Zaanstreek. Daarnaast stichtte hij samen met magister doctor S. Stockman
een ontwikkelingsschool voor vakbondbestuurders waar hij met veel
plezier les gaf.
Zijn levenslijn was uitgestippeld.
Een werker in het veld moest hij worden, iets waar hij erg veel zin in had.
Dienstbaar zijn voor de mensen, dat
was het vaste streven en daar wilde hij
zich ook helemaal aan geven.
Had U toen niet al die speciale be-

langstelling voor historie en archieven? kerkgeschiedenis. Hij zei dat ik dat
zeker moest doen, en zo kwam een eer"Ja, archiefwerk was mijn grote lief- ste artikel tot stand, dat begin 1940
hebberij. In 1935 kwam ik in de leer bij verscheen".
de stadsarchivaris van mijn woonplaats Enkhuizen, D. Brouwer, die mij
de grepen van het vak leerde. BovenBleej het bij deze bijdrage''
dien ging ik naar de gemeentesecreta"Nee, maar de oorlog kwam. Ik was
ris van Grootebroek, P. Noordeloos,
een van de beste lokale historici, waar toen kapelaan in Loosduinen en had
ik leerde hoe ik moest omgaan met de zorg voor een bijkerk in Den Haag.
oude handschriften. Ook ging ik orde- Omdat Den Haag in de vuurlijn lag
nen in het archief van Workum in van de vliegende bom, de V-I, had men
Friesland en schreef als student een voor mij een kamer gezocht bij particulieren. Over straat gaan werd als erg
geschiedenis van de parochie".
gevaarlijk beschouwd. Maar als je
Heeft U dat nooit uitgegeven''
godsdienstige taken af waren, had je
"Och, ik had dat stuk aangeboden aan niets meer te doen. De meeste tijd
professor Prein, om het te plaatsen in moest je om acht uur binnen zijn. Dan
Het Archief van het aartsbisdom haalde ik mijn aantekeningen voor de
Utrecht, een uitstekend historisch dag, die ik in de archieven van Enktijdschrift. Maar het ging mij niet huizen, Hoorn en Medemblik had gegoed af. In 1938 ging dit produkt verlo- maakt, om eens een studie over de reren bij de brand van het seminarie formatie te maken. Men zei altijd dat
in West-Friesland het ene dorp nog
Rijsenburg".
katholiek was omdat de pastoor trouw
bleef aan het oude geloof en het andere
U heeft wel eens verteld dat U bijzon- protestant omdat de pastoor de kant
dere connecties had met aartsbisschop koos van de nieuwe religie. Ik vond dat
oude hardnekkige verhaal niet juist
Dr. J. de Jong1'
en wilde aantonen dat er heel andere
"Zeker, De Jong, was een van de gro- factoren een rol speelden".
ten van de kerkgeschiedenis, die mij
"Ik heb er in de avonden van 1941 tot
uiteindelijk de weg wees naar archief
en historie. Het eerste contact kwam 1945 op zitten blokken en zo een studie
tot stand na die brand. De bisschop gemaakt, die ik na de oorlog heb aanvroeg mij de geschiedenis van Wor- geboden aan het Nederlands Archief
kum te herschrijven. Ik vroeg advies voor Kerkgeschiedenis, een publicatie
aan professor Titus Brandsma, met van de Leidse Universiteit en de Herwie ik in 1935 samenwerkte voor Frisia vormde Kerk. Dat heeft nogal indruk
Catolica, een enthousiaste amateur- gemaakt. Drie studenten hebben met
club die zich bezighield met de Friese behulp van dit materiaal hun doctoraal-scriptie gemaakt".

Boeken
Voerde dit U met helemaal terug naar
dat wereldje van archief en historie,
waar U vast de nodige bekendheid
kreeg?
"Deze studie heeft de bijzondere
aandacht getrokken van kardinaal De
Jong. Hij nodigde mij uit om over deze
zaken te praten, maar hij deed nog
meer. Hij drong er bij bisschop Huibers op aan, om mij uit het veld te
halen en meer tijd te geven voor historie. De bisschop benoemde mij tot reetor van een zusterklooster en leraar
aan een middelbare school. Zo kwam
er tijd vrij voor studie. De eerste boeken verschenen over de priesters van
Amsterdam, Leonardus Marius, in
1954, en over David van de Mije, de
roomse tak van de Zandvoortse familie, in 1956. Zo ook een kerkgeschiedenis van Amsterdam, onder de titel 'De
schittering van de Kroon'. Daarnaast
werkte ik toen mee aan het tijdschrift
'Ons Amsterdam' en het jaarboek
'Amstelodamum'".
Gaf dat genoeg voldoening om in
deze sfeer te blijven?
, _ , "Zeker niet. Mijn hart lag bij het
•' echte priesterwerk efi toen in 1960 bisschop Huibers mij bij zich ontbood en
mij voorstelde een nieuwe parochiekerk en scholen in Parkwijk te Haarlem te bouwen nam ik dat aan. Hij
• Emeritus pastoor Voets (r.) en zijn assistent, broeder Egberto Kok, zijn bezig met de ordening van het archief van de voegde er lachend aan toe: 'Je hebt nu
Vitus in Hilversum, dat onder het bisschoppelijk archief valt.
een tijdlang historie geschreven, nu
WOEN burgemeester Mr. H. M.
•*• van Fenema bij het bereiken
van zijn vijf en zestigste levensjaar afscheid wilde nemen van
Zandvoort, voelde Jonkheer H.
de Roy van Zuidewijn zich geroepen om een pauselijke onderscheiding voor deze sympathieke ambtenaar aan te vragen.
, Voor zijn komst naar Zandvoort
was hij wethouder en loco-bur\gemeester van Woubrugge en
had toen veel bemoeienis gehad
•met de heerlijkheid Hoogmade,
.eigendom van het Geesthofje in
•Leiden. Als katholieke instelling
'was het regentencollege verplicht, de landerijen en gebouwen van deze heerlijkheid te verpachten onder de katholieken en
dat was na de oorlog, toen de
scheidslijnen tussen de verschillende groepen wegvielen, zo gemakkelijk niet. Maar toen de regenten niet zoveel meer konden
doen, „is de heer Van Fenema
steeds krachtig opgetreden ten
bate van de katholieke pachters
van Hoogmade en heeft steeds
hun belangen ten sterkste behartigd." (Correspondentie 1965,
no!39a).

Is het wel verstandig om dit
te doen?
'. Toen deze brief bij het bisdom
'binnenkwam, vroeg men zich
', daar af of het wel verstandig zou
zijn, om een pauselijke ridderorde aan de burgemeester van
Zandvoort te geven. Om zich
goed op de hoogte te stellen,

moet je die zelf gaan maken'. Ik ben
toen weer volop pastoor geweest in
Haarlem, Amsterdam en Castricum.
Heeft U in die tijd niets meer aan uw
liefhebberij gedaan''
"Och, het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Ik was door het secretariaat
van de vereniging van Vrienden van
het Zuiderzeemuseum nauw betrokken bij het educatieve werk en heb met
het bestuur veel initiatieven genomen. Ik was juist om de historie lid
geworden van de Culturele Raad van
Noord-Holland en heb daarnaast als
leider van de historie-sectie meegeholpen aan de Club Holland Noord en
Zuid. Deze heeft de krachten van alle
vrienden van de historie gebundeld en
voor beide Hollanden Vigilate een vereniging in het leven geroepen".
"Ook heb ik mij in 1975 door een
vriend, die burgemeester van Hensbroek was, laten overhalen, om op het
scheiden van de markt als zelfstandige
gemeente, van het geld dat was overgebleven, een geschiedenis van zijn
dorp te schrijven. Daarnaast publiceerde ik geregeld in kranten en tijdschriften, maar ik wilde voor mijzelf,
dat het pastorale werk er niet onder
zou lijden. Dat was mijn opdracht, die
ik zo goed mogelijk wilde vervullen".

Zandvoort
Heeft U zich na uw vestiging in Zandvoort helemaal gewijd aan het schnjven?
"In 1975 kreeg ik een ongeluk, waardoor mijn heup ernstig werd beschadigd. De dokters noemden dat slijtage
en vertelden dat dat met meer goed
zou komen. Ik moest zittende de diensten gaan doen. Omdat er in die dagen
nog priesters waren om het werk over
te nemen, besloot ik in april 1976 met
emeritaat te gaan en mij te vestigen in
Zandvoort. Ik had daar in 1971 een flat
gekocht aan de boulevard. Toen ik er
eenmaal zat, kwamen alle mogelijke
opdrachten op mij af".
"Zo schreef ik veertien geschiedenissen van parochies. Op verzoek van de
redaktie van de Stolphoeve-reeks van • Pastoor Voets kon in 1984 een uniek handschrift met de memoires van pater
Oud West-Friesland schreef ik drie Franciscaan Claus, vanaf 1740 pastoor te Goes, terug bezorgen bij het bisverhalen over Westfriese dorpen, schoppelijk archief van Breda.
maar het belangrijkste was dat ik in
1981 een geschiedenis van het bisdom
liet verschijnen. Daarvoor had ik het gepraat over full-time inzet, maar vier dagen voor zijn dood aanstelde".
gehele bisschoppelijk archief omgespit toen het Huis m de Duinen met een
"Ik had als voorwaarde gesteld, dat
en alle mogelijke lectuur gelezen. Dat dergelijk voorstel kwam, moest ik zegboek werd goed ontvangen. Ik ben er gen 'Sorry, het is te laat. Ik ben een het archief voor het publiek werd geonu altijd nog trots op, dat verschillen- week geleden tot archivaris van het pend, dat ik - met het oog op de toekomst - contacten kon leggen met het
de studenten, die mijn hulp inroepen bisdom benoemd'".
Rijksarchief en daarnaast de mogevoor het maken van een scriptie, altijd
lijkheid kreeg om studenten te helpen.
mijn boek 'Bewaar het toevertrouwde
Had u daar naar gesolliciteerd of Ik wilde van het archief het visitepand' bij zich hebben".
heeft men U gevraagd om archivaris te kaartje van het bisdom maken, en dat
is, gezien de belangstelling, goed ge"Nu moet U met denken dat ik daar- worden?
lukt. Al vraagt deze job zeer veel tijd".
in geheel ben opgegaan. Ik zorgde voor
"Gesolliciteerd heb ik niet. Al in 1978
twee katholieke groepen in de bejaar"Maar terwijl ik hiermee bezig was,
denhuizen Huis in het Kostverloren kon ik daar beginnen, maar ik zat toen
en.Huis in de Duinen. Op verzoek van nog vast aan het schrijven van de bis- heb ik dikwijls gedacht: 'Wat kan het
de Zandvoortse Kerkeraad ging ik als domsgeschiedems In 1983 werd de toch vreemd lopen m het leven. Ik ben
katholiek pastor naar de Clara-kli- toenmalige archivaris ziek en bis- weer terug op het uitgangspunt van
niek, tot aan de sluiting, en verder was schop Zwartkruis sprak over een 1935"
ik verbonden aan een verpleeghuis in noodsituatie Ik voelde mij verplicht
Bloemendaal. Ook dat was voor mij om deze bisschop te helpen en zo was
JOAN KURPERSHOEK
nog het belangrijkste. Er is wel eens ik de laatste priester die Zwartkruis

Het afscheid van burgemeester Van Fenema
door Bertus Voets
vroeg de bisschop of pastoor A.
Cleophas advies wilde uitbrengen. Deze sprak daarover met de
heer Bosman, toen gemeentesecretaris en lid van het kerkbestuur.
„Ik vind het erg overdreven,"
moet Bosman gezegd hebben.
„Bovendien zou een uitreiking
van een dergelijke onderscheiding bespottelijk zijn. Het zou
meer kwaad doen, dan goed."
„Ik wil natuurlijk niet zeggen,"
zo schreef Cleophas (correspondentie 1965, 139bj „dat hij slecht
voor ons is geweest, maar dat
kan iedere groepering van hem
zeggen wanneer zij eerlijk is. In
dat opzicht is hij een echte burgemeester geweest die ieder het
zijne wilde geven, maar niemand meer dan hem toekwam."

De beslissing van de bisschop
De bisschop voelde dat een uitreiking van een pauselijke ridderorde de katholieken in Zandvoort in verlegenheid zou brengen. En daarom schreef hij aan
jonkheer De Roy van Zuidewijn
terug: „Een pauselijke onder-

Kindermode

Haltestraat 45

Een klein winkeltje
met veel keus.
Wij proberen steeds iets nieuws in huis te halen, niet zo
dat geijkte. Apart hoeft niet altijd duur te zijn!

Mode voor baby's en tieners.
Telefoon 12705.

daar de aanvraag moest geschieden vanuit de plaats, waar iemand zich verdienstelijk had gemaakt, moest men dus de bisschop van Rotterdam gaan inschakelen. Er was, ook naar de
mening van de bisschop, niets
op tegen om los van het afscheid
in Zandvoort in Hoogmade een
feestje te gaan bouwen en daar
heel apart de heer Van Fenema
te huldigen.

Dat ziet men niet zitten
Maar om Van Fenema nog
eens naar Woubrugge te halen
zag men niet zo goed zitten. De
regenten van het Geesthof]e
mochten met dankbaarheid getuigen van zijn welwillendheid:
de pachters, waar het hier om
ging, waren dat alles vergeten.
Het zou ook daar vreemd uitvallen, wanneer men daar nog een
feestje ging bouwen, om iets wat

jaren geleden was gebeurd
De heer Van Roy van Zuidewijii, die het goed bedoelde,
heeft geen verdere stappen o?z
dernomen om een pauselijke
erekruis voor Van Fenema te
krijgen via de bisschop van Rotterdam. Ook als daar een aanvrage was ingediend, had men
gezegd: ,,Is het m deze tijd, nu de
grenzen tussen de kerken vervagen, wel opportuun om nog eens

Men kan toch wel, ook zonder
erekruis, van Van Fenema zeggen: ,,Men is gelukkig met hem
geweest omdat hij als ambtenaar, maar vooral als gezagsdrager de kunst verstond, om werkelijk echt boven de partijen te
staan."

Jaap Kiewiet Mavo

Is de aanvraag van de baan?
Kon Van Fenema, die zelf niet
katholiek was, dan geen onderscheiding ontvangen? Dat werd
niet gezegd maar de manier
waarop was verkeerd. Als men
meende dat Van Fenema zich
bijzonder verdienstelijk had gemaakt voor de katholieke zaak,
dan moest men teruggaan naar
de plaats waar dat was gebeurd,
in dit geval dus Hoogmade. En
deze plaats behoorde vroeger tot
het bisdom Haarlem, nu echter
tot het bisdcom Rotterdam. En

Benefietconcert
polio-bestrijding

Belli & Ribelli

Dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Maandag gesloten.

scheiding geven bij het afscheid
van de heer Van Fenema als burgemeester van Zandvoort lijkt
ongewenst, aangezien de katholieken hierdoor in vervelende
moeilijkheden komen, alsof de
heer Van Fenema op een bijzondere wijze de katholieken van
Zandvoort ter wille is geweest.
Dit laatste is gelukkig niet het
geval, aangezien hij een goede
burgemeester is geweest die boven alle partijeii stond." (Correspondentie 1965, no 139c). Hij
rappelleerde daarmee op de getuigenis die De Roy van Zuidewijn in zijn brief zelf over Van
Fenema had gegeven „De heer
Van Fenema heeft blijk gegeven
van groote onpartijdigheid".

uitdrukkelijk naar voren te halen ivat een niet-kathoheke ambtenaar voor katholieken heeft
gedaan? Zou dit niet, in een kleinere plaats, waar de verhoudingen nog veel gevoeliger liggen
dan m het ruimdenkende Zandvoort. aanleiding geven totpolansatie onder de bevolking?"

uur.

ZANDVOORT - Ter ondersteuning van de Rotary-actie
'Polio de wereld uit' geeft het
van radio en televisie bekende
Tibia Kwartet vrijdag 22 mei
een benefitconcert in het Teylers Museum. Op het programma staan werken van een vrjftal klassieke componisten.
De wereldwijde Rotary-actie richt
zich speciaal op de definitieve uitroeiing van de kinderverlamming in Indonesië. Het zijn veelal kinderen van
twee tot vijf jaar die hel slachtoffer
worden van deze ziekte. De opbrengst
van het concert zal een bijdrage zijn
aan de aankoop van het Sabin-vaccin,
waarmee kinderverlamming kan worden voorkomen.
Het concert wordt gegeven in de
aula van het Teylers Museum en begint om 20.00 uur. Het museum is
open om 19.30 uur. Kaarten zijn aan
de zaal verkrijgbaar en kosten ƒ 25,per persoon.

Een klassefoto van de derde klas penzeel, Connie Molenaar, Monique
van de Jaap Kiewiet Mavo, in 1971. De Dekkers, Martin Menks, Ben Harting, Hedda Paap, Kees van Limbeck,
foto Is van Dorette Boschma
Christa Stouthamer, Ad I'aap, Zuse
De namen van de leerlingen zijn: Grobbe, Rob de Graaf, Enimy Ovaa
(v.l.n.r.), Loes Keiler, Ingricl Scher- (zittend), Dorette B., Dick Roodt,

Leon IMejrini;. Yvo Mi'thor.st, Rob Molenaar, Hans Hoekenia (m. bril). Peter
Sebrcgts, Cees Koper. Uiterst rechts
de heer Berkenbomen.

In \erband met de sluiting: van de
Jaap Kiewiet Mavo wordt aanstaande
zaterdag in liet zelfde gebouw een
reünie gehouden van 14.00 tot 17.00
uur. Daarbij zijn alle oud-leerlingen
en andere betrokkenen welkom.
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Toyota Camry TD Stationwagen
Een erg stille reiswagen
Het meest opvallend bij Toyota is de
laatste jaren de vernieuwingen en dan
bedoel ik niet alleen de optische maar
qpk de ontwikkeling van de zogenaamde
rnultikleppen-motoren. De meer kleppen per cilinder techniek werd eigenlijk
alleen bij de competitie-motoren toegepast, om meer vermogen bij hoge toerentallen te verkrijgen.
"Éoyota is een van de pioniers geweest om
deze techniek bij de personenauto's toe
t<! passen, niet alleen om er meer vcrmogen (pk's) mee te winnen maar vooral
om toch een relatief hoog vermogen met
een laag brandstofverbruik te creëercn
d.bor een betere cilindervulling te verkrijgen met het multikleppcn-systeem.
Ook een gevolg van deze techniek is dat
één automotor in alle toerengebieden
eiiorm soepel is, wat veel schakelen
voorkomt.

kant niets opvallends. Zijn neus loopt
vloeiend af en is rond afgewerkt, wat de
aërodynamica zeer ten goede komt, dus
ook het brandstofverbruik. Verder lopen
alle naden en verbindingen vloeiend in
elkaar over en ook de fraaie trapeziumvormige koplampen en de schokabsorberende bumpers geven het totale frontaanzicht een modern maar niet opvallend aanzicht.
Wat ikzelf erg mooi vind is de achterkant
van deze Stationwagcn met zijn iets bol
lopende achterklep (vind het zelf echt
geen deur) met geïntegreerde achterlicht-units en reflectoren.
Het dashboard is tamelijk sober maar
overzichtelijk uitgevoerd met - als cnigszins hinderlijke - twee lampjes (rood en
groen) voor de turbo. Als de turbo in
werking treedt, gaat er een groen lampje
branden, dat vind ik wat afleidend vooral

Drie .uitvoeringen

Opeis nieuwe
Senator

De Toyota Camry Stationwagen is er in
drie uitvoeringen, namelijk als l .8 SL of
als 2.0 XLi Twin Cam 16, de mcer-kleppèn per cilinder motor. Trouwens deze
beide benzine-uitvoeringen rijden op
loodvrije Eurosuper. Als derde uitvoeririg is er de Turbo Diesel, waarmee we
een week heerlijk stil hebben gereden.
Het uiterlijk van de nieuwe Camry is erg
vlot gelijnd met eigenlijk aan de voor-

Met zijn bekrachtigde stuur, dat bovendien in hoogte verstelbaar is, is de Camry
rustig en zeker te sturen. De wegligging is
goed, geen zoekerig of door de stuurbekrachtiging zweverig gevoel gevend. De
stoppers, met vóór geventileerde schijven en achter trommelremmen met een
lastafhankelijke remdrukregelaar, doen
hun werk uitstekend, zonder scheef te
trekken of andere hinderlijke trekjes.
Kortom, aan de Toyota Camry TD hebt
u een stille en modern gelijnde stationwagen, met een enorme ruimte. De prijs
van deze 1270 kg wegende Camry TD
Stationwagen bedraagt ƒ 41.545,--.

Techniek
bij wisselende snelheden in de stad bijVoldoende
voorbeeld.
Het rode lampje heeft gelukkig niet ge- verstelmogelijkheden
brand want dit duidt aan dat de turbo
kapot zou zijn. Nee, geef mij maar een
tocrenteller daarvoor in de plaats. De De stoelen zitten erg goed met voldoenachterwisser is met een tweekeuze scha- de traploze verstelmogelijkheden. De
kelaar op het dashboard te bedienen, één voorgordels hebben een vijftal verstelstand voor constant en één stand voor mogclijkheden in de hoogte, waardoor
een interval. Erg handig want een sta- je ze altijd perfect voor je eigen litionwagen bevuilt graag zijn eigen ach- chaamslengte kan afstellen.
terkant.
Ook achterin is het goed toeven, de achZo zult n de Opel
Senator voorlopig
nog niet zien, elkaar
tegemoetkomend.

Autonieirws
Door Rein Lepoink

l

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

terbank is deelbaar volgens het 60/40
systeem, waarmee je de toch al grote
laadvloer in gedeeltes nog groter kan
maken. Deze gemakkelijk te bereiken
laadvloer is door middel van een rolhoes
keurig af te dekkken, om ongewenste
inkijk te voorkomen.
Er is erg veel aan de geluidsisolatie gedaan, je hoort eigenlijk alleen bij de
koude start de diesel kloppen. Als deze
motor eenmaal op temparatuur is, hoor
je in het interieur bijna niets meer. De
motor is geen uitblinker in acceleratie,
noch in topsnelheid. Deze turbo-diesel
doet zijn taak op zijn gemak, namelijk
van de nul naar honderd kilometer per
uur in 15 seconden en heeft een top van
160 km/h. Met een erg wilde rijstijl kan
het verbruik naar de l op 12 gebracht
worden maar met een gemiddeld testverbruik van l op 13,8 is dat verbruik
heel acceptabel.

Overdwars voorin geplaatste viercilinder
lijnmotor. Cilinder inhoud 1974 CM3.
Boring x slag 86 x 85 mm. Compressie
verhouding 23:1. Max. vermogen 62
KW bij 4500 omw./min. rnax. koppel
164 Nm bij 2400 omw/min.
Voorwielaandrijving: 5-versnellingsbak
met achteruit.
Wielophanging voor: onafhankelijk volgens het McPherson veersysteem met
reactiearmen en stabilisatorstang. Dubbelwerkend hydraulische (gasgevulde)
schokdempers.
Achter: Onafhankelijke meesturende
wielophanging door middel van twee
achter elkaar geplaatste draagarmen
welke voorzien zijn van (gasgevulde)
veerpoten met konische schroefveren en
stabilisatorstang.
Remmen: Hydraulisch, bekrachtigd,
diagonaal gescheiden remsysteem met
lastafhankelijke remdruk begrenzer in
het achtercircuit. Geventileerde schijf-

De bevestiging van de autogordels vóór
kan in vijf verschillende standen worden
aangepast aan de lengte van de inzittenden.

Prestaties
Topsnelheid 160 KM/u
Acceleratie van O tot 100 KM/u 15 sec.,
gemiddeld brandstof gebruik tijdens de
test l op 13,8.

Geld
ƒ 41.545,- incl. BTW. Motorrijtuigen
belasting van ƒ 1346,- tot ƒ 1376,- per
jaar.

TEST'M ZELF!

ABS voor snelle en
zeer snelle Golfs
De gegevens waarna we bij snelle auto's
het eerst kijken zijn de topsnelheid en de
acceleratie cijfers. Op zich is het natuurlijk nog belangrijker om de cijfers andersom te bekijken, van 100 naar O bijvoorbeeld. Helaas is dat een ondoenlijk
iets, want je bent niet alleen afhankelijk
van de remmen maar ook van het wégdek. Droog of nat geeft al enorme verschillen, laat staan'grof asfalt of klinkers.
Zo zijn er nog wel wat factoren op te
noemen die een remweg beïnvloeden.
Maar over één ding is bijna iedereen het
eens; rokend en piepend met geblokkeerde wielen tot stilstand koiTien is niet
het veiligst en ook niet de kortste manier.
Waarbij voor mij het zwaarst telt dat een
auto met geblokkeerde wielen totaal onbestuurbaar is.
Het ABS van Volkswagen "in samenwerking ontwikkeld" is er een van de
"derde" generatie, met als voordelen dat
het het goedkoopste elektronische AB
Systeem is en dat het nu voor het eerst op
trommelremmen gemonteerd kan worden. (Golf Syncro). De prijzen van de
Golfs GTI, GTI 16V en Syncro met ABS
zijn
respectievelijk
ƒ 40.650,-,
ƒ.-45.800,-en ƒ 42.215,-.

remmen voor achter zelfstellende trom-'
mels. Handrem mechanisch op de ach-*
terwielen.
Lengte 452,5 cm, breedte 171 cm,'
hoogte 144 cm, wielbasis 260 cm, spoorbreedte voor 147,5 cm, achter 144,5 cm.'
Massa 1270 KG., max aanhanggewicht
geremd 1400 KG, ongeremd 500 KG.
Inhoud brandstoftank: 60 liter.

1

Op het eerste gezicht heeft de ontwikkeling van de nieuwe Senator heel dicht bij
de Omega gestaan. Dat is natuurlijk
moeilijk te voorkomen met het hedendaagse windtunneleffect. Alles moet zeker van voren afgerond en glad zijn om
de luchtweerstand laagte houden met als
leuk bijverschijnsel een laag brandstof-

verbruik en weinig rijwind geluid in het
interieur. Toch is het Opel gelukt om
juist deze neus een eigen gezicht te geven
met een grotere en ruig uitziende grill.
De zijkant van de Opel Senator doet wel
veel aan de Omega denken, alleen hebben ze er nog een klein achterruitje bijgebouwd.

De Senator wordt met drie zescilinders
leverbaar met een cilinderinhoud van 2,5
liter, 3,0 liter en een 3,0 liter met katalysator die 177 pk levert. Verder zijn alle
uitvoeringen standaard met ABS uitgerust. De levering van deze nieuweling zal
later dit jaar zijn volgens Opel.

Snelle beslissers doen
voordeliger zaken.

Inclusief o.a.: 5-versnellingsbak • hoofdsteunen vóór en achter • midden-armsteun achter • veloursbekleding • vernis metallic lak: Gris Argenté, Gris
Winchester of Bleu Delft • matzwarte antenne • radio-inbouw voorziening • aërodynamische wielplaten • beschermende sierstrips • zwarte raamomlijsting • Turbo I njecrïon striping • van binnenuit verstelbare buitenspiegel links én rechts • SX monogram • Select signering* op de 2 liter benzine- en
2.5 liter dieselversie: elektrisch bedienbaar schuifdak • 185/70T14 banden • veiligheidsgordels achter • op de dieselversie standaard stuurbekrachtiging.

U bent nu in elk geval 'n heel stuk wijzer en weet zo'n beetje alles
wat er over de nieuwe Toyota Camry Stationwagon te weten valt.
Behalve natuurlijk hoe hij uzelf zal bevallen. Er is maar één manier
om daar achter te komen. Stap snel naar uw Toyota-dealer en test
'm zelf. Een uitgebreide proefrit zal u beslist overtuigen van de
unieke capaciteiten van deze moderne, comfortabele, ruime gezinsen zakenauto. Ook verkrijgbaar in Sedan-uitvoering, met 1.8 liter
benzinemotor, 2.0 liter ben- TOYOTA CAMRY, V.A. F31.595,zine-injectiemotor met 16
kleppen en 2.0 liter turbo
dieselmotor, 5-bak of automaat. Test ze beiden.
TOYOTA JAREN BETER. Afgebeeld: Camry Sedan 2.0 GLi Twin Cam 16.
IMPORTEUR: LOUWMAN&PARQUIBV.STEURWEG8.4941VRRAAMSDONKSVEER TEL 01621-859 00 ALLETOVOTA'SHEBBEN2 JAAR GARANTIE
TOT EEN MAXIMUM VAN 100 000 KM BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE-AF FABRIEK-GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS PRIJZEN INCL BTW EXCL AFLEVERINGSKOSTEN WIJZIGINGEN
IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN KIJK VOOR HET ADRES VAN UWTOYOTADEALER IN DE GOUDEN GIDS (RUBRIEK AUTODEALERS)

SOS SX Select:
tijdelijk ook als diesel.
De Peugeot 505 staat al jarenlang
bekend als een zakelijk verantwoorde
aanschaf. Dat blijkt wel uit het feit dat er al
meer dan een miljoen verkocht zijn.
Niet alleen beschikt hij over een
representatief uiterlijk, óók z'n duurzaamheid en lage kilometerkosten dragen bij
aan z'n populariteit
Zo heeft hij slechts eenmaal per
20.000 kilometer (diesel 22.500)
een grote beurt nodig. En ook qua inruilwaarde zit u gunstig met een SOS.
Nu de SOS SX Select ook in dieseluitvoering leverbaar is, zal z'n populariteit
zeker verder stijgen. Te meer daar de
dieseluitvoering standaard is voorzien van
stuurbekrachtiging en een elektrisch
bedienbaar schuifdak!
Naast de toch al luxueuze standaard-uitrusting, krijgt u in deze speciale
uitvoeringen een aantal chique extra's.
Zonder dat daar extra aanschafkosten
tegenover staan!
Zo zou de 505 SX Select met
1.8 liter benzinemotor een prijskaartje van
f 34.995,- moeten hebben. Nu betaalt u
f31.995,-, een voordeel van f 3.000,-.
Voor de SX Select met 2.0 liter
benzinemotor betaalt u nu f34.495,-.
En voorzien van een krachtige 2.5 liter
dieselmotor kost hij f42.500,-.
Dit royale aanbod is tijdelijk.
Maar als u er snel bij bent, kunt u zich
verzekeren van jarenlang exclusief
rijplezier. Dat begint al met een comfortabele proefrit Waarna u moeiteloos zult
beslissen.

Haltestraat 16, tel. 16204
vraagt

part-time medewerker/ster
voor het schoonmaken van haring en div.
werkzaamheden.
Voor inl. tel. 16204.

Qafé - Tveséaurané

BLOEMENDAAL AAN ZEE, TEL. 023-252280

Het zachtste vlees voor
de zachtste prijs
DAAR KUNT U BIJ ONS VAN GENIETEN.
Van hel kalf bieden wij u de Kalfslever
en de Kalfsmedaillons (kalfsbiefstukjes),
van het lam de Lamskoleletjes,
van het varken het allerzachtste stuk:
de Varkenshaas en
van het rund
de Tournedos (zachter rundvlees is er niet),
de Kogelbiefstuk en de Entrecôte.
De prijzen zullen u alleszins meevallen.
Zij variëren van ƒ 19,50 voor de Lamskoleletjes
en de Kogelbiefstuk
lot ƒ 29,50 voor de Tournedos van 200 gram
met gebakken champignons.
Vanzelfsprekend serveren wij alle gerechten met een
uitgebreid garniluur van verschillende groenten
en diverse soorten aardappelen.
Zowel lunch als diner worden bij mooi weer
ook op hel terras geserveerd.
Ons restaurant
is iedere dag geopend
en heeft een
eigen parkeergelegenheid.

Een kopie van uwgetuigschrift
De onverwachte ontdekking. getuigt net zo goed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u

PRIJZEN INCL BTW. EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN: f490.-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT TALBOT LEASE. DIRECT LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. TIJDELIJK VANAF f849,- PER MAAND (EXCL BTW) OP BASIS VAN 48 MAANDEN EN 20.000 KM PER JAAR.

Zandvoort

RReus
„UisenSpecialiteiten"

Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat

;
'

N
rBezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad
Die veelbelovende voorstelling ben je misgelopen?
Dus vraag je je af of je die avond werkelijk iets gemist
hebt. Was er veel publiek? Waren er hoogtepunten? Werd
er gelachen? Of was het om te huilen?
Zandvoorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
uitvoerig weten. Of het nu om culturele

activiteiten, om sport of plaatselijke politiek gaat. De
krant informeert je op een heldere volwassen manier,
Elke week weer. Voor nog geen gulden per week.
En wie nu nevenstaande bon invult hoeft de krant geen
week meer te missen,
Bellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET M EER.

'"l

Naam:
Adres:
- Postcode/Plaats:
Giro-Banknr.:
Telefoon:
Ik betaal per kwartaal D ƒ11,50, per halfjaar ƒ21,- D
per j aard ƒ39,95 (voor postabonnees gelden andere
tarieven).
Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia,
Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.
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EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

Cottonlook brei en haak
katoen Katoen/acryl Bol a
50 gram 3 25

Everclean fluor tandpasta
Inh 75 ml 150

Grastrimmer met extra lange
steel 10 000 toeren per
minuut 200 Watt
8750

Wekkers m div modellen en
kleuren
14 75 t/m 18 75

Wissellijsten met spiegel
glas 13x18 cm t/m
20x28 cm 3 50 t/m 5NÜ 50 CENT
GOEDKOPER
24x30 cm t/m 40x50
cm 5 75 t/m 12 75 4

NU Ir

GOEDKOPER

Pak met 20 sterke vuilnis
zakken mcl sluitstrips, 3 50

NU2VOOR

5275

Dames espadrilles m groen
turquoise geel of rood
Mt 36 414 75
%OC

De grote Spectrum gezins
encyclopedie m 3 delen

75r

NU

Uni herensportshort 100%
katoen Mt 42/44 54/56
1975

85r

NU

Katoenen gordijnstoffen Be
drukt m div dessins 120 cm
breed Uni m div kleuren
150 cm breed 14 75

162

75

Vinyl behang afwasbaar en
afstripbaar, 8'/2 mtr per rol
53 cm breed
16 75 en 18 75
,.»._50

Plantengidsen voor tuinieren
met plezier Rijk geïllustreerd
met kleurenfoto's o a krui
dengids coniferen of plan
tenbakken 6 75
_

GOEDKOPER

NU Sr

75

NU

GOEDKOPER
2 Liter
2875

transparant

NU 2VOOR

Oversized herensportshirts
m uni, streep of ruit met of
zonder seersucker
Mt 39/40 43/44 25 75

GOEDKOPER

25275

Hemax o matic Wasmiddel
voor elke grote was Absoluut
veilig voor elke wasmachine

Inh 2 kg 5 75

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5/f 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
per week Corn Slegersstr
2b, tel 02507-12070

* Gevr kinderstoel + buggy
kinderwagen Tel 19471

NU 2VOOR

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518

-Echt Waar VoorJe Geld-

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de linkerbovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aarr. Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandelmg

* T k gevraagd plaatjesal
bums van Verkade, Tiktak,
Hille, Honing, molens, sport,
sprookjes enz Tel 0250314727

* Toonkunstkoor
„Zandvoort' (T O Z ) Kom naar ons
luisteren op vr avond 22 mei
a s m de Hervormde kerk
Aanv 20 15 uur, toegang ƒ 5

~^r

&

n
geranium £ . / " ,
4 VOOR 10r

Geranium
3 VOOR 10,-

BE^SSPli ;., -.• pra.TSr"!5

llfeiJBLidiL^L :J

Gratis

CEfl/E> makelaars o.g.

Zomerplanten o.a.
Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken - opgevulde bloembakken

5 REGELS

type „Flits"
Tel. 18484

4e AMC

AFSTANDEN: 6, 12 en 21,1 km
START EN FINISH ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM
(Meibergdreef, Amsterdam-Z.O.)
VOORINSCHRIJVING: ƒ 7,50 per persoon
Kantoren van HET PAROOL/WEEKMEDIA in:
Amsterdam:
Wibautstraat 131 en Rokin 110
Amstelveen:
Dorpsstraat 54-50
Aalsmeer:
Dorpsstraat 8
Weesp:
Nieuwstraat 13
Zandvoort:
Gasthuisplein l 2
Almere-Haven: Kerkgracht 105
Purmerend:
Weerwal 19
INSCHRIJVING OP 23 MEI: ƒ 10,- per persoon
Op de dag zelf kunt u zich inschrijven bij de start vanaf^
l l .00 uur tot l O minuten voor aanvang van de
Inlichtingen: 020-566.4455

* Te koop vouwfiets ƒ50,
universele
caravanspiegels,
nieuw, ƒ50 Tel 14579
* Te koop zelfbouw-pakket
voor grenen bureau ƒ 50 Tel
02507-17329
* Te koop zijtent voor VW
kampeerbus Tel 15229
* Te koop zwaar, degelijk eikehouten dressoir met 3 laden en 3 deurtjes, in goede
staat, ƒ75 Tel 17405

Timmerbedrijf
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onderhoudswerk Tel 023-364168,
bgg 023381378
* T k Vi jr „oude ' equalizer,
stereo, 5-bands, zilver met
aansluitsnoertjes, merk Phonic, nieuw ƒ 179 nu ƒ 75, vaste
prijs Tel 16461
* T k 1-pers
opklapbed,
elek orgel, Mark 700 -t- bankJeƒ250 Tel 17329
* T k aang Smger trapnaaimachine ƒ250 Tel 16372
* T k bankstel, 3 + 2-zits
bank + fauteuil, beige stoffen
bekl, eiken, eetk tafel, uitschuifbaar + 4 stoelen, eiken
Tel 15517
* T k grote suede 3-zits
bank, kleur cognac, softlme,
t e a b Tel 02507-13113

± 17 soorten
GROENTEPLANTEN

GRATIS

ICRO

WONINGRUIL

ZEILBOOT

KRUIDENPLANTEN

KOMKOMMERS
PAPRIKA
MELOEN
COURGETTES

RENEE

l 3.00 uur zaterdag 23 mei

NU 75:

Kwekerij P. van KLEEFF

Deskundig advies.
Voor al uw

Gevr Puch Maxi of Honda
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- SS-CD-C50 Tel 023-251138
T k Puch Grand-Pnx, bjr'81, TUINMAN HEEFT NU TIJD
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letter- * Gevr reismand oMae voor
sterw + schijfr, kl zwart/ voor al uw tuin-, straat- en/of
grootten
2 poezen Tel 14716
goud, i z g s , 4 versn Prijs hekwerk Tevens levering alle
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis Gevr voor direct en permaƒ400 Tel 15923
materialen Vraag vnjbl prijs
Micro's op de pagina „MICRO S'
nent kleine woning of zomer* T k radiograf stockcar, opgave Tel 023-327867
huis m Zandvoort Tel 17405 * Te koop aangeboden elek benz mot + nwe zender
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
* Vrouwenkoor, nog hartelijk
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter
* Gevraagd bolderwagen grasmaaier, merk Plandno, Robbe, ƒ300 Tel 02507- bedankt voor jullie optreden
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
prijs n o t k Tel 17794
Tel 17701
14818
op 7 mei j l Nu al een fijne
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
*
Gevraagd
paardnjlaarzen,
*
Te
koop
Atag
4
pits
gasT
k surfplank, Rocket 88, herinnering' Chris & Yolande
02977-28411 of afgeven of zenden aan
van den Broek
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- m 36 en paardrijbroek, m stel, z g a n , ƒ 100, e a inte- ƒ450 Tel 17810
164 Madeleme Koper Tel ressante voorwerpen Tel * T k
voort
wollen
zeiljopper,
•* Wie heeft per ongeluk mijn
17405
16017
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
small, ƒ25, 2 zwemvesten rolschaatsen meegenomen''
1430 AG Aalsmeer
ƒ25 per stuk Tel 17810
Leonie van Wulften Tel
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
* T k zeer uitgebr baby-uit- 18863
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegzet, m prima staat Moet be WONINGRUIL Aangeb gr
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelWoninggids van Zandvoort
slist gezien worden Prijs 5-kam eengez hoekh m
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
ƒ 250 Bel even voor mforma- c v , tuin zuid, schuur enz,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
tie tel 13557
rust str, Haarlem-Meerwijk
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al3 kamerwoonr
m
* T k zeiljacks + broeken, M Gevr
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
iNVM
en L + zwemvesten, v a ƒ 35 Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsMMtXLAM'
Tel. 02507-12614
voor 11 uur 023-330085
Tel 02507-14818
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter
T k a BUNG TENT, 4-pers m Wonmgruil wil ruilen 2-kamerSluitingstijd vrijdag 1600 uur
* Golfers let op' Witte golf- •*• Te koop Blaupunkt 69 kleu- uitgeb keuk en luifel, event woning beg gr met douche,
berging + tuin, hr ƒ 190 p m ,
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- schoenen, 4x gedragen, ren-tv, defect, met afstands- uitgez te zien Tel 15585
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- maat 39, vaste prijs ƒ 80 Tel bediening ƒ75 Tel 17846
* T k a diepvneskist, mh van Lennepweg, met eengeren verkniqbaar
zinswoning Tel 17190
13703
* Te koop Bosch afwasma- 400 liter, weinig gebruikt,
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
nieuwwaarde
ƒ 1200,
nu * Won ruil Alkmaar/Z voort
BRIDGERS
let
op'"
Vanaf
11
chme,
in
goede
staat,
ƒ250
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm kosten
ƒ150 Tel 13666
mei elke
maandagavond Tel 17343
Aang mooi huis, 3 si kamers
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers VRIJ BRIDGEN m het Ge
* Te koop heren-sportfiets, * Wie wil Schneider software Gevr woonr, 4 pers, onverstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
meenschapshuis
Inschrijf
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word!
10 versn, damesfiets, 3 met mij ruilen'' Bel dan Edwin versch waar m Z'voort Tel
geld ƒ250 pp Inschrijving versn Tel 12446
072-615791, na 17 uur
Keur Tel 02507-17175
ƒ2,50 m rekening gebracht
van 1945 tot 20 uur
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo* Te koop hoekbank, als
eens nieuw, slechts 1 jaar oud Tel
nisch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor * Help de Polen Stuur
een voedselpakket1 Geen 19488
HONDENKAPSALON
bezorgklachten), of zenden aan
9
adres Dat hebben wij voor ui
Centrale orderafdeling Weekmedia,
* Te koop kananekooi ƒ25
Inl tel 02907-5235
Postbus 122,
Tel 18032
* Het Rode Kruis vraagt col1000 AC Amsterdam.
Een begrip voor Zandvoort
* Te koop kinderledikant,
lectanten
voor
eind
juni
Tel
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatVoor uw rashond,
110x55, met matrasje, ƒ 75,213852,
A
Schuurman
smg in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgibastaard en kat.
pits elek kookplaat ƒ30, 1rokaart
Gespecialiseerd m poedels en
pits
elek
kookplaat
ƒ
15,
Hillegom-Antiek
terriërs
Vijf
toonzalen
gezellige pop wgn t e a b Tel 13796
v. Ostadestraat 26.
meub in alle stijlen Veel Te koop pracht nest NEWTel. 02507-15626.
klemantiek Laagste prijzen1 FOUNDLANDERS, bruin en
Diversen
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid
Leidsestraat 122 Dag tel zwart, met stamboom -t- schr
gar Tel 05204-389
02520-20993 Koopavond
* Ansichtkaarten van Am
DEZE WEEK
sterdam te koop aangebo speciale aanbieding van onze Klem zomerhuis te huur voor * Te koop racefiets Puch, 59
werkende jongeman Spoor- cm frame, pr ƒ 175 Tel
den, 150 stuks voor ƒ 150 Te
chef-kok A. Soet: buurtstr 3 Tel 15982
17860
Te koop aangeb.
vens kaarten van Ned te rui
broodje scharrelei
len Tel 023377405
* Lederen bankstel, 3-, 2- en * Te koop salontafel, lei+
Aangeb.:
2x1-zits, afhaalprijs/175 Tel steen, 160x60 cm, vraagprijs
* Bedankt camping de Bran,
glas melk
benedenhuis,
ƒ200
Tel
17748
17503
ding, \.oor het langer mogen
ƒ295
lage huur.
blijven in de huisjes Het was
* Leren fauteuil, kl donker- •*• Te koop splinternieuwe
Broodje Burger
echt te gek"i Hockeyclub Al
voetbalschoenen,
brum, met grenen onderstel, Puma
Gevr.:
Schoolstraat 4, tel 18789
phen Maz
maat 40/41, ƒ25 Tel 16548
t e a b Tel 02507-13113
groter huis,
Te koop surfplank met zeil
huur of koop.
ƒ400 Tel 02507-17329
Tel. 15027.
* Te koop vouwcaravan,
moet opgeknapt
worden,
ƒ300 Tel 18448

TRIMLOOP

Compact stereo cassette
speler met autoreverse
systeem 8750 _ -

Fa. Gansner & Co,

BRIDGERS let op"' Vanaf 11
mei elke maandagavond
VRIJ BRIDGEN m het Gemeenschapshuis
Inschrijfgeld ƒ2,50 pp Inschrijving
van 1945 tot 20 uur

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

GOEDKOPER

HEMA

-.„

Aanbiedingen geldig t/m 23 mei 1987

GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplem
Tel 14534

NüZ"

NülZSr

Hydrofiel of oogjesluiers,
100% katoen Pak a 6 stuks
1675

H 8715819 5
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen
Tevens wit-, schilder- en behangwerk Vraag vnjbl prijsopgave Tel 023-339793

/Zagen van hoogwaardig
Zweeds staal met geslepen
tanden Hand of kapzaag
1775Schrobzaagl375

.<*""-«.

Slijtvaste zijdemat vloer
lak 750 ml transparant
11 25 wit 12 75
Electnsche keukenmachine
met hulpstukken voor hak
ken raspen kneden mixen
en snijden 9750

Graphite GTX Mid tennis
racket voor de geoefende en
ervaren speler Grip 12,3,4
en L/MS Incl bespanning
en hoes 150- . ~ m

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
k 0op b r u idS
m0 d . a a 1 o n t a
Te
r ie t en s t oe 1

*
38

Te
;

it a p1 o n i m kt e"
e ! 1eu
i 0 2 0 - 111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN l
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ 300j;
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCHE
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANTE
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

JUPITER
Raadhuisplein 15
Tel. 02507-12838

Mededeling
In verband met Hemelvaartsdag zal in
de week van 25-29 mei de krant één
dag eerder verschijnen en wel op
woensdag 27 mei.
De opgaven voor micro-advertenties
dienen daarom uiterlijk maandag 25
mei vóór 15.00 uur in ons bezit te zijn.

Uitgever Weekmedia.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

•WEEKMEDIA 30
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ADVERTENTIE

Bestuur Stichting Sporthal ernstig verontrust

goed 'Inhouden subsidie betekent
voor- faillissement Pellikaan-hal
uitzicht
Weru kunststof ramen en deuren; u
kiest voor eindeloos bedieningskomfort! Maar daarbij ook voor'n hoge
geluids- en warmteisolatie en een
betrouwbare bescherming tegen
inbraak.
Laat u eens
geheel
vrijblijvend
informeren
bij het Weru
vakbedrijf
over die vele
andere doordachte pluspunten van
Weru ramen
endeuren.

ZANDVOORT - Voor de
Stichting Sporthal Zandvoort
wordt het onmogelijk om de financiële touwtjes nog aan elkaar te knopen, indien de gemeente ten aanzien van de
Pellikaan-hal de subsidiekraan dicht draait. Dit betekent voor de stichting een inkomstenderving van ongeveer
ƒ 75.000,- Penningmeester J.
Brugman voorziet in dat geval
met stellige zekerheid een faillissement. De maatregel is onlangs aangekondigd in een gesprek met wethouder Termes.

Volgens Brugman is de subsidie een
absolute noodzaak voor het voortbestaan van de Pellikaan, die dit jaar
twintig jaar bestaat. Met dit bedrag
kon de stichting de afgelopen jaren
net quitte draaien. Momenteel wordt
al met het minimaal noodzakelijke gewerkt. "Wij hebben zelf al grote bezuinigingen doorgevoerd", aldus Brugman. Zo is bijvoorbeeld schoolgymnastiek weggevallen, met name van de
Jaap Kiewiet Mavo, wat ons zo'n dertig tot veertig duizend gulden aan in-

• Het Vrouwenkoor bracht zaterdag 'samen met het Duitse gastkoor een concert met veel afwisseling.
Foto: Bram Stijnen

'Boerinnetje van boiten'

Vrouwenkoor en Polyhymnia
in luchtig samenspel bijeen
ZANDVOORT - Het gezamenlijk optreden van het
Zandvoorts Vrouwenkoor en
het Duitse mannenkoor Polyhymnia Mariadorf stond zaterdag garant voor een uitgebreid concert in de Hervormde
Kerk. Inzet, variatie en een gezonde dosis humor zorgden ervoor, dat het publiek tot aan
het eind toe geboeid bleef.

What kind of fooi am I, van L. Bricusse/A. Newley, en Pieces of Dreams van
Michel Legrand, afgewisseld door het
dynamische Kikeriki, Kakakanei, van
J. Schein. Heart of my Heart bracht
enkele bezoekers er zelfs toe, spontaan
mee te klappen en ook Vroeg in de
morgen, het vertaalde Morning has
Broken, waaraan de bas Ton Vreeswijk en het gastkoor Polyhymnia Mariadorf hun medewerking verleenden,
lag bijzonder prettig in het gehoor. Dit
nummer is enige tijd geleden door dirigent en koorleider Dico van Putten
speciaal gecomponeerd voor het optreden op de Lions-avond voor Green Peace, in het Concertgebouw te Haarlem. Indertijd verleende Marco Bakker daar zijn medewerking aan, een
optreden dat in het kort werd herhaald in de Veronica-show van Tineke'. Daarnaast bracht Vreeswijk zaterdag nog een schitterende aria uit
Die Zauberflbte van Mozart ten gehore.

Het was het tweede concert voor het
Vrouwenkoor, dat daarmee de uitdaging aannam, een avondvullend programma te brengen. Opvallend was,
dat men daarmee weinig moeite had.
Het programma was er dan ook op
afgestemd, want het toonde veel variatie, met voor de pauze veel klassieke
nummers en na de pauze merendeels
moderne werken. Het klassieke genre
werd onder andere vertegenwoordigd
door Hebe deine Augen auf van Felix
Mendelssohn/Bartholdy,
Barcarole
van Johannes Brahms en Koor der
Herderinnen van W.A. Mozart. Het
ging de dames goed af, al wordt toegegeven dat men nog wat moeite heeft
met nummers als In meinem Garten
van Robert Schuhmann, Topfen der
Zigeuner Kaut van Zoltan Kodaly en
Ein Felsen van Béla Bartók.

Het laatste deel van de avond kwamen vooral de Duitse gasten voor het
voetlicht. Het contact met dit koor is
vorig jaar ontstaan, op initiatief van
een lid van het Vrouwenkoor, dat
ruim twintig jaar in Duitsland heeft
gewoond. 'Gestaalde perfectie' zou
men kunnen denken bij het aanhoren
van dit gedisciplineerde, uit dertig
mannen bestaande koor. De kwaliteit
was niet ver te zoeken. De bewegingen
van dirigent Hans Reisen werden zo
perfect en beheerst opgevolgd, dat elke
wending in ritme messcherp werd. Het

Maar met de overige tweeëntwintig
nummers liep alles gesmeerd, wat de
handen van het publiek spontaan op
elkaar bracht. Meeslepend waren

JANV.D.VLUGT
GLAS & ISOLATIE SHOWROOM
KALVERSTRMT 5-7 UMUIDEN-TEL 02550-30624
POSTBUS 67-1970AB UMUIDEN
^

repertoir bestond onder andere uit lm
Abendrot en Abendfrieden, beide van
Franz Schubert en enkele volksliederen, zoals het Kroatische Mala Moja
van A. Kempkens en het Italiaanse
Bella Bimba van Rische.

Haring
Eigenhandig had het koor in Duitsland de Nederlandse tekst van 'Boerinnetje van buiten' ingestudeerd.
"Maar eerst zal het Vrouwenkoor het
nog een keer voordoen", aldus Dico
van Putten, die als altijd enige humor
ten tonele wist te brengen. Evenlater
mochten de heren het nadoen. Het
werd een aandoenlijk Boerinnetje van
'boiten', aangezien de gasten uit het
buurland meestal enige moeite hebben met de Nederlandse 'ui'-klank.
'Haring' en 'paling' lagen echter beter
in de mond. Vervolgens mochten beide
koren het lied samen zingen, wat hen
uitstekend af ging, ook nadat zij in de
steek waren gelaten door beide dirigenten, toen deze een wandelingetje
door de kerk maakten.
De muzikale begeleiding was in goed
evenwicht met het gezongen repertoir
en in uitstekende handen: Peter den
Boer, drums, Léon Kemper, basgitaar
en dirigent Dico van Putten aan piano
en-orgel. Al met al een zeer' geslaagd
optreden voor een helaas niet geheel
volle zaal. Maar het aanwezige publiek gaf blijk van een hoge waardering.
JOAN KURPERSHOEK

Toneelgroep
Kostverloren
even in 'Nice'

ZANDVOORT - De toneelgroep Kostverloren, bestaande
uit personeelsleden van Huis
in het Kostverloren, treedt na
de eerste voorstelling gistermiddag, vanavond en maandag op met het stuk 'Groeten
uit Nice'. De voorstellingen
zijn voor de bewoners van Huis
in het Kostverloren en Huis in
de Duinen.
Het toneelstuk is een blijspel in drie
bedrijven, dat zich afspeelt tijdens drie
dagen in Nice. Het werd geschreven
door Dick Maasland. De regie is in
handen van Ab Bos. De spelers zijn
tien medewerkers van Huis in het
Kostverloren: Hans Meijer, Tmy Weber, Mant Zwemmer, Ineke Heidebrink, Leida Drommel-Koper, Siem
Hielkema, René Drommel, Lucie
Hoekstra-Van Nassauw, Trees Miezenbeek-Van de Berg- en Franz Belunek.
Verder wordt medewerking verleend
door Lenneke Zorgdrager-Van Duyn
en Bert van Boxtel, beide grimeerwerk, en souffleuse A. Rijbroek.

TOZ geeft voorproefje
van jubileumconcert
ZANDVOORT - Het Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort verzorgt morgenavond,
vrijdag 22 mei, onder leiding
van Frans Bleekemolen een
muziekavond in de Hervormde
Kerk te Zandvoort. De sopraan Marijke Bleekemolen
zal hieraan haar medewerking
verlenen.

overbekende Halleluja.
Daarnaast wordt werk van Bach,
Haydn en Mozart gezongen. Van Bach
is onder andere Kantate 29 te horen,
voor vier-stemmig koor, met een mooie
aria, gezongen door Marijke Bleekemolen. Mozart is door de Weltliche
Kantate vertegenwoordigd en Haydn
bijvoorbeeld door Der Sturm. Dit laatste is een erg levendig nummer, volgens kenners heel toepasselijk voor
Zandvoort. Het levendige stuk, met
een afwisselend snel en langzaam temHet concert is het eerste van de twee po, lijkt een muzikale vertaling van
jaarlijkse optredens die het koor ver- wind, storm, donder, zee en stilte.
zorgt. Het optreden in het najaar,
Het beloofd een concert te worden,
waarschijnlijk op 26. november, eveneens in de Hervormde Kerk, wordt een -'ol afwisseling, waarbijde eigen vleujubileumconcert. Voor dan staat de bel van het koor, bespeeld door Frans
Messiah van Handel op het program- Bleekemolen, goed tot zijn recht komt.
ma, waarvan morgenavond al een Behalve begeleiding speelt Bleekemovoorproefje wordt gegeven. Drie kora- len ook nog twee stukken solo, waarlen uit dit werk worden in het Engels schijnlijk een sonate van Mozart plus
gezongen: Lift up your hands, Their een stuk voor orgel.
sound is gone out into all lands en het Het concert begint om 20.15 uur en de
toegang bedraagt ƒ 5,-. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de leden van TOZ en 's
avonds aan de kerk.

iedereen leest
de krant altijd en overal
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ARCEL
SCHOORL'S

een nieuw adres voor bijzondere
boeketten en bloemstukken, gemaakt
van verse/droogbloemen.

BLOEMEN- en
PLANTENKIOSK

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

openta.s.
vrijdag 22 mei

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

AKO,

Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Gespecialiseerd
in boeketten

vraagt

Schoonmaakhulp

\Vrijdag voor iedere klant*
een leuke attentie
Hogeweg, tel. 14320i
Zondags geopend

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,

(v.d. ochtenduren)
H a l t e s t r a a t 13 - T e l . 1 4 7 3 8

komsten per jaar scheelt". De stichHet belang van de Pellikaan voor
tmg heeft zich hieraan aangepast en Zandvoort acht Brugman wel bewewist ondanks dit tekort de balans in zen. Allerlei binnensporten worden
evenwicht te houden.
hier bedreven. Het aantal sporters dat
er gebruik van maakt bedraagt moHet wegvallen van de subsidie komt menteel zo'n tweeduizend per week. Er
bovendien vooral nu ongelegen omdat worden regelmatig grote toernooien
er grote investeringen zijn gedaan en gehouden, zoals nu het Zandvoorter nog andere staan te wachten. Vorig meeuwen zaalvoetbaltoernooi. En ook
jaar is bijvoorbeeld het dak van de Pel- de meer passieve sportievelingen kolikaan vernieuwd. Dit jaar is er een men hier aan hun trekken. "Op een
nieuwe kachel nodig en moet er op- zondagmiddag zijn er bij de wedstnjnieuw geschilderd worden. Daarnaast den vaak wel zo'n vijfhonderd toekan er volgens Brugman niet bezui- schouwers aanwezig".
nigd worden op posten zoals personeel,
energie en kapitaallasten, onder andeDe aangekondigde bezuiniging verre de erfpacht aan de gemeente. Pos- wondert Brugman te meer, omdat het
ten waar het meeste geld aan besteed college van burgemeester en wethouwordt. "En eigenlijk moeten wij ook ders in het verleden heeft uitgespronodig moderniseren om up to date te ken, dat de stichting een goed beleid
blijven, gezien de concurrentieslag voert. Volgens hem krabbelde de gewaarin wij met Heemstede en Haar- meente wel enigszins terug toen het
lem gewikkeld zijn. Heemstede heeft bestuur de feiten op tafel legde. Men
er pas een nieuwe sporthal bijgekre- zou tot de conclusie zijn gekomen, dat
gen en Haarlem zelfs drie. Mede hier- een en ander nog eens overwogen
door kunnen wij de prijzen niet verho moest worden.
gen, want dan prijzen wij ons uit de Daarnaast is het niet uitgesloten dat
markt". Een verhoging van de prijzen de gemeente zelf de rekening geprelevert volgens Brugman bovendien te senteerd krijgt. Indien het gebruik
weinig op. Het zou zelfs averechts wer- van de sporthal te duur wordt voor
ken, indien het gebruik te duur wordt verenigingen, zullen deze waarschijnvoor een aantal bewoners van de bad- lijk om meer subsidie aankloppen. Boplaats. "Wij staan dus met de rug te- vendien staat de gemeente garant voor
gen de muur!"
de tekorten, zodat de aflossing van leningen, indien deze niet meer door de
stichting opgebracht kan worden, ten
laste van de gemeente komt. Sommige
leningen lopen nog tien jaar.

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Voor het optreden in november
wordt een orkest uitgenodigd, enkele
solisten, plus een aantal zangers van
andere koren, om de stemmen in verhouding te brengen. Binnen het TOZ
is echter ook nog plaats voor nieuwe
leden. Vooral tenoren zijn nog bijzonder welkom.

DOE MEE
AAN DE
KERIUM JACHT!
Van 19 tot 22 mei vind |e
m kranten en tijdschriften
afbeeldingen van Kenum
zoals hieronder.
Verzamel die, doe ze m
een enveloppe met naam,
adres en aantal, en lever ze
bi] ons in voor 23 mei.
Wie mee doet wordt
hulpshenff.
Wie het meeste
Kerium-afbeeldmgen
verzamelt wint de hoofdprijs:
de bank, de gevangenis,
Marshal BraveStarr en
TexHex. Zoeken maar!
De prijsuitreiking is
op 23 mei om 15.00 uur.

r

JUPITER
Raadhuisplein 15
Tel. 02507-12838

Na overweldigend succes van YJn.Yfiri/^j zelfbruinende dagcrème

ïfl'ïflPG zonneprodukten
h-eerlijke huidverzorging

Haltestr. 9,
Haltestr. 22,
Kerkplein 3,
Kerkstraat 31,

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

brilïn in één dag een superbronzende zonnemelk door toevoeging van
een bruinversneller. Ook geschikt voor de zonnebank, fakt. 6
Prijs 24.75 inclusief vitamine E-stift.

Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

ZOnnGITielk fakt. G, een zachte huidmelk; ook zéér geschikt bij zonneeczeem (blaasjes e.d.)
Prijs 1 6.50 inclusief vitamine E-stift

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

ZOnne-OÜG Een uitgebalanceerde olie voor de reeds gebruinde huid.

-T r\ Slotman &

Prijs 16.50

van den Bos
MAKELAARDIJ !N ONROERENDE GOEDEREN

Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

inclusief vitamine E-stift

zeer geschikt voor een overgevoelige of zeer blanke huid
fakt. 12
Prijs 19.75

inclusief vitamine E-stift

verkoelende huid- en vochtigheidsgraad herstellende milk.
Prijs 14.95 met kortingsbon 9.95

BOUTIQUE 1O01
Te huur per 1 juli
Voor perm. in
centrum Zandvoort
GROTE
BOVENWONING,
event. in tweeen te
*•' verdelen,
ƒ 1300,-inkl. gas,
water, licht.
Tel. na 18.00 uur 18619

Nieuw!!

Het Zandvoorts Vrouwenkoor
wil iedereen bedanken die eraan
heeft meegeholpen ons tweede
concert onvergetelijk te maken.

DE I
XYOKO,

Héél goedkoop!
Kettingen van hout en been
in div. modekleuren
Zonnebrillen en brilkoordjes
SIERADEN-MODE
T.o. Casino. Zandvoort.
De gehele week geopend van 10.00-22.00 uur

fe? -SHOP

Com. Slegersstraat 2c

GEOPEND
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur
Com. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

VOOR AL UW KLEURVOLLE BEELD EN GELUIDSAPPARATUUR

Deze unieke zonneprodukten zijn verkrijgbaar bij de volgende
speciaaldrogisterijen:

Drog. GOOSSENS

Drog. de GAPER

Pasteurstraat 2
Zandvoort-Noord

Kerkstraat 31
Zandvoort-Centrum

Voor nadere informatie: YBM Roosendaal 01650-37549 of 023-252817
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WEEKMEDIA 30

Witte boae»
in tomaten
groente»*
- .»••*••***Sï*

UIT NU:
Wij kochten de hele partij

GROENTE CONSERVEN
zoek uit:
'HOLLANDSE BRUINE BONEN
in tomaten/groente-saus
•HOLLANDSE CAPUCIJNERS
in tomaten/groente-saus
'AMERIKAANSE WITTE BONEN
in tomaten/groente-saus

GROTE POT 720 GRAM

GOÜDKUIPJE

sprankelend fris,
blik 0.33 liter

VOLVETTE SMEERKAAS

KOOP
MANS
_«™JlflCM

Aardbeien drink
Exotic drink
Frambozen drink

ZEEVIS-FILET
op zee gevangen, direkt gefileerd
en meteen ingevroren dus verser
kan haast niet. Ideaal om te bakken
of te stoven met een klein kluitje boter.

GROOT PAK 400 GRAM

GROOT PAK 400 GRAM

• OOSTZAAN: Zuideinde 39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM
• Mercatorplein 49 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan HuizingaIaan180-188 • Sloterkade 110 -.127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer la
• NOORD: Motorkade 10 «OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat
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A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
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Woensdag 27 mei 1987
ZANDVOOBT - Als het aan
de wethouder van financiën,
Aukema, ligt, zullen de onkos;en die de gemeente van evenementen heeft, dit jaar niet
doorberekend worden. Tijdens
de buitengewone vergadering
van de Commissie voor Midden- en Klein-bedrijf, vorige
week woensdag, toonde Aukenia zich bereid, hiervoor bij het
college te pleiten. Dit geldt
echter niet voor de Pro World
Surf Cup. Daarnaast was AuIcema ook 'geneigd' het Jazz.festival van zijn pleidooi uit te
sluiten.
Aukema deed zijn toezegging naar
aanleiding van de vele klachten die
van diverse kanten kwamen. De maatregel van de gemeente om zowel de
rosten van de afdeling Publieke Wercen als van de politie-inzet door te
lerekenen, zou een bedreiging vormen
voor de diverse evenementen. Voor

Voor aantal evenementen mogelijk nog geen rekening

Wethouder komt tegemoet
aan wensen organisatoren
braderieën, de kortebaandraverij, het
jazz-festival, het wereldkampioenschap surfen, de Solex-race en zo nog
meer. Aanvankelijk wees Aukema de
bezwaren echter van de hand, omdat
men 'selfsupporting' moet zijn. "Want
er is geen geld", aldus de wethouder.
Zolang de gemeente-financiën niet in
evenwicht zijn, "moeten er soms erg
vervelende maatregelen
genomen
worden".

tra hard aan, nu de gemeente ook geen
subsidie meer verleend. Bovendien is
men van mening dat een aantal kosten al begroot zijn, zodat betaling hiervan extra inkomsten voor de gemeente
zou betekenen. "Wij spannen ons in
voor een leefbaar dorp", aldus Fred
Paap, voorzitter van Horeca Nederland, afdeling Zandvoort. "Wij vinden
het dan ook onaanvaardbaar, dat ons
enthousiasme wordt vertaald in een
financiële injectie naar de gemeente".
Daarbij stelde hij ook, dat deze maatregel volgens artikel 271 van de Gemeentewet moet zijn goedgekeurd
door de gemeenteraad en bekrachtigd

Volgens de organisatoren weegt echter het belang van de evenementen
zwaar genoeg om deze niet extra te
belasten. De doorberekening komt ex-

door de Kroon. Uiteindelijk pleitte hij
ervoor, de zaak voor dit jaar zo te laten
als zij was en voor volgend jaar goede
afspraken te maken.
Volgens commissielid Moerenburg
zal de gemeente op den duur op hogere
kosten uitkomen, indien de evenementen wegvallen. De - volgens Aukema 'indicatieve' - recreatiebegroting
voor 1987 toont een tekort aan mkomsten uit het toerisme van ruim 1,7 miljoen, ten opzichte van de uitgaven
hiervoor. Zoals voor elk bedrijf, mag
volgens Moerenburg ook voor het 'bedrijf Zandvoort' de post promotie en
reclame zo min mogelijk aangetast

Editie:30
worden. De evenementen noemde hij
daarbij de 'minimale reclame die voor
de gemeente te bereiken is'.
Ook volgens de organisatoren van de
Pro World Surf Cup en het Jazz-festival zou het wegvallen van deze evenementen het wegvallen van promotie
betekenen. Aan het wereldkampioenschap surfen is vorig jaar nationaal en
internationaal uitgebreid aandacht
besteed in kranten en op de televisie.
Volgens Gert Toonen werd het Jazz-festival door de Tros in de publiciteit
gebracht. "Promotie die ons niets
kost", aldus Toonen, "maar die wel afhankelijk is van het Jazz-festival".
Daarnaast maakte hij er evenals Paul
Zonneveld van de Stichting Pro World
Cup Zandvoort bezwaar tegen, dat de
gemeente niet in staat was, de door te
berekenen kosten te specificeren. Volgens zijn berekening zou de ./9.000,voor het Jazz-festival./6200,- aan politiekosten inhouden. Ook de ./40.000,voor het surfgebeuren kon in de
maand maart bij de bekendmaking
van de bedragen, niet gespecificeerd
worden.
• Vervolg op pagina 3

Uniek Straatmuzikanten
Concours in Zandvoort
ZANDVOORT - Het pakket
evenementen dat Zandvoort
inwoners en toeristen te bieden heeft, wordt met ingang
van dit jaar uitgebreid met een
Internationaal
Straatmuzikanten Concours. Dit zal gehouden worden op 26 juli. Het
moet volgens de organisatoren
een zeer bijzonder gebeuren
zijn, uniek in Nederland.
Het Zandvoortse concours wordt het
eerste internationale m Nederland. De
organisatoren hopen dan ook dat dit
evenement zal bijdragen aan de internationale allure van de badplaats en
voor jaren aan Zandvoort verbonden
blijft. Momenteel staat het vast, dat

Geplande evenementen kunnen doorgaan

circuit was de huur al per l januari
1988 opgezegd. Reden voor deze plotselinge maatregel is echter, 'dat Circuit
Zandvoort B.V. binnen de gestelde termijn niet aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan, noch zekerheid kan bieden voor aflossing voor
het eind van het jaar', aldus het college in een persbericht. Momenteel bestaat er een direct opeisbare huurschuld over 1986 van ƒ189.500,-, alsmede schulden, op langere termijn oplopend tot circa 1,3 miljoen op 15 september.

Postkantoor
open op
zaterdag

ZANDVOORT - Vanaf 30
mei zal het postkantoor aan de
jouis Davidsstraat weer op zaterdagochtend geopend zijn.
De openingstijd is van 09.00 - 12.00
uur. Tijdens deze uren kan men er
erecht voor alle lokethandelingen.
Deze zomerregeling is van toepassing
n de periode tot en met 29 augustus.

Alle leerlingen
J. Kiewiet Mavo
geslaagd
ZANDVOORT - De laatste groep leerlingen van de
Jaap Kiewiet Mavo, die dit
jaar het examen heeft afgelegd, is in zijn geheel geslaagd.
Aan alle veertien kandidaten
wordt vanavond het diploma uitgereikt, voor zover zij tenminste
niet de wens te kennen hebben
geven, het resultaat in het tweede
tijdvak te willen verbeteren.
De geslaagden zijn: Gaby Arnoldi, Attila Bernath, Ingrid
Brands, René Camek, Robert Cliteur, Dennis Kerkman, Debby
Koper, Henk Molenaar, Johan
Molenaar, Daniëlle van Pareen,
Daniëlle
Schilpzand,
Tanja
Schreurs, Faizel Soekhai en Arno
Stobbelaar.

Waterstanden
)atum
HW LW HW
'7 mei
03.58 1218 16.22
8 mei
04.36 00.20 17.03
9 mei
05.13 00.58 1741
0 mei
05.50 01.33 1819
1 mei
06.27 02.04 1857
1 jun
07.04 02.34 19.34
2 jun
07.44 0309 2013
3 jun
0833 0349 21.00
jun
09.42 04.36 2155
Vaanstanden donderdag 4 juni
20 53 uur
odtij 8 juni 01.11 uur
NAP + 57 CM

Wandeling door
waterwingebied

ZANDVOORT - Op 31
mei gaat de nieuwe dienstregeling van de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer
Maatschappij in. Voor
Zandvoort houdt dat in,
dat de loop van de lijnen 80
en 81 in de avond-uren aan
elkaar wordt gekoppeld.

De veiling van ouc'p en antieke spulletjes trok veel belangstelling.

de huurster dan nog een termijn van
twee maanden heeft om dit te realiseren. Dat de ontruiming op 21 september van dit jaar zal moeten plaatsvinden, houdt in dat er ten aanzien van de
geplande activiteiten niets verandert.
Het laatste evenement staat voor 20
september genoteerd.

Voor de wandeling om 19.00 uur verzamelen bij de ingang aan de Zandvoortselaan, tegenover Nieuw Unicum. De deelname is gratis, maar de
toegang voor eigen rekening.

Circuit Zandvoort B.V. noemt de
voorgenomen maatregel, een 'in het
zicht van de uitvoering van de renovatie niet te begrijpen stap van de gemeente'. Het stoppen van de exploitatie zou niet in het belang zijn van de
gemeenschap Zandvoort. Bovendien
heeft volgens Circuit B.V. wethouder
Aukema maandagochtend nog verklaard, niet te twijfelen aan de juiste
bedrijfsvoering van de B.V. Men
vraagt zich dan ook af ws.arom deze
plotselinge haast gemaakt wordt, terwijl de huurovereenkomst al per l januari 1988 is opgezegd. Bovendien
doorkruist deze stap van de gemeente1
de positieve ontwikkelingen ten aanzien van de 'fundamentele opbouwing
voor een langdurige toekomst'.

gegroeid tot naar schatting honderdvijftig man. De echte 'top' van deze
dag lag echter tussen elf uur en één
uur 's middags, toen dichte drommen
mensen zich langs de kraampjes
voortbewogen om een blik te werpen
op de kleine snuistenjtjes, potten, ouderwetse gebruiksvoorwerpen en kleding. Achter een kraam waren drie
wat oudere dames gaan zitten om
spulletjes te verkopen, die zij op de
creatieve therapie hadden gemaakt.
Ook zij waren tevreden met de verkoopresultaten, al liep het bij hen iets
minder storm.

De braderie begon pas om tien uur 's
De veiling trok eveneens veel bemorgens, maar om negen uur stonden langstelling. Ouderwetse kasten, klokde belangstellenden al te wachten. Te- ken, naaimachines en schilderijen
gen openingstijd was hun aantal uit- gingen hier voor behoorlijke prijzen

Reünie Jaap Kiewiet Mavo
trok veel belangstellenden

Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

haar ern
Banel|0rr,ssir 20 ID, Grote WarM!
Ie (023)312655
Amsieraam
LeiasestraatGiDiKonngspieinj
tel |020i 223596
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voor nog geen vier tientjes per jaar
weet jehet!
• Nog éénmaal konden de oud-leerlingen van de Jaap Kiewiet Mavo gezamenlijk op de foto voor hun oude
SChOOl.

Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - Ruim driehonderd oud- Mavo. De stemming was bijzonder geani-leerlingen en leerkrachten waren zaterdag meerd. Men vermaakte zich uitstekend in de
aanwezig op de reünie van de Jaap Kiewiet ontmoeting van zoveel oude bekenden.
De reünie was door het bestuur
en oud-leerling Jaap Hoogendijk georganiseerd vanwege de sluiting
van de Jaap Kiewiet Mavo, officieel
per l juli aanstaande. Oud directeur
Jaap Kiewiet, zelf ook aanwezig,
vond het een bijzondere dag, deze
terugblik in het verleden. "Het is
heel leuk, weer zoveel oud-leerlingen terug te zien", aldus Kiewiet.

Kerkstraat 28, Zandvoort, .tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,

'n suède
of
leren jack?
see Morris
before
you buy

•
•
•
•
•

Het voorstel van het college is gisteravond in de gemeenteraadsvergadering behandeld. Hoe men deze voorgeriomen maatregel heeft beoordeeld,
was bij het ter perse gaan van deze
krant nog niet bekend.
Het college verklaarde een dezer dagen, zeer goede hoop te hebben ten
aanzien van de realisering van een gecomprimeerd circuit. Op korte termijn zal een stichting worden opgericht, die de verantwoordelijkheid

van de hand. De hoogste opbrengst
was voor een klein schilderij met een
ouderwetse, goudkleurige lijst, dat
J 425,- opbracht.
Tussendoor kon men uitrusten op
een terrasje, waar van alles te drinken
en te eten was, tot en met hete soep en
broodjes gezond. Vandaar had men
uitzicht op het podium, waar tussen
de veilingen door zangeres Wüleke, bekend van de Henny Huismanshow,
voor het nodige amusement zorgde.
Voor de ondernemers uit Bentveld
mag de bazar volgend jaar wel weer
gehouden worden. Door de grote drukte trokken hun kraampjes en stands
meer aandacht dan zij waarschijnlijk
gewend waren. De kans dat de bazar
volgend jaar terugkomt, is door het
succes alleen maar groter geworden.
De organisatoren sluiten niet uit dat
wellicht nog een jaarmarkt gaat worden

Door deze regeling krijgt Zandvoort-Noord 's avonds een uurdienst. Tijdens de winterperiode
zullen op het traject tussen het
busstation in de Louis Davidsstraat te Zandvoort en het
NS-station te Haarlem, de meeste
ritten komen te vervallen. In het
voorseizoen en tijdens de zomermaanden echter blijft lijn 81 's
avonds gewoon via deze route rijden. Dit in verband met de langs
de Zeeweg gelegen campings.

elke week het dagelijks nieuws

Daartegenover stelt men, dat de
,B.V. alle jaren ten dienste van de gemeente heeft gestaan, met de betaling
van een huursom van ruim 7 miljoen
gulden, terwijl de betalingsmoeilijkheden mede zijn ontstaan doordat de gemeente haar saneringsbijdrage niet
heeft voldaan. De 'jarenlange politieke
problemen' en de daardoor ontstane
onzekerheden zouden hebben geleid
LW tot
de huidige situatie.

1259
13.33
1400
1320
14.50
15.28
1614
17.07

Foto: Bram Stijnen

Gezellige drukte bij Bodaan

lijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, afdeling
Zandvoort/Bentveld, houdt op
maandag l juni aanstaande
ZANDVOORT - De braderie
een georganiseerde duinwanbij
de Stichting Bodaan, die
deling door het Amsterdamse
afgelopen zaterdag onder ideaDrinkwater-wingebied.
le weersomstandigheden werd
Bij deze wandeling zal onder andere gehouden, is een groot succes
aandacht worden besteed aan de voor- geworden. De opbrengst bij de
jaarsgroei en -bloei, zoals deze zich in stalletjes en van de veiling bedit gebied voordoet. Door het tijdstip,
het begin van de avond, zal er naar reikte een hoogte van ongeveer
verwachting ook wat wild te zien zijn. ƒ10.000,-. Dit bedrag zal beEr zijn drie gidsen aanwezig, de duin- steed worden aan audiovisuele
kenners Jan van Honschooten, Jan middelen voor de bewoners
Voorgesteld wordt de ontruiming te- Warmerdam en Ton Visser.
gen 21 juli 1987 aan te zeggen, waarna
van de Bodaan.
De tegenvallende opbrengsten uit
evenementen zouden aan de financiële problemen van Circuit B.V. ten
grondslag liggen, mede doordat de
Grand Prix voor 1986 en 1987 is weggevallen. Volgens wethouder van financiën Aukema, zal het moeilijk worden,
het geld alsnog te innen. Kwijtschelden wil men echter ook niet. Hoe een
en ander dan wel moet gebeuren, 'is
nog niet uitgekristalliseerd'. Circuit
Zandvoort B.V. heeft in een schrijven
van 5 mei nog een betalingsvoorstel
gedaan, maar de gemeente kon zich
hierin niet vinden.

AANBIEDING
Shortjes div. kleuren
ƒ 79,95
Topjes vanaf
ƒ 49,95
ledere avond geopend tot 22.00 uur

DE LEERSHOP

Busdienst
gewijzigd

draagt voor de uitvoering hiervan en
daarnaast de exploitatie voorbereidt.
Naar verwachting kan men echter
over enkele weken meer duidelijkheid
geven over de huidige stand van zaken. Circuit Zandvoort B.V. vreest
echter uitgesloten te zijn bij de verdere
ontwikkelingen. 'Circuit Zandvoort
B.V. heeft wel vertrouwen in de toekomstige plannen van de gemeente
met betrekking tot het circuit, maar
vindt het jammer dat zij vanwege de
opzegging niet meer als gesprekspartner kan functioneren'.

In het kader van de algemene
De voorgenomen maatregel voorrechtsgelijkheid wil het college een komt echter niet, dat de huurschuld
andere houding aannemen ten aan- nog verder oploopt.
zien van de huurder. 'Het is in het
algemeen ongebruikelijk dat een
huurder die de huur niet meer betaalt,
wel het genot van het gehuurde kan
In verband met de renovatie van het blijven
behouden'. Men ziet dan ook
geen reden om voor Circuit Zandvoort
B.V. hierop een uitzondering te maken. 'Bovendien is de schuldvordering
van aanzienlijke invloed op een sluiZANDVOORT - De Koninktende begroting van de gemeente'.

negen muzikanten zullen deelnemen.
De VVV streeft eigenlijk naar tien,
maar de kans is groot dat het aantal
nog toeneemt. Onder de deelnemers
bevinden zich straatmuzikanten uit
binnen- en buitenland, waarvan de
meeste internationaal zeer bekend
zijn In Nederland bijvoorbeeld waren
enkele van hen eerder m Amsterdam
te zien, op het jaarlijks terugkerende
Festival of Fools. Deelnemers uit Nederlancl zijn onder andere Kres &
Boonstra, Het kleine Flippen en Willy's Life. Uit het buitenland komen
onder andere een Spaanse flamenco•gitarist, een gitarist en mondpercussionist uit Gambia, een groep van vijf
personen uit Joegoslavië, een musicus
uit de Verenigde Staten en enkele anderen uit midden- en west-Europa.
Een deelnemende groep uit Engeland
verblijft momenteel op uitnodiging m
Japan
De optredens blijven officieel beperkt tot één dag, 26 juli, 's middags op
de Rotonde van ongeveer 14 00 tot
16.30 uur, en 's avonds van plusminus
19.00 tot 22 00 uur Volgens de VVV
Zandvoort, is het een klimaatvriendelijk gebeuren, dat zonder geluidsversterking kan gebeuren.
Voor het concours zullen echte prijzen
beschikbaar worden gesteld, onder andere door het Casino en de VVV.

College wil huur circuit
zo snel mogelijk opzeggen
ZANDVOORT - Het college
van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad
gisteravond voorgesteld, de
huurovereenkomst met Circuit Zandvoort B.V. met onmiddelijke ingang te beëindijen. Reden hiervoor is de
tiuurschuld, die kan oplopen
tot ongeveer 1,3 miljoen gulden in september 1987. Voor. de
geplande activiteiten op het'
circuit heeft dit echter geen
consequenties. Voor Zandvoort Circuit B.V. is het voorstel van het college echter onbegrijpelijk.

Oplage: 4.400

In de gangen en lokalen stonden
tientallen groepjes oud-leerlingen,

die elkaar na jaren weer ontmoetten. Sommigen wonen momenteel
buiten Zandvoort, maar voor deze
gelegenheid zocht men de voormalige woonplaats graag weer op Als
tastbare herinnering was door de
organisatoren een dertigtal foto's
uit vroeger tijden opgehangen en in
één van de lokalen werden films en
dia's getoond. Vooral van schoolreisjes, die in de loop der jaren veelvuldig zijn gemaakt. De beelden riepen vele herinneringen op en niet in
de minste plaats aan allerlei oude

verliefdheden, waar men glimlachend nog eens bij stilstond
Het totaal aantal aanwezigen
moet ongeveer driehonderd vijftig
tot vierhonderd personen zijn geweest, aldus Jaap Hoogendijk, omdat sommige oud-leerlingen en leerkrachten hun partner en kinderen
hadden meegebracht. "Een zeer geslaagde middag dus", aldus Hoogendijk, een mening die zeker gedeeld werd door directeur Berkenbosch.

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM.
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • / 11 50 PER
HALF JAAR «ƒ21,00, PER JAAR • ƒ 39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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FAMILIEBERICHTEN

Enige kennisgeving
Op 22 mei 1987 is tijdens haar vakantie van ons
heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

Anna Geertruida Berntsen
op de leeftijd van 74 jaar.
Uit aller naam:
H. A. Berntsen
Correspondentieadres:
Dr. C. A Gerkestraat 28 rood
2042 EV Zandvoort
De crematie heeft in stilte plaatsgehad.

Maar als je iemand hebt,
die mal je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen ik heb een vriend.
Geheel onverwachts overleed na een rijk leven,
mijn lieve man, vader, zoon, broer, schoonzoon,
kleinzoon en zwager

Franciscus Albertus Christiaan Visser
echtgenoot van Tine Ziekemijjer
op de leeftijd van 39 jaar.
Zandvoort:
Tineke Visser-Ziekemijjer
Arjen
Cors Visser
Anton Visser
Amsterdam:
A. Ziekemijjer
P. Ziekemijjer
Astrid
2042 AM Zandvoort, 22 mei 1987
De Wittstraat 11
De teraardebestelling heeft woensdag 27 mei op
de Alg. Begraafplaats plaatsgevonden.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

VERBOUWEN??

DAG en NACHT bereikbaar

F. M. SCHILDER

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
"> inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

G. ZWINKELS

Engel Paap

Haltestraat 30

Uit aller naam:
W. P. Paap

Zwembad
„De Duinpan

zowel m Merbau,

Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!
Telefoon 023-360929

Vondellaan 57
Tel. 02507-12170

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Bij twijfel bellen
PELLEBOERS
WEERLIJN

06-91091091
3 x per dag
vernieuwd
over 16 lijnen
50 cent
per minuut

Voor een geslaagd feestje
nu naar de Hema!

Hema huiswijn. Volle zachte rode wijn of een frisse,
soepele witte wijn.
Inh. l Itr.

Noteert u even!

Voor uw hartelijke blijken van medeleven ondervonden
na het onverwachte overlijden van onze lieve zorgzame
vader, schoonvader en opa, onze broer, zwager, oom en
huisgenoot
zeggen wij U vriendelijk dank.

verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij
o.a. kozijnen en ramen monteren met
speciale tochtprofielen?

OOK NAAR MAAT

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Morgen gaat het
buitenbad open

Aannemersbedrijf

Gezouten pinda's,
250 gram. 1.75

NU 500 095

2 VOOR
Examentaart. Cakegebak,
gevuld met banketbakkersroom, mandarijnen
en marasquin.

Clairette de Die A.C. Droge
lichtmousserende
feestwijn.
12.50

Aardbeienschnitte, gevuld
met aardbeienkwark.

'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

Tel. 12175

Zandvoort, mei 1987

Graag willen wij u bij deze hartelijk bedanken voor de
belangstelling, bloemen en kado's, ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijk, waardoor deze dag onvergetelijk
is geworden.
A. Paap
Koningstraat 72
Zandvoort.

VOORDEELPAKKET

.aa?*""""**"».» •2rï>*«*-«3

1 kg Paardebieflappen
500 gr. Paardebiefstuk
1 hele Paardeworst

*W 50*TT**»*»-- m--^

~-^

SUPER VOORDEEL
Graag willen wij bij deze iedereen bedanken, die
ervoor hebben gezorgd, dat 20 mei een onvergetelijke dag is geworden.

Hr en mevr. Geerts-v. d. Peppel
Lijsterstr. 2 flat 25
Zandvoort

Rauwe nam 100 gram 2 45

250 gr. Paardebiefstuk

21°

500 gr. Gepaneerde schnitzels ij 93
100 gr. Wijncervelaat

DOKTERSBERICHTEN

1 hele Paardeworst

l f/ U

Elzasser cervelaat.
100 gram 155

NU

Of'

R. Drenth

Gefeliciteerd

P. A. H. Wijands
tandarts
afwezig vrijdag 29 mei.
Voor dringende spoedgevallen tel. 15832.

Jong belegen Goudse kaas.
Weense snijder. Gratis

Chips, naturel
of paprika
Zak a 200 gram

Huisarts
GEEN PRAKTIJK VAN 29 MEI TOT 18 JUNI
Waarnemers:
Dr Anderson
Dr Flieringa
Dr Zwerver

Camembert
Per stuk a
240 gram
325

Roomboterzoutjes.
kaaskantjes,
•vlinders, -krakelingen
of -stengels
Doos a 100 gram
2.10

Dere advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere famiheberichten.
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen m
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

Gevraagd te
Zandvoort

NU

KOOPHUIS

Gevr. voor direct

Prijs:
ƒ250.000 é
f350.000

Vrouwelijke
hulp

Tel.: 023364480.

Hotel Faber
Poststraat 9

Aanbiedingen geldig t/m 30 mei 1987.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

HEMA
Echt Waar VoorJe GeldJ

H. W. COSTER BV

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

KOOP 'N TAS BIJ DE VAKMAN,
DIE HEM OOK REPAREREN KAN,
Sluiting gemeentekantoren
De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn op onderstaande
dagen gesloten:
donderdag 28 mei 1987 (Hemelvaartsdag)
vrijdag 29 mei 1 987

ORIGIN/W

De afdeling Burgerzaken, Schoolstraat 6, is uitsluitend geopend om aangifte
van geboorte en overlijden op: 29 mei 1987 van 9 00 - 9 30 uur
Zandvoort 27 mei 1987

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51

Handgemaakte
schooltassen

Damestassen
(leder)

J. v. CAMPEN & Zn.

DAG EN NACHT VERZORGING

CORN. SLEGERSTRAAT 2, ZANDVOORT
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G.H. van Um al zestig jaar actief als accountant

TOZ toont vaardigheid
met klassiek repertoir

'Een balans wilde ik tot op
de cent sluitend hebben'
ZANDVOORT - In Zandvoort woont een accountant,
die al zestig jaar zijn beroep
uitoefent.
Negenenzeventig
jaar is Van Um nu, terwijl hij
nog een flink aantal tevreden
klanten heeft. Stil zitten is er
zodoende voor hem niet bij.
Maar dat wil Van Um ook niet,
want hij heeft duidelijk plezier
in dit werk. "Voor mij is het
meer een spel", aldus Van Um,
die zijn 'hobby' ook al jaren ten
dienste stelt van de Stichting
Hippodrome.

Als zeventien-jarige, direct na zijn
HBS-examen, kon Van Um aan het
werk als volontair. Tijdens zijn middelbareschool-opleiding uitte zich zijn
interesse voor cijfers, waardoor hij in
de avond-uren alvast de M.O.-opleiding Boekhouden volgde. Met daarnaast nog een cursus Engelse handelscorrespondentie. Bij zijn eerste werkgever was hij anderhalf jaar werkzaam op verschillende afdelingen, omdat men een groot tekort had aan
boekhouders. Toen hij negentien was
kon hij compagnon worden van een
vriend van zijn vader. Deze had geen
opvolger, dus de jonge boekhouder was
van harte welkom. De opleiding en eisen lagen in die tijd anders dan tegenwoordig en hij kon direct te werk gaan
en belastingconsulent.
G.H. van Um heeft de cijfers bij wij- als accountantstudeerde
Van Um verze van spreken in de vingers zitten. Ondertussen
en legde in 1939 het BelastingconZoveel deed hij in zijn leven op, dat der
af. Daarna ook nog
geen enkel foutje in een balans voor sulenten-examen
examen van de Algemene Verenihem verborgen bleef. "Als ik merkte het
ging van Accountants, de latere 'Orde
dat er ergens een foutje zat, dan wilde van
Accountants'.
ik het vinden. Een cent verschil moest
er voor mij uit. Wat dat betreft zijn
In 1945 verhuisde hij naar Zandveel van de huidige accountants wel voort en hield de maatschap voor gewat makkelijker geworden. Een klein zien. Hij begon voor zichzelf waarbij
verschil maakt voor hen niet zo veel hij zich vooral op particulieren richtmeer uit".
te. Al doet hij het tegenwoordig wat
rustiger aan, de negenenzeventig-jariAl deed hij veel kennis op door diver- ge Van Um houdt zich nog steeds bezig
se studies, Van Um heeft het vak voor- met dit werk. "Het is natuurlijk aardig
al door ervaring geleerd. En dat maakt
er wat bij te verdienen, maar het
blijkbaar toch wel verschil uit, ten op- om
komt vooral omdat het een hobby is,
zichte van de jongere accountants. waar ik mij graag mee bezig houdt".
"Afgestudeerden van de hogere school
andere reden is vermoedelijk, dat
gaan vaak erg theoretisch te werk, Een
bepaald niet van stilzitten houdt.
waardoor het veel meer tijd kost om hij
ook al jaren peninzicht in de boeken te krijgen. Ik Zo is hij bijvoorbeeld
van de Zandvoortse
volgde diverse vakstudies, maar door- ningmeester
Hippodrome. Als een van de
dat ik dit beroep al uitoefende, kon ik Stichting
mijn kennis direct in praktijk bren- initiatiefnemers van de kortebaangen".

Vrijwillige Hulpverlening
17373

Veel belangstelling voor
jubilaris pastoor Voets
ZANDVOORT - De in Zandvoort woonachtige emeritus
pastoor Voets is zondag in de Sint Agathakerk uitgebreid
gehuldigd met zijn vijftig-jarig priesterschap. De plechtige
mis, werd door Voets zelf als hoofdcelebrant voorgegaan, met
als mede-celebrant B. Alkemade, een oud-kapelaan van
Voets. Ook bisschop Bomers was hierbij aanwezig en verrichte de predikatie.
Enkele honderden bekenden van
Voets waren naar Zandvoort gekomen om bij te dragen aan de huldiging. Daarbij waren ruim tweehonderd gasten uit Voets' oude parochies Haarlem, Castricum en
Amsterdam en uit zijn kapelaanstijd in Alkmaar. Enkele tientallen
gasten trof de emeritus pastoor ook
vanuit het archiefwezen, waarin
hij zelf al jaren actief is. De andere
gasten kwamen vooral uit de kring
van geestelijken en archiefbezoekers die Voets in de loop der jaren
om zich heen kreeg. Daarnaast waren ook burgemeester Machielsen
en zijn vrouw waren aanwezig
evenals een aantal goede Zandvoortse vrienden en bewoners van
de bejaardenhuizen, waar Voets regelmatig een dienst opdraagt.

De heer Brabander directeur
dankte hem daarvoor tijdens zijn
toespraak en herinnerde aan de inzet van de emeritus pastoor voor
het boekje over Zandvoorts verleden. Na Brabander volgden nog
meer sprekers, waaronder een pastoor uit een oude parochie van
Voets te Haarlem, waar deze een
kerk had opgericht.
Behalve dat de emeritus pastoor
werd geëerd, werden ook zijn zuster
en zijn huishoudster in de bloemetjes gezet. Voets had erg tegen het
feest opgezien, zo vertelde hij in
zijn dankwoord, waarbij hij pastoor
Kaandorp 'beschuldigde' dat hij
hem zenuwachtig had gekregen.
"Maar zo'n feest heb ik nog nooit
meegemaakt", aldus Voets.

WEEKENDDIENSTEN
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW
NOORD: tel. 19507.
Scipio Blüme
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
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dienstdoende
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draverij is Van Um vanaf het begin bij
de Stichting betrokken geweest.
Van je 'hobby'je beroep maken, leidt
blijkbaar tot uitstekende resultaten.
Ook nu nog ondervindt Van Um veel
waardering van zijn ruim vijfenveertig klanten. Sommigen maken al meer
dan twintig jaar gebruik van zijn
diensten. Die waardering steken zij
ook niet altijd onder stoelen of banken.
Onlangs werd bijvoorbeeld door een
paar van zijn klanten een etentje georganiseerd, met het echtpaar Van Um
als feestelijk middelpunt. De waardering was er zelfs op internationaal
vlak, maar daar laat de accountant,
waarschijnlijk de oudst actieve in Nederland, zich in zijn bescheidenheid
liever niet over uit.
Van Um wil nog zo lang mogelijk
doorgaan met zijn 'hobby'. "Eigenlijk
is elke belastingopgave één grote leg- • Accountant Van Um is op negenenzeventig-jarige leeftijd nog altijd actief in
puzzle, voor mij een spel op zich".
zijn beroep.
Foto:Bericm

Gevraagd:
Part-time
seizoenverkoopster
30-40 jaar

Cortina Modes
Kerkplein 3
02507-14828

Doorberekening gemeentekosten
• Vervolg van pagina l
De in de commissie zitting hebbende
raadsleden, Kuyken (PvdA), Van Marle (VVD) en Van As (CDA), konden
begrip opbrengen voor de geuite bezwaren, al wijzen zij doorberekenen in

ZANDVOORT - Het Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort, ondersteund door sopraan Marijke Bleekemolen,
kan terugzien op een geslaagd
optreden, vrijdagavond in de
Hervormde Kerk. Een flink
aantal klassieke werken werd
hier met overtuiging en vaardigheid ten gehore gebracht,
waarmee het koor de waardering van het publiek voor zich
opeiste. Een uitstekende generale voor het jubileumconcert
in november.

de toekomst niet af. "Aan het doorberekenen van sommige kosten, zoals
voor het surfen, kun je niet ontkomen", aldus Kuyken. Van As noemde
het een 'kwalijke zaak' dat de cijfers zo
kort voor de zomer pas bekend werden
gemaakt, terwijl met de voorbereiding
van een aantal evenementen al in het
najaar moet worden begonnen. Met
hem was ook Van Marie van mening
dat er op korte termijn meer duidelijkheid moet komen wat betreft de kosten. Dat de evenementen moeten blijven, is voor het VVD-raadslid een duidelijke zaak. "Een dode badplaats trekt
geen toeristen", aldus Van Marie. Volgens hem moet zelfwerkzaamheid
kunnen, om de kosten te drukken. Als
de gemeente dan tegen marginaal tarief hekken en dergelijke beschikbaar
stelt, zou er voor 1987 goed uit te komen zijn.

Als voorproefje voor dit jubileumconcert werden vrijdag reeds enige liederen uit de Engelse versie The Messiah van G.F. Handel gebracht, wat
aantoonde dat de voorbereidingen al
in volle gang zijn. Voor het optreden in
november, dat eveneens in de Hervormde Kerk zal plaatsvinden, worden echter nog meer solisten aange-

Doorberekening politiekosten
wordt in het najaar behandeld
ZANDVOORT - Het college
heeft besloten, de raad voor te
stellen de kosten van de reserve-politie door te berekenen.
In het kort weergegeven antwoordt het college dit op de
vraag van VVD-fractievoorzitter Methorst, in hoeverre
een bestuurlijk besluit was genomen met betrekking tot de
doorberekening. Methorst had
dit onderwerp ter sprake gebracht in de commissie voor
financiën in januari 1987.

ding om met betrekking tot dit onderwerp tijdens de commissievergadering
diverse vragen te stellen. In het antwoord van 21 mei meldt het college,
dat dit tot nu toe een eenmalig gebeuren is geweest, zonder dat er verder een
regeling aan ten grondslag lag. Het
moet dus gezien worden als een proef,
waarbij in ieder geval een stuk dekking heeft plaatsgevonden voor de gemaakte kosten, aldus het college.
Daarnaast bevestigt men, dat het een
ongewenste ontwikkeling is, dat sponsors politiezorg kunnen kopen. 'Het is
dan ook noodzakelijk dat er een regeling wordt getroffen waarbij er duidelijke normen worden vastgesteld', aldus B & W.

Het doorberekenen van reserve-politiekosten naar de organisatoren van
Methorst vroeg zich af, of het met
het surtkampioenschap in oktober juister was geweest, om over doorbere1986, vormde voor Methorst aanlei- kening van politiekosten eerst het oor-

deel af te wachten van de door de ministers van BiZa/Justitie en Financièn ingestelde ambtelijke werkgroep.
Deze boog zich over het vraagstuk van
het politiebudget, met als ruim mandaat de problematiek van de pohtiekosten. Volgens het college moeten de
resultaten van de werkgroep bij de uitwerking van het principebesluit worden betrokken.
Discussie hierover in de commissies
van Algemene Zaken en Financien
kan op gang komen, nadat het onderwerp op ambtelijk niveau is voorbereid. 'Wij merken hierbij op, dat uitwerking naar onze mening zorgvuldig
en in overleg met diverse disciplines
moet gebeuren. Mede gelet op de werkdruk op diverse afdelingen denken wij
niet eerder dan in het najaar de nodige
voorstellen te kunnen doen', aldus het
college.

Het programma bood aardig wat afwisselmg wat betreft de componisten.
Het vermeldde werken van J G. Walther, J S. Bach, J Haydn en W.A. Mo
zart. Om dit klassieke repertoir tot zijn
recht te brengen is wel enige kwaliteit
nodig Maar het TOZ bracht het er
goed vanaf, zelfs bij het Ertot' uns
durch dein Gute van Bach, dat een
goede timing vereist vanwege de lange
intervallen Zo was ook het Wir danken dir, Gott van dezelfde componist
aangenaam om te horen, evenals Der
Sturm van Haydn In dit lied waren
knappe tempowisselingen verwerkt.
Daarnaast genoot het publiek ook
duidelijk van de hoge, heldere stem
van sopraan Marijke Bleekemolen,
evenals van het solistisch optreden
van Frans Bleekemolen achter de
vleugel, met bijvoorbeeld de Sonate in
B dür van Mozart. Een licht, speels
aandoend werk. Al mot al een avond
met voldoende afwisseling, waarbij
het publiek, waarmee de kerk voor
ruim driekwart was gevuld, waar voor
zijn geld kreeg Een goed voorteken
voor het jubileumconcert
JOAN KURPERSHOEK

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

17166

'Groeten uit Nice' boordevol humor
ZANDVOORT - De bewoners van Huis in het Kostverloren konden zich donderdagavond echt even in Nice wanen. De toneelgroep Kostverloren, bestaande uit personeel
van dit bejaardenhuis, bracht
vol overgave een blijspel van
Dick van Maasland op de
planken, met de titel 'Groeten
uit Nice'. Mede dankzij de regie van Ab Bos een uitstekend
recept voor een zeer vermakelijke avond. Maandag was dit
stuk ook nog in Huis in de
Duinen te zien.-

Aukema verbaasde zich erover dat
men 'nu pas' met de bezwaren kwam,
terwijl deze vorig jaar al bekend waren
en in oktober door de gemeenteraad
goedgekeurd. Maar uiteindelijk zegde
hij toe, er bij het college voor te pleiten,
de kosten dit jaar niet in rekening te
brengen. Met uitzondering van het
surfevenement, waarover vorig jaar
en dit jaar uitgebreid zou zijn gesproken. Bij dit gebeuren zijn grote belangen aan de orde, met name van de
sponsors. Omdat de gemeentekosten
door het toerisme boven het normale
niveau uitstijgen, is het volgens hem
dan ook niet vreemd, dat de gemeente
hier iets van terug ontvangt. Daarnaast was hij aanvankelijk 'geneigd'
De lachsalvo's bleven niet van de
de regeling ten opzichte van het Jazz-festival onveranderd te laten, al kon lucht in de bomvolle recreatiezaal van
hij zich voorstellen dat men niet was Huis in het Kostverloren. De verschilvoorbereid op de bovenmatige kosten. lende rollen en situaties op het toneel
Volgend jaar zullen volgens Aukema waren dan ook doorspeend van hude onkosten van de evenementen wél mor. Maar deze kon vooral naar buidoorberekend worden, op basis van de ten komen dankzij de inzet van de tien
amateur toneelspelers, die zich vol
cijfers van dit jaar.
overgave in het verbale strijdgewoel op
het toneel stortten. Het stuk wemelde
van de verwikkelingen, die allerlei komische situaties leidden.

Tien personen zijn met een smoesje
naar een villa in Zuid-Frankrijk gelokt, waar men verwacht een goedkope
vakantie te kunnen houden. De gezinnen De Vries en Westveld zijn echter
De verwikkelingen speelden zich donderdagavond allemaal af in de huiskamer van
volslagen onbekenden voor elkaar,
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
evenals kunstschilder Punt, Tante
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
Mien en dienstbode Karina. Tenmin15847.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis ste, dat dachten de meesten. Tijdens nek), inclusief accent de boel onveilig handelaar m blanke slavinnen de twee
maken en vader Casper de Vries (Hans jonge meisjes op. Volgens hem was eiL.
Davidsstraat.
Eerste
en
derde
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
het verblijf komt een onguur Frans Meijer) bedreigen. Tenminste, dat genlijk afgesproken dat er zes meisjes
woensdag van de maand van type,
14444.
Bruno Lamperti (Franz Belu- dacht De Vries Lamperti eiste als afgeleverd zouden worden "En geen
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, 17.30-18.30 uur.
grootmoeders", als hij de moeders ziet,
Guido van Schagen, maandag en don"want die raak ik per kilo nog niet
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
kwijt". De Vries begrijpt er mets van.
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- uur.
Hij kon er echter geen oog meer van
ling, woensdag 10.00-11.00 uur en
dicht doen. Hij sliep toch al slecht:
19.00-20.30 uur in het politiebureau
"Dat is een bed voor een fakir", een
Hogeweg.
folterwerktuig, naar hij later verWijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
Kindermode
klaarde, waarvan een veer tussen zijn
woensdag
11.00-12.00
uur
en KERKDIENSTEN
ruggewervels was gedrongen.
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
Zijn vrouw Clara (Tmy Weber) had
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
het ook al moeilijk. Constant wist zij
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van LeeuBRANDWEER: tel. 12000.
wel iets te bedenken, wat zij was vergewen
ten voor hun vertrek. "We zijn vergeCENTRALE POST AMBULANCE- Kindernevendienst en crèche
ten tegen de melkboer te zeggen dat we
'Madonna'pakjes; een strakke broek met een kort
VERVOER
(CPA) KENNEMERveertien dagen weggingen En wat
GEREFORMEERDE KERK,
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
rokje en een ruim hesje.
moet ik nou met veertien flessen
Zondag 10.00 uur: Ds. Meynen, Haarmelk?"
lem
TAXI: tel. 12600.
In
de
kleuren
blauw,
groen,
rood
en
oker.
Kindernevendienst en crèche
Dochter Sita (Mant Zwemmer) had
DIENSTENCENTRUM: KoninginneVoor meisjes van 6 t/m 12 jaar.
het dan heel wat aangenamer in de
weg l, Zandvoort. Spreekuur op NEDERLANDSE PROTESTANTEN
volle villa. Al snel had zij contacten
maandag en donderdag van 1.30 tot BOND
Nu voor
ƒ 75,00j
aangeknoopt met een van de andere
3.00 uur door de heer Frits van Veen of Zondag 10.30 uur:
gasten, de jonge Lammy (Siem Helkena
telefonische
afspraak. Tel:
Zeer plezierig te dragen.
ma), al was hij dan met de sheik AhbaROOMSKATHOLIEKE KERK
02507-19393
ba waarvan zij had gedroomd Zo verZaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
BELBUS:
Snowwashed jacks, verkrijgbaar in de maten 128-164 ƒ 49,50 j
maakte ook Mickey (Leida DrommelHet is nu mogelijk voor inwoners van samenzang
-Koper) zich uitstekend met de avan55 jaar en ouder gebruik te maken van Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
ces van kunstschilder Vincent Punt
Caeciliakoor
Te gek opvallende Franse speeloveralls, bijzonder fande bus van het vervoersproject.
(gastspeler Rene Drommel) Haar
Men belle hiervoor: 24 uur van tevotasievol uitgewerkt.
moeder (Ineke Heidebnnk) had hier
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
ren:
duidelijk moeite mee, want zij 'was zelf
Haarlem
Huis in de Duinen: tel: 13141,
Voor kinderen van 1 t/m 4 jaar.
met een kunstschilder getrouwd geVan 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
weest'.
sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- bijbelgespreksgroepen
De short pakjes v.a
ƒ 88,-^
10.30 uur: Morgendienst
tafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa- 19.00 uur: Avonddienst
'Mina' kwaliteits gympjes in de modekleuren.
miliebezoek, boodschappen doen etc.) Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverdenking/bidstond
Maten 19-40. Prijs v.a
ƒ 29,95^
Toen twee handlangers van LamSTORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
perti voor de deur op wacht stonden,
NED.CIIRISTEHJKE
GEMEENtel. 17641.
nam Tante Mien (Trees MiezenbeekSCHAPSBOND
Zitten zalig en staan heftig.
-Van de Berg) kordaat het heft in hanALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK ledere veertien dagen samenkomst op
den. Even later kwam zij terug met
Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur.
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. maandag 15.00 uur, tel: 14878
twee nieuwe Stofdoeken, stukken
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekoverhemd van beide heren. Nadat
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. ElsZondag van 13.00-17.00 uur.
Lamperti nog enkele malen was terugmaandagavond van 19.00-20.00 uur. woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedegeweest, gaf hij toe dat hij rechercheur
Verder volgens afspraak. Voor deze straat 37 te Haarlem.
Maandag
gesloten.
Telefoon
12705.
was en vermoedde dat De Vries zelf
hulpverlening, beschikbaar voor iede- Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlicheen handelaar in slavinnen was. Wanre inwoner van Zandvoort geldt dat tingen: R. van Eongen, Van Raepneer hij definitief heen gaat neemt hij
ervoor de vrager geen kosten verbon- horststraat 36 te Haarlem, tel.
wel Karina (Lucie Hoekstra-Van Nas023-244553.
den zijn.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.

trokken, plus een orkest De begeleidmg was nu ook in uitstekende handen', met Frans Bleekemolen aan de
vleugel Bleekemolen had daarnaast
ook do algehele leiding De hederenrecks uit The Messiah werd afgesloten
met het Halleluia, een imposant gehoor als dit door TOZ wordt gezongen.
Het koor, vooral de dames, beschikt
over een flink volume wat bij dit nummer goed tot zijn recht komt.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

Belli & Ribelli

Haltestraat 45

Stofdoeken

een villa in Nice.
Foto: Bram Stijnen

sauw) mee, die blijkbaar wel bij een
bende hoort.
Nadat er al wat vermoedens zijn gerezen, verklapt Tante Mien dat alle
personen wel iets te maken hebben
gehad met ene, inmiddels overleden
heer Punt uit Amerika. Het gezelschap was stiekem bij elkaar gelokt om
bij verrassing de erfenis te verdelen.
En zo liep dus alles toch nog goed af na
dik twee uur toneelspelen. De spelers
kregen een warm applaus voor dit optreden, dat al een traditie wordt, sinds
het tien-jarig bestaan van Huis in het
Kostverloren, vier jaar geleden. Lof
was er ook voor souffleuse Rijbroek, de
grimeerders Lenneke Zorgdrager-Van
Duyn en Bert van Boxtel, en met in
het minst voor regisseur Ab Bos, tevens decorbouwer, met hulp van Ab
Zwemmer De rekwisieten waren van
meviomv Bos,.
JOAN KURPERSHOEK

BURGERLIJKE STAND
Periode:
19 mei - 25 mei 1987
Gehuwd:
Sam-Sin. Rene Marcel en Balledux,
Louise
Berkhout, Jacobus Hendrik George en
Van den Bos, Hildegard
Morricn, Anthome en Jongbloed, Ger
ritje Wilhelmma
Poots, Gerard Eduard en Hartevelt,
Wanda Maria
Luijk, Ane Hubrecht en Paap, Monique
Geboren:
Myrthe, dochter van : Jongert, Herke
en Paap. Lyanne
Esther Rosine, dochter van : Boot,
Hendrik Johan en Willems, Rosalinde
Juhetta
Overleden:
Van der Meij, Leonardus Gerardus.
oud 94 jaar
De Bree, Willemina Frederika, oud 50
jaar
Tinkelenberg geb. Platen, Ahda. oud 90
jaar
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VAN ... VIVA VOOR ... U
een huis vol gezellige mode, japonnen, pakjes, jumpers, vesten, rokken, blouses,
jacks in de maten 38 t/m 50, en de prijzen zijn ALTIJD buitengewoon aantrekkelijk!!

mei

'n

(uwt

GROTE

KROCHT
SLAGERIJ
ARBOUW
Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

WEEKEND REKLAME

Polo Avance Comfort Coupé f20.640,-. U betaalt f 19.140,-.
Uw voordeel f1500,-. Polo Avance Sportief Coupé f20.435,-.
U betaalt f 19.140,-. Uw voordeel f 1.295,-.

Polo Avance Comfort 3-deurs f 19.540,-. U betaalt f 18.040,-.
Uw voordeel fl.500,-. Polo Avance Sportief 3-deurs f19.535,-.
U betaalt f18.040,-. Uw voordeel f 1.495,-.

Polo Avance Comfort 2-deurs f20.240,-. U betaalt f 18.740,-.
Uw voordeel f 1.500,-. Polo Avance Sportief 2-deurs f20.235,U betaalt f 18.740,-. Uw voordeel f 1.495,-.

Wat doe je
als je jarig bent?

pond SHOARMA
1 ons ACHTERHAM
1 ons CERVELAAT
1 ons LEVER
1 ons PEKELVLEES

7,45
2,65
1,10
1,60
1,95

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

VOORJAARSAANBIEDING
Vinyl Behang
van 24,95
voor

f £)

Tuinbeitsen

10% Korting
Warmfewerend glas. Voorkomt
dat de temperatuur m de auto
al te hoog oploopt.
(Avance Comfort)

Analoog klok en dagteller. In
één oogopslag de juiste tijd en
de kilometerstand.
(Avance Comfort)

Hoofdsteunen. Veilig en comfortabel bij lange afstanden.
(Avance Comfort)

Sportstuur. Drie-spaaks, dus
meer houvast en trefzeker stuurwerk.
(Avance Sportief)

KEUR EN ZOON
Paradijsweg 2-6 - Zandvoort

Tel. 02^07 15602

Burg. van Fenemaplein 2, 2042 TA Zandvoort.
Tel. (02507) 12911. Telex 41812

Sportstoelen. Met 'n in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel
voor een optimale zit.
(Avance Sportief)

Achterspoiler. Voor een nog
betere wegligging en uiteraard
sportief uiterlijk (standaard op
de Coupé). (Avance Sportief)

Opbergvakken aan de portieren. Zo kri|gt alles zijn eigen
plaats.
lAvance Sportief en Comfort)

Rechter buitenspiegel. Handig
bi| het parkeren, veilig bi| het
inhalen.
(Avance Sportief en Comfort)

Trakteren!

We zijn jarig, dus gaan we trakteren. Met de
Avance. Een exclusieve serie Volkswagens die dit
jaar* alleen hier te koop is daarna nergens meer.
Dit alles ter ere van het feit dat Nederland 40 jaar
Volkswagen rijdt.
Dus als u graag getrakteerd wilt worden,
moet u beslist eens langskomen. Zeker als u geïnteresseerd bent in een Volkswagen. Want met
de Avance kunt u straks over een auto beschikken
die standaard meer in huis heeft dan u gewoonlijk
gewend bent van 'n Volkswagen. En dat terwijl dat

"meer" nauwelijks consequenties heeft voorde prijs.
Neem de Polo Avance. Een auto die verkrijgbaar is in twee uitvoeringen. De Avance Sportief
en de Avance Comfort. Voor de hierboven
afgebeelde accessoires zou u in de eerste versie
(2- en 3-deurs) f2.245,- en in de tweede versie
f 2.250,-moeten betalen. U betaalt slechts
f750,-. Uw voordeel is respectievelijk f 1.495,- en
f 1.500,-. Bij de Coupé is dit voordeel voordeSportief uitvoering f 1.295,- en voor de Comfort f 1.500,-.

U heeft dan een auto die dankzij z'n grenzeloze betrouwbaarheid u bovendien behoedt voor
een geregeld garagebezoek, en u, zelfs na vele
jaren, een hoge inruilwaarde garandeert.
Daar komt nog bij dat, wanneer u nu uw
auto inruilt, wij daar tijdelijk 'n extra hoge
prijs voor geven, zonder problemen. Ach ja, Volkswagen. Wie anders?
Kom langs bij de Volkswagendealer of bel
020-867351 voor informatie.

Avance serie. Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt.

*Zolang de voorraad strekt Pri|zen zi|n vanaf prqzen. Inclusief BTW en katalysator, exclusief aflevenngskosten. Wijzigingen voorbehouden.

B. V
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

PALACE HOTE
# # # #
PANORAMA RESTAURANT 18e ETAGE:

LENTE, LAMSVLEES,
ASPERGES
& AARDBEIEN
aa.
Gerookte lamsham met groene asperges
Gebraden lamsrug met verse munt-jus
Asperges en gerookte zalm, gestoomd met
een lichtgebonden visbouillon
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Oranje Nassauschool verovert
eerste plaats handbaltoernooi
ZANDVOORT - Onder uitsteKende weersomstandigheden
organiseerde ZVM-handbal het
jaarlijkse schoolhandbaltoernooi en dat is wederom een
eclatant succes geworden. Alles verliep op rolletjes en het
toernooi werd in een uiterst
sportieve sfeer gespeeld. Grote
winnaar was de Oranje Nassauschool die zowel bij de meisjes
als de jongens en dus ook het
totaal kampioenschap pakte.

school behaalden 13 punten maar eerst
vermelde had een beter doelsaldo en
werd dus tweede. De Plesmanschool
werd vierde met 12 punten voor de BeBij de jongens was de spanning ech- atrixschool met 9 punten. Als zesde
ter groter. Drie scholen streden daar eindigde de Nicolaasschool met 8 punom de eerste plaats en uiteindelijk ten en als laatste plaatste zich de Maribleek de Oranje Nassauschool de aschool met 6 punten.
sterkste met alleen één punt verlies
tegen de Van Heuven Goedhartschool
Het geheel verliep vlekkeloos, mede
(3-3). Doordat de Van Heuven Goed- door de juiste instelling van de schoolhartschool ook gelijkspeelde (2-2) te- kinderen en het goede optreden van de
gen de Hannie Schaftschool werd die scheidsrechters. De vertegenwoordigtweede. De Hannie Schaftschool werd ster van het Rode Kruis had niet veel te
daardoor derde voor de Beatrixschool, doen, maar wat zij moest doen ging
dat beslag legde op de vierde plaats.
haar prima af en de ZVM handbal was
verheugd met deze hulp.
In de totaalrangschikking was de
Bij de meisjes was de Oranje NassauOranje
Nassauschool
veruit
de
beste
Als attractie stond er een wedstrijd
school duidelijk de sterkste en won
alle wedstrijden. De Plesmanschool met 32 punten en kwam in het bezit op het programma tussen de leerverloor alleen van de Oranje Nassau- van de wisselbeker. De Van Heuven krachten en een ZVM-combinatie. Dit
school met 3-1 en werd daardoor knap Goedhartschool en Hannie Schaft- werd een zeer aardige en spannende
partij handbal in een zeer ontspannen
sfeer gespeeld. Dat het uiteindelijk 1313 werd was van geen belang. Het spelplezier stond voorop en dat was ook bij
de schoolwedstrijden duidelijk waarneembaar. Dus volgend jaar zeker opnieuw een schoolhandbaltoernooi van
de ZVM.
in de clubkrant welke twintig
ZANDVOORT - De sportvere- oproep
opleverden en na de informaniging The Zandvoort Boys reacties
tieavond waarbij ook enkele leden van
(TZB) blijft niet stilzitten en de KNBSB aanwezig waren, werd geheeft op dit moment meer acti- start op 20 februari met een softbalafDe animo was dermate groot
viteiten dan alleen maar voet- deling.
dat er direct twee dames en twee heren
bal. Door de oprichting van een teams
geformeerd konden worden. De
ZANDVOORT - Voor elk
sofbal-afdeling kan er nu zaken werden goed aangepakt en er
twaalf maanden gesport wor- kwam een commissie bestaande uit de team zit de tweede ronde van
en initiatiefnemer Han van het Zandvoortmeeuwen zaalden bij TZB. Voor voorzitter secretaris
Soest, wedstrijdsecretaris Prits Vlees- voetbaltoernooi erop en de
Jaap Kerkman was het geen houwers,
penningmeester Henk Franverrassing dat er gesoftbalt ken terwijl als materiaalbeheerder krachtsverhouding is dermate
klein dat de meesten kanshebgaat worden maar dat er zo'n John Bakkers werd aangesteld.

Sporting OSS
Zondag 25 mei werd door de
keurgroepjes van gymnastiekvereniging OSS de laatste wedstrijd van dit seizoen geturnd
tegen GS V Heemstede.

tweede. Op de derde plaats eindigde de
Mariaschool die de Hannie Schaftschool en de Nicolaasschool voorbleef.

Twaalf maanden sport per
jaar nu mogelijk bij TZB

Deze tweekamp is een weer in ere
herstelde traditie die vorig jaar opnieuw begon. Toen won de organiserende gymnastiekvereniging Heemstede met groot verschil van OSS.
Dit jaar was de ontmoeting in de Van
Pageehal en werd weer door GSV1
Heemstede gewonnen, maar de achterstand van OSS was nu veel kleiner. Er
was duidelijk te zien dat de Zandvoort"
se meisjes beter zijn gaan werken en'
meer wedstrijdervaring gekregen hebben. Behalve de ploegenstrijd was er
ook een persoonlijke competitie waarbij Jill Toonen, Merle van der Storm en
Aafke Spieard in de prijzen vielen,
resp. een 2e, 3e en Ie prijs.
De toeschouwers genoten van een
sportieve wedstrijd waar heel aardige
prestaties werden geleverd en die volgend jaar zeker herhaald wordt.

De teams van de Oranje Nassauschool waren te sterk voor de overige ploegen en pakten de wisselbeker.
Foto: Bram Stijnen.

Véél kanshebbers in ZVM-toernooi

animo in de club zou zijn stemt
hem tot groot genoegen.

Om het ledenaantal, dat de laatste
jaren met sprongen daalde enigszins
op te krikken, heeft TZB ingezien, dat
alleen door uitbreiding van activiteiten, deze neergang te voorkomen is. Bij
het 25-jarig bestaan in 1975 telde TZB
200 actieve leden verdeeld over zeventien elftallen. Nu zijn er nog maar vijf
teams. Er is duidelijk een kentering in
de sportbeoefening waar te nemen en
er is meer keuze gekomen in het beoefenen van sport.
Enkele leden van TZB hebben zodoende de taak op zich genomen en
kwamen met het idee een softbal afdeling op te richten. Er verscheen een

TZB is duidelijk ingenomen met dit
initiatief maar wil toch dit eerste jaar
de kat uit de boom kijken. Een leerjaar
onder supervisie van het hoofdbestuur
en slaat het aan dan volgend jaar misschien met jeugd. De dames en heren
spelen in de KNBSB afdelingen en er
wordt keihard getraind om het spel
onder de knie te krijgen. Behalve deelneming aan de competitie is er op l
augustus een damestoernooi, en op 15
augustus een herentoernooi gepland.
Ook verschijnt er maandelijks een
clubblad en het bestuur is van plan om
leden die zowel voetballen als softballen een korting op de contributie te
geven. De thuiswedstrijden van TZB
worden op de sportvelden aan de Kennemerweg gespeeld.
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Kom
naar ons toe
en maak kans
opeen
van de vele
prijzen.

PEETERS
ZANDVOORT
Haltestraat 56, Zandvooit.

ZANDVOORT - Vanaf volgende week woensdagavond
worden een viertal trimlopen gehouden o'p het Zandvoortse strand. De Algemene Trimunie organiseert een
serie loop, die gehouden
wordt op 3, 10, 17 en 24 juni
aanstaande. Er kan door
jeugd, senioren en veteranen
dames en heren aan dit evenement worden deelgenomen.

Nihot promoveert

De laatste wedstrijd in de 5e competitie.
Op deze laatste competitieavond liepen er diverse ietwat zenuwachtige paren rond, promotie en degradatie stonden er weer op het spel maar natuurlijk ook het clubkampioenschap. Mw.
Paap en dhr. Vergeest lieten zich niet
van de wijs brengen en werden eerste
in de A-lijn met 58,93°/o.

ZANDVOORT - Het Zandvoortse Nihot besloot de zaalvoetbalcompetitie op uitstekende wijze door promotie
naar de hoofdklasse te bewerkstelligen. De jongens van begeleiders Guus Marcelle en Ruud
Krijgsman lieten er in twee
promotie wedstrijden geen
twijfel over bestaan thuis te horen in de op een na hoogste
afdeling van het zaalvoetbalgebeuren.
In de eerste promotie wedstrijden tegen Schoten toonde Nihot zich een
klasse beter. Na een snelle 1-0 voorsprong door een treffer van Remco van
Lent kwam Schoten door middel van
een snelle uitval op 1-1 doch daar bleef
het voor de gasten bij. Met razend snelle en uitgekiende combinaties werd de
Schoten-verdediging uiteen gespeeld
en Nihot had pech met drie dpelpogingen die op het houtwerk eindigden.
Toch kwamen de Zandvoorters op een
2-1 voorsprong door Henri Marcelle.

Het echtpaar Spiers werd deze competitie goede tweede. Gedegradeerd
naar de B-lijn zijn het echtpaar Hoogendijk, de heren Bakker en Groen en
de heren Toom en Versteege. In de Blijn was de beste score van mw. de
Vries en dhr. Haalman, zij scoorden
66,52%, tweede werden de heren HeilIn het tweede gedeelte was de
ker en Vulsma met 58,93%.
krachtsverhouding nog groter. Schohet wel doch kwam er
Gepromoveerd naar de A-lijn zijn het ten probeerde
schot dan was Addy Ottho paraat.
echtpaar Peeman, mw. de Vries en dhr. een
een man minder ondernam Ivar
Haalman en het echtpaar Jurriaans. Met
een fraaie solo en passeerde ook
Degradatie was er voor de dames van Steen
de doelman, 3-1. Met grote inzet werd
Duijn en Rooijmans, de dames Hagen
en Menks en de dames van Ackooy en
Drenth, zij gaan het de volgende competitie in de C-lijn proberen.
De dames Overdevest en Visser deden het goed in de C-lijn en scoorden
60,36%, terwijl een gedeelte tweede en
derde plaats was voor de dames KoZANDVOORT - Een terugning en Koomen (een gelegenheidspaar) en mw. de Kruyff met dhr. blik op het seizoen 1986/1987
Kleijn. Beide paren behaalden 56,79%. van de volleybalvereniging
Gepromoveerd naar de B-lijn zijn de
heren Overzier en vd Staak, de dames Sporting OSS laat zien dat er
Overdevest en Visser en mw. Slegers, goed gepresteerd is. Slechts
die dit resultaat behaalde zonder een één team degradeerde, maar
vaste partner!
daar stond een aantal kampioe-

verder gestreden en doelpunten kónden niet uitblijven. Remco van Lent en
Ivar Steen zorgden voor een 5-1 eindstand.
De tweede wedstrijd tegen WB werd
een ware zaalvoetbaldemonstratie. Nihot startte overrompelend en heeft
vrijwel de gehele wedstrijd beheerst.
Bij een 7-1 voorsprong gingen de Zandvoorters op de showtoer en daardoor
kon VVB de schade beperken tot uiteindelijk 8-5. In het Zandvoortse team
was Ivar Steen de grote man, niet alleen door vijf doelpunten voor zijn rekening te nemen, maar ook door zijn
inzet en zaalvoetbaltechniek. In deze
eenzijdige wedstrijd zorgde Dennis
Keuning met twee treffers en Henri
Marcelle met één doelpunt voor de overige produktie.
De beide Nihot coaches zien het best
zitten in de hoofdklasse en zijn van
mening mee te kunnen draaien. Dit
team speelt vanaf de B junioren met
elkaar en kwam vorig jaar van de A
junioren over de senioren. In de eerste
competitie wedstrijden was het even
aanpassen en werden enige punten verloren, doch in het verdere verloop van
dit seizoen liep het steeds beter met als
resultaat een tweede plaats wat recht
gaf op het spelen van promotiewedstrijden. Door de promotie van Nihot
blijft Zandvoort vertegenwoordigt in
de hoofdklasse nu TZB een stapje terug moest doen.

Met dit toernooi probeert de ZHC
het softbal te promoten en hoopt dat
velen de weg naar het sportcomplex
weten te vinden. Ook de tveede Zandvoortse softbalvereniging TZB neemt
aan dit toernooi deel.
Behalve dit toernooi draait de ZHC
volop mee in de dames- en herencompetitie. Zo is het eerste herenteam
reeds vier maal in het veld geweest en
de resultaten zijn zeer hoopgevend. Dit
team, dat dit seizoen versterking kreeg
op het eerste, tweede honk, en de korte
stop beschikt nu ook over een tweetal
goede werpers. Na twee gewonnen wedstrijden en een gelijkspel stond vrijdagavond jongstleden het duel tegen het
Haarlemse DSC'74 op het programma.
Dit werd een zeer enerverend gevecht,
waar de vele toeschouwers ontzettend
van genoten hebben.
De wedstrijd kreeg haar beslissing in
de laatste inning. ZHC had een 11-10
voorsprong en DSC zat met twee nullen en honken die niet bezet waren. De
spanning werd voor ZHC te groot en
zodoende kreeg DSC'74 toch twee honken bezet waarna een homerun volgde

TENNISCLUB
Uitslagen zondag 24 mei
ELTV 3-TCZ l 1-7, TCZ 2-Leeuwenbergh 3 4-4, Aemstelspelers 2-TCZ 3 2-6,
Heemstede 1-TCZ 4 4-4, VVGA 2-TCZ 5
0-8 TCZ 6-HBC l 4-4, TCZ l (heren)Nootdorp l 1-5, TCZ 2 (heren)-Dem l 24, TCZ l (jeugd)-Kontakt l 7-1.
Programma zondag 31 mei
Pellikaan Tennis 2-TCZ l, Sittard 2TCZ 2, TCZ 3-Oud-Beijerland l, TCZ 4Hillegom 2, TCZ 5-Martmus l, TCZ 6Nw. Vennep 5, Dijkzicht 2 (heren)-TCZ
l, Kadoelen l (heren)-TCZ 2, Heerenduinen l (jeugd)-TCZ l, TCZ 2-Dem 2.

Sporting OSS had een goed seizoen

Gedegradeerd naar de D-lijn zijn mw.
de Kruyff en dhr. Kleijn, de dames Haverkate eu Rudenko en de heren Ocenasek en de Vries. Het echtpaar van
Gellekom was goed op dreef in de Dlijn want zij behaalden 62,50%, wat genoeg was voor de eerste plaats. Het
proefspelende echtpaar Potharst werd
tweede met 58,93%. Naar de C-lijn promoveren de dames Keur en Notterman, mw. ten Broeke met dhr. Brandse en de heren Boom en Verburg. Alle
gepromoveerden hartelijk gelukgewenst en aan de degradanten wordt
sterkte in de nieuwe lijn toegewenst.

nen tegenover en een team dat
promoveerde.

Het eerste damesteam kwam prima
voor de dag en legde beslag op een
vijfde plaats in de promotieklasse en
het tweede damesteam was het die niet
aan degradatie kon ontkomen. Goed
presteerde het derde damesteam van
Sporting OSS door het kampioenschap op te eisen hetgeen tevens promotie betekende naar de tweede klasse. Geen kampioenschap maar wel promotie, door het behalen van de derde
plaats, was er voor het vierde team en

Maandagavond: 18.45 uur Bluys Nederland-Imex Brilmode vet.; 19.30 uur
York Optiek-De Klikspaan vet.; 20.15
uur Bloemen Van Baekel-Auto Versteeg; 21.00 uur REA-DVS; 21.45 uur
Nike Sportshop-Pïm Janssen; 22.30
uur Smit Sportprijzen-Big Mouse.

ZHC-softbaltoernooi
op Hemelvaartsdag

Zandvoortse
Bridgeclub

Een gedeelte tweede en derde plaats
was er voor de heren v.d. Moolen en
Oostermeijer en de heren Emmen met
58,04%. Vooral voor het laatst genoemde paar was het spannend, om het clubkampioenschap te behalen moesten zij
deze laatste competitie winnen van
mw. de Leeuw en dhr. Braun en het
echtpaar Spiers. Uiteindelijk is dit dus
gelukt en hebben de heren Emmen het
clubkampioenschap behaald, proficiat.
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Strand trimlopen

na met 6-2. The Hairshop maakte korte
metten met Café 't Vraagteken door
met 6-2 te winnen. In 3B gaan drie
teams na twee wedstrijden met vier
punten aan de leiding. Imex won tweemaal met 3-1 van de Gemeente Zandvoort en de veteranen van de Amsterdamse Effectenbeurs. Rabbel Boys
draait tot nu toe erg verrassend en
scoorde eveneens tweemaal een overwinning. Het team van Cees Schuiten
klopte eerst De Effectenbeurs met 4-3
en pakte vervolgens Bluys Nederland
met 5-2. Rinko behoort eveneens tot de
kanshebbers en zegevierde met 4-3
over Zandvoort Centrum vet. en won
met 6-1 van de Gemeente Zandvoort.
Niholt volgt goed door de enige partij
te winnen met 6-5 van Bluys.

In poule IA heeft de finalist van vorig
jaar het moeilijk en verloor beide wedstrijden. Daar was er één bij tegen Peter Korver Sport met 3-2. Peter Korver
had ook in de eerste wedstrijd al indruk gemaakt door Bax Zeefdruk met
Dinsdaga.vond: 18.45 uur Luykx Ver9-3 te verslaan, 't Hemeltje deed evenhuizingen-TZB Sports Cup; 19.30 uur
eens van zich spreken door twee overGemeente Zandvoort-Rabbel Boys;
winningen op respectievelijk Hong
20.15 uur Banana vet.-'t Vraagteken;
Kong met 4-0 en St. Tropez met 5-1. In
21.00 uur Scandals-Zandvoort Cendeze afdeling is Nike Sportshop ook
trum; 21.45 uur Cecils-Stam Fashion;
nog zonder puntverlies. Dit team
22.30 uur De Klikspaan-'t Hemeltje.
kwam pas éénmaal in actie en won met
5-2 van Bax. De Klikspaan, met Simon
Woensdagavond: 18.45 uur AuroraTahamata in de gelederen, won moeiGeerling; 19.30 uur The Hairshop vetzaam maar verdiend met 2-1 van St.
Pim Janssen Olds; 20.15 uur RinkoTropez.
Amst. Effectenbeurs vet.; 21.00 uur
Keur Glas-Grillbar Keur; 21.45 uur PeIn poule 1B zijn alleen Cecils en Play
Het programma voor de komende ter Korver Sport-St. Tropez; 22.30 uur
Inn nog zonder puntverlies, maar kwa- week.
Textlite-HB Alarm.
men pas éénmaal in het veld. Big Mouse was de tegenpartij en ging met 4-2
ten onder. Big Mouse slaagde er wel in
om de kampioen van vorig jaar Stam
Fashion in een spannend gevecht een
punt af te snoepen, 4-4. SirJt Sportprijzen behaalde in deze afdeling uit twee
wedstrijden drie punten door een 4-4
gelijkspel tegen Reprox en een 3-1 zege
op HB Alarm. Het jeugdige Play In
deed het uitstekend door Textlite met
4-2 aan de kant te zetten.
en dat bracht de stand op 11-13. ZHC
De strijd in poule 2A geeft ook nog ZANDVOORT - Softbalvereni- was aangeslagen en moest toezien dat
ging
ZHC,
die
aan
de
wieg
weinig afscheiding te zien. Auto VerDSC naar 11-16 uitliep. In de laatste
steege won eerst met 7-5 van Geerling stond van deze zomersport in gelijkmakende slagbeurt kon ZHC niet
Autoservice maar verloor een punt de badplaats, organiseert aan- meer de veerkracht opbrengen om tedoor met 3-3 gelijk te spelen tegen staande donderdag een groot rug te komen hetgeen de eerste nederLuykx. Luykx staat ook op drie punten
laag opleverde.
door te winnen .van Aurora met 5-2. toernooi. Het vier jaar jonge
ZHC
heeft
twaalf
andere
vereVoorlopig maakt Turn Turn in 2B de
Het begin is echter hoopgevend en
dienst uit gezien de twee overwinnin- nigingen uitgenodigd om op zowel van de dames als de heren worgen. Keur Glas was het eerste slachtpf- Hemelvaartsdag een toernooi den aansprekende resultaten verfer met 2-1 en REA was eveneens niet
wacht. Kennismaking met Zand voorts
opgewassen tegen Tum Turn, 4-1. te spelen op de velden in het softbal dus aanstaande donderdag op
Zandvoort Centrum kwam pas één- binnencircuit „Duintjesveld". het Duintjesveld.
maal aan de bak en speelde een gave De aanvang is om 10.00 uur en
partij door DVS met 4-1 te kloppen.
de toegang gratis.

Een serie loop betekent dat niet aan
alle vier de trimlopen moet worden
deelgenomen om als winnaar uit de
bus te komen. Degene die over de vier
of minder lopen de beste resultaten
neerzet komt in het bezit van de eerste
prijs. Het is niet alleen een wedstrijd
doch ook recreatieve trimmers kunnen aan dit gebeuren deelnemen. De
start is elke woensdagavond om 19.30
uur vanaf strandtent nr. 8 Trefpunt. Bij
deze strandtent bestaat een beperkte
douche- en kleedgelegenheid.
Voor de jeugd is de af te leggen afstand 3 km. en voor de senioren en de
veteranen wordt dat 8 kilometer. De
organisatie hoopt dat de weergoden
In 3A, de recreanten en veteranen
zullen meewerken en rekenen dan op
eengrote opkomst. Meerdere inlichtin- poule, maakt Lammers Boys voorlopig
gen zijn te verkrijgen bij F. Feringa te de dienst uit. Twee duidelijke zeges op
De Klikspaan vet. met 6-1 en op BanaOpmeer telefoon 02263-3052.

Het softbal-team TZBT
ADVERTENTIE

ber blijven op goede klasseringen. Ook de afgelopen week
stond het toernooi in een grote
belangstelling en viel er span-

nend maar soms te hard zaalvoetbal te zien.

het vijfde damesteam het ook van zich
spreken door de titel te pakken en te
promoveren naar de derde klasse.
Het eerste herenteam dat een zeer
zwakke competitie start kende en lange tijd de laatste plaats bezette, kwam
in de slotfase ijzersterk terug en behaalde zelfs de laatste periodetitel. Dat
betekende spelen van promotiewedstrijden. Door diverse omstandigheden raakte het team incompleet en
moest met invallers aantreden. Ondanks de goede inzet werd te weinig
gescoord en werd promotie gemist. De
heren blijven daardoor in de eerste
klasse.
Het tweede Sporting OSS team had
eveneens een zeer slechte start en
moest lange tijd tegen degradatie vechten. Door de laatste drie wedstrijden te
winnen werd direct degradatiegevaar
afgewend en moest daarvoor een drietal wedstrijcjen worden gespeeld. Daar-

uit moet vier punten worden gescoord
wat uiteindelijk na een enorme inzet
gelukte. Het derde herenteam, dat de
gehele competitie promotie binnen
handbereik had, liet dit in de laatste
vier wedstrijden aan de neus voorbij
gaan. In die slotwedstrijden werden
onnodig veel punten weggegeven De
slotwedstrijd bracht wel herstel op met
uitstekend volleybal en een 3-0 winst
via de setstanden 15-4,15-6 en 15-5 doch
de promotiekans was voorbij.

TC Zandvoort
snelt naar titel
EINDHOVEN - Het topteam
van de tennisclub Zandvoort
lijkt hard op weg het vorig jaar
verloren hoofdklasserschap terug te winnen. Na de nederlaag
in de eerste competitiewedstrijd is het gaan lopen bij
Zandvoort en aanstaande zondag kan het kampioenschap
een feit worden. Dan wordt er
gespeeld in Tilburg tegen Pellikaan en winst is noodzakelijk
maar met steun van vele supporters moet het mogelijk zijn.
Die vele supporters kunnen mee met
de bus die vanaf het tennispark De
Glee vertrekt om 08.00 uur. Zo'n twintig supporters hebben zich reeds gemeld voor de reis van zondag en zo'n
zelfde aantal kan nog mee. Opgave kan
geschieden bij het tennispark De Glee,
telefoon 02507-14199.
In Eindhoven tegen ELTV behaalde
Zandvoort zondag een gave overwinning. Met 7-1 werd de thuisreis aanvaard en op deze uitslag valt niet af te
dingen. Hans Schmidt is het gehele
seizoen al in een prima vorm en zorgde
ook nu voor de punten. Alle enkelspelen heeft Hans Schmidt tot nu toe in
twee sets weten te winnen.
De komst van Wijnand van derBoom heeft Zandvoort eveneens goed'-'
gedaan. Van der Boom kwam uit Ame-; •
rika over en zorgt met gaaf spel voor de
overwinningen en is dus een duidelijke
versterking. De dames Esmir Hogedoorn en Jacobine van der Deussen
draaien ook steeds beter en vooral in
de dubbels gaat het erg goed. De enige
verliespartij was van Esmir Hogedoorn die prima startte maar daarna
blokkeerde en niet meer in het ritme
kwam.
Toch een gave en uitstekende 7-1
overwinning waardoor aanstaande
zondag de kroon op het werk gezet kan
worden met een overwinning op Pellikaan in Tilburg.

Schaak-jeugdkampioenen

Van links naar rechts de B-groep schakers Nicholas Hall, Erik Jorning, Pieter
Koper, Patrick Pieket Weeserik
foto: G. G. A. Jorning

De jeugd van de Zandvoortse
Schaakclub heeft zich in het
afgelopen seizoen 1986/1987,
begonnen in september en geëindigd half mei, danig geweerd. Door de uit 10 jongens
bestaande A-groep, allen reeds
in bezit van l of meer diploma's, werden 133 partijen afge•wikkeld. Door de uit 12 jongens
en meisjes bestaande B-groep,
eerste diploma in april 1987 behaald, werden zelfs 181 partijen gespeeld. Dit alles onder leiding van 2 senior-leden van de
schaakclub.

ste 3 uit het A-groep-klassement mee
alsmede enkele malen Andor Sandbergen uit de B-groep.

Snelschaken
Het tweede gedeelte van de avond
was bestemd voor de snelschakers. In
een tijdsbestek van amper 3 uur, moest
men 13 partijen van 2 x 5 minuten spelen. Dames en koningen vlogen over de
schaakborden om maar zo snel mogelijk de tegenstander „Mat" te zetten.
Met een totaal van 12 gewonnen partijen mocht Olaf Cliteur zich uiteindelijk
snelschaakkampioen van Zandvoort
noemen. Tweede en derde werden Walter Gerhards en John Ayress. Allen gingen met een fraaie beker cq standaard,
als blijk van hun kunnen, naar huis.

Door 9 B-groepers werd deelgenomen aan het examen voor het pionnendiploma, waarvoor zij allen, dankzij eigen inzet en de inzet van hun leermeester Ton van Kempen, slaagden.
Op 21 mei j.l. werden de resultaten
van de jeugd-competitie bij de Zandvoortse Schaakclub bekendgemaakt
en de trofeeën aan de eerste 3 uit beide
groepen uitgereikt:

A-groep 1. Dennis v/d Meyden, 13 jr.
2. Bouke Vellinga, 13 jr. 3. Pepijn Paap,
De jeugd speelde wisselvallig. Wel 13 jr. 4. Ronald Roele, 12 jr. 5. Egbert
werd er keihard gewerkt maar het re- Jongsma, 13 jr.
sultaat bleef vaak uit. De mini's kwamen redelijk voor de dag en toonden
B-groep 1. Erik Jorning, 11 jr. (score
leuk volleybal. Van deze acht- tot 100%!). 2. Patrick Pieket Weeserik, 11
twaalfjarigen gaan er een aantal naar jr. 3. Anta Samsuria, 9 jr. 4. Andpr
de adspiranten dus aanvulling is ge Sandbergen, 13 jr. 5. Pieter Koper, 12 jr.
wenst. Inlichtingen over de volleybalHet resultaat in de jeugd-competitie
vereniging Sporting OSS zijn te verkrijgen bij Akkerman, telefoon!5556 o E tegen andere clubs in de regio was nog
niet daverency hierin speelden de eerSchilpzand telefoon 15609.

Louis Blok Rapid
Voor het 7e Louis Blok Rapid
tournooi wat morgen om 9.30 uur
van start gaat en de hele dag zich zal
afspelen in het Gemeenschapshuis,
kan men zich nog aanmelden tot
uiterlijk 20.00 uur bij de secretaris
Ruud Schiltmeijer. Telefoon 17272.
Tot nu toe hebben zich ruim 90
deelnemers aangemeld.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
WEEKENDJE STAPPEN IN LONDEN OF PARIJS? EERST NAAR ONS REISBUREAU!

c

UW KOSTBARE VAKANTIE LAAT U NATUURLIJK VERZORGEN DOOR VAKMENSEN.
DE VAKMENSEN VAN ONS ERKEND ANVR /;GOEIE REIS" REISBUREAU.
WIJ WETEN ALLES VAN ALLE VAKANTIEPLEKJES EN VOORDELIGSTE PRIJZEN.

Gpeiereis
reisbureau

ZANDVOORT
GROTE KROCHT 20

TOERKOOPRe l uro

Voor service en kwaliteit
wint „ERICA" altijd

* Aang meisjesfiets rose
± 5 j r ƒ30 kleuterset tafel
stoel ƒ20 neten poppewa
gen bekl ƒ 15 gitaar t e a b
Tel 12698

Tel. 12560

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

HERMAN HARMS
GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT
TEL. 02507-5734

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 0,250712070
1 film ƒ 5/17 50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie boxen

(ShüE-higg)

BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen
Tevens wit schilder en be
hang werk Viaag vrijbl prijs
opgave Tel 023339793
BROODJE ZALMSALADE

Grote Krocht 24 - Zandvoort

hemels!

Gratis

AUTO

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

GROTE KROCHT 22 • ZANDYOORT

Examentijd!
Bij ons slaagt
u altijd!

(voor maar ƒ 4 95)
Broodje Burger Schoolstr 4
Geopend tot 1 uur s nachts
weekend tot 3 uur s nachts
Dinsdag gesloten Tel 18789
VIDEOTHEEK DOMBO 1 film
v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b tel 0250712070
* Concert vrijdag 5 juni
Zandvoorts
Mannenkoor
<aarten verkrijgbaar bij ge
meenschapshuis AKO A
Kaspers Tel 16711
GARAGE TL HUUR
Burg v Fenemaplem
Tel 14534
*
Help
de
Polen Stuur eens
SUCCESVOLLE KLEINE
een 7voedselpakket1 Geen1
adres Dat hebben wij voor u
ADVERTENTIES VOOR DE
nl tel 029075235
ZAKENMAN EN PARTICULIER
* Het Rode Kruib vraagt col
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- ectanten voor eind juni Tel
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- 13852 A Schuurman
grootten
Hillegom-Antiek
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Vijf toonzalen leefbare meub
Micro s op de pagina MICRO S
n alle stijlen ook Mechels en
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Henry II Laagste prijzen'
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 33 per millimeter
Leidsestraat 122 Dag tel
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
0252020993 Koopavond
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
Pakhuis of garage te huur of
02977 28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- e koop gevr Inl Manfred s
Leershop Raadhui&plein Tel
voort
023326532 voor 1000 u
•*• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8 Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
• Reflectanten op adverten
les onder nummer gelieven
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant Zwanenburgse/Halfweg- ervoor te zorgen dat het num
se Courant Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad Amstel- mer m de linker bovenhoek
veens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde Vener, op de envelop staat vermeld
Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant Diemer en dat de brief geadresseerd
Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- wordt aan Centrale Order
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De afd Weekmedia Postbus
Purmer Nieuwsblad Oost-Waterland De Zaanse Gezms- 122 1000 AC Amsterdam Dit
bode De Nieuwe Weesper, Muider Post Almere Post en 'oorkomt vertraging m de be
landelmg
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 6 1 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
'e koop aangeb 2 zonne
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- schermen oranje doek elk 4
combinaties m de Micro s is op aanvraag bij onze kanto- m breed Tel 14804
ren verkniqbaar
* Te koop Bernina trapnaai
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening machine in lichteiken meu
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
bel ƒ95 Tel 14372
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het 'e koop gevr 2 a 3 KAMER
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wordt FLAT nabij Centrum Br o nr
~987524i bur v d blad
ƒ 2 50 in rekening gebracht
h Zandv Zuid ZOMER
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo
nisch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor HUIS v werk pers v perm 2
k d l gas en licht via
bezorgklachten) of zenden aan
eig meters Huur ƒ 495 p m
Centrale orderafdeling Weekmedia,
+ borg Te' na 19 u 02507
Postbus 122,
3453
1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatTimmerbednjf
smg m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgiR F Lammers
rokaart
oor al uw timmer en onder
houdswerk Tel 023364168
b g g 023381378
* T k Vï jr oude equalizer
tereo 5 bands zilver merk
Wonmggids van Zandvoort
Phonic met aansluitsnoeren
nieuw ƒ179 nu ƒ75 (vaste
prijs) Tel 16461
CElLf E makelaars o.g.
Ctfl
T k 2 nachtkastjes met la
NVM
den t e a b Tel 12636
Tel 02507-12614
_-«""
T k 4 pits gasstel jpen
haard gasblok Tel OP507
Vrouw zoekt werk voor de T k oude Honda voor verza 9672
nelaars Rijd* en in prima * T k auto kinderzitje Stor
avonduren Inl tel '8167
staat Vraagprijs ƒ 1750
chenmuhle verstelbaar iets
* Wil het meisje dat de rol Tel 18557
beschadigd ƒ45 Tel 023
schaatsen van Leonie v Wulf
ten heeft gevonden nog T k SURFPLANK (Klepper) + 247371
maals bellen? Tel 18863 Be 4 zeilen 2 masten pak en * T k bruidsjurkje wit voor 4
heel veel extra s
prijs aar ƒ75 Tel 16372
loning1
WONINGRUIL Aangeb gr ±/950 Tel 0250717675
* T k gevr Lundia wand
5 kam eengez hoekh m * T k wit Pelgrim gastoestel meubel of onderdelen hier
nieuw
ƒ200
Tel an evt ruilen met zwart hou
cv tuin zuid schuur enz als
rust str Haarlem Meerwijk 17136'14585
en wandmeubel 160 hoog
Gevr
3 kamerwoonr
m T k witte bruidsjurk maat 40 200 breed Tel 13962
Z voort liefst Zuid Centr Tel met sleep en sluier van
* T k h grasmaaier ƒ 25 rie
voor 11 uur 023 330085
ƒ 2500 voor ƒ 650 Tel 16372
n fietsst ƒ30 autostofsui
Woningruil Aangeb 4 kamer * T k witte nwe tennis ger ƒ 25 miniwasser ƒ 75
maisonnettewoning centrum schoenen mt 45 46 en een meisjesf 4 6 jr ƒ 60 jon
Z voort Gevraagd 2/3 k wo tennisracket Snauwaert me gensf 4 jr driewiel 17421
ning of eengezinswoning
dium Schoenen ƒ 75 racket
T k Hycom 5000 + Hosi
Tel 02507 17361/15227
ƒ75 Tel 023247371
don v v tafelmicr + antpn
WONINGRUIL aang modeTn * T k a bronzen cassette ie i pst ƒ100 Tel 14992
2 KAMERAPP
in A dam ±75dehg ƒ175 Tel 02507
dichtbij Centrum en metro 17753
huur ƒ440 per maand
Gevraagd iets dergelijks m * T k a kinderracefiets te
vens schemerlamp gemaakt
Zandvoort
Reacties v Galenslr 136 van oude karre as Tel 19076
Zandvoort
TUINMAN HEER NU TIJD
* Woningruil Aangeboden voor al uw tuin straat en/of
2 kamerwoning
Centrum hekwerk Tevens levering alle
Gevraagd groter huis huur of materialen Vraag vrijbl prijs
koop Tel 14788 na 18 uur opgave Tel 023327867

stomerij

24 UUR SERVICE
GROENTE EN FRUIT

J bij
BLOEMENHUIS

Grote Krocht 25
tel. 144O4

J. BLUYS
DE SPECIALIST IN AL uw

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

Haltestraat 65
Zandvoort, tel 1 20 60

BLOEMWERKEN

EJTUTI

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

VOOR MERKNAMEN MOET U
GOIDENS MEER BETALEN!

WONINGBOUWVERENIGING
Hierdoor brengen wij het volgende onder de aandacht van de leden
en huurders
Als gevolg van de arbeidsduurverkortende bepalingen, die m de
CAO voor personeel m dienst van woningcorporaties zijn opgenomen, heeft het bestuur VRIJDAG 29 MEI 1987 aangewezen als
VRIJE DAG voor het gehele personeel van de vereniging.

JONGE GRAAN
HEU
JENEVER
1B.75

Hierdoor zullen het kantoor en de werkplaatsen van de vereniging de
volgende dagen gesloten zijn:
Donderdag 28 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 29 mei 1987
Voor urgente reparaties of storingen kunt u ons telefoonnummer
17741 draaien, via de telefoonbeantwoorder verneemt u dan hoe u
verder kunt handelen.

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
tedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
•*• T e k o 0 p b r u i d s J a p o n , m t
3 8 ; Tl o d
sa 1ont a f e 1 ; 1 euke
r i e t en s t o e 1 . Te 1 02 0 - 111 .
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

PUIO HOREND

SHERRY
'medium dry of pale

CRESTHILL
WHISKY 401

Zandvoorts Nieuwsblad

bti
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13 30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Naam
Of afgeven bij

Adres

de krant helpt

Telefoon

u op weg

Postcode

AMSTERDAM:
l Nieuwpoortstraat 1001 Lijnbaansgracht 331 SloterKade 1101 Delflandplein 182
l Osdorpplein 2281 Lambertus Zijlplein 31 Plein 40-45 nr 31 Motorkade 10
l Kamperfoelieweg 111 Kastelenstraat 170
l Zandvoort, Burg Engelbertstraat 211 Zwanenburg, Dennenlaan 171 Hoofddorp,
Tumweg 441 Nieuw Vennep, Hoofdweg 11831 Sassenheim, Oude Haven 111 Hillegom,
Vosselaan 151 Noordwijk, Kerkstraat 211 Noordwijkerhout, Dorpsringweg 21 Oude
Wetering, Meerkreuk 41 Katwijk aan Zee, Visserijkade 21 Leiden, Lange Gracht 3
l Hilversum, (in het souterrain van Hilvertshof) Groest 86
en nog 11 filialen m Rotterdam en omgeving (Kijk voor adressen m de Gouden Gids)

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

NIEUW!

*Bilderdijkstraat 124 126 *Haarlem Californiaplem 17
(naast het postkantoor Winkelcentrum Schalkwijk)
*Zoetermeer, Winkelcentrum Croesmckplem (bij Digros)
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Secretaris WV Zandvoort voor nieuwe vorm regionale VW

'Eerst alles overhoop gooien
en dan opnieuw beginnen'
ZANDVOORT - Volgens Ronald Weilers, secretaris van de
Stichting VVV Zandvoort, moet een Streek VVV een commerciële basis hebben. Hij verwacht dat deze daardoor beter zal
functioneren en daarnaast voor elke gemeente uit de regio
voordelen heeft. Volgens hem kan dit ook bewerktstelligen dat
er alsnog samengewerkt gaat worden tussen de VVV Haarlem,
de VVV Velsen en de Stichting VVV Zandvoort. Haarlem heeft
aangekondigd niet langer mee te werken aan de Streek VVV in
oprichting en in de plaats daarvan een nieuwe Regionale VVV
in het leven te roepen. Voor een isolement hoeft Zandvoort
echter in geen geval bang te zijn, aldus Weilers, als de VVV
Haarlem haar 'eigenzinnige houding' niet laat varen.
De VVV Haarlem heeft aangekondigd, per l januari 1988 een nieuwe
Regionale VW op te richten, samen
met de gemeenten Heemstede, Haarlemmerliede, Bennebroek en Bloemendaal. Dit besluit is waarschijnlijk
nu al genomen, omdat voor l juli opgezegd moet worden, wil men uit de
Streek VVV stappen. Daarbij lijkt het
nu niet uitgesloten, dat ook Velsen
Haarlem zal volgen. De VVV Haarlem
wenst een nauwere samenwerking
tussen de regionale VVV's, maar deze
is ook nodig om nog voor subsidie van
de overheid in aanmerking te komen.
Dit is een gevolg van de veranderingen
in het landelijke subsdidiebeleid.
De besturen van de VVV's van
Zandvoort, Velsen en Haarlem hebben
al. sinds eind 1985 rond de tafel gezeten, maar tot overeenstemming kwam
men niet. Volgens Ronald Weilers niet
omdat Zandvoort zich afwijzend zou
opstellen, maar juist omdat er met de
VVV Haarlem niet te praten viel.
"Zandvoort en Velsen willen wél graag
een samenwerkingsverband, maar
niet op de wijze waarop Haarlem dit
voorstelde. Zij wilde een mandaat opleggen, waardoor de belangen van de
twee andere gemeenten ondergesneeuwd dreigden te raken en de eigen
identiteit verloren zou gaan. Daarnaast wilde Haarlem boven op het
dure bestuursapparaat dat er nu al is,
nog eens een directeur plaatsen met
een vast contract. Dat kost handen vol
geld, terwijl zo iemand niet te ontslaan
is, als blijkt dat hij niet voldoet".
"Maar Haarlem wilde niet van haar

voorstel wijken, waardoor binnen de
structuurcommissie, voor de fusie van
de Streek VVV in het leven geroepen,
elk ander idee door deze VVV werd
afgekapt. Nu dan Haarlem uit de
Streek VVV stapt, krijgen wij en Velsen de 'zwarte Piet' toegespeeld". Als
Zandvoort eventueel toch alleen komt
te staan, hoeft deze gemeente, de
'speerpunt' van de regio, niet bang te
zijn voor een isolement. "Wij gaan dan
gewoon door. Bovendien reikt de naam
Zandvoort veel verder dan die van
Haarlem".
Het stoort Weilers echter enorm, dat
door de houding van deze partner het
overleg zo lang heeft geduurd en tot
nog toe zonder resultaat bleef. Hij ergert zich hier vooral aan, omdat er met
het totale VVV-wezen in de streek veel
gemeenschapsgeld is gemoeid, terwijl
het apparaat slecht functioneert.
Haarlem geeft een subsidie van ongeveer ƒ600.000,-, Zandvoort ƒ175.000,- en
Velsen ongeveer ƒ90.000,-. "Als Haarlem zich constructiever had opgesteld,
hadden wij m een half jaar tot overeenstemmmg kunnen komen", aldus
Weilers.
Indien Zandvoort en Velsen eventueel
samen doorgaan met de Streek VVV,
zonder Haarlem, loopt men op den
duur wel ƒ45.000,- subsidie van de Provincie mis, de helft van het salaris van
de directeur van de Streek WV.

Commercieel
Om wél tot samenwerking te kunnen komen in een goed functioneren-

de regionale VVV, moet er volgens Ronald Weilers veel veranderen. Persoonlijk staat hij een Streek WV voor,
geschoeid op commerciële leest, met
een klein bestuurlijk apparaat en aan
het hoofd een directeur met een ruim
mandaat. Daarnaast staat dan een dagelijks bestuur, bestaande uit drie personen, m plaats van het huidige aantal van zeven bestuursleden.
"De voorzitter zou een man uit de
praktijk moeten zijn, bijvoorbeeld uit
het grote zakenleven (grote lijnen), de
andere twee kunnen een zakenman
zijn, bijvoorbeeld de directeur van een
hotel, en een ambtenaar. Dan moet er
een algemeen bestuur komen, bestaande uit twee gelijkwaardige afdelingen, waarin elke gemeente zitting
heeft. De sterkte van de vertegenwoordiging daarin hangt af van verschillende factoren. Bij de één geldt de
subsidie als basis voor het aantal leden
in de afdeling. Dat houdt dan in, dat
Haarlem daarin meer invloed heeft
dan de overige gemeenten. Bij de andere bepaalt het aantal aangesloten bedrijven de sterkte van de vertegenwoordiging. In deze afdeling zou Zandvoort dus duidelijk een grotere vinger
in de pap krijgen".

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant

• Volgens Ronald Weilers moet de Streek VVV (in oprichting) een totaal
andere structuur krijgen.
(Archieffoto)
Samenwerking met de gemeente sluit
ik hierbij ook niet uit. Deze poot moet
zich ook bezighouden met promotie
buiten de gemeente, op regionaal, nationaal en internationaal niveau, en
het onderzoek naar verbetering hiervan. Zo wordt de Toeristenbelasting
een echte doelbelasting, en niet gebruikt om holle gaten te vullen".

"De poot Informatie verzorgt de balie-informatie. Dit kan vrij goedkoop
gebeuren, indien men gebruik maakt
van stagiaires en jong personeel. De
gemeenten betalen hieraan voor het
deel van het servicepakket dat zij verlangen. Eventueel levert de poot Promotie nog een financiële bijdrage.
Worden hier eventueel nog enkele
boekingen verricht, dan worden de
kosten hiervan doorberekend aan de
poot Boekingen. Deze laatste kan gevestigd zijn in een kantoor, waar uit"De regionale VVV moet steunen op sluitend gebruik wordt gemaakt van
vier 'poten', die elk zelfstandig werken commumcatie-apparatuur. De inen zelf rond moeten zien te komen. komsten van deze poot kunnen beDaardoor valt een zo efficiënt mogelij- staan uit provisie, eventueel aangeke aanpak te verwachten. Het zijn de vuld met revenuen uit het bedrijfslepoten Promotie, Informatie, Boekin- ven. Ten slotte is er de poot Adminigen en Administratie. De tak Promo- stratie, die, liefst met behulp van comtie moet een vergroot takenpakket puterapparatuur,
zijn
diensten
krijgen. Voor de benodigde financiën verleent aan de andere drie. Die betakan men het bedrijfsleven benaderen, len daar dan ook voor. Diverse compumet als uitgangspunt, dat degeen aan terfirma's hebben al programma's die
wie diensten worden verleend, betaalt. voor dit werk toepasbaar zijn".
Daarnaast zou men gebruik moeten
kunnen maken van de inkomsten van
"Alleen al door deze indeling is een
de Toeristenbelasting, waardoor een praktischer werkmethode gegaranaantal taken van de gemeente, dat met deerd. Baliepersoneel bijvoorbeeld,
toerisme te maken heeft, overgeno- kan zich uitsluitend richten op het
men kan worden. Bijvoorbeeld de be- geven van informatie, zonder daarbij
wegwijzering en de zorg voor vlaggen gestoord te worden door telefoontjes
en verlichting. Wellicht zelfs met voor boekingen. Daarnaast wordt het
meer kennis van zaken en eventueel in personeel van de afdeling Boekingen
samenwerking met de ondernemers. niet afgeleid door mensen die allerlei

'Poten'

Zomerse Elfdorpentocht op de fiets
AMSTELVEEN - Tweede
Pinksterdag, 8 juni, zullen
weer veel toerfietsers de pedalen rond trapp.en. De traditionele Elfdorpentocht staat voor
de tiende keer" op het programma. Het.yerleden heeft geleerd,
dat' de toertocht door 'de regio
duizenden -deelnemers trekt.
Dit jaar krijgt de tocht een extra feestelijk tintje, men viert
namelijk het tweede lustrum.
Tijdens de tocht wordt een fotowedstrijd gehouden.

de start verschenen echter ruim zestienhonderd fietsers. De tweede tocht,
in juni 1979, kende een deelnemersveld
van ruim 2600. De pontbaas van het
veer bij Nes aan de Amstel heeft urenlang gezwoegd de deelnemers naar de
overkant te varen. Dergelijke knelpunten zijn in de volgende tochten
vermeden. • ~ *'" ,

/De Elfdorpentocht is ontstaan in
1977 op de toenmalige Maria Goretti
Mavo. Deze school vierde het twintigjarig bestaan en aangezien groots'cheepse verbouwing van de school
activiteiten op het huisadres onmogelijk maakte werd besloten feestactiviteiten buiten op te zetten. Een van
deze activiteiten was de Elfdorpentocht. De reclamecampagne zette men
groots op en er werd zelfs een sponsor
gevonden.

De vierde tocht werd ongesponsord
gestart. Opnieuw overtrof het aantal
deelnemers de verwachtingen. Er waren 3500 kaarten en erelinten ingekocht, maar toch moesten nog nonderd mensen even wachten op de versierselen. Door ervaring en inspelen
op de wensen van de mensen werd met
ingang van de negende tocht besloten
de starttijd te vervroegen tot half tien.
De jubileumtocht op de Tweede
Pinksterdag wordt een tocht met veel
attracties. Zo ontvangt iedere deelnemer die deze recreatieve dorpentocht
langs de elf controleposten volbrengt
en het codewoord van de dag heeft

De eerste tocht kenmerkte zich door
een grote toevloed aan deelnemers. De
organisatie had schattingen gemaakt
van rond de duizend deelnemers, aan

Bij de derde tocht werd de magische
grens van drieduizend deelnemers bereikt. Dit was ook de laatste tocht,
waarvan de Maria Mavo de organisatie op zich zou nemen. De school zou
fuseren met de Jan Philip Roothaan
Mavo, de nieuwe naam werd Katholieke Mavo Amstelhoven.

verzameld, een erelint dat vanwege
het jubileum extra mooi is uitgevoerd
en in wat groter formaat dan gebruikelijk. Tevens ontvangen de deelnemers op dezelfde kaart een gratis jubileumboekje over alle voorafgaande
tochten.

andere inlichtingen willen hebben".
Weilers verwacht dan ook dat het zo
een duidelijk, werkzaam apparaat zou
worden, met een financiële stok achter
de deur. "Eventueel met een extra belonmg als er goed wordt gewerkt".
Een nieuwe regionale VVV mag volgens Weilers in ieder geval geen 'B3'
instelling meer worden. "Van die ambtelijke normen moeten wij af. Ontslag
is nu altijd moeilijk, wat bij een VVV
zoals ik haar mij voorstel, ondenkbaar
veel reëler geregeld kan zijn. Topfuncties werken op contractbasis".

Aderlating
Weilers ziet zijn ideeën zeker wel als
haalbaar, al zal er volgens hem wel
enige weerstand overwonnen moeten
worden. "De Stichting moet eerst opgeheven worden, waardoor de gemeente met een flinke financiële aderlating
te maken krijgt voor de afvloeiing van
personeel. Maar het personeel dat in
de nieuwe opzet past, kan weer in de
Streek VVV opgenomen worden". Volgens Weilers zullen de kosten voor de
gemeente op den duur veel lager zijn,
dan nu het geval is. "De grote uitgaven
om tot deze nieuwe opzet te komen,
kunnen in vijf a zeven jaar teruggebracht worden. Na die tijd heeft men
alleen nog maar die onkosten, die nodig zijn voor het door de gemeente verlangde takenpakket".
"In het begin is dus veel subsidie
nodig", aldus Weilers, "maar voor een
goede aanpak moet je eerst alles overhoop gooien en dan opnieuw beginnen. Niet gaan zitten rommelen m\de
marge".

de krant helpt
u op weg

bijdragen van de Big Band 'The swing
and sweet orchestra' op het achterplein van de hoofdpost, de Katholieke
Mavo Amstelhoven, zullen de toch al
feestelijke dag nog meer karakter geven.

Grote Krocht 7
Zandvoort

Fa. Gansner & Co,

in

vuur en vlam

Uiteraard werd in.de voorbereiding
Er is ook nog een fotowedstrijd aan ~hiet vergeten dat de'route mooi moet
de dag verbonden, waarmee geldelijke zijn en de start- en controleplaatsen
hoofdprijzen zijn te winnen. Muzikale gezellig.

Wie echt gebrand is op heel veel keuze
uit brilmodevanapart niveau...Wieecht
een onuitblusbaarverlangen heeltnaar
het exclusief betere... Wie toch ook nog
Ivoor een redelijke prijs de nieuwe bril
wil kunnen kiezen. Die zal m vuur en
vlam raken over onze unieke kollektie.

Startplaatsen Elfdorpentocht
Men kan op acht plaatsen starten in de regio:
Aalsmeer: naast Snackbar De Poel, Oosteinderweg 387; Amstelveen:
Katholieke Mavo Amstelhoven, Olmenlaan 4; Buitenveldert: Jozefschool, Kalfjeslaan 370; De Kwakel: Drechtdijk 111; Kudelstaart: Tuincentrum Van Leeuwen
Leimuiden: Burgemeeser Bakhuislaan 24; Ouderkerk: Oostermeerweg
83; Uithoorn: bij het nieuwe gemeentehuis, Amstelplem. De gekozen
startplaats is tevens aankomstplaats. De starttijd is van 9.30-13.30 uur.
De controleposten sluiten om 18 uur.
Voorinschrijving is mogelijk van 25 mei tot en met 6 juni bij de
volgende adressen:
Katholieke Mavo Amstelhoven in Amstelveen en bij de volgende boekhandelaren:
Sprey in Ouderkerk, Bruna in Hoofddorp, Mondria m Mijdrecht, Rosenberg in Bovenkerk en Van Hilten m Uithoorn. De kosten bij voorinschrijving zijn drie gulden en vijftig cent, op de dag van de fietstocht
bedragen de kosten één gulden meer. Gezinsreductie :s mogelijk op 8
juni.

Kinderhuis Groot Kijduin

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 / 12518

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

BOUTIQUE 10O1

GAATJES SCHIETEN?
Wij hebben nieuwe ministekers
per paar incl. oorbellen
Één is ook mogelijk

SIERADEN-MODE

RReus
„Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204

T.o. Casino. Zandvoort.
De gehele week geopend van 10.00-22.00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad

uw traiteur en visspecialist
Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

Stoofpaling in het groen
pond

11,75

De Beste Hollandse nieuwe
Ze zi/'n er weer!
TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Zandvoort-Zuid
dicht bij zee
Vrijst. woonhuis
m. gar. i.z.g.st.
Dir. te aanv.

Fa.
Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig. Mag.
Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk,
Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort
Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort

openbare bibliotheok O
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 14131

Vraagprijs

ƒ285.000 k.k.
Tel. 15774.

HET PARGOL

/1,-

OP ZATERDAG ƒ 1,25

Deze foto van kinderen van Groot Kijkduin stamt uit ongeveer 1930. Hij
werd toegestuurd door mevrouw Schniedewind-Paap.
Bovenste rij: Juffrouw Annie, Jan Loos, Joop van Soolingen, Piet Paap,
juffrouw Janna, Henne van Ekeren, Teun Zwemmer, onb., Jaap Schuiten,
juffrouw v.d. B., Gerard Lever, Jannie Zwemmer, Betsie Rood, Leuntje
Hakhof, M. Schraal, Annie Schaap, ? Schraal, Merie Keur, Corrie Paap,
Sientje Groen, Maarten Weber, Clara Mennlst, onb., Stientje Hendriks, onb.;

Heintje Paap, Maartje Zwemmer, 8x onb.. Rein Drommel, onb.
Lezers die hun medewerking aan deze foto-rubriek willen verlenen, worden uitgenodigd hun foto in te leveren bij het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo spoedig
mogelijk terug, tezamen met een afdruk van hetzelfde formaat, als hier
geplaatst.

HET PARGDL

ƒ!,OP ZATERDAG ƒ 1,25

De bibliotheek vraagt per 1 juli a.s.:

Scholier (M/V)
t.b.v. de uitleenadministratie.
Hij/zij zal wekelijks de uitleenadministratie
(o.a. opruimen van materialen) op zaterdag
(10.00-14.00 uur) verzorgen.
Vanaf 16 jaar bruto uurloon ƒ7,03.
Inlichtingen bij dhr. F. Haggenburg (hoofd van bibliotheek).
Schriftelijke sollicitaties vóór 6 juni a.s. naar:
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34, o.v.v. vacature,
2042 NH Zandvoort.
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HUIS OF FLAT VERKOPEN?

EXPOSITIE 8/5-22/ó/'87

EEN JAAR KUNSTWERK VAN DE MAAND
AMSTELVEENS WEEKBLAD

Slotman &
van den Bos

Sinds kort geopend:

MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN

in het Cultureel Centrum Amstelveen van 8 mei t/m 22 juni l 987

Als aardige geste en om
u kennis te laten maken
met onze nieuwe zaak
bieden wij u, bij uw
etentje, het eerste flesje
huiswijn gedurende de
maand mei aan.

(Het Cultureel Centrum Amstelveen is gelegen aan Plein 1960 in Amstelveen)

tuinbanken

EXPOSERENDE KUNSTENAARS:

van echt teakhout, fabr. Bariow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm

sam middleton
coen hennipman
gerard schaperkótter
olaf van der beek

Ingeborg odgrwald
bob verstraete
stef kreymborg
yvonne maya bakker

rob van der vqgh
els wiegel
toon de haas
pn verschoor

vanaf

tabernal sinds nsss

Zeestraat 36, tel. 12092
Geopend 17.00 - 22.00 uur

Hagelmgerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - s maandags gesloten)

WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

520,"

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

tl

Hondenkapsalon „

Levering van alle luxaflex producten

Wij verzorgen ook diners
of koud buffet.
Misschien een leuk idee
voor uw trouwdag?

Molenaar

gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard
Behandeling volgens afspraak
Tel 02507 -1 30 77
Lorentzstraat 158-Zandvoort

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

EDS... JE PROEFT'T!

en

Vrijdag en zaterdag:

Bretonse
Krakelingen
vanaf dinsdag;
Zweeds Landbrod

__
j lrZu
ƒ 1,35

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

Schoonmaakhulp
(v.d. ochtenduren)

SCHOOLVERLATERS OPGELET !
Kom je net van school en zoek je leuk en afwisselend
vakantiewerk of zelfs een vaste baan9
Lees dan snel door want Dirk van den Broek heeft volop
toekomstmogelijkheden voor enthousiaste

dinsdag t/m vrijdag 10.00 -18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur
Com. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

VOOR AL UW KLEURVOLLE BEELD EN GELUIDSAPPARATUUR

Nu: ƒ30,- Nu: ƒ 17?o

TEVENS VOOR AL UW REPARATIES. ALTIJD EERST PRIJSOPGAVE.
WIJ MAKEN U VIDEO SCHOON EN GETEST VOOR 60,-

RABOBANK

leder jaar raken duizenden dieren
hun baas kwijt.
LAAT DAT UW HUISDIER
NIET OVERKOMEN.
Zet uw dier niet op straat of in het
duin, denk niet dat uw kat of konijn
het daar wel „redt". Zij sterven van
honger en dorst.
Bespreek vroeg genoeg een plaats
in het dierentehuis of in een pension.
Verder is het verstandig om vooraf
inlichtingen in te winnen over
inentingen enz.

De Rabobank Heemstede-Zandvoort biedt u tot en met 5 juni a.s. een zeer
aantrekkeli|ke rentevergoeding die bi| 5 jaar vast zelfs oploopt tot

6,25%
• mimmum-inlage ƒ 5.000,• vaste rente gedurende de looptijd
• informatie bi| onze kantoren

Coöp. Rabobank „Heemstede-Zandvoort" b.a.
Binnenweg 67, Heemstede. Tel. 023-290050 tst 30/48
bijkantoren: Heemstede Zandvoortselaan 179
Wilhelminaplein 21
J. van Goyenstraat 20
Amstellaan ó
Zandvoort

Grote Krocht 30-36

tel. 244381
tel. 291026
tel. 291015
tel. 290050 tst 47

Als 'n decoupeerzaag dit allemaal biedt,
kan er alleen maar AEG op staan.
• Pendeldecoupeerzaag

tel. 02507-16941

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)
02507-1 82 25

van Aquarium tot Zangvogel
AANBIEDING DEZE WEEK:

van ƒ 13,75 voor

• Pendel m drie standen
Ie zetten
• Stationair te gebruiken
in een zaagtafel

Kwekerij P. van KLEEFF

BELANGRIJKE
MEDEDELING

• Zaagdieptenu
tot 60 mm
• 4503200

m.i.v. mei

bewegingen/min

DINSDAGS GESLOTEN

m
™* • • r/

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

Na een gedegen vakopleiding en een aansluitende mwerkpenode krijg je een afwisselende taak in onze gezellige
winkels

AEG
Fa. ijzerhandel Zantvoort
Swaluëstraat 7
tel. 02507-12418

MEDEWERKERS m/V
varaf 18 jaar
Dames of heren die s avonds iets extra s willen verdienen
kunnen bij ons gedurende enkele avonden per week van
18 30 22 00 uur meewerken om onze supermarkten
weer aan te vul'en voor de verkoop van de volgende dag

Geranium- ABn
stek
3,50
3 VOOR 10~

TEAM-LEIDER m/V
vanaf 25 jaar
HIJ zij krijgt de leiding over het avond-team en is verant
woordelijk voor de juiste uitvoering van dp werkzaamheden

Zaai\ geranium

..ft

4 VOOR 10,-

Wijbedenje een goede opledirg volop doorgroei kansen
een goed vast salaris en een interessante kortingsregeling
Interesse 7 Ga dan eens praten met de bedrijfsleider van
het dichtstbijzijnde filiaal of stuur de bon op
(Ikunt ook bel'en naar ons kantoor 020 11 08 12 en vragen
naar Mevr Zwetsloot)
Aan Dirk van den Broek Supermarkten
Donauweg 5 1043 AJ Amsterdam
t a v Mevr M Zwetsloot

Zomerplanten

Ik ben geïnteresseerd m de funktie'

Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken - opgevulde bloembakken

O WINKELASSISTENT
OKASSIERE
O MEDEWERKER AVONDTEAM
O TEAMLEIDER AVONDGROEP
O VOOR VAST
O VOOR VAKANTIEWERK

W.

l

ƒ12,95

• Verstelbare steunrol

Direkt m de praktijk en onder deskundige leiding ga je
meewerken om de dagelijkse presentatie van de diverse
afdelingen zo optimaal mogelijk te verzorgen

Re'erent e

ELEKTRO-INSTALLATEUR

20 kg kattebakkorrels

STPE400
• Traploos eleclionisch
regelbaar

leeftijd 16 - 20 jaar

Naam
Adres en code
Plaats
Te e'oon
Op o d ng
Ervaring
Geb datum

LANDELIJK ERKEND

VOOR VERDERE INFORMATIE
KUNT U BELLEN MET DE DIERENBESCHERMING TEL. 14561.

WINKELASSISTENTEN m/v

BON

VAN MAAS

DIERENBESCHERMING

SPAAR-VAST-AKTIE

H a l t e s t r a a t 13 - T e l . 14738

EEN FUNE BAAN BU
DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN

GEOPEND

Een peeling- Heren
behandeling knippen
van ƒ35,van ƒ 20,Maandagochtend en dinsdag de
hele dag gesloten.
Passage 20, tel. 02507-16309

vraagt

organiseert op donderdag 28 mei
(Hemelvaartsdag) een dames- en
herentoernooi.
De wedstrijden worden gespeeld op
Duintjesveld en beginnen om 10 uur
en eindigen rond 15.00 uur.
Toegang gratis.
Ingang tunnel Oost, het terrein v. d.
Zandvoortse Hockey Club, Z.H.C.

Com. Slegersstraat 2c

biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW ECHTE BAKKER"

Softbalclub
Zandvoort

OK,M -SHOP

DE ï

seaar

Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

KOMKOMMERS
PAPRIKA
MELOEN
COURGETTES

KRUIDENPLANTEN
GROENTEPLANTEN

De overige dagen
geopend van 09.00-18.00
zaterdag van 09.00-17.00

ZANDVOORT

Diaconiehuisstraat 36 Tel. 19345 heidsconsulent

TAFELTENNISKAMPIOENEN
STRIJDEN OM DE
DUTCH GRAND PRIX

.

Donderdag 28 mei 1987. Hemelvaartsdag, aanvang 20 00 uur, vindt m de Sporthal Bankras te Am. stelveen een eenmalig tafellenmsevenement op wereldtopniveau plaats.
Dit gebeuren - financieel mogelijk gemaakt door reisbureau Roever en de Nederlandse Middenstands
BanK - wordt georganiseerd m het kader van het 40-jang bestaan van de Amstelveense tateltenmsverenigmg NMB/VDO.
Er zal gestreden worden om de Dutcn Grand Pnx door o m :
LIANG GELIANG (China)
- Zesvoudig wereldkampioen, drie keer 2e en vier keer 3e Bijgenaamd
de „alteskunner". Speelt zowel aanvallend als verdedigend bijna
foutloos. Is 's werelds beste allround-speler aller tijden
DRAGUTIN SURBEK
- Meervoudig wereldkampioen. Is onlangs door de Joegoslavische
(Joegoslavië) ,
staat uitgeroepen tot de beste sportman van na de oorlog. Was ook
enkele keren Europees kampioen. Een der mooiste spelers om te
zien.
ZOflAN KALINIC
- Wereldkampioen dubbel 1983. Is Europa's beste penhouderspeler.
(Joegoslavië)
MILAN ORLOWSKI
- Dnevoudig Europees kampioen en Top-12 winnaar.
(Tsjecho-SI.)
PAUL HALDAN
- Veelvoudig Roemeens jeugd- en seniorenkampioen. Kwam m 1983
naar Nederland en zal waarschijnlijk binnenkort de Nederlandse nationahteit krijgen. Momenteel de beste speler in de Nederlandse competitie. Werd dit jaar nationaal kampioen en winnaar van het Wintercircuit.
HENK VAN SPANJE
- Veelvoudig Nederlands jeugd- en seniorenkampioen. Verreweg Nederlands beste speler. Hanteert een Chinees speltype met een noog
nsicogehalte. Door studie, ziekte en een knieblessure heeft hij zijn
23e pwats op de Europese ranglijst niet vast kunnen houden, maar
de „vechter Henk komt terug.
Zeer waarschijnlijk zal ook het 15-jarig jeugdig Amsterdams talent, MERIJN DE BRUIN - dit jaar sencorenkampioen van Amsterdam - aan het deelnemersveld worden toegevoegd.
Entreeprijs slechts 10 gulden. Bij Inlevering van onderstaande vocrdeelbon twee gulden korting
Voorverkoop bij de vestigingen van de Nederlandse Middenstands Bank en de VVV Amstelveen.

VOORDEELBON

DIBEVO-LID
Dierengezond-

* * * * *

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u als lezer van dit blad ƒ 2.- korting op de
entreeprijs voor de slnjd om de Dulch Grand Pnx. welke wordt gehouden in de
Bankrashal m Amstelveen op donderdag 28 mei 19B7, aanvang 20.00 uur.

Citroen AX:
Zuinige levensstijl

Techniek Citroen AX 11 TRE
Motor: dwars voorin; 4 eil.lijn; watergekocld; l 124 ce; boring x slag 72 .\ 69
mm; compr.verh. 9,4: l ; max. vermogen
40 kw/55 pk bij 5X00 omw/min.; max.
koppel 88 Nm bij 3200 omw/min.
Transmissie: voorwielaandrijving; v i j l vcrsnellingen.

- oh wonder - na gebruik automatisch
terug in de neutraalstand... En het aantal
opbergmogelijkheden voor allerlei min
of meer noodzakelijke spullen in de A.\
is enorm.Zelfs een paar nessehouders
ontbreken niet.
Jammer alleen dat Citroen oo'k bij de

Onderstel: wielophanging vóór onafhankclijk met veerpoten. achter onafrumkelijk met torsiestaven: telesc.
schokdempers rondom: banden 135/70
SR 13.
Remmen: schijven voor, trommels achter; gescheiden remsysteem: rembekrachtiging; remkraehtverdeler.
Maten en gewichten: lengte 350 cm:
breedte 156 cm: hoogte 135 cm; wielbasis 228,5 cm; spoorbreedte voor 13S cm.
achter 130 cm: draaicirkel 9,2 m.:
rijklaar gewicht 645kg; max. toelaatb.

AX heeft vastgehouden aan de écnarmige ruitewisser. Dat blijf ik een onding
vinden. Maar voor het overige: een leuke
auto'tje. dat xeker in staat moet zijn een
flink deel van de markt voor dergelijke
kleine doch zuinige opsehieters te veroveren.

Nieuwe Audi 90
De nieuwe Audi 90 werd geïntroduceerd
in de buurt van Koblen/. waareen uiterst
variable route uitgezet was. De/e route
voerde over autobahnen xonder snelheidslimiet en door de bergen, waar
overal de Ouattro-vcrsie tot / i j n recht
kwam.

Het sterk aflopende neusje van de AX,
de vrij vlak liggende voorruit, de aflopende daklijn, de geïntegreerde spoilervormige schildbumpers en de extra
spoiler op de achterklep maken van het
3,5 meter lange dricdeurs koetsje een
aerodynamische schoonheid. En dat het
hierbij niet gaat om uiterlijk vertoon,
bewijst de vooreen dergelijk kleine auto
bijzonder lage Cw waarde van 0,31. Aan
deze geringe Iucht\\ eerstand in combinatie met het lage wagcngewicht (afhankelijk van het type. variërend van 640 tot
695 kg) dankt de AX zijn opmerkelijke"
zuinige levensstijl. Zo noteerde ik voor
de door mij beproefde AX l I TRE bij
90km/uur een verbruik van l op 25,6;
bij 120 km/uur l op 17.8 ch in de stad I
op 17,5. En dat zijn cijfers waar je als
• autofabrikant best een beetje trots op
kunt zijn.

Temeer daar het hier niet gaat om een
ondermaats motortje
aangedreven
voertuig, maar om een weliswaar kleine
maar volwaardige auto.waarvan de
krachtbron een inhoud heeft van 1124 cc
en een vermogen van 40 kw/55 pk. Uitgerust met een vicrversncllingsbak ligt de
top bij 158 km/uur en accelereert de AX
in 13,2 sec. van O naar 100 km/uur.
Voorzien van een vijfbak, zoals bij mijn
tcstwagen het geval was. doet hij er nog
een schepje bovenop. Top 161 km/uur
en acceleratie van O tot 100 km/uur in
12.9 sec.

Pittig
De AX is niet alleen plezierig om naar te
kijken, het is ook een plezier om in te
rijden. Het wagentje is bijzonder rap.

laat zich probleemloos sturen en schakclen en gedraagt zich zowel in de stad
als op de grote weg zeer volgzaam. Van
zijwind trekt de AX zich hoegenaamd
niets aan en ook minder glad gestreken
wegen verwerkt bij zoncTer tegcnstribbelen. Wel helt de carrosserie in snel
gereden bochten tamelijk sterk over,
maar invloed op de besturing heeft dat
niet. Een kwestie van even wennen.
De vcring op zich is zeer comfortabel,
wat niet direct gezegd kan worden van
het (met een kleurrijk stofje beklede)
meubilair. De zittingen van de'voorstoclcn zijn aan de korte kant en de verstclbaarhcid van de rugleuningen laat op
z'n zachts gezegd te wensen over. Je zit of
te rechtop of te veel achterover. Een
goede tussenstand heb ik niet kunnen
ontdekken. Ook zou het geen kwaad
kunnen als de stoelen nog wat verder
naar achteren konden, al wordt het voor
de achterpassagicrs dan wel erg krap.
Maar in het algemeen zal een auto uit de
klasse van de AX toch maar zelden door
vier volwassenen worden bemand en
voor kinderen blijft er voldoende ruimte
over.
Ten aanzien van de verdere inrichting
van de AX kan ik alleen maar positief
zijn. Keurig verzorgd zonder de voor Citroën vaak zo kenmerkende rariteiten.
Dat geldt met name ook voor het dashboard, waar alles gewoon zit waar het
hoort en je niet eerst uren nodig hebt
alvorens enigzins te snappen waartoe alles dient. Zelfs de richtingwijzcrs komen

duidelijk en overzichtelijk dashboard.
Er worden twee modellen met voorwielaandrijving leverbaar bij ons in Nederland voorzien van 5-cilinder motoren
met een inhoud van 2.0 liter en l 15 pk en
een 2.3 liter motor met 136 pk. Beide
modellen zijn uitgerust met een katalysator. De acceleratiecijfers en topsnellieden zijn O tot 10(1 in 9.8 sec. en een
topsnelheid van 196 k m / h voorde 2.0
liter versie en voor de 2.3 liter motor 8.9
sec. en een top van 206 km/uur.
Top van de 90-serie is uiteraard de
Ouattro. met 2.3 liter motor en 136 pk.
Deze is standaard voorzien van ABS. en
is voorzien van een nieuw tussendifferentieel. dat de verdeling tussen de vooren achteras automatisch regelt, hetgeen
een rustiger rijgedrag van de auto geeft
in extreme bocht-situaties. Met sper tussen voor- en achteras vergemakkelijkt
De 90 lijkt uiterlijk erg op de SO. De, het wegrijden onder moeilijke omstanvoorwïelaangedreven 90's sturen rustig, digheden. Het schakelt automatisch uit
zolang er met overleg omgegaan wordt wanneer de snelheid van 25 km/h is bemet de paardekrachten. Vooral op een reikt en dan schakelt het ABS weer in.
nat wegdek moet de rechtervoet in be- De prijzen van de nieuwe 90's luiden als
dwang gehouden worden, anders is de volgt: ƒ 54.250.-- voor de 90 met 115
neiging om voor uit te breken wel erg pk en katalysator. /' 57.800,- voor de'
groot. Schakelen gaat uiterst soepel en
136 pk uitvoering niet katalysator en
zelfs de achteruit is gesynchroniseerd. voor de Audi 90 Ouattro met 136 pk
Het interieur is nood afcewerkt met een ƒ 72.300.-.

gew. 1085 kg; max. aanhanggewicht 600 .
kg geremd. 325 kg ongeremd; tankinhoud 36 liter super.

Prestaties:
Top 161 km/uur: acceleratie 0-100 km/
uur 12.9; verbruik bij 90 km/uur. 120
k m / u u r e n in de stad resp. l op 25,6, l op
17.S en l op 17.5: gemidd. verhr. tijdens
test l op 19.2.

Prijs
Citroen AX l l TRE /' l S.700; met vijfb a k / ' 19.350: (AX i o l i / 14.990: AX
l l ' RE ƒ 17.400: AX 14 TZS
J' 21.500).
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 226 tot
J' 272 per jaar.

Honda Prelude
met vierwielbesturing

Honda 4WS

Honda heeft onlangs nabij Lelystad zijn
Prelude met vicrwielbesturing geïntroduceerd. Het meest opvallend bij deze
Prelude is de betere manocuvrecrbaarheid. De Prelude die was uitgerust met
vicrwielbesturing namelijk had een
draaicirkel die een meter kleiner is dan
die van de Prelude zonder vicnvielbesturing. Ook bij het fileparkercn is dit
een groot voordeel want als men er eenmaal aan gewend is, dan kan deze Preludc in vrijwel elk jiaatjc geprikt worden.
Dit is mogelijk gemaakt doordat Honda
er voor gezorgd heeft dat de achtcrwielen bij grote stuurverdraaiïngen tegengcstcld gaar. sturen en deze grote stutirverdraaiïngen maken we immers juist bij
het manoeuvreren. Bij kleine stuurverdraaiïngen gaan de achterwielen t'ractio-

neel meesturen. waardoor jde stabiliteit
wordt verhoogd. Echt nieuw is dit niet
want al in 1970 kenden we een Renault
12 met een achteras met mcesturend effcct om het bochtengedrag te verbeteren.
Krachten van buitenaf bepaalden hoeveel de achterwielen gingen meesturen.
Momenteel hebben de meeste automobielfabrikanten wel een systeem om de
achterwielen een meesturend effect te
geven. In Europa zoekt men het in
krachten van buitenaf en ligt het accent
niet zozeer op een betere manoeuvreerbaarheid. In Japan echter zijn de parkeerplaatsen schaars en is dus juist die
betere manoeuvreerbaarheid van groot
belang. Dat is de reden dat de Japanners
een systeem ontwikkeld hebben, dat ook
die manoeuvreerbaarheid ten goede
komt.

een gedeelte van
onze voorjaarskollektie
is NU afgeprijsd met

30% KORTING
Ifdo brontet mode
zcinclvoort
Haltestraat 18 - 2042 LM Zand voort
Telefoon 02507-17878

MET SCHOEVERS ERBIJ
KOM JE VERDER!
Avondcursussen

Mc! dr kcnault '2\ hrrl't hi-t t'riiumivn Mul> t Ir l iklassc l ianr betekenis voorgoed vrrloivn. I'i' .un'i/izrii nirl dr Topklasse zijn
op.m'hrvrn. N ir l alltvn omdat dr Krnuiilt '21
zijn prïjsjjriiotrn op vcrl hrlanMi'ijkr punten ui-hti'ry.it'h laal.l lok omdat n aantal van z'n goede
i-loenst •! ia] IJK- n zelfs il i dr Topklasse zeldzaam zijn.
Z'n comfort bijvoorbeeld. Ken werkelijk

formidabele ruimte voor passagiers en een grote
hoeveelheid bagage. Maar ook z'n prestaties.
Zo raast de UTS van O naar 100 in 10.7 sec.,
met een tii]) van 1S5. En dat zijn cijfers, waar
niet alleen de meeste Middenklassers, maar ook
heel wat Topklassers niet aan kunnen tippen.
De Renatill 'il dankt zijn kunnen aan een
uiterst gunstig gcwicbt en een voortreffelijk ge-

stroomlijnde rurnisserie ( u i t e r a a n i ;
plaatwerk.uarantie). Zaken ilie ov«'rig< :
staan vooreen ronduit luaMl>randsi< >;'\
Voeg daar nug eens z'n si ijlv'>iir;
loc ei ui weet waan mi de Kemiuit Jl i-ix
Middenklasser meer is.
Maarja. hij heeft wel die prijs. Var,'
'm dan ook maar't beste Pn mint i. >kkis

IRENAULT21

" ''• R ' - i u i i l l l!l is leverbaar in'.'versirs
•- i i i l l e n d r i n i i t i i r c m o . a . e e n L i . l l Diesel)
• - > a n a f f 27.095,-'ind.KTWi.
.:„-..-kusten, f.l-'iii. 'ini-1. UTXVi. l ' least al
i'.it ''l \ ï » > r l ' n . J T p r r k n u o f l'ii'.i'.i.. p.m.)..

Boekhouden
-Basiscursus Associatie
-Praktijkdiploma
Public Relations NGPR-A
Marketing
Notuleren
Tekstverwerking
IATA/UFTAA (luchtvaart)
SEPR (toerisme)
Afdelingssecretaresse

Wijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.
De Renault dealer Informeert u desgewenst over financiering of leasing.

Machineschrijven
Stenografie
Nederlands
Vreemde talen (Frans,
Duits, Engels en Spaans)
Middenstandsopleiding

KOM
VERDER!
CJ9-K

Stuur mij geheel vrijblijvend de brochure met alle
informatie over de cursus(sen):

Renault adviseert elf oHen.

Mevr/Dhr:
Adres:
Postcode en plaats:
Bon in gesloten envelop zonder postzegel zenden aan:
Instituut Schoevers, antwoordnr. 105, 1000 TL A'dam.

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest

Instituut
Schoevers
Van Baerlestraat 9-13, Amsterdam, telefoon (020) 62 71 56.
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De
familie
over de
krant
ONZE INKOPERS ONTDEKTEN
VOOR U IN FRANKRIJK
UIT DE BEKENDE
LUXEMBURGSE BRONNEN

JOHN
WEST

KETA ZALM

gemakkelijk te drinken rode Franse
tafelwijn in handig draagetui

ROXANE

MINERAALWATER

mooie
hele moot,
blik 213 gram

FLESSEN

nog steeds
actueel

geen JWo maar

_

OG

GOEDKOPER

MORA
PAKJES
a 250 gram

HAMBUR

een kwaliteitsburger van puur vlees
met een melange van groenten en kruiden

onmisbaar

dat is nog geen
42 cent per stuk

V01KOREN, WIT Of BRUIN
goed
reclame
medium

^S&^U
<"7»%-4Sj-i4Trfl ;!/,

HOTEL KOEEIE

roodmerk kwaliteit, vacuüm verpakt

PAK

250
gram

gesneden
l en verpakt

gezellig
en krities

ban d.

\*g=^.

HON/NGZOET-E

MAGERE

kinderen

gepelde hele

TOMATEN
HALF-LITERBLIK

PERPOND
strips
en hoedjes

GEEN

O OOSTZAAN: Zuidemde39 9 VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 9 HOOFDDORP: Marktlaan 55
O NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 O Z W A N E N BURG: Denneiilaan 19 6 ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

AMSTERDAM
• Mercatorplein 49 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 - 32 • Johan HuizingaIaan180-188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer la
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
E l LANDEN: Kattenburgerkruisstraat

iedereen
komt aan
bod

C
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Gemeenteraad accoord met opzegging
huurcontract Circuit Zandvoort B.V.
ZANDVOORT - De gemeenteraad is vorige week unaniem
accoord gegaan met de opzegging van de huur van het circuit, op zo kort mogelijke termijn. Aanleiding tot dit voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders is de
schuld van Circuit Zandvoort
B.V. die dreigt op te lopen tot:
1,3 miljoen gulden op 15 sep
tember 1987. De exploitant zal
het terrein op 21 september
1987 moeten ontruimen, waardoor het geplande evenementen-programma van deze zomer nog afgewerkt kan worden.

cuit Zandvoort B.V. gelijk trekken ten
aanzien van andere huurders in Zandvoort, die in gebreke blijven. 'Geregeld
worden namelijk voor schulden van
beduidend mindere omvang ten opzichte van inwoners van Zandvoort
vergaande (rechts-) maatregelen toegepast', aldus het college in het raadsvoorstel. Wat betreft de ontruimingsdatum heeft men gekozen voor een
'zorgvuldige benadering', waarbij
vooral aandacht wordt geschonken
aan de belangen van derden. Daardoor
wordt ontruiming aangezegd tegen 21
juli 1987, waarna Circuit Zandvoort
B.V. vanwege ontruimingsbescherming nog een termijn van twee maanden heeft om dit te realiseren. Het
laatst geplande evenement van het raceseizoen 1987, op 20 september, kan
daardoor nog doorgaan.

De partijfracties konden meegaan
met deze gedachtengang, al werden er
Door de huuropzegging wil het col- wel
enige kanttekeningen geplaatst.
lege zijn houding ten aanzien van CirDe fractie-voorzitter van het CDA,

Misverstanden rond
woon-groepsproject
voor 55-plussers
ZANDVOORT - Voorlopig
zal er nog geen groeps-woonproject voor ouderen van start
gaan. Op dit moment bezit
noch het Dienstencentrum
noch iemand anders in Zandvoort subsidiegelden voor het
opzetten van een dergelijk project. Volgens het Dienstencentrum doen onder de Zandvoortse ouderen echter allerlei
'indianenverhalen'
hierover
de ronde.
De bron van deze verhalen is onbekend, aldus een woordvoerder van het
Dienstencentrum. Maar omdat veel
mensen gereageerd hebben op de oproep van mevrouw Frymuth, is het
volgens hem van belang, om enkele
gehoorde verhalen recht te zetten. Zo
is het ook zeer twijfelachtig of het terrein van de Clarakliniek economisch

gezien een geschikte locatie is voor een
dergelijke voorziening. Zeker is het in
ieder geval, dat het op dit moment niet
verbouwd wordt voor een groeps-project voor ouderen. Plaatsen in een
woonproject kunnen dus ook door niemand worden toegewezen.
Er bestaat in Zandvoort veel belangstelling voor een groeps-woonproject.
Huisvesting wordt door veel ouderen
in Zandvoort vaak een probleem genoemd. Vandaar dat de overleggroep
ouderen een werkgroep huisvesting in
het leven heeft geroepen. Deze groep is
op dit moment aan het inventariseren
welke huisvestingsvormen er voor ouderen bestaan. Vervolgens zal men de
situatie in Zandvoort onder de loep
nemen. Een groeps-woonproject zal
hierbij zeker niet uit het oog verloren
worden. Op dit moment zijn er dus nog
geen concrete plannen. Daarnaast zal
het ontwikkelen en opzetten van een
dergelijk project enkele jaren inbeslagnemen.

'Noordzee-show' op Rotonde
ZANDVOORT - Onder het
motto 'Leve de Noordzee' zal
aanstaande zaterdag, 6 juni,
een zogenaamde 'Noordzee
Karavaan' Zandvoort aandoen. Om tien uur 's morgens
wordt op de Rotonde een rijdend podium worden opgesteld, waar voor de kinderen
Bassie en Adriaan zullen optreden en voor de ouderen het
duo Bonny en José. De presentatie van het ongeveer één uur
durende programma is in handen van Ron Brandsteder.
Ook enkele hooggeplaatste politici zijn hierbij aanwezig,
waaronder minister Smit-Kroes, die een vragenspel zal
presenteren.
De Noordzee Karavaan is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, in het kader van het Europees Jaar van het Milieu. De bedoeling hiervan is, meer aandacht te vestigen op de vervuiling van de Noordzee. Daarvoor doet de karavaan behalve Zandvoort ook de badplaatsen
Noord wij k, Scheveningen en Renesse
aan. Behalve Nelie Smit-Kroes zullen
waarschijnlijk ook minister Nijpels en
de Commissaris van de Koningin van
Zuid-Holland, Mr. S. Patijn de badplaats bezoeken, waar zij om 10.00 uur
ontvangen worden door burgemeester
Machielsen.
De karavaan is verder voorzien van
affiches, vlaggen en ballonnen en
wordt bemand door een promotie•team, dat stickers en brochures zal
uitreiken. Daarnaast zal de Nederlandse Vereniging van Branding Watersport acte de présence geven en een
vliegtuigje met de tekst 'Leve de
Noordzee' boven Zandvoort rondcirkelen.
Mevrouw Smit-Kroes zal, met medewerking van Ron Brandsteder, een
vragenspel presenteren, met als thema de Noordzee. Uit het publiek worden vijf kinderen en een gelijk aantal
volwassenen gekozen, die ter plekke
een Noordzee-vraag moeten beantwoorden. De vragen voor de kinderen
zijn gebaseerd op informatie, verweven in het optreden van Bassie en
Adriaan. De vragen voor de ouderen
worden gesteld naar aanleiding van
p
en uiteenzetting van de minister,
°ver de Noordzee. Goed beantwoorde
vragen worden gehonoreerd met een
'Leve de Noordzee!' T-shirt.
Daarnaast krijgt ook het publiek de
kans, vragen te beantwoorden op een
speciaal formulier, dat vergezeld gaat
van een lesbrief over de Noordzee-problematiek. De formulieren kunnen
°Pgestuurd worden naar het Ministe-

.

rie. De inzenders van de goede oplossingen maken kans, uitgenodigd te
worden voor een aan de Noordzee gewijd vragenspel, uit te zenden door de
Tros televisie. Daarbij zal Smit-Kroes
als spelleider optreden.
Het optreden van de karavaan zal 's
morgens in het dorp nog eens aangekondigd worden door twee geluidswagens.

Ingwersen, noemde het voorstel positief, constructief en 'op een juiste wijze
zakelijk hard'. Hij zag echter graag,
dat het college ook gemachtigd werd
om handelingen te verrichten ter inning van de nog openstaande schuld.
Ingwersen was geschrokken van de
'naïviteit' waarmee door de directie
van Circuit Zandvoort B.V. in de correspondentie over gemeenschapsgelden was gesproken. Naar zijn mening
denkt men er erg makkelijk dat alles
wel goed zal komen. Bovendien is het
volgens hem niet waar, dat men politiek de wind heeft tegen gehad. "Men
heeft nu een tweede achtereenvolgend
college" zitten, dat zich politiek vóór
het circuit heeft uitgesproken en er
alles aan wil doen om het circuit voor
Zandvoort te behouden. Men heeft dus
in tegendeel uitgebreid de wind mee
gehad".

Geharrewar
Volgens WD-voorzitter Methorst
bleef het een uitermate moeilijke zaak
voor deze fractie, omdat in wezen het
doodvonnis over het huidige circuit
zou worden uitgesproken en gelijktijdig voltrokken. Hij was van mening
dat de schuld niet alleen bij Circuit
Zandvoort B.V. lag. "Immers jarenlang is van de zijde van voornamelijk
de Provincie, niet die medewerking op
bestuurlijk gebied verkregen die noodzakelijk was. Integendeel zijn vele pogingen in het werk gesteld om het
circuit op te heffen. Het geharrewar
rondom de status van het circuit, met
name op het punt van de uitzonderlijke bedrijfsomstandigheid, werkte verder mee, waardoor het klimaat voor
het aantrekken van investeerders totaal werd verziekt". De fractie maakte
zich zorgen over de gevolgen van het
personeel van Circuit Zandvoort B.V.
en stelde voor, de ontruimingsdatum
uit te stellen tot 31 oktober. Hierdoor
zouden de werknemers nog tot l januari 1988 werkzaam kunnen blijven.
Daarnaast vroeg Methorst zich af wat
er zou gebeuren ten aanzien van de
bewaking van de opstallen en de exploitatiedagen in de resterende maanden. Hij herinnerde daarbij dat de
Crazy Races nog op het programma
staan, op 26 december. "En wie verzorgt de oj-v/elling van de race-kalender voor 1988 en de verdere exploitatie-agenda?"
De PvdA sloot zich aan bij het betoog van het CDA. Volgens fractie-voorzitter Van de Storm was het te
billijken, dat het college in 1986 nog
geen stappen had ondernomen, vanwege het gaande overleg over de reconstructie van het circuit. Daarnaast
herinnerde zij aan de voorwaarden die
bij de collegewisseling in januari 1986
werden geformuleerd, met name die
ten aanzien van een nieuwe beheersstructuur, en aan het uitgangspunt
voor een nieuw circuit, vastgesteld in
de raadsvergadering van november.
Dit houdt in, dat na de noodzakelijke
investeringen in de exploitatiesfeer
geen bijdragen meer nodig moeten
zijn. "Ik moet vaststellen dat de Circuit Zandvoort B.V. niet heeft willen
meewerken aan de exploitatie-opzet
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Licht naturel DAMESJACKS
van 498,- voor 398,ledere avond geopend tot 22.00 uur

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Editie:30
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'n suède
of
leren jack?

hiervoor", aldus Van de Storm. "In
ieder geval is nu voor ons duidelijk, dat
als er een nieuw circuit komt, wij met
de beheersstructuur een andere kant
opmoeten. De huidige B.V. kan daarin
geen rol meer spelen".

see Morris
before
you buy

Volgens Sandbergen, D'66, heeft
Circuit Zandvoort B.V. alle tijd en
medewerking gehad om tot een aanvaardbare oplossing te komen. "Het is
dan ook een beetje wrang", aldus
Sandbergen, "dat de circuit-directie
geen gelegenheid voorbij laat gaan,
het beleid van de gemeente te hekelen".

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bi| Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

Zie verder pagina 3

PvdA-voorzitter Wim Kok
spreekt in 'De Krocht'
ZANDVOORT - De Afdeling
Zandvoort van de Partij van de
Arbeid organiseert donderdag
11 juni een open avond, met als
gastspreker de voorzitter van
de Tweede Kamer-fractie,
Wim Kok. Deze bijeenkomst,
die zal plaatsvinden in gebouw
'De Krocht', is voor iedereen
toegankelijk.

Na de pauze krijgt men gelegenheid
vragen te stellen, waarop Kok antwoord zal trachten te geven, en aan de
hand waarvan discussie gevoerd kan
worden. Eventueel kan men de vragen
al in de pauze schriftelijk aanbieden.
Volgens de voorzitter van de Afdeling
Zandvoort, Jeanette van Westerloo,
zal elke vraag beantwoord worden.
Het belooft een levendige avond worden, met mogelijk een pittige discussie, waarvoor zich Hans Hoogendoorn
als onafhankelijk discussieleider beKok zal het eerste half uur een schikbaar heeft gesteld.
spreekbeurt houden, waarbij hij zijn
Behalve de leden van de Zandvoortaandacht zal richten op enkele actuele
onderwerpen, vooral 'Ouderenbeleid' se afdeling van de PvdA, momenteel
en het thema 'Is politiek nog normge- honderd zevenenzeventig in totaal, is
vend voor de samenleving?' De behan- elke belangstellende op deze avond
deling hiervan heeft een algemeen, welkom m gebouw De Krocht, Grote
landelijk karakter en is dus niet speci- Krocht 41, Zandvoort. Aanvang 20.00
uur.
fiek op Zandvoort gericht.

Sprong door bussen wordt
Belgische stuntman fataal

Geslaagd

T

§ ZANDVOORT - Voor één
(j Zandvoortse leerlinge van
jj het Stedelijk Gymnasium
S te Haarlem en vijfendertig
| leerlingen van de Wim Gert tenbach Mavo te Zand1 voort zit het eindexamen er
l op. Na enkele maanden
B hard blokken achter de
| boeken, mochten zij vorige
| week het fel begeerde di|
ploma in ontvangst nemen.
ü
i Geslaagd zijn Helga Koper, van
S het Stedelijk Gymnasium, en van
S de Wim Gertenbach Mavo: Simone v.d. Mije, Dobias Bloem, Ronald Boonstra, Paulina Brugman,
Trieneke Brune, Robm Drommel,
Eddy Dijkstra, Marvin Flanders,
Bert Góbel, Ronald Heiligers,
Vala Hellingman, Marcel de Jong,
Lizette Kerkman, Daniélle Hemelrijk, Jochen Visser, Jaco Koning, Patrick van Leeuwen, Bianca Leising, Edwin v.d. Linden, Jeroen Loos, Stefan Matschi, Mike
Pels, Vera Portier, RoberUan Putto, Mireille Ottolini, Peter Pennings, Michel de Roode, Patricia
Roos, Sander Schomaker, Ellen
Termaat, Jeanine Terol, Hans
Verhoeven, Edwin v.d. Voet, Tineke Vosse, Erik Weyers.

• De Chevrolet van Alain Vinex (zie inzet) bevindt zich kort na het binnendringen van de eerste bus nog in een
opwaartse lijn. Het dak van de lager opgestelde tweede bus zal de Belgische stuntman een fractie later fataal worden.

Vijf - nog niet genoemde - leerlingen moeten een deel van het
examen overdoen, waarvoor zij in
de week van 11 tot 18 juni moeten
opkomen.

Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - Het mislukken van de stunt, waardoor de
negendertig-jarige Belg Alain
Vinex vrijdagmiddag op het
circuit om het leven kwam, is
mogelijk het gevolg geweest
van een te hoge snelheid. Dit
blijkt uit een foto van deze
stuntpoging. De Chevrolet Camaro vloog te hoog de tweede
bus binnen, waardoor het dak
er vanaf werd geschoren. Niet
uitgesloten wordt echter, dat
de tweede bus te hoog stond
opgesteld.

1

te. Volgens een zegsman van de Zandvoortse politie had de Camaro voorin
op de vloer van de eerste bus terecht
moeten komen, waardoor deze door
zou zakken en op gelijk niveau komen
als de volgende bus. In dat geval had
het projectiel zonder problemen voort
kunnen razen naar het einde van deze
kunstmatige tunnel. Waarschijnlijk
heeft de auto echter door een te hoge
snelheid de vloer gemist, waardoor
deze hoog de tweede bus invloog, wat
de gruwelijke dood van de stuntman
tot gevolg had.
Uit de foto van fotograaf Bram Stijnen van het Zandvoorts Nieuwsblad
zou echter kunnen blijken, dat de
tweede bus te hoog staat opgesteld. De
woordvoerder van de politie stelt zich
wat dit betreft echter voorzichtig op.
Hij houdt de vermoedelijke oorzaak
voorlopig op de te hoge snelheid.

De stuntman wilde zich met zijn
auto door vier achter elkaar geplaatste bussen boren. Het was de derde
keer dat hij een dergelijke poging ondernam. Alleen de eerste was succesvol, want bij de tweede keer was de
Het ongeval leidde tot veel ontstelteBelg in de vierde bus blijven steken. nis op het circuit, bij officials, hulpDesondanks ondernam hij de derde verleners en persmensen als ook bij
poging, die echter jammerlijk misluk- het publiek. Voor de organisatoren

Hollandse Nieuwe deskundig uitgeprobeerd
ZANDVOORT - De nieuwe
haring is sinds vorige week
weer in ons land, iets wat
aan Zandvoort als kustplaats natuurlijk niet ongemerkt voorbij mag gaan. De
Hollandse Nieuwe moest natuurlijk even uitgeprobeerd
worden en wie konden daar
beter voor opdraven dan de
leden van het Zandvoorts
Mannenkoor?
Op verzoek van dirigent en koorleider Dico van Putten en de fotograaf van het Zandvoorts Nieuwsblad kwamen de heren enthousiast
naar het strand, waar visventer Peter Loos een groot aantal haringen
beschikbaar stelde. Het antwoord
liet uiteraard even op zich wachten,
maar nadat de visjes verschalkt waren, bleven de lofuitingen niet van
de lucht. "Nieuwe haring, nieuwe
haring, nieuwe haring in het land,
zet de dokter aan de kant", zongen
de heren als reactie, al moet toegegeven worden dat deze tekst alvast
van tevoren door Dico van Putten
was bedacht. De zoute haring kon
duidelijk de goedkeuring van de
mannen wegdragen. 'Uitstekend' en
'niet te versmaden' was men van
oordeel, waarna de Hollandse Nieuwe voor de Zandvoortse markt
werd 'vrijgegeven'.
Hopelijk zullen de visjes een goede uitwerking hebben op de kelen
van de zangers, want aanstaande
vrijdag, 5 juni, zullen zij weer moeten optreden in de Hervormde Kerk

Oplage: 4.400

van World Record Day was dit aanleidmg om de rest van het evenement af
te gelasten. Op het programma stonden onder andere nog het snelheidsrecord op tweewielen rijden met een
auto, en een sprong per motor over een
dertigtal auto's. Het publiek werd echter verzocht, heen te gaan, met de mededeling dat de kaartjes ook voor de
races op Tweede Pinksterdag geldig
zouden zijn. Echter niet iedereen was
het hiermee eens. Een honderdtal
mensen kreeg uiteindelijk het geld terug, omdat men niet voor de Pinksterraces wilde terugkomen.
Voor de fractie van de VVD Zandvoort was het ongeval aanleiding,
schriftelijk vragen te stellen aan burgemeester Machielsen. Zie hiervoor
het artikel op de sportpagina.

Waterstanden
Datum
HW LW HW
04 ]im
0942 0436 21.55
.-05 jun
1042 0530 2257
06 jun
1139 0635 --.-07 jun
1239 0750 00.06
08 jun
01 11 0858 1336
09 jun
0202 1002 14.25
10 jun
0248 1105 15.11
11 jun
0331 1200 1557
12 jun
0413 1248 1643
Maanstanden' donderdag 11 juni
VM 22 49 uur
Sprmgtij 14 juni 05 43 uur
NAP + 115 CM

LW
17.07
18.17
19.53
21.00
22.00
2254
23.40
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• De heren van het Zandvoorts Mannenkoor namen vorige week alvast een 'voorproefje' op de viering van het
eerste lustrum, aanstaande vrijdag.
Foto: Bram stijnen
aan het Kerkplein te Zandvoort.
Het wordt het vijfde zomerconcert
voor het Mannenkoor, waarmee
men start met de viering van het
eerste lustrum. Er staat een groot

aantal liederen op het programma,
waaraan wordt meegewerkt door
zeven solisten. Dit zijn: Myra Kroeze (alt), Gunter Schulte (bariton),
Cor Versteege (bas), Hans Botman

(tenor), Albert van der Molen (bas),
Ewit Keur (tenor) en Rob Duisterhof (tenor).
Het concert begint om 20.00 uur en
de toegang kost ƒ10,-.

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR :
IK BETAAL PER MAAND • ƒ 3 , 9 5 ' , PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

FAMILIEBERICHTEN
Wij zijn dankbaar voor haar invloed op ons leven
Maagje M. Sneiders-van Hunnik

uitvaartverzorging

1-9-1891

kennemerland

Ge, Freddy en de kinderen.

Zoals zij wenste heeft de begrafenis inmiddels in
alle stilte plaatsgevonden.
Zandvoort, 28 mei 1987.

RReus
„Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT

Voor a/s het
goed moet zijn.

VERZORGING

Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

Florida Salade

Gefeliciteerd

heerlijk frisse salade met crab
en vruchten
100 gr. van 3,80 nu voor U,uU
Gemeentelijke studiebijdragen Zandvoort

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Voor het studiejaar 1987-1988 is het mogelijk een tegemoetkoming in de
studiekosten te krijgen van de gemeente Zandvoort.

Wie komen in aanmerking?
Inwoners van de gemeente Zandvoort van wie het gezinsinkomen minder
bedraagt dan bruto f 34.000,- per jaar.

Hoe hoog is de studietoelage?
De toelage is in de regel een vast bedrag en afhankelijk gesteld van de te volgen
opleiding en de gemaakte kosten.

Zowel voor
binnen en buiten

BLOEMEN en
PLANTEN bij
bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
DE SPECIALIST IN AL UW
BLOEMWERKEN

Waar en wanneer aanvragen?
Vóór 15 september a.s. moet een aanvraagformulier worden ingediend bij de
afdeling onderwijs c.a., Thorbeckestraat 27 (Watertoren) te Zandvoort.
Vanaf heden zijn ter gemeentesecretarie bij genoemde afdeling de aanvraagformulieren verkrijgbaar.
Meer informatie kunt u telefonisch verkrijgen onder nummer (02507)-14841/
12014.
Het is ook aan te raden bij de provincie en het rijk-een studietoelage aan te
vragen. Daarvoor kunt u schrijven naar Gedeputeerde Staten van NoordHolland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem en naar het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, Kempkensberg 4, 9722 TB Groningen.

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 1 20 60

Uit de keuken van AART VEER

Nieuw! BROCCOLI
KNOFLOOKSALADE

Aangevraagde bouwvergunningen

voor de fijnproevers
Aart Veer, Grote Krocht 25

67B87
68B87
69B87
70B87
71B87
72B87
73B87
74B87
75B87
76B87

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

77B87
78B87
79B87
80B87
81B87
82B87
83B87

Begrafenissen
en crematies!

Bmitique TON SUR TON

Ir. Friedhofplein 9
Brederodestraat 92a
Boul. Paulus Loot 29
Kostverlorenstr. 109
Louis Davidsstr. 11

EEN MEISJE
Leeftijd min. 20 a 21 jaar.
Soll. tel. 03240-13256 of 12921, vragen
naar Marion.

Uit de keuken van AART VEER

Nieuw! VRUCHTENMELANGE
A LA CRÈME
Een heerlijke traktatie
Aart Veer, Grote Krocht 25

vraagt met spoed

part-time verkoopster
Minimaal 20 uur per week.

Tel. 02507-18655

Verleende bouwvergunningen
143B86
4B87
50B87
40B87
32B87

te Zandvoort

Nike Sportshop Zandvoort

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeesteren
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig
zijn.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

PELLEBOERS
WEERLIJN
06-91091-091
3x per dag
vernieuwd
over 16 lijnen 50 cent
per minuut

garage
dakkapel
dakkapel
garage/berging
splitsing twee woningen

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Hogeweg 3-5
garage schuur
Lorentzstraat 306
dakkapel
Burg. Engelbertstraat 7 tuinmuur
Prof. Zeemanstraat 27 windscherm
rijwielstalling
Stationsplein
Zeestraat 44
wijzigen voorgevel
Da Costastraat 12
dakkapel
wijzigen gevel
Thorbeckestraat 18
garage
Vondellaan 23
Gasthuisplein 5
Kosterstraat 5/7
vermaakcentrum
volkstuinhuisje
Keesomstraat
v. Leeuwenhoekstraat 1 dakkapel
verbouw woning
Flemingstraat 342
Kostverlorenstraat 52
erfafscheiding
Weimarweg 5
garage
Thorbeckestraat 33
trap
schuur
Brederodestraat 11

Verleende kapvergunningen
1
2

kastanjeboom
blauwspar

Haarlemmerstraat 20
Kostverlorenstraat 67

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

tuinbanken
van echt teakhout, fabr. Barlow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

l

Zandvoort, 4 juni 1987.

vanaf 520,--

Voor direct permanent te huur

Lustrumconcert
Zandvoorts mannenkoor
Vrijdag 5 juni 20.00 uur

ZOMERHUIS, met toilet, douche, etc.
voor werkende alleenstaande.
TEL. 13946.

tabernal sinds -IBSS
Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

PERSCOMBINATIE N.V.

INGANG KERK GEMEENSCHAPSHUIS

et Advertentiebedrijf van Perscombinatie N. V., uitgeefster van Het Parool,
Trouw, de Volkskranten Weekmedia (de nieuws-en Inüs-aan-huisbladen
groep),' 15 belast met alle activiteiten op de advertentiemarkt.

Kaartverkoop bij AKO ƒ 10,-

Binnen de afdeling van het Advertentiebedrijf, die zich vooinamelijk bezighoudt met de
verkoop van advertentiemogelijkheden ten behoeve van de Weekmedia-uitgaven in
Zaan-/Waterland e.o. bestaat een vacature voor een

G. ZWINKELS i*

(part-time)

Haltestraat 30
T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

ADVERTENTIE VERKOPER/STER
BUITENDIENST

Tel. 12175

VOORDEELPAKKET

Standplaats l'urmerend.

1 kg Paardebieflappen
500 gr. Paardebiefstuk
1 hele Paardeworst

De gemiddelde werkweek bedraagt 32 uur, in beginsel op 4 dagen per week.
Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de volgende functie-eisen:

Speciaal voor de Pinksterdagen
250 gr.

VI

flC

paardebiefstuk 4föu
Voor de liefhebbers

VERSE Paardehaas

*
*
*
*
*
•**

1

De eengezinswoning
DA COSTASTRAAT 10
Huur ƒ325,98 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche en
bergruimte.

2. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 142
Huur ƒ685,50 per maand
3. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 475
Huur ƒ 663,69 per maand
4. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 389
Huur ƒ658,54 per maand'
5. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 441
Huur ƒ637,54 per maand

Gevr. voor de

Voor welke opleidingen?
Het voortgezet onderwijs zoals lavo, mavo, havo, vwo, lbo, vbo, mbo, dag- of
avondschool voor volwassenen en particuliere instituten die door het rijk
worden erkend of worden gesubsidieerd.
De regeling geldt niet voor o.a. basisonderwijs, hoger beroepsonderwijs en
universiteiten.

WONINGBOUWVERENIGING
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKDAAR
JUNI 1987

enige praktische ervaring, bij voorkeur in de bedrijfstak;
klantgericht denken en handelen;
opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau en bereid vakgerichte cursussen te volgen;
goede contactuele eigenschappen;
leeftijd minimaal 23 jaar;
in bezit van auto;
bij voorkeur woonachtig in Purmerend e.o.

Nadere inlichtingen k u n t u inwinnen bij de heer B. Berger, verkoopleider, tel. 020-562.2618
of mevrouw L. Witmer, personeelsfunctionaris, tel. 020-562.2265.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 22 j u n i 1987 richten aan mevrouw L. Witmer,
personeelsfunctionaris, onder vermelding van LW/cS7-KS.

6. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 483
Huur ƒ646,06 per maand
- Bovenstaande flatwoningen bestaan alle uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, berging, lift en c.v.
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor bovenstaande woningen slechts een woonvergunning
aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen
7. De flatwoning
NIEUWSTRAAT 26
Huur ƒ405,70 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens
8. De flatwoning
VAN LENNEPWEG 14-3
Huur ƒ318,50 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche en berging.
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens
9. De berging
CELSIUSSTRAAT A
Huur ƒ25,00 per maand
- De toewijzing van deze berging zal geschieden in volgorde van lidmaatschapsnummer. De huurders van de woningen Celsiusstraat
82 t/m 182 zullen voorrang hebben bij de toewijzing.
N.B.; In alle yoorvermelde huurprijzen is de huurverhoging per 1 juli
1987 reeds inbegrepen.
-:
Belangstellende-leden dienen uiterlijk dinsdag 9 juni a.s. vóór 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen kan men dat kenbaar maken in één brief;
het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U
dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties
kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op
vrijdag 12 juni a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op hetgemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RÜILRUBRIEK JUNI 1987
1. Aangeboden: Flatwoning
FLEMINGSTRAAT ,
Huur ƒ 633,81 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging.
Gevraagd:
3-kamerwoning, huurprijs ± ƒ400,00 per maand,
liefst in centrum van Zandvoort.
2. Aangeboden: Eengezinswoning
HOBBEMASTRAAT
Huur ƒ 257,21 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche en schuur.
Gevraagd:
Grotere woning.
3. Aangeboden: Flatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ 532,47 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, lift, c.v. en berging
Gevraagd:
Eengezinswoning.
4. Aangeboden: Flatwoning
LIJSTERSTRAAT 4
Huur ƒ450,16 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
c.v. en berging.
Gevraagd:
Grotere woning, minimaal 3 kamers, liefst in
Oud-Noord.
5. Aangeboden: Flatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur ƒ 485,91 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en berging
Gevraagd:
Eengezinswoning.
6. Aangeboden: Flatwoning
FLEMINGSTRAAT (begane grond met tuin)
Huur ƒ 637,05 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., tuin en berging.
Gevraagd:
Eengezinswoning bij voorkeur 4 kamers.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een-nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, ho9gst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.
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Zee vis vereniging
Zandvoort

Politie staat klaar voor de zomer
ZANDVOORT - De Zandvoortse Gemeentepolitie heeft zich
weer opgemaakt voor het zomerseizoen. Duidelijkste teken
daarvan was de officiële installatie van stranddetachement,
afgelopen maandag. Nieuw is echter een echte eigen bereden
politie. Vorige week behaalden vier agenten hun ruiterbewijs,
waaronder één lid van de reservepolitie, een unicum in
Nederland.
Het Zandvoortse straatbeeld vertoonde in het verleden wel vaker bereden politie, maar dit waren agenten
uit andere steden of van de Rijkspolitie. Dit stuitte op den duur echter op
financiële en praktische bezwaren.
Wél bleef men van mening, dat agenten te paard in Zandvoort zeer goede
diensten zouden kunnen verrichten.
Vooral gezien de beleidsactiepunten
die vorig jaar werden vastgesteld. Eén
daarvan was meer preventieve maatregelen ten aanzien van autodiefstallen. Volgens de korpsleiding is de bereden politie daarvoor zeer geschikt, omdat deze agenten, hoog te paard, meer
opvallen. Bovendien kunnen zij door
hun hoge positie ook makkelijker mis-

drijven waarnemen.
Omdat de afstand een bezwaar is
voor de dienstverlening door de bereden politie uit bijvoorbeeld Haarlem,
kwam men op het Zandvoortse bureau
tot de oplossing, zelf ruiters op te laten
leiden. Dit idee kwam onder andere
van de Chef Beheersdienst Ten Have,
zelf paardesportliefhebber. Het leidde
ertoe, dat drie agenten in vaste dienst,
Marcel van Dalen, Cees Lagendijk en
Leo Talsma, en één agent van de reservepolitie, Jaap Schraal, in de winter
opgeleid werden tot ruiter. Voor Van
Dalen was dit niet zo moeilijk, omdat
hij als zodanig al een flinke ervaring
achter de rug had. Het diploma, dat de

heren vorige week zondag m de mane- men de aandacht richt. De surveillange van Filip Dost behaalden, is offi- ces zullen steeds in groepjes van twee
cieel erkend door het Ministerie van verricht worden.
Landbouw en Visserij.
Van dezelfde manege heeft men
twee paarden uitgeselecteerd, Bobby
en Pascal, plus een derde als 'reserve',
die naar gelang zij nodig zijn, beschikbaar worden gesteld. Daardoor wordt
de bereden politie ook financieel haalbaar, omdat de kosten veel lager zijn,
dan wanneer men eigen paarden had
moeten aanschaffen en onderhouden.
Bovendien zijn de dieren alleen in de
zomermaanden nodig.
Het taakgebied van de agenten te
paard strekt zich voornamelijk uit
langs de boulevard, maar zal ook liggen bij het circuit en in het dorp.
Daarnaast zullen zij een enkele keer
ook het strand aandoen. In feite zijn zij
overal inzetbaar, al is bereden politie
bij uitstek geschikt voor surveillances
op strand en in duingebied. Waar de
ruiters uiteindelijk ingezet worden,
hangt af van de actiepunten waarop

Strand

De twintig-jarige Carla Spaans is
ook nieuw op deze post. Zij zorgt voor
de opvang van de kinderen die hun
ouders kwijt zijn, werk waar zij al jaren ervaring in heeft als lid van de
Zandvoortse Reddings Brigade. Daarnaast zal het team in het weekend regelmatig door een gekwalificeerd lid
van de reservepolitie worden bijgestaan, in het bezit van onder andere de
diploma's Strandwacht A en Binnenwater A.

> Een aantal leden van het stranddetachement gaf maandag acte de présence voor de politiepost: strandcommandant
"Daarnaast zullen wij ook de regels
Hans Konijn (r.), Paul Tromer, Ed Hendriks, Ron van Leeuwen en Ruud Luttik. Carla Spaans wordt de nieuwe voor het naakt recreéren stringenter
kinderopvang.

Foto: Bram Stijnen

Unieke verzameling
in Cultureel Centrum

De expositie die zich in de bovenzaal de collectie verkocht aan natuurliefbevindt, is ronduit uniek te noemen. hebbers en verzamelaars. Het resteZij bestaat uit een groot aantal ge- rende deel wordt nu in het Cultureel
droogde planten en bloemen uit het Centrum getoond en ook deze zestig
herbarium van mevrouw Cornelia bladen zijn te koop voor een prijs van
Adolphina van Wickevoort Cromme- ƒ150,- per stuk. Na aankoop van een
hn, verzameld in de jaren rond de laat- dergelijk uniek exemplaar kan men
ste eeuwwisseling. Zij zijn voorname- dit direct mee naar huis nemen. Een
lijk afkomstig uit deze regio. De plan- bijzondere kans voor de liefhebbers
ten en bloemen zijn met zo'n grote zorg van al wat groeit en bloeit in de naop bladen opgeplakt, dat bij wijze van tuur.
spreken geen steeltje of stamper verloren is gegaan. Elk blad is voorzien van
In de benedenzalen zijn vrij modereen passé partout en ingelijst.
ne schilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen te zien, evenals enkele
Tien jaar geleden werd in 't Oude bronzen beeldjes. Het zijn ongeveer
Slot te Heemstede al een grote ver- vijfentwintig werken van de vele die in
koop-tentoonstelling gehouden van de de loop der jaren - vooral door de getoen nog ruim duizend bladen uit dit meente Haarlem - zijn opgekocht in
herbarium. Toen is een groot deel van het kader van de BKR-regeling. Deze

tentoonstelling omvat diverse stijlen
en kleurvattingen, al zijn de meeste
composities 'abstract'. Hieronder bevindt zich ook werk van de Zandvoortse kunstenaar Roland van Tetterode.
Door dit soort tentoonstellingen,
vooral door de afwisseling voor velen
wel interessant om te gaan bekijken,
wil men de BKR kunst meer laten
circuleren. Anders komt het overgrote
deel niet verder dan de kelders of zolders van de stad- en raadhuizen. Met
dit doel voor ogen is ook in het Zandvoortse politiebureau een veertig-tal
werken opgehangen, dat met zorg is
uitgekozen.
Beide tentoonstellingen zijn tot en
met 21 juni te zien op Gasthuisplein

De uitslag van 19 mei was: 1. Henk,!
Bluijs; 2. Rob van Zandvoort; 3. Her-,
man Hogkamer. Op 30 mei werd de'
ranglijst: 1. Herman Hogkamer; 2. Rob'
Dróse, 3. Melwin Drose.
De volgende wedstrijd is vanavond,
donderdag 4 juni, om 20.00 uur op het
Noorderstrand.

Het stranddetachement, in de politiepost Rotonde, staat met ingang van
dit jaar onder een nieuwe leiding. Afgelopen maandag werd onder aanwezigheid van burgemeester Machielsen
en enkele genodigden, Hans Konijn
door korpschef Menkhorst geïnstalleerd als strandcommandant. Daaraan vooraf ging zijn bevordering tot
brigadier. Met zijn installatie werd
ook officieel de strandpost weer in gebruik genomen. Deze wordt bemand
door-Konijn en zes hoofdagenten, Ed
Hendriks, Paul Tromer, Ruud Luttik,
Roy Keur, Ron van Leeuwen en Willem van Rhijn. De bemanning van de
post zal echter nooit voltallig zijn, omdat bijna voortdurend één man voor
de algemene nachtdienst beschikbaar
moet zijn.

Konijn volgt in zijn functie Jaap
Schilder op, die na ongeveer acht jaar
heeft bedankt, om zich meer te kunnen wijden aan de algemene dienst. De
nieuwe commandant is vol enthousiasme aan zijn taak begonnen en wil
de zaken goed aanpakken. Zo is er al
begonnen met het opknappen van de
politiepost. Daarnaast wil hij aan een
aantal al lang bestaande, maar enigszins 'verwaterde' beleidspunten weer
eens extra aandacht besteden. "Overigens met alle respect voor mijn voorganger, die hier uitstekend werk heeft
verricht", aldus Konijn. Een van die
punten is het hondenprobleem. "Het
hondenprobleem zullen wij nog strakker gaan aanpakken, want het is voor
niemand prettig als die dieren op
strand blijven komen. En dat is ook
verboden. Daarnaast zullen wij ook
letten op het parkeren op de strandafgangen en op de Rotonde. Daarvoor
zijn vergunningen te krijgen, maar
wie dat niet heeft, krijgt een bekeuring".

ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum Zandvoort
zijn momenteel twee exposities
te zien, met de titels 'Keetje's
Herbarium' en 'Gemeentelijk
kunstbezit'. Twee totaal verschillende tentoonstellingen
met een geheel eigen karakter.

De Zeevisvereniging Zandvoort"
heeft twee wedstrijden te melden en
wel de eerste op 19 mei en de tweede op.
30 mei. Over beide dagen zijn de vissersbehoorlijk tevreden, want de vangsten"
worden steeds beter. Menig grote pa-]
ling of bot liet zich verschalken.
'.>

gaan aanpakken. Er zijn speciaal bor-

9b, dagelijks van 13.30 uur tot 16.00
uur, behalve op maandag en dinsdag.
Voor de fotowedstrijd 'Zandvoorts
Straatbeeld' zijn pp korte termijn nog
zwart-wit foto's in te leveren, maximaal vijf per persoon. Deze moeten
afgedrukt zijn op het formaat 18 x 24
centimeter. Kleurenfoto's en dia's zijn
van deelname uitgesloten. Voor de
drie fotografen met de mooiste foto's
zijn hoofdprijzen te winnen van ƒ150,-,
ƒ100,- en ,/75,-. De jury bestaat uit onder andere de fotografen Harry Pot,
Ton Bakels en Louis van der Mije. Iedereen die meedoet, ontvangt schriftelijk bericht, wie de prijzen hebben gewonnen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de officiële jubileumviering van het Cultureel Centrum
Zandvoort, pp vrijdagavond 3 juli, in
het Raadhuis te Zandvoort.
Alle foto's worden geëxposeerd tijdens
de grote jubileumtentoonstelling in de
maanden juli, augustus en september.
Daarna blijven zij eigendom van de
gemeente Zandvoort en worden zij na
de expositie opgenomen in het gemeentelijk fotoarchief, met vermelding van naam en adres van de fotograaf.

Collectanten
Anjercollecte
ZANDVOORT - Voor de Anjercollecte, die in de periode
van 8 tot en met 21 juni wordt
gehouden, zijn er momenteel
in Zandvoort nog te weinig collectanten.
De collecte gaat uit van het Prins
Bernhardfonds, dat dient ter subsidiering van culturele doeleinden, zoals
film, muziek, toneel en tentoonstellingen. Collectanten kunnen zich alsnog
opgeven op Bureau Burgerzaken van
de gemeente, Schoolstraat 6, telefoon
• Leden van de beredenpolitie, Cees Lagendijk en Marcel van Dalen, waren 14841.
afgelopen vrijdag al op het circuit te vinden.
Foto: Bram stijnen

Derde prijs voor
Chinees koken

den geplaatst om aan te geven waar
dat wel mag, maar bij degenen die zich
hier niets van aantrekken, zal erop
aangedrongen worden, dat zij naar het
naaktstrand gaan. Dat geldt ook voor
de naaktrecreatie in de duinen, bij het
fietspad naar Langevelderslag. Dat is
ook daar verboden, en bovendien kan
dat niet op een plek waar voortdurend
fietsers langskomen. Maar natuurlijk
gaat een en ander wel in overleg met
de mensen die hier al jaren werken,
want voor mij is het werken op strand
nieuw".

Samenwerking
Voor de surveillances langs het
strand zal gebruik gemaakt worden
van de Jeep, bij grote drukte en hoog
water eventueel van de boot. Daarnaast kan men ook af en toe een agent
op de kleine vierwiel-motor aantreffen, maar het nadeel hiervan is, dat
deze door slechts één persoon bemand
kan worden.
De surveillances m de nachtelijke

WEEKENDDIENSTEN

De nieuwe strandcommandant is
nu tijdens deze rustige dagen dan ook
al druk bezig met het leggen van de
nodige contacten "En nu maar hopen
op mooi weer", aldus Hans Konijn, al
blijft het voor de korpsleden wel werken. "Ook hier" gaf hij al te kennen
tijdens de installatie, wijzend op de tafel met het riante uitzicht over het
strand. De gasten die nog langskomen
voor een bezoekje, worden voortaan
naar een andere plek m het vertrek
verwezen

Parttime manager
voor VW-kantoor
ZANDVOOET - De leiding ten, Roselien Schriever, Julia Heino
van het VW-kantoor Zand- en Dolf Brinkman
voort is met ingang l juni 1987
in handen van mevrouw C.W.
Kas-ter Beek gesteld. Zij zal
hier halve dagen werkzaam
zijn.

ZANDVOORT - Zandvoorter Rob
Tan, van restaurant Fong-Lie, bereikte onlangs een goed resultaat bij de
wedstrijden voor het nationaal kampioenschap Gespecialiseerd Chinees
Koken. Tan werd op dit landelijke
toernooi derde.
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Mevrouw Kas heeft een aantal jaren
op free-lance basis bij de VVV-Haarlem gewerkt, waar zij zich voornamelijk bezighield met de promotie. Zo had
zij ook de leiding over de Bloemenmeisjes. Zij behaalde het diploma Guidor, van de Nederlandse Gidsen-organisatie en had door rondleidingen die
zij verzorgde, met name voor buitenlanders, veelvuldig direct contact met
toeristen.

bijbelgespreksgroepen
In verband met haar 'halve baan' zal
10.30 uur: Morgendienst
mevrouw Kas meestal 's morgens op
Zondag 10.30 uunPinksterwijdings- 19.00 uur: Avonddienst
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden- het VW-kantoor aanwezig zijn. Haar
dienst verzorgd door eigen leden
eerste werk bestaat uiteraard uit het
king/bidstond
zich oriënteren op het Zandvoortse
ROOMSKATHOLIEKE KERK
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- toerisme en het kennismaken met de
Weekend: 6/7 juni
3.00 uur door de heer Frits van Veen of Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en SCHAPSBOND
daarbij betrokken belangengroepen.
HUISARTSENPRAKTIJK
NIEUW na
telefonische afspraak. Tel: samenzang
ledere
veertien
dagen
samenkomst
op
NOORD: tel. 19507.
02507-19393
Zondag 10.30 uur: Plechtige Hoogmis maandag 15.00 uur, tel: 14878
Eveneens per l juni is Dolf BrinkBart van Bergen
BELBUS:
m.m.v. koor en toediening v.h. H.
man aangesteld als seizoenkracht
Het is nu mogelijk voor inwoners van Vormsel door Mgr. J. Lescrauwaet
voor de periode van drie maanden.
HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol 55 jaar en ouder gebruik te maken van Maandag 8 juni: E.V. met orgel en sa- JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. ElsBrinkman behaalde het AVV-diploma
woud,
Zondag
09.30-11.30
uur,
Smede/ P.C.F. Paardekoper:
de bus van het vervoersproject.
menzang
als afronding van zijn studie aan de
straat 37 te Haarlem.
Voor
dienstdoende
arts:
tel Men belle hiervoor: 24 uur van tevoDinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- ANVV-school in Amersfoort. Met zijn
15600/15091.
ren:
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, tingen: R. van Rongen, Van Raep- komst wordt de baliebezetting bij de
Huis in de Duinen: tel: 13141,
horststraat 36 te Haarlem, tel. Zandvoortse VVV thans gevormd door
Verdere inlichtingen omtrent de Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar Haarlem
Jeanet Harder, Ella van Nes-van Straweekenddiensten worden verstrekt sociaal cultureel werk (zwemmen, eet- zondag 09.30 uur: Zondagsschool en 023-244553.
via de telefoonnummers van de huis- tafel, kaarten etc.)
artsen: Anderson, tel. 12058. Drenth, Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (faDe diverse gebruikers, waaronder
tel. 13355.
miliebezoek, boodschappen doen etc.)
bijvoorbeeld de K.N.A.C., zijn van teFlieringa. tel. 12181 en Zwerver, tel.
voren ingelicht. Volgens Aukema heb12-19!).
STORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
ben zij daarop 'voorzichtig positief' getel. 17641.
reageerd, omdat zij de indruk hadden
stuk door naar de chef Algemene Za- 'dat het met betrekking tot de toeTANDARTS: Hiervoor de eigen tandken, Dost, die hierin een groot aandeel komst van het circuit de goede kant
arts bellen.
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK Vervolg van pagina l
had gehad Wat betreft het uitstel van opging. Zo heeft men ook gesprekken
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, 13459 bgg 023-320899 of 320464. SpreekHij had geen behoefte uitgebreid optreden van de gemeente, verklaarde gehad met ambtenaren van het minisH.B.A. Mulder, tel. 13185
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, op deze zaak in te gaan, en verklaarde de wethouder, dat in het algemeen terie, die direct te maken hebben met
maandagavond van 19.00-20.00 uur. zich accoord met het voorstel van het maatschappelijk verkeer voordeel van de geluidsproblematiek. Allen hebben
de twijfel gegeven moet worden, aan positief gereageerd, voorzover het ging
WIJKVERPLEGING: Voor informa- Verder volgens afspraak. Voor deze college.
degeen die zo'n onderneming bestiert. om de toekomst", aldus Aukema. Ten
tie over de dienstdoende wijkverpleeg- hulpverlening, beschikbaar voor iedekundige: 023-313233.
Jongsma,
Gemeente
Belangen
re inwoner van Zandvoort geldt dat
opzichte van de huidige problematiek
Door de gemeente zal op korte ter- stelden zij zich neutraal op.
ervoor de vrager geen kosten verbon- Zandvoort, betreurde het dat dit punt
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine den zijn.
nu pas aan de orde was, "ondanks het mijn een stichting worden opgericht,
Oudshoorn, Kbchstraat 6A, Zandfeit dat er herhaaldelijk op aange- die verantwoordelijk zal zijn voor de
Uit gesprekken met sponsors is duivoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE drongen is, er iets aan te doen". De uitvoering van het accommodatie- delijk geworden, dat een aantal van
plan,
de
exploitatie
in
de
overgangsfaHULPVERLENING: Voor informatie, huidige exploitatie was volgens Jongshen bereid is, om financiële toezegginDIERENARTS: Mevrouw Dekker, advies en hulp tel. 17373, op alle werk- ma echter niet van het hoogste belang. se en de voorbereiding van de exploita- gen te doen. Deze gelden zijn nodig,
tie
van
het
nieuwe
circuit.
Volgens
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. dagen van 10.30-12.30 uur Schrifte- "Wij vinden dat er heel wat moet wijnaast subsidies van het rijk. "Wij kun15847.
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. ken voor de nieuwe situatie. Dat is de Aukema zal deze stichting zeker wil- nen rekenen op een considerabele
len
overwegen
personeel
met
ervaring
enige reden waarom wij er over densteun van die sponsors en wij zijn ook
I'OLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer WETSWINKEL: Gemeenschapshuis ken, een eind in deze discussie met het over te nemen. Daarnaast zal men nog bezig met anderen uit het bedrij f szich
buigen
over
het
eventueel
voort14444.
leven", aldus Aukema. "Het college
L. Davidsstraat. Eerste en derde college mee te gaan. Het gaat erom dat
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, woensdag van de maand van een dergelijke accommodatie voor zetten van de activiteiten na 20 sep- heeft het volledige vertrouwen dat getember.
"Het
is
zeker
niet
de
bedoeling
Guido van Schagen, maandag en don- 17.30-18.30 uur.
Zandvoort behouden blijft. Of dat nu
reahseerd zal worden, wat ons allen bij
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
een circuitaccommodatie of een ande- de zaak te sluiten", aldus Aukema.
de aanbieding van het Grontmij-plan
uur. Van Pageehal, tel. 17113.
voor ogen stond".
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't re grootschalige accommodatie is".
De
stichting
zal
moeten
trachten
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
een
opzet
te
verkrijgen,
die
het
moge'ing, woensdag 10.00-11.00 uur en donderdag van de maand 20.00 - 21.00
Voor Jongsma is het nog niet van19.00-20.30 uur in het politiebureau uur.
zelfsprekend dat het Mabon-plan op lijk maakt, een exploitatie te voeren
korte gerealiseerd zal worden. Hij die 'op zijn minst sluitend is en een
Hogeweg.
vroeg zich af of dit niet uitgesteld was, uitstraling heeft over deze hele regio
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
vanwege een dergelijk plan elders in de en nationaal en internationaal', aldus
woensdag
11.00-12.00
uur
en KERKDIENSTEN
buurt van de kust, "en dat Zandvoort Aukema. Volgens hem zal de stich19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge*eg.
daarvoor mischien moet wijken". "In ting, indien deze tot oprichting komt,
Weekend 6/7 juni
dat geval zullen wij op onze knieën naar verwachting binnen enkele weZANDVOORT - De uit(Pinksteren)
moeten liggen voor een dergelijke ken, ook een antwoord trachten te geBRANDWEER: tel. 12000.
grootschalige accommodatie als het ven op de diverse vragen. Een aan- spraak betreffende het Kort
circuit in nieuwe vorm". De fractie dachtspunt vormen onder andere de Geding van nachtclub Cecils
CENTRALE POST AMBULANCE- HERVORMDE KERK. Kerkplein:
VERVOER
(CPA) KENNEMER- Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- had respect voor de manier waarop de oude schulden. Hoewel het college de tegen de Stichting Casinospewen, Pmksterzendingscollecte
stukken waren samengesteld, maar nieuwe stichting op geen enkele wijze
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
Kindernevendienst en crèche
meegaan met het raadsvoorstel hing wil belasten met de financiële perike- len en Planconsult is uitgeTAXI: tel. 12«üü.
ervan af, hoe groot de kans was, dat de len van de vorige exploitant, zal beke- steld.
In plaats van afgelopen dinsdag zal
GEREFORMEERDE KERK,
nieuwe accommodatie wordt gereali- ken worden, in hoeverre men in de
overgangsfase door saneringsmaatre- de rechtbankpresident aanstaande
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- Zondag 10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman seerd.
w
eg l, Zandvoort. Spreekuur op (Pinksteren)
De wethouder van financiën, Auke- gelen toch nog aan een deel van die vrijdag zijn oordeel vellen. De reden
van dit uitstel is niet bekend.
maandag en donderdag van 1.30 tot Kindernevendienst en crèche
ma, verwees de lofuitingen voor het gelden kan komen.
NEDERLANDSE
BOND

uurtjes zullen dit jaar nog gedaan
worden door de Strandwacht van de
pachters, die hiervoor alsnog een subsidie hebben gekregen. Voor Konijn is
het belangrijk een goed contact op te
bouwen met de strandpachters. "Wij
hebben hier als belangrijkste, gemeenschappelijk doel, dat het voor de mensen prettig is om op strand te verblijven. En daarvoor heb je de samenwerking nodig met iedereen die op het
strand werkzaam is Zoals de strandpachters, de reddingsbrigade en het
Rode Kruis, maar bijvoorbeeld ook de
politie van Bloemendaal".

PROTESTANTEN-

Opzegging circuit

Uitspraak van
Kort Geding
Cecils uitgesteld

• Henk Oonk en Henny Hildering (beide met licht jack) wilden de medewerkers
van Publieke Werken graag een handje helpen met het plaatsen van de
OVZ-borden.

Foto: Bram Stijnen

Toerist wordt verwelkomd
ZANDVOORT - In navolging van een besluit dat de Ondernemers Vereniging Zandvoort onlangs heeft genomen,
werden maandag zowel langs
de Zandvoortselaan als langs
de Zeeweg enkele borden geplaatst. Door middel van de
opschriften worden de komende gasten verwelkomd en de
vertrekkende een goede reis
gewenst.
Maandag bleek dat er een goede verstandhouding bestaat tussen de dienst
Publieke Werken en de OVZ. Bij de
gemeente stond nog een aantal borden
met het opschrift '150 jaar badplaats',
die nu gratis ter beschikking van de
Zandvoortse ondernemers werden gesteld. Er werden zelfs nog twee borden

bijgemaakt en het materiaal werd gratis geplaatst. Alleen de tekst moest nog
aangepast worden en klaar was men.
Echter een oplettende gemeenteambtenaar zorgde er op het laatste nippertje voor, dat de kleurstelling van het
OVZ embleem nu juist was: gele harmgen op een blauwe ondergrond. Het
overige deel van de borden is wit, met
blauw opschrift.
Op de Zandvoortselaan, nabij de
Blinkertweg, werden twee borden geplaatst. Voor de arriverende gasten de
tekst 'Welkom in Zandvoort', voor de
vertrekkende de tekst 'Tot ziens - Goede reis'. Twee dezelfde exemplaren
kwamen te staan langs de Zeeweg, ter
hoogte van 'De Zonnehoek'. De voorzitter van OVZ, Henny Hildering, en
secretaris Henk Oonk, beide bij de
plaatsing op de Zandvoortselaan aanwezig, toonden zich zeer verheugd met
deze 'stap in de goede richting wat
betreft de promotie van Zandvoort'..
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Voor de lekkerste koffie met
gebak is de Hema
niet ver. Maar wel 't verst.

Drie smaken koffie, gemelangeerd uit 8 van de beste bonensoorten. Vers gebrand, vers
gemalen, vers verpakt En erbij natuurlijk vers gebak, dagelijks zó uit onze
banketbakkersovens. Nu ook met verse aardbeien. En verse slagroom. Kortom, als u
van vers houdt is de Hema
Hema koffie. Vers gebrand, vers
Dessert, 250 gram
3.50
gemalen en vers verpakt.
Extra aroma, 250 gram
2.70
't verst en 't voordeligst ook!
Extra aroma, 500 gram
5.20
Cafeïne vrij, 250 gram

3.50

Aardbeienslagroomtaart. Cakegebak, gevuld met aardbeienbavaroise en gegarneerd met aardbeien en slagroomJ2.75

Aardbeienschnitte, gevuld met
aardbeienkwark. 6.50

Pekingnoten en brosnoten. 250 gram.
Casmobrood wit of tarwebruin. Gratis
gesneden. 2.20
__ >• QQ

Gelderse
achterham.
100 gram. 2.10

250.

üebfraumilch,
Rheinhessen
.Q.b.A.1986.
Duitse wijr met
een levendig
aroma en een
zachte ronde
smaak. 3.75

Jong belegen Goudse
kaas. l kg. 11.00

75

NU 6VOOR

vraagt

bezorgers/
sters
voor de vakantieperiode.
AANMELDEN

tel. 17166

Gevraagd

HULP
IN DE HUISH.
1 a 2 ochtenden p.w.

Tel. 12312.

Borrelkroepoek,
pizzalino's of
surfcracky's
Zak a 80 gram.

Zandvoorts Nieuwsblad

Q30
NUWM

Appelbroodjes.
Per stuk 1.00

NU

115

NU 2 VOOR JL.

1.65

Gekookte-ardennerworst.
150 gram. 1.65

Fa.
KfOOnenberg,
De Spar,
Weekmedia,

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

HEMA
Echt Waar VoorJe GeldJ

Aanbiedingen geldig t/m 6 juni '87

Sig. Mag.
ÜSSenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. BakelS,

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31 , Zandvoort

Sig.mag.
De KrOCht,_
T. GOQSenS,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

Uit de keuken van AART VEER

Nieuw! DILL CHIPS
zoetzure salade in dille saus
Aart Veer, Grote Krocht 25

De Coupe Soleil is een
blijvertje. Terecht. Het is
dan ook een van de
leukste en tegelijkertijd
mooiste haarkleuringen.
Met veel mogelijkheden;
van subtiel geraffineerd
tot schitterend extravagant. De keus is aan u!
Natuurlijk staan wij u bij
met raad en daad.

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

** Zaai- 0 9
geranium c/
VOOR

Instituut Phytomer
Algehele Lichaamsverzorging
+ Kapsalon
Kosterstraat 11
2042 JJ Zandvoort Tel. 02507-14975

Zomerplanten

KOMKOMMERS
PAPRIKA
MELOEN
COURGETTES

„Le Coupe Soleil simple".
De basisversie van de
coupe - soleil. Er wordt
een kapje over uw haar
geplaatst waarin d iverse
gaten zitten (of speciaal
gemaakt worden).
Meteen speciaal gereedschapje halen we door
die gaten plukjes haar
naar buiten, zodat deze
mooi ge-of ontkleurd
kunnen worden, voor
een zonnig resultaat!
KMS

HAARVERZORGING AAN DE TOP. NATUURLIJK VERANTWOORD

o.a.

Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken • opgevulde bloembakken

—

m„-T

Riet fumé.
100 gram. 2.25
Roomboterzoutjes: kaaskantjes, -vlinders, -krakelingen of -stengels. Doos a
100 gram. 2.10

Zandvoorts
Nieuwsblad

NU

Rosbief.
100 gram. 2.95

DIV. BLOEMBAKKEN
ROODSTEEN
GRIEKS AARDEWERK

DONDERDAG 4 JUNI 1987

/EEKMEDIA 30

stuntman roept vragen
>p over verantwoordelijkheid
ZANDVOORT - De mislukte
tunt van de Belg Alain Vinex
behalve voor zijn familieeden ook een gevoelige klap
oor de organisatoren van

World Record Day en de circuit-directie. Het was het eerste ongeval met dodelijke afloop in de reeks van deze evenementen op Zandvoort. De

Hard maar sportief spel
tijdens Z75 toernooi
ZANDVOORT

fractie van de VVD Zandvoort
heeft burgemeester Machielsen ondertussen al schriftelijk
vragen gesteld over de verantwoordelijkheid van de gemeente.

In verband met het ongeval zal de
stuntrijderij op het circuit vermoedelijk binnenkort binnen het college van
burgemeester en wethouders besproken worden. Mede aanleiding daartoe
vormt het schrijven van de fractievoorzitter van de WD, Methorst, aan
burgemeester Machielsen. Daarin
verzoekt hij onder andere opheldering
over de verantwoording van de plaat- • Vinex bereidt zich voor op zijn stunt en wordt door een medewerker
selijke overheid, met name waar deze geholpen bij het opzetten van zijn helm.
begint of ophoudt, voor wat betreft het
organiseren van publiektrekkende criteria een 'herijking' te doen onder- doorheen zou boren, met grote haast
stunts. Daarnaast vraagt hij de burge- gaan.
opgesteld. In hoeverre hier de oorzaak
meester, of deze ingevolge de plaatsevan het ongeval ligt, wordt nog onderTot vorige week vrijdag hebben de zocht.
lijke Algemene Politieverordening de
gebruikelijke vergunning heeft ver- stuntdagen op het Zandvoortse circuit
In ieder geval waren de snelheid van
leend en hoe het advies van de korps- nooit aanleiding gegeven tot grote on- de Camaro en de opstelling van de busgerustheid. Door de organisatoren sen niet op elkaar afgestemd, waarchef van de Gemeentepolitie luidde.
werd de uiteindelijke verantwoording door het dak van de auto bleef haken
Methorst verzoekt Machielsen, aan altijd bij de stuntmensen zelf gelegd en achter dat van de tweede bus. Even
te geven, welke criteria gehanteerd meestal gingen er dan ook vergaande, later schoot uit de voorste bus het onworden bij de beslissing of medewer- zorgvuldige voorbereidingen aan derste deel van het voertuig brandend
• Van de Chevrolet Camaro is niet veel overgebleven. Tijdens de bluswerk- king wordt verleend aan het doen vooraf. Volgens op het circuit aanwe- tevoorschijn, waarin brandweei lieden
zaamheden ontdekken brandweerlieden het stoffelijk overschot van de stunt- plaatsvinden van dergelijke evene- zige persmensen is dit echter vrijdag het stoffelijk overschot van Vinex
menten. En daarbij, of het ongeval van anders gegaan en werden de vier bus- aantroffen. De bussen zijn kort na het
man.
Foto's: Bram Stijnen afgelopen vrijdag aanleiding is, deze sen, waar Vinex zich met zijn Camaro ongeval weggesleept.

Jeugdkampioen
wordt gehuldigd
ZANDVOORT - Elke
Zandvoortse
jeugdsportkampioen zal in oktober
1987 door de Sportraad
Zandvoort worden gehuldigd. De plaatselijke sportverenigingen zijn uitgenodigd opgaven te verstrekken van de jeugdleden die
in teamverband dan wel individueel een kampioenschap hebben behaald in
het
verenigingsjaar
1986-1987.
Dit geldt zowel voor een clubals voor een competitiekampïoenschap. Voor de huldiging kunnen
jeugdige Zandvoortse ingezetenen
nog worden aangemeld, waarvan
de leeftijd in het seizoen 1986-1987
nog geen achtien jaar was en die
wel een persoonlijk kampioenschap hebben behaald in het verenigingsjaar 1986-1987, maar niet
zijn aangemeld via een Zandvoortse sportvereniging.
Voor aanmeldingen kan men terecht bij de Sportraad Zandvoort,
Thorbeckestraat 27, of Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Telefoon
14841 of 12014-.

Louis Rapid Blok
Schaaktoernooi
Het 7e Louis Blok Rapid
ournooi is-in sportief opzicht
weer een sportieve strijd geweest, tussen de bijna 60 deellemers. Een iets mindere beangstelling dan vorige jaren
vas te wijten aan schaaktourooien die op die dag in de re;io werden gehouden.

Fanatiek gevecht om punten
bij ZVM-zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - De afgelopen week werd een klein programma afgewerkt in het
Zandvoortmeeuwen zaalvoetbal, waardoor geen grote verschuivingen plaatsvonden op
de ranglijsten. De komende
week moet meer duidelijkheid
verschaffen en zal een betere
afscheiding tussen de teams te
zien geven. Op de avonden dat
er wel gespeeld wordt, is de Pellikaanhal redelijk bezet en
wordt er fanatiek om de punten gestreden.
Daarbj moet toch een kritische nopt
worden geplaatst. Soms dreigt het uit
de hand te lopen. Scheidsrechterlijke
beslissingen worden aangegrepen om
eigen falen te verdoezelen en dat is
jammer. Het moet leuk blijven, het is
maar een spel. Gelukkig gaat het met
de meeste partijen wel goed en dan is
er meestal spanning genoeg.
Zo leek in poule IA Pim Janssen na
twee nederlagen uitgeschakeld, doch

dat team heeft zich er nog niet bij neergelegd. Tegen de kampioen van vorig
jaar Nike Sportshop speelde Pim Janssen een uitstekende partij en zegevierde met 5-1 waardoor weer meegedaan
wordt, 't Hemeltje en Peter Korver die
tweemaal wonnen, kwamen niet in actie maar kregen naast zich aan de top
van de ranglijst Klikspaan. Klikspaan
had geen moeite met Hong Kong, 5-0.
In poule l B is alleen Cecils nog zonder een punt verlies. Cecils boekte een
tweede overwinning en wel op Reprox
met 6-2. Play-In verloor verrassend van
het nog puntloze HB Alarm met 3-1. In
deze afdeling gaat Smit Sportprijzen
aan de leiding met vijf punten uit drie
wedstrijden, door een winstpartij tegen
Big Mouse met 5-1.

men we als kanshebbers Gerald van
Uitert en Allard Kalff. Eerstgenoemde
eindigde op Zolder als vijfde, terwijl
Kalff de zevende plaats behaalde. Na al
dit internationale geweld is het de
beurt aan de rijders in de Supertoerwagens. Hier is het Arthur van Dedem,
die in zijn BMW M3 met groot machtsvertoon op de nationale titel lijkt af te
stevenen.

aatste hockey
>p natuurgras
ZANDVOORT - De Zandpoortse
Hockey Club hield zonPa§, ter afsluiting van het seifoen, het jaarlijkse onderlinge
|°ernooi.
Dat werd opnieuw
Fen geslaagd spektakel en het
Petekende tevens de laatste
pockey partij op natuurgras.
De nestor van de ZHC, Jo van Pal e haalde met behulp van een drag'lide eerste graszoden van het Duintsveld, op de plaats waar het kunstfasveld zal verschijnen. KWS-sport
laat vanaf deze week keihard aan de
om het kunstgrasveld voor de
te realiseren. Medio augustus
0e
. t dan het kunstgrasveld gereed
Jn en de opening zal niet onopgePerkt voorbijgaan.
Tweede Pinksterdag komen maar liefst vijftig Porsches op het circuit in actie.

den. De twaalf dames- en herenteams zorgden voor gave
partijen softbal e.n gezien de resultaten is het' duidelijk dat
deze zomersport in Zandvoort
in de lift zit. De ZHC-dames
wonnen en de heren van ZHC
werden derde, terwijl de TZBheren beslag legden op de vierde plaats.

Op het Duintjesveld in het binnencircuit, waren enige velden uitgelegd
waar de teams elkaar bevochten. Ondanks het frisse, maar wel droge weer,
was het de moeite waard de ploegen
aan het werk te zien. Ook de belangstrijd nog volledig open en zal de be- stelling viel erg mee en daardoor werd
slissing waarschijnlijk in de laatste het een gezellige boel op de sportvelrace in september vallen.
den. De teams gaven elkaar weinig toe
en streden fanatiek om de overwinEvenzo vergaat het de rijders in de ning.
Toyota Cup. De eerste drie races gaven
drie verschillende winnaars. MomenDaarbij viel van goed werperswerk te
teel gaat Frans Verschuur aan de lei- genieten en het slagwerk was eveneens
ding, maar de verschillen zijn onder- van een goed gehalte. Bovendien was
ling zo klein, dat het voor de Nijmege- het veldspel meestal goed verzorgd en
naar een wonder mag heten als hij na dat waren de belangrijke punten voor
de Pinksterraces nog aan kop staat. In prima en spannend softbal. Voor Zandde laatste race komen de Produktie- voort een ware promotie van de softtoerwagens aan de start. De dominante balsport, waar ook de scheidsrechters
rol hierin is weggelegd voor Arie Rui- hun aandeel in hadden door de partijen
tenbeek, die in zijn Ford Sierra Cos- prima te leiden.
worth oppermachtig is.

De wedstrijden beginnen om twaalf
uur en zijn rond vijf uur afgelopen. De
toegangsprijs bedraagt vijftien gulden,
terwijl kinderen tot twaalf jaar de helft
betalen.
Raceschema 2e Pinksterdag:

12.00 uur Sports 2000; 12.35 uur
Squadra Bianca/Ascona Cup; 13.15 uur
Pirelli Porsche Club GB Championship; 14.00 uur EFDA F2000 Euroserie/Dunlop 2000; 14.40 uur Supertoerwagens Groep A; 15.15 uur Formule Ford
1600/Pré. '80; 15.50 uur Toyota Cup;
16.25 uur Produktietoerwagens Groep
In de Formule Ford 1600-klasse is de N; 17.00 uur Einde racedag.

Vermeldenswaardig is nog dat
lechts 2 deelnemers het maximum
ntal te behalen punten scoorden. Dit
>'aren Meilink en Kloppenburg.

Dinsdag: 18.45 uur Imex vet.-Rabbel
Boys; 19.30 uur Pim Janssen Olds-Banana vet.; 20.15 uur H. van Baekel-Aurora; 21.00 uur DVS-E. Paap; 21.45 uur
Nike Sportshop-Peter Korver; 22.30
uur Cecils-Textlite.

Toch was de competitie wel spannend, want zowel Hoofddorp als
DWSV uit Amsterdam konden kampioen worden. De laatste wedstrijd van
dit seizoen tegen DWSV werd door
Zandvoort'75 met 4-0 gewonnen en
door dat resultaat bleef er een voorsprong van één punt op Hoofddorp.
Door dit kampioenschap speelt de Ajunioren van Zandvoort'75 het seizoen
1987-1988 in de combinatie-klasse.

Toernooi
Op zaterdag werd door Zandvoort'75
een 10-senioren-toernooi georganiseerd. Hieraan namen drie teams uit
Engeland deel. Mede door het fraaie
weer werd er uitstekend gevoetbald.
De Engelsen stonden er om bekend,
dus was er sprake van hard maar fairplay voetbal. De poule indeling was zodanig dat pas na de laatste kwalificatiewedstrijden bekend werd welke teams
zich voor de kruisfinales plaatsten.
Eén van deze teams was Zandvoortmeeuwen dat samen met Kings Head,
door middel van strafschoppen moest
uitmaken wie er om de derde en vierde
plaats zou gaan strijden. Zandvoortmeeuwen liet het daar met op aankomen en trok zich sportief terug. Kings
Head speelde daardoor tegen VVRA en
won met 2-0, wat de derde plaats opleverde.

Kampioenschap
TC Zandvoort
TILBURG - De tennisveremging
Zandvoort is er zondag in geslaagd het
kampioenschap te behalen van de eerste klasse. Dat betekent over twee weken een promotiewedstrijd m Den
Haag tegen Thor Rood Wit voor een
plaats in de hoofdklasse.
Met twee punten was Zandvoort al
zeker van het kampioenschap en na de
dames enkelspelen waren die punten
reeds binnen. Esmir Hogedoorn en Jacobine van de Dussen zorgden direct
voor twee winstpartijen waardoor het
kampioenschap veilig werd gesteld. De
overige partijen waren toen niet meer
belangrijk maar toch slaagde Zandvoort erin om nog twee wedstrijden
winnend af te sluiten. Daar er niets
meer op het spel stond is het alleen nog
vermeldenswaard dat Hans Schmidt
tegen Pellikaan zijn eerste nederlaag
leed van deze competitie.
De einduitslag van deze wedstrijd
werd, 4-4. Na de eerste 6-2 nederlaag
van de eerste wedstrijd herstelde Zandvoort zich uitstekend en won de overige, op de laatste na. Een prima resultaat dat veel vertrouwen geeft voor de
komende promotiewedstrijd.
De uitslagen van afgelopen zondag
zijn:

Pellikaan Tennis 2-TCZ l 4-4 (TCZ
kampioen Ie klas), Sittard 2-TCZ 2 5-3,
TCZ 3-O.Beijerland l 4-4, TCZ 4-Hillegom 2 4-4, TCZ 5-Martinus l 3-5, TCZ 6Nw.Vennep 5 2-6 (TCZ gedegradeerd),
De strijd om de eerste en tweede Dijkzicht l (heren)-TCZ l 5-1, Kadoeplaats ging tussen Odin'59 en Elmton len l-TCZ 2 6-0, Heerenduinen l
Eoad. Odin scoorde al snel 1-0 en wist (jeugd)-TCZ l 4-4, TCZ 2 (jeugd)-Dem 2
tot vijf minuten voor het emdsignaal 8-0.

Zege Softbaltoernooi voor ZHC

De strijd in de tweede poule is eveneens nog onoverzichtelijk en Han van
Baekel voegde zich bij de kanshebbers
door verrassend Auto Versteege met 41 te kloppen. Nihot verspeelde een beHet programma voor deze week is:
langrijk punt tegen Geerling (4-4) en
Donderdag: 18.45 uur Lammers
Aurora pakte de eerste zege door LuiBoys-York Optiek; 19.30 uur Nihot vetten met 4-1 aan de kant te zetten.
Zandvoort Centrumvet; 20.15 uur LuiIn 2ET'maakt' Turn Tum tot op dit ten BV-Auto Versteege; 21.00 uur Tum
moment de sterkste indruk. Dat team Tum-bakkerij E. Paap; 21.45 uur Bax

ZANDVOORT - Maandag 8 juni het circuit van Zandvoort om daar
ronde voor hun kampioenschap te
juni, 2e Pinksterdag, organi- een
rijden. Maar liefst vijftig Porsches koseert de Nederlandse Autoren- men gelijktijdig in de baan voor een
sport Vereniging autoraces op wedstrijd over twintig ronden. De race
het circuit van Zandvoort. is gesplitst in vier klassen, afhankelijk
het aantal PK's van de motor. ledeNaast de nationale klassen, van
re wagen heeft een minimum gewichtswelke strijden om de Neder- limiet, waardoor de gewichts/pk-verlandse en/of Beneluxkampi- houding „close racen" garandeert.
oenschappen, komen er twee Hoewel Pirelli de serie steunt, zijn het
van Goodrich-banden voorziene wainternationale deelnemersvel- de
gens die het kampioenschap domineden naar Zandvoort. De Engel- ren.
se Porsche Club brengt maar
De EFDA F2000 Euroseries omvat
liefst vijftig Porsches van allerdit jaar zeven wedstrijden. Op Zandlei types in de baan, terwijl de voort
wordt op 8 juni de tweede ronde
EFDA F2000 Euroseries op 2e verreden.
De eerste race, op het BelgiPinksterdag de tweede ronde sche circuit van Zolder, werd een overvoor haar Europees kampioen- winning voor Paul Warwick, de jongere broer van Formule 1-coureur Derek
schap laat verrijden.
Warwick. Van onze landgenoten noe-

Vrijdag: 18.45 uur Lippies Boys-De
Klikspaan vet.; 19.30 uur Nihot-Luykx;
20.15 u'ur Effectenbeurs vet.-Bluys;
21.00 uur REA-Scandals; 21.45 uur Play
In-Smit; 22.30 uur Nike Sportshop-De
Klikspaan.

Woensdag: 18.45 uur 't VraagtekenLammers Boys; 19.30 uur demonstratiewedstrijd Stam Fashion-Gat van Nederland; 20.45 uur 't Hemeltje-Pim
In de veteranen/recreanten poule fel- Janssen; 21.30 uur Big Mouse-Play In.
le strijd met weinig klasseverschil. In
3A verspeelde Lammers Boys een punt
tegen Lippies Boys (2-2) maar gaat wel
aan de kop. The Hairshop staat er met
vier uit twee beter voor. Deze ploeg
stelde haar kandidatuur door York Optiek met 9-6 te verslaan. In 3B gaat
Imex vet. aan de leiding door Bluys
ZANDVOORT - Het door de
met 8-2 te pakken. Rinko moet even in
de wachtkamer door een nederlaag te- ZHC georganiseerde softbalgen de Nihot veteranen, 2-1. Nihot blijft toernooi, op Hemelvaartsdag,
daardoor ongeslagen.
is een grandioos succes gewor-

Record aantal deelnemers bij
internationale Pinksterraces

Evenals vorig jaar mocht van Manen
it Amsterdam zich wederom winnaar
loemen van de hoofdgroep. Met 41/:
punt uit 5 partijen, Arp en Bódicker
iiadden resp. 4 en 2'/2, mocht hij deze
:eer niet alleen de eerste prijs mee
iaar huis nemen maar tevens een
fraaie wisselbeker, die hij volgend jaar
ent te verdedigen. Als beste ZandMaar liefst acht races worden er op
l'oortse schaker kwam J. G. ter Brug- 2e Pinksterdag verreden met naar ver|en uit de bus met een 2e plaats in wachting een record aantal inschrijoep acht.
vingen van 250 coureurs. De spits
wordt afgebeten om twaalf uur met de
De volledige uitslag van dit schaak- Sports 2000, terwijl daarna de race om
ournooi was:
de Squadra Bianca- en Ascona Cup zal
worden verreden. Dan is het de beurt
Groep 1. 1. Van Manen, 2. Arp, 3. aan onze Engelse vrienden. Het „PirelSodicker. Groep 2. 1. Van Boven, 2. li Porsche Club GB Championship" zo^eemdelust, 3. A. de Bruijn. Groep 3.1. als de wedstrijdenreeks in Engeland
tfeilink, 2. Ten Theije, 3. Van Dijk. wordt genoemd bezoekt maandag 8
Proep 4. 1. L. Dambrink, 2. Van de
Burg, 3. Amand. Groep 5.1. Tanasale, 2.
pnsen, 3. Struben. Groep 6.1. M. KlopPenburg, 2. Wever, 3. Visser. Groep 7.1.
'reugdenhil, 2. Bosschieter, 3. Hooge'oom. Groep 8. 1. Thiele, 2. Ter Brug|en, 3. Ooteman. Groep 9.1. Van Eeten,
De Niet. 3. Breidenbach.

e

behaalde reeds drie overwinningen al
was de laatste maal erg moeizaam.
Grillbar Keur bood knap tegenstand
en ging nipt met 3-2 ten onder. Zandvoort Centrum heeft ook na twee wedstrijden honderd procent gescoord. De
Zandvoorters maakten korte metten
met Bakkerij E.Paap, 11-2. REA blijft
op de loer liggen en zorgde voor de
derde nederlaag van DVS, 4-2.

Zeefdruk-Hong Kong; 22.30 uur Reprox-Stam Fashion.

Zand- de Engelsen op afstand te houden. Met
een bijzonder fraai spelmoment werd
de Odin-verdediging volledig uitgespeeld en scoorde Elmton Road 1-1.
Daar bleef het bij en strafschoppen
moesten de winnaar van dit zeer geslaagde toernooi aanwijzen. Het team
van Odin was hierin verreweg het best
op dreef en versloeg de Engelsen met 41 en behaalde de eerste prijs.

voort'75 begon in augustus
1986 met een geheel nieuw Ajunioren elftal. Het jaar daarvoor waren er geen A-junioren
voldoende aanwezig om een
elftal te vormen. Dit jaar lukte
het wel en met dertien spelers
werd de competitie gestart. De
Zandvoorts A-junioren ondervonden weinig tegenstand en
wonnen vaak met heel hoge cijfers. Eén voorbeeld hiervan
was de wedstrijd tegen de Ajunioren van Odin, die een 32-2
overwinning opleverde.

Zoals in de nog maar korte competitie al duidelijk was geworden, moeten
de Zandvoortse teams niet onderschat
worden. De ZHC-dames bleken de goede vorm ook voor het eigen toernooi te
bezitten en zorgden voor fraai spel, wat
uiteindelijk een verdiende eerste
plaats opleverde. DSC'74 werd tweede
voor Flaggs. De herenteams hielden elkaar lange tijd in evenwicht en tot de
laatste klap bleef de spanning erin. De
softballers van Haarlem Nicols pakten
de eerste plaats voor EHS. Succes was
er voor het Zandvoortse softbal. De

De ZHC kan terugkijken op een zeer
geslaagd softbaltoernopi en is zeker
van plan volgend jaar dit evenement te
herhalen. Bij een aantal toeschouwers
viel deze sport dermate in de smaak
dat direct een lidmaatschap werd aangegaan bij de ZHC.

Annemiek van der Meulen aan slag.

Foto: Bram Stijnen

organiserende vereniging ZHC eiste de
derde plaats voor zich op door TZB
met 6-2 te verslaan. TZB werd daardoor vierde en aangezien dit team pas
is begonnen met softbal een goed resultaat.

Spectaculair vecht-vliegeren
om de Bronzen Schelp 1987
ZANDVOORT - Het jaarlijkse
vecht-vliegertoernooi
om de Bronzen Schelp van
Zandvoort, wordt aanstaande
zaterdag voor de vierde keer
gehouden, evenals vorige jaren
op het BP-parkeerterrein in
Zandvoort-Zuid. Organisator
is het Zandvoortse Fly Away,
in samenwerking met de Indische Vechtvliegerclub Nederland. De Bronzen Schelp
wordt weer beschikbaar gesteld door sociëteit Duysterghast.
Samen met de stabiel-vliegeren
klassieker om de Zilveren Vlieg vormt
dit vecht-vliegertoernooi de open
Zandvoortse vliegerkampioenschappen. De winnaars gaan naar de finale
van het Nederlands Vlieger-kampioenschap NK '87, samen met de nummers twee en drie van beide, en nummer vier van de vechtklasse. Zo ook de
beste jeugdvliegeraar. De finale wordt
in september boven Zandvoort gevlogen. De Zilveren Vlieg-wedstrijd was
23 mei helaas verschoven naar de
voorronde van het NK '87, wegens de
die dag waaiende te strakke boven-wind. De organisatoren zijn voor za-

terdag echter vol goede moed, wat betreft het weer.
De wedstrijdserie begint om ongeveer half twaalf en gaat de hele dag
verder door, tot er een winnaar is. Er
wordt steeds gestreden door twee vliegeraars, die ongeveer veertig a zestig
meter op één lijn uit elkaar staan, met
de wind in de rug. Voor hen is het de
kunst, om met de vliegers zo te manoeuvreren, dat de lijn van de tegenstander wordt doorgesneden. Wiens
vlieger het langst in de iucht blijft
hangen, is winnaar van dit luchtgevecht. De zogenaamde scherpe lijnen
waarmee gevliegerd wordt, zijn van
katoen en vervaardigd volgens al-oude
familie-recepten, waar zeer geheimzinnig over gedaan wordt. Scherprechters zullen zaterdag de heren Jan
Beers uit Weesp en de bekende promo
tor van deze vliegersport, Charlie
Kooijman zijn, terwijl de Fly Away-heren Jan van Honschooten, Jan
Schuurman en Edo van Tetterode als
kamprechters zullen optreden.

De vecht-vliegertoernooien die zich
boven Zandvoort afspelen, zijn ondertussen nationaal en internationaal zo
bekend geworden, dat vliegeraars uit
het hele land naar de badplaats komen, evenals waarnemers uit Indonisié en de U.S.A. Bovendien heeft de
Indonesische ambassade te Den Haag
een grote willel-bokaal ter beschikking gesteld voor een landelijke competitie in de toekomst, tussen verschillende teams. Daarnaast is internationaal besloten, dat het vecht-vliegeren
World Wide Kite Games in het OymZANDVOORT - Een inwoner van pisch jaar 1992 vanuit Zandvoort zulBentveld werd donderdagnacht voor len worden georganiseerd.
een wat moeilijke keus gesteld. Hij
mocht kiezen tussen het betalen van
een geldboete van j 60,- of twee dagen
In het kader van de landelijke vliein een cel vertoeven. De financiën wogen blijkbaar het zwaarst, want hij ger-competitie voor teams, van het
seizoen 1987 - 1988, die Fly Away in
koos voor het laatste.
samenwerking met de Indische Vecht-

Liever de cel in

Teamleden

\

vliegerclub organiseert, zal Fly Awayv
een team "vormen, dat Zandvoort in~
deze competitie gaat vertegenwoordig
gen. Men zoekt nog enkele leden ter-!
aanvulling van dit team, dat de Rain- \
bow-Flyers genoemd zal worden. Men.kan zich hiervoor aanmelden bij het.;
secretariaat van Fly Away, Brederode- •
straat 77, Zandvoort, tel. 14618, of op;
het vliegerterrein tijdens de vecht-'
-vliegerwedstrijden. Voor de leden zul-.l
len binnenkort door ervaren instruc-.-;
teurs vecht-vheglessen gegeven vror-':
den.

De PvdA, afdeling
Zandvoort organiseert op
donderdag 11 juni 1987

EEN BIJZONDERE AVOND
met: Wim Kok, voorzitter Tweede Kamerfractie, die een spreekbeurt zal houden waarbij actuele
onderwerpen uit de landelijke politiek aan de orde zullen komen.
De aanvang is 20.00 uur en zal
gehouden worden in Verenigingsgebouw
„De
Krocht",
Grote Krocht 41, Zandvoort.
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Gevraagd

PART-TIME WINKELMEISJE

ECHT ZWEEDS... JE PROEFT'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW 'ECHTE BAKKER".

Leeftijd 16 tot 18 jaar.

VOOR VERRUKKELIJKE
VRIJE DAGEN

Vrijdag en zaterdag
ZWEEDS
4
LANDBR0D
l,
Vanaf dinsdag:

Bellen voor afspraak: Peter Reinders, Kerkstraat 29, tel. 12729.

ZWEEDS
KOKOSSCHUIMTAARTJE

Het Parool
vraagt

bezorgers

1e Pinksterdag geopend

en

ER WORDT VERS
BROOD GEBAKKEN

tot 12 uur

vakantiebezorgers
Aanmelden:
tel. 17215

Echte Bakker Balk Hogeweg 28

Passat Avance Comfort 5-deurs f32.495,-. U betaalt f 29.195,-. Uw voordeel f3.300,-.
HOPPE
VIEUX

THE FAMOUS GROUSE
FINEST SCOTCH WHISKY

45

Nu
KUISEN 54'
INMAAKRUM

12 YEARS OLO WHISKY

PER TRAY VAN 6 STUKS

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

verzorgd en bezorgd
•

•AM Dan T)eunsen

j

Nieuw! TUNESISCHE SALADE !
Heerlijk gekruide tomatensalade met olijven

\

Aart Veer, Grote Krocht 25

\

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Passat Avance Sportief 4-deurs f30.695,-. U betaalt f29.195,-. Uw voordeel f 1.500,-.

Wat doe je
als je jarig bent
\

95

NU

e TC
D, f D

Uit de keuken van AART VEER

Kerkstraat 123.2042 JE Zandvoort

™ 0250712532

radio stiphout
Thorbeckestraat 15 t/o het CASINO Tel. 13378
Sinds 1938 een begrip in HAARLEM

Warmtewerend glas. Voorkomt
dat de temperatuur in de auto
al te hoog oploopt. (Avance
Comfort 5-deurs en Variantl

Sportstoelen. Met'n in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel
voor een optimale zit.
(Avance Sportief 4-deursl

Twee van binnenuit verstelbare
buitenspiegels. Dus nooit meer
eerst 't raampje opendraaien.
(Avance Sportief 4-deurs,
Comfort 5-deurs en Variant)

)pbergvakken aan de portieren. Zo krijgt alles zijn eigen
plaats.
(Avance Sportief
4-deurs en Comfort 5-deurs
en Variant)

Wieldoppen. Fraai afgewerkte
sierringen met VW-logo.
(Avance Sportief 4-deurs,
Comfort 5-deurs en Variant)

Glencheck bekleding. Een exclusieve stof op de stoelen en
achterbank. (Avance Comfort
5-deurs en Variantl

Gescheiden neerklapbare
achterbank. Handig als u een
gedeelte van de totale laadruimte wilt gebruiken. (Avance
Comfort 5-deurs en Variantl.

Staafantenne en stereo-radio
voorbereiding met4speakers.
Dragen zorg voor 'n perfecte
geluidskwaliteit.
(Avance
Comfort 5-deurs en Variantl

HS-G35
3 BAND GRAPHIC EQUALIZER
AUTO REVERSE
METAL (CRO2)/NORMAAL TAPE SELECfOR
ANTI ROL MECHANISME VOOR STABIELE WEERGAVE,

tijdelijk voor 129,-

KOZIJNENTECHNIEK
RANDSTAD
RAMEN, DEUREN,
KOZIJNEN EN SERRES
IN KUNSTSTOF
Ook leverbaar m aluminium en hardhout

Vraag
vrijblijvend
advies en
offerte

Zeven filialen door
geheel Nederland
Aan aannemer en
particulier, rechtstreeks a( labnek
Derhalve betaalbare
prijzen voor een
kwaliteitsprodukt'
Montage geschiedt
door fabneksmonteurs en garanties
gelden voor het
meegeleverde
isolatieglas,
constructie
der puien
en plaat_,
smg

Voor informatie:
onderstaande bon
in ongefrankeerde
envelop aan
Antwoordnummer 106
1180 VB Amstelveen

SHOWROOM
gehele week
geopend
óók
zaterdagmiddag
van
12.00-16.00 uur

Ramen en deuren
zijn vervaardigd van
Tnyssen-kunststofprofielen, Tnyssen
Plastik KG Munchen
is 's werelds grootste producent van
hard-PVC-profielen
en op dit terrein
toonaangevend m
kwaliteit en vorm.

We zijn jarig en dat willen we vieren. En aangezien er wat meer aan de hand is dan gewoon
een verjaardag, gaan we eens flink uitpakken.
Nederland rijdt namelijk 40 jaar Volkswagen.
Een gelegenheid die we vanzelfsprekend de
nodige luister willen bijzetten. Dat doen we dan
ook. En wel met de Avance. Een exclusieve serie
Volkswagens die dit jaar* alleen hier te koop is, en
daarna nergens meer.
Volkswagens die bovendien over meer beschikken dan u gewoonlijk gewend bent van
onze auto's in standaard uitvoering. En omdat we

het leuk willen houden hebben we de prijs nauwelijks verhoogd.
Neem de Passat Avance. Een auto die
verkrijgbaar is in drie modellen. De 5-deurs, de
4-deurs en de Variant.
Voor de hierboven afgebeelde accessoires
(plus nog enkele andere extra's) zou u in de eerste
versie f4.300,-, in de tweede f2.500,- en in de
derde f4.250,- moeten betalen. U betaalt slechts
f l.000,-. Uw voordeel is respectievelijk f3.300,-,
fl.500- en f3.250,-.

U heeft dan een auto die dankzij z'n grenze
loze betrouwbaarheid u bovendien behoedt voo
een geregeld garagebezoek, én u, zelfs na ve
jaren, een hoge inruilwaarde garandeert.
Dus als u van uitpakken houdt, moet u beslis
eens langskomen bij de Volkswagendealer. .
Neem dan meteen uw huidige auto mee, want
geven tijdelijk 'n extra hoge prijs voor een inruil
Ach ja, Volkswagen. Wie anders?
Voor algemene informatie over dealeradn
sen bel 020 -86 73 51.

Avance serie. Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt.

'Zolang de voorraad strekt. Passot Avance Comfort Variant f 34.445,-. U betaalt (31.195,-. Uw voordeel f3.250,-. Prijzen zi|n vanaf prijzen. Inclusief BTW en katalysator, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehoud»
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Uitpakken!

Fil. regio Amsterdam
Czaar Peterstraat 114
1018 PT Amsterdam
Tel. 020-381935
Tel. 020-382011
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Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565
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rijwilligerscentrale biedt jongeren
sn totaal andere vakantie-besteding

[^ANDVOORT - Jongeren doen, kunnen bij de HaarlemVrijwilligerscentrale vrij:e tijdens hun zomervakantie se
ens 'iets totaal anders' willen blijvend informatie krijgen
over vrijwilligerswerk. Dit kan
de start betekenen van enkele
inspannende en avontuurlijke
vakantieweken.

Vuto-Strijder kan
aan uitbreiden

ZANDVOORT - Tien jaar
eeft Auto Strijder aan de
urgemeester van Alphentraat moeten wachten op een
ergunning, maar nu is het
och zover. Deze week zijn de
oorbereidingen
begonnen
oor de verbouw- en uitbreiingswerkzaamheden.
Dat de vergunning zo lang op zich
eeft laten wachten, heeft er voor een
elangrijk deel mee te maken gehad,
at de bestemming van het omringene terrein nog niet bekend was. Door
e plannen voor het Mabon-plan is nu
uidelijk geworden dat Strijder op deelfde lokatie kan blijven, waar de
W/Audi-dealer al driëntwintig-jaar
gevestigd. Daardoor kan tot grote
vredenheid van Ed Strijder deze
eek begonnen worden met de bouw
ran onder andere een nieuwe show-

ieslaagden
tode Kruis
ZANDVOORT - Het Rode
Cruis, , afdeling Zandvoort,
leeft afgelopen seizoen weer
net
succes
een
cursus
.H.B.O. gegeven. Deze stond
mder leiding van dokter R.
)renth en instructeur N. van
3ennekom.
Voor hét E.H.B.O.-examen, dat onangs werd afgelegd, slaagden alle vijfien kandidaten. De geslaagden zijn de
James C. Cabrie-Bouwmeester, G.
Ekema-Krol, A.B.J.M. van Engelen,
.C.A. Kok-Smid, M.J. v.d. Kruys;
Renout, W.S. Paap-Peper, J.C.M,
'erboom, A.C.M. Winkelaar, G. Bak'r-van Groeningen, en de heren M.J.
.eekelaar, P. Brugman, H.W. Moleiaar, C.T. Pennekamp, B. Rietdijk.

Tijswinnaars
mzzle-actie
*hytomer
ZANDVOORT - De prijsfvinnaars van ;de puzzle-actie
1/an instituut Phytomer zijn
pekend. Allen zijn afkomstig
Jit Zandvoort.
De winnaars zijn: M.T.M. SluyterÏWillemse, De Ruyterstraat 2/7; J.
aluys, Vinkenstraat 6; R. de Bruyn,
Vinkenstraat 7; J. Zwemmer, Celsiusfctraat 170; M. Verzijlbergen, Dr. Gerwstraat 61; E. van Norden, Koning>traat.
De gewonnen prijzen kunnen worten afgehaald bij Instituut Phytomer,
•iosterstraat 11, Zandvoort.

Verdacht van
mtodiefstal
'ZANDVOORT - Op verdenUng van autodiefstal werden
iaterdag in de Brederodestraat. twee Amsterdammers
ingehouden.
Agenten troffen de twee heren aan
n een auto, waarvan het raam van
iet linkerportier was vernield. De
ilassplinters lagen op dezelfde plek op
te grond en bovendien lag de bedra'ing bloot.
Een en ander was aanleiding om de
wee mannen voor verhoor mee te nen naar het bureau.

i-pier gerenoveerd
SCHIPHOL - Op Schiphol is de eer•'e fase van de renovatie van de A-pier
'oltooid. Voor de reiziger is het plezie'igste aspect dat de centrale veilig'eidscontrole aan het begin van de
'ler
verdwenen is. De rijen wachtende
)as<;
agiers konden een aanzienlijke
«igte aannemen. De passagiers wor'en voortaan bij het instappen geconfoleerd op bezit van wapens en ande'e gevaarlijke dingen. Verder zijn er in
le
kop van de A-pier nieuwe vloeren
-fl balies geïnstalleerd. De 'steel' van
te pier wordt eind volgend jaar aanget. De A-pier-renovatie is onderdeel
het Masterplan van de luchtha"«n.

Zij die dicht hij huis willen blijven,
kunnen zich in Haarlem aanmelden
als vakantie-vrijwilliger. Of elders in
Nederland, bijvoorbeeld als medewerker aan een vakantiekamp voor kinderen of volwassenen, of in een van de
verschillende vormen van buitenwerk. De Vrijwilligerscentrale kan
daarover voldoende inlichtingen geven, in de vakantiemap, via folders of
mondeling.
Ook het buitenland biedt een uiterst
gevarieerd pakket aan activiteiten.
Bijvoorbeeld de onafhankelijke Stichting Internationale Werkkampen
zendt vrijwilligers uit naar kampen in
West- en Oost-Europa, Turkije, Marokko, de Verenigde Staten, Canada,
'Afrika en India. In zo'n internationaal
werkkamp doen een stuk of vijftien
jongeren tussen de achtien en dertig
jaar, uit allerlei verschillende landen,
vrijwilligerswerk, gedurende gemiddeld twee a drie weken. Zij eten, wer-

ken en wonen samen. Zo kan men gemakkelijk contacten leggen met de
kampgenoten, mensen van verschillende herkomst en met hun eigen gewoonten.
Wat het werk betreft, zijn er grofweg
drie soorten kampen. Zo zijn er kampen, waarin iets gebouwd of opgeknapt moet worden, bijvoorbeeld een
school of een buurthuis, dus dat houdt
onder andere metselen, timmeren en
schilderen in. Daarnaast zijn bepaalde
kampen bedoeld voor natuur- of landbouwwerk, bijvoorbeeld het aanleggen
van een bospad of werk op een ekologische boerderij. Tenslotte zijn er kampen, waarin sociaal werk wordt gedaan, bijvoorbeeld het organiseren
van spelactiviteiten voor kinderen in
een buurthuis of bijspringen in een
bejaardentehuis.
In de meeste kampen wordt tussen
vijfentwintig en veertig uur per week
gewerkt, zodat men dus redelijk wat
vrije tijd overhoudt. De invulling hiervan hangt meestal van de deelnemers
zelf af, maar soms wordt er een vrijetijdsprogramma georganiseerd.
Ook over dit werk in het buitenland
kan men inlichtingen krijgen bij de
Vrijwilligerscentrale, Zijlstraat 10
zwart, Haarlem, telefoon 023 - 314862

Uw krant niet Woningbouw
ontvangen? Stationsplein
gaat beginnen
Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

1 71 66
Rectificatie
Uit diverse reacties naar aanleiding

van bijgaande, vorige week geplaatste
foto is gebleken, dat dit niet een groep
van Kindertehuis Groot Kijkduin is,
maar de derde klas van de Openbare
Kleuterschool aan de Herenstraat,
thans Cornelis Slegersstraat. De foto
stamt uit 1932. Na de oorlog kreeg de
school de naam H.W. Suringarschool.

ZANDVOORT - Nog deze
maand start de bouw van achtenvijftig luxe drie- en vierkamerappartementen aan het
Stationsplein. De voorbereidingen
hiervoor
beginnen
waarschijnlijk volgende week
al. Daardoor wordt het al lange tijd open liggende gat tussen het plein en de Burgemeester van Alphenstraat grotendeels dichtgebouwd.
De nieuwbouw zal bestaan uit twee
aparte gebouwen, met een tussenruimte van veertien meter breed als
passage naar het strand. Het - vanaf
het Stationsplein gezien - linker gebouw, zal zesentwintig appartementen bevatten, en een oppervlakte van
1000 m2 beslaan. Onder deze woningen
komt een bedrijfsruimte, daaronder
een parkeergarage, die aan de kant
van het Stationsplein gelijkvloers ligt
met de straat. Het rechter gebouw
krijgt tweeëndertig appartementen
met ook daaronder een parkeergarage.
Echter geen bedrijfsruimte.

Deze foto stamt uit februari 1942 en
toont een aantal Zandvoortse ingezetenen, die door de bezetter werden
gedwongen, een kabel van de Duitse
Wehrmacht te bewaken. Deze was
een aantal malen opzettelijk vernield. te melden op het Bureau van Politie. woordelfjk voor gesteld, dat er op zijn
De wachters moesten om de nacht ge- Haltestraat 1.
post gedurende de wachtdienst geen
durende twee uur wachtdienst ververnielingen of beschadigingen aan
Men
werd
er
persoonlijk
verantrichten en dienden zich van tevoren
de kabel werden gepleegd. Een en an-

Kabelwachters

Spiralen moeten
levens vogels sparen

De prljzerfVan'' "de • appartementen
variëren van -ƒ179.000,- tot ƒ276.000,-,
uitgezonderd enkele zeer luxe woningen op,de bovenste verdiepingen. Deze
zogenaamde Penthouses komen op
een bedrag tussen /'404.000,- en
ƒ427.500,-.

HAARLEMMERMEER
Over enige tijd zal begonnen
worden met het aanbrengen
van spiralen aan hoogspanningslijnen in de polder. De
spiralen moeten een baken
vormen voor vogels, die nu nog
in groten getale met de lijnen
in aanraking komen. Daarbij
komen veel vogels om het leven. De Provinciale Electriciteitsmaatschappij, ~ die
de
werkzaamheden uitvoert, zal
het eerst de lijnen aan de hoogspanningsmasten
aan
de
noord-zijde van Hoofddorp
Overbos van spiralen voorzien.

De bouw is ontworpen door Architectenbureau Leo de Jonge B.V. uit
Rotterdam, in opdracht van en in samenwerking met Bouwfonds Woningbouw N. V. uit Haarlem. Uitvoerder is
het Bouw- en Aannemingsbedrijf
Teerenstra B.V. te Heiloo. Naar verwachting komt het project eind 1988
gereed.

De afdeling voorlichting van de
PEN meldt, dat de spiralen tijdens een
grote onderhoudsbeurt in de tweede
helft van het jaar in de 'bliksemlijnen'
(de bovenste lijnen) zullen worden
aangebracht. De spiralen worden om
de vijf meter bevestigd. De hele operatie gebeurt op verzoek van de duiven-

Ewout Willem Bartensz
door Bertus Voets
In het gemeente-archief van
Haarlem bevindt zich onder I
no. 1471 een akte van ruil of verrriangeling van het huis van
Ewout Willem Bartenszoon uit
Zandvoort. Deze zakelijke akte
intrigeerde me en deed me op
zoek gaan naar deze Ewout.
Waar het huis stond
Uit de akte zelf waar het huis
gesitueerd wordt en belendende percelen worden- aangegeven, komt men te weten dat het
een soort villa was, aan de Oostkant van het dorp tegen de duinen. Ewout moet een belangrijk man geweest zijn met een
vermogen en ver boven de vissersgemeenschap hebben uitgestaan. Een verder onderzoek
naar deze man geeft wat meer
licht. Ridder van Brederode beheerde in die dagen de heerlij kheid Zandvoort maar omdat hij
tot de belangrijkste leden van
de Hollandse adel behoorde
had hij geen tijd om zich met
zaken van de heerlijkheid te bemoeien. Hij liet zich vertegenwoordigen door een van zijn
dienaren en dat was Ewout Willem Bartens-zoon.
De huishouding van Bredero-

de
In het jaar 1462 komt in de
huishouding van Brederode
voor
een
zekere
Barten
Ewoutsz. Hij beheerde het bezit Brederode als rentmeester
en uit de rekeningen van het
graafschap Holland, waar een
enkele keer deze naam wordt
genoemd, waardeert men hem
als een beschermer van de edelman, die vrij gemakkelijk omging met gelden, altijd vrienden
trof waar hij naar hartelust van
kon lenen. In de periode van
Barten Ewoutsz is er maar één
keer een bedrag opgenomen,
een bewijs dat de rentmeester
een zuinig beheer voerde.
In het boek van Obreen van

Teylingen en Brederode komt
zijdelings deze dienaar naar voren. Daar wordt verteld dat hij
een zoon heeft, Ewout Willem
Bartensz, gesierd met als tweede naam de regerende Brederode „ende in geleiden seer bekwaem". Het blijkt dat men aan
deze jongeman de zorg voor de
heerlijkheid Zandvoort had toevertrouwd. Tot dan toe had dit
bezit weinig opgeleverd. Brederode had er alleen het ambt van
opper-strandjutter aan overgehouden maar er waren nog veel
meer mogelijkheden om er wat
aan te verdienen. En deze taak
werd aan de jonge Ewout opgedragen.
Men moet er gaan wonen
Om echt wat vruchten te
plukken van dat bezit, moest
men er gaan wonen. De huisjes
van de vissers waren te klein:
bovendien was het voor een vertegenwoordiger van een heer
géén stand. Er waren ten oosten
van het dorp tegen schaars begroeide duinen wat bijzondere
huizen neergezet (een daarvan
heeft later dienst gedaan als katholieke kerk) en daar ging hij
•wonen.
Er bestaat een korte rekening
van Ewout aan heer Walraven
II uit 1478 in het algemeen
rijksarchief heerlijkheid Brederode. Daar staat in dat er „in
natura" twaalf ton „versche
zeevisch" is gebracht naar het
kasteel. Achter deze aantekeningen moet men vaststellen
dat een bepaalde schattingsplicht was hersteld.
Het huis dat Ewout bewoonde was niet van de Brederodes.
Er is al verteld dat deze heren
meestal op zwart zaad zaten en
al had Ewouts vader de schulden gesaneerd, hij had niets
kunnen overhouden voor extra
aankopen. Waarschijnlijk heeft
de oude Barten, die zelf niet onbemiddeld was, dit huis voor
zijn zoon gekocht. In 1489 moet
zich de gelegenheid hebben

voorgedaan dat hij zich' van betrekking kon verbeteren. Wat
het precies is geweest, is niet
terug te vinden maar het moet
iets in Haarlem zijn geweest.
Vermangeling
Toch wilde hij, nu hij de heerlijkheid Zandvoort rendabel
had gemaakt, de heer van Brederode niet met de brokken laten zitten. Hij wilde vertrekken
als iemand anders het werk
overnam en hij vond in Haarlem iemand die bereid was om
in dienst te treden bij Walraven
II. De man wilde daar wel een
extra beloning voor hebben.
Met alle respect voor de heren
van Brederode wist iedereen in
de buurt, dat de financiën te
wensen overlieten.
Om de man zover te krijgen,
diende het huis van Ewout als
onderpand. Hij trok in in de woning van zijn opvolger te Haarlem. Deze woning was klein,
niet zo geriefelijk als het zonnige buitenhuis tegen de duinen.
Maar daar liet hij de man niet
extra voor betalen. Dit werd
vermangeld, dat wil zeggen, de
meerwaarde die dat huis had,
werd als een soort zekerheidstelling aan de nieuwe bewoner
geschonken. De meerwaarde
werd vermangeld met de plicht
die de nieuwe dienaar van de
Brederodes op zich ging ne-

men.

Dit heb ik gevonden achter de
naam Ewout Willem Bartensz,
zeker van 1478-1489 één van de
notabelen van het dorp. Het is
niet na te gaan of deze man voor
ie Zandvoorters zelf veel had te
oetekenen: immers een heer
moest niet alleen aan zijn heerlijkheid verdienen, hij moest
ook voor de mensen een vader
zijn en hen helpen. Maar gezien
de aard van Ewout die in deze
gegevens naar voren komt, mag
men veronderstellen dat hij als
oprechte heer Zandvoort heeft
gediend.

Zandvoortse
Bridgeclub

Na vier voorrondes werd afgelopen
woensdagavond de finale om de Koningsbeker gespeeld. Zestien paren
hadden zich hiervoor geplaatst en deze
paren kwamen uit alle lijnen van de
De beker werd uiteindelijk geliefhebbers. Die worden steeds weer club.
wonnen
de heren Overzier en v.d.
met grote aantallen dode dieren ge- Staak; zijdoor
behaalden
232 punten bij een
confronteerd. "De duivenmensen hebvan 1G8. Tweede werd het
ben daar grote problemen mee," aldus gemiddelde
Heidoorn met 220 punten en
een voorlichter," Dat komt vooral echtpaar
werden de heren Vulsma en F.
doordat de duiven vaak een grote derde
waarde vertegenwoordigen. Tot voor Emmen met 219 punten.
kort waren die beesten hooguit enkele
De paren die zich niet hadden weten
honderden guldens waard. Nu verte- te plaatsen voor de finale om de Kogenwoordigen sommige duiven al een ningsbeker, speelden in een andere
waar.de van tussen de drie en vijfdui- zaal om het individueel kampioenzend gulden". In heel Nederland ko- schap. Deze paren waren ingedeeld
men per jaar ongeveer een miljoen vo- naar hun eigen speelsterkte. In de Bgels via een aanvaring met hoogspan- groep speelden de A- en B-lij ners en in
ningslijnen om het leven. Daartegeno- de C-groep de C- en D-lijners. In de Bver staat volgens de PEN-voorlichter groep werd de winnares mw. De Leeuw
dat ieder jaar een zelfde aantal in nes- met een positieve score van 53 punten
ten in hoogspanningsmasten wordt en tweede werd de heer Jurriaans met
geboren. Het aanbrengen van de spi- plus 36 punten.
ralen wordt gedaan tijdens de 'normale' grote onderhoudsbeurt. "Zou dat
In de C-groep scoorde mw. Lemmens
niet tijdens die periode gebeuren, dan echter nog beter. Zij behaalde 78 pluszou dat duizenden guldens extra kos- punten en dit was genoeg voor het inditen", aldus de PEN-voorlichter, die de viduele clubkampioenschap. Dhr. van
operatie sowieso al 'heel duur' noemt. Leeuwen greep net naast de beker met
Exacte gegevens over de kosten zijn zijn score van plus 77.
niet bekend. Wel weet de voorlichter te
Aan het einde van de avond vond de
melden dat de PEN 'zeker niet staat te
springen' om dergelijke maatregelen prijsuitreiking plaats door de voorzitte nemen. "Verwacht niet dat we zo ter, de heer Veldhuizen. De clubkampimaar voor iedere duivenvereniging de oenen van het seizoen '86/'87, vader en
masten inklimmen. Daar kunnen we zoon Emmen, ontvingen de Truus Haniet aan beginnen. De electriciteits- gen-wisselbeker uit zijn handen. De hevoorziening moet gegarandeerd kun- ren Overzier en v.d. Staak kregen de
nen worden. Die heeft voorrang." Dat Koningsbeker en mw. Lemmens de bein Haarlemmermeer voor spiralen ker voor het individueel kampioenwordt gekozen en niet voor oranje bol- schap.
len (die op andere plaatsen in NederDe heer Veldhuizen sloot daarop dit
land worden gebruikt) heeft te maken
met het feit dat oranje bollen een indi- seizoen af en dankte vooral de technische leiding van de club die het weer
catie zijn voor vliegtuigen.
De Provinciale Gelderse Electriciteits- mogelijk had gemaakt dat zo veel menmaatschappij heeft nabij Hattum (Ve- sen woensdagavonds probleemloos
luwe) over een lengte van vier kilome- konden bridgen.
ter oranje bollen aan hoogspanningsVanaf 3 juni wordt de zomercompetikabels aangebracht. De resultaten tie gespeeld. Aan deze wedstrijden kundaarvan worden in postduivenkrin- nen ook niet-leden van ZBC deelnegen 'bemoedigend' genoemd. Op dit men. Inschrijving tot 19.50 uur aan de
traject telde men in het verleden ruim zaal in het Gemeenschapsnuis.
200 dode vogels per drie maanden. Dat
aantal is verminderd tot tussen de 30
Inlichtingen over de bridgeclub kunt
u verkrijgen bij de heer Braun, tel.
en 40 stuks.
14060 of mw. Visser, tel. 18570.

der vond plaats vóór de evacuatie.
De foto is van J.L. de Bas.
Voor zover bekend zijn de kabelwachters: Diemen, Teroï, onb., onb.,
De Bas. Hommer, Van Deursen, Homan, onb., onb.. Brink, Hilt, onb. Enkele van de bekenden zijn reeds overleden.

f 1000,- teveel voor
Spaanse Peseta's
ZANDVOORT - Een
werker van het Postkantoor?
aan de Louis Davidsstraat
dreigt ernstig gedupeerd te ra>
ken door een wisselfout. Hier-:
door is teveel geld uitbetaald^
waarvoor de lokettist persoon-;
lijk aansprakelijk wordt ge-;
steld.
;
Het te hoge bedrag is uitbetaald aarC
een - regelmatig - bezoekster van het'
postkantoor. Zij wisselde 7500 Peseta's
in, maar ontving hiervoor ruim duizend gulden teveel terug. Om te voorkomen dat de lokettist dit uit eigen zak
moet betalen, verzoekt het personeel :
de bezoekster dan ook dringend, contact op te nemen met het postkantoor.

Brand in de
Zeestraat
ZANDVOORT - Donderdagavond kreeg de plaatselijke politie een melding binnen van
een brandje in de Zeestraat.
Tijdens onderzoek van de inmiddels ook gealarmeerde
brandweer, werd duidelijk dat
de schoorsteen een lek vertoonde.
Doordat beneden flink was gestookt
m de open haard, kwam de bovenste
verdieping, waar zich het lek bevond,
onder de rook te staan. De brandweer
regelde de zaak kordaat, onder andere
door de bewoner van de benedenverdieping een stookverbod op te leggen.

Geen ontheffing
ZANDVOORT - Bij een controle
vrijdagavond m de Haltestraat, Stationsstraat en Kerkstraat troffen politiemensen enkele bedrijven open, die
geen ontheffing sluitingsuur hadden
aangevraagd. Evenlater deed men dit
alsnos.

Mutaties
politiekorps
ZANDVOORT - Adjudant A.
van der Eist van de Zandvoortse Gemeentepolitie heeft afgelopen vrijdag afscheid genomen van het wijkteam Centrum.
Per l juni is Van der Eist eervol
ontslag verleend wegens pensionering
na achtentwintig jaar politiedienst.
Met ingang van l juni 1987 is brigadier B. Arnoldi bevorderd tot adjudant
onder aanwijzing als coördinator wijkteam Centrum en hoofdagent J.N.M.
Konijn tot brigadier onder aanwijzing
als Managementteamlid wijkteam
Zuid en als commandant stranddetachenu'nt.

Geslaagd voor
'Brood- en Banket'
ZANDVOORT - Thijs Balk
is deze week geslaagd voor de
opleiding Brood- en Banketbakken, die hij volgde aan de
Middelbare Vakschool 'Wageningen'.
Thijs begon aan deze vier jaar durende opleiding na eerst de MAVO en
de HAVO gevolgd te hebben. In het
derde jaar, met standaard veel praktijk, heeft hij als stagiair in drie bakkerijen ervaring opgedaan.
De vakschool Wageningen, welke bij
de bakkers een goede naam heeft, is de
enige Middelbare Opleiding Brood- en
Banketbakken in Nederland.

MOKUM
LOOP 'NS MEE MET
EEN ECHTE AMSTERDAMMER
Onze rondleiders (Amsterdammers van 50 jaar en ouder) laten u
de sfeer proeven van Amsterdam, door u mee te nemen naar
leuke pleMes, en u te vertellen over het leven in deze stad vroeger
en nu. Er wordt gewandeld met zeer kleine groepjes.
Het zijn informele rondwandelingen. De rondleiders nemen u
geheel belangeloos en uit pure liefhebberij mee op pad.
Iedereen kan meelopen, jong en oud, Amsterdammers en
met-Amsterdammers. Ook buitenlanders zijn welkom (alleen
commerciële organisaties kunnen niet bij Mee in Mokum terecht
voor hun relaties of clientèle).
U kunt kiezen uit:

mee in de binnenstad
mee door de Jordaan
mee langs winkels en markten

Start: elke dinsdag, woensdag en donderdag om I l .00 uur
precies op de grote binnenplaats voor de ingang van hel
Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92 (s.v.p. 15
minuten eerder aanwezig).
Kosten: slechts ƒ 2,50 per persoon.
'Kinderen lot 16 jaar ƒ l,-. Daarmee steunt u dan ook nog de
Stichting Wille Bedjes Het Parool.
Reserveringen/inlichtingen: bel 020-251390 of
020-253685 (maandag t/m donderdag
lussen 13.00 en 16.00 uur).
MEE IN MOKUM is een
project van stichting GILDE-Amsterdam.
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vond wat ik zocht op
Oe Grote Krocht WA

EXPOSITIE 8/5-22/6/'87

EEN JAAR KUNSTWERK VAN DE MAAND
AMSTELVEENS WEEKBLAD
in het Cultureel Centrum Amstelveen van 8 mei t/m-22 juni 1987
(Het Cultureel Centrum Amstelveen is gelegen aan Plein 1960 in Amstelveen)

EXPOSERENDE KUNSTENAARS:

Het is voor u even wennen
maar voor de kat zijn

HERMAN HARMS

Ingeborg oderwald
bob verstraete
stef kreymborg
yvonne maya oakker

rob van der vijgh
els wiegel
toon de hoos
jan verschoor

DIEPVRIESKUIKENS

Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ 51f 7,50 p.d.
5 films ƒ 25 p.week
Verhuur movie-boxen.

Ideaal!!! en het is
goedkoop

50 voor 4,00
100 voor 7,50

Het beste van het beste.

„Erica" bloemen
altijd goed

Het lekkerste van het
lekkerste.

in 11
overheerlijke
smaken

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

Een primeur van

GROENTE EN FRUIT

Hillegom-Antiek

Grote Krocht 25
tel. 14404

,JErica"

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25
tel. 14404

Grote Krocht 24 - Zandvoort

FOTO'S ONTWIKKELEN
Wilt u goedkoop? • Wilt u topkwaliteit?

Garantiefoto

Voordeelprints
formaat
7 x 10 .....

op Kodakpapier
9 x 13

0,69

10/15
top-

,

kwaliteit

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT
TEL. 02507-5734

Nu ook te koop
in Zandvoort!

IJS

Orthopedagoge, ouderconsultatie, gedragsmoeilijkhe
den jonge^ kinderen. Informeergeh. vrijblijvend. 12698
* Pap en mam, nog een fijne
tijd in St Croix du Verdon en
nog hartstikke bedankt vooj
alles. Het was te gek! Veel
liefs en kusjes van Karin.
* Partij straattegels, t.e.a b
Tel. 17701.
* Perzisch tapijt, Beloutsch
75x125 cm, ƒ 175 Tel. 023<
247371.

+ Snauwaert tennisracket,
medium constnal ashfibre,
reiforced head, nu slechts
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen. ƒ49,50. Tel. 023-247371.
Tevens wit-, schilder- en be- * Te koop een bureau met
hangwerk. Vraag vrijbl. prijs- verhoogde
achterkant in
opgave. Tel. 023-339793.
teakkleur ƒ 75. Molenaar, Re-'
mingstr 250, Zandvoort.
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- BRIDGERS let op!!' Vanaf 11
maandagavond * Te koop gevraagd schil
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- mei elke
VRIJ-BRIDGEN in het Ge- dersezel. Tel. 16797.
grootten.
meenschapshuis.
InschrijfParticulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis geld ƒ2,50 p.p. Inschrijving Te koop grenen LEDIKANTJE
Micro's op de pagina „MICRO'S".
+
commode,
nieuwprijs
van 19.45 tot 20 uur
ƒ 1000, voor ƒ 350. Tel. 18527,
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
GARAGE
TE
HUUR
na 18 uur.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Burg. v. Fenemaplem.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
Te
koop VOLVO 340 DL, mrt
Tel. 14534.
'83, 3 mnd garantie, 77.000
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
*
Gevr.
plaatjesalbums
van
km, gas, elke keuring toege02977-28411 of afgeven of zenden aan:
•*• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- Droste, Tiktak, Honig, Bus-staan. Tel. overdag 14987, 's
sink,
van
Nelle,
Koorn,
Lindeavonds 19030.
voort.
boom, Torn Poes, vlaggen
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
* Te koop wandmeubel, maenz
Tel.
02503-14727.
1430 AG Aalsmeer.
ten: br. 230 m, h. 190 m, d
*
Gevraagd
oude
spullen
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
040 m, wengé. Tel. 02507voor
rommelmarkt.
Tel.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg17800
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- 12298.
THUISKAPPER/STER
GEVR
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, * Gevraagd oudere, ervaren
Alle benodigheden aanwezig
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer tuinman. Tel. 19100.
Tel. 12059.
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De * Groen zitelement voor veel
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- doeleinden geschikt. Tel. 023bode, De Nieuwe Weesper, Mulder Post, Almere Post en 243771.
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. * Help de Polen. Stuur eens voor al uw timmer- en onderSluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
een voedselpakket! Geen houdswerk. Tel 023-364168,
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- adres? Dat hebben wij voor u! b.g.g. 023-381378.
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- Inl.: tel. 02907-5235.
* T.k. '/2 jr oude equalizer,
ren verkrijgbaar.
stereo, 5 bands, zilver, 100%,
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
merk Phonic met aansluitsn,
Vijf
toonzalen
'
gezellige
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
nieuw ƒ 179, nu ƒ 75, vaste
meub.
in
alle
stijlen.
Veel
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
prijs. Tel. 16461.
kleinantiek.
Laagste
prijzen!
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
* T.k. 2 metalen stoelen met
Leidsestraat
122.
Dag.
tel.
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
rode bekleding, geschikt voor
ƒ 2,50 in rekening gebracht.
02520-20993. Koopavond.
bureau of bar, ƒ 15 per stuk
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoHUIS OF FLAT TE HUUR
Tel. 023-247371.
nisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
GEVR. voor permanent. >
* T.k. 3-zits bank, moet overTel. 19357.
bezorgklachten), of zenden aan:
trokken worden, onderste!
Centrale orderafdeling Weekmedia,
J. M. COIFFEURS Zandvoort van tropisch hardhout, ƒ 100
Postbus 122,
'-Vaagt all-round eerste
Tel. 17639.
1000 AC Amsterdam.
KAPPER/STER voor 4 of 5
* T.k. bankstel, 3+2-zits.+
HOE VERKOOP JE
dagen
p.w.
Tel.
14040.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatEEN PAS VOLTOOID
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- BRIDGERS let op!!! Vanaf 11 stoel, donker eiken met beige'
losse kussens. Tel. 15517.
SCHILDERIJ
rokaart.
'
mei elke
maandagavond
aOvelee' 'f oe *"
VRIJ-BRIDGEN in het Ge- * T.k. eethoek, donker eiken
Inschrijf- uitschuifbaar + 4 stoelen. Tel
65+-er biedt zich aan v. be- meenschapshuis.
15517.
stel- en njwerk, njbew. A-BE. geld ƒ2,50 p.p. Inschrijving
* T.k. eikehouten dressoir, m
Br. o nr. 798-75251 bur. v.d. van 19.45 tot 20 uur.
Woninggids van Zandvoort
* Luxaflex te koop aangeb., goede staat, ƒ 50. Tel. 02507blad.
17405.
* Aangeb. een goed wer- lengte 3 m, hoogte 1.80 m,
kende af wasmachine AEG. kleur grijs, pr. n.o.t.k. Tel. * T.k. gevr. konijnenren
18908.
en/of hok in goede staat. Tel
Tel. 17994.
NVM
*
Meisjesfiets v. 6-jange, na 19.30 uur 12248.
* Aangeb. z.g.a.n. kinderkamergordijnen m. afb. Nijntje. kleur rose, ƒ30; kleuterset, * T.k. gevr. verstelbare box
div. taf + st., ƒ25; gitaar, Tel. 12214.
Tel. 17994.
t.eab. Tel. 12698.
* T.k. goed onderhouden
* Zandvoorts
Nieuwsblad VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film • Reflectanten op advertenva.
ƒ5
per
dag,
5
films
ƒ25
feliciteert al de geslaagde beties onder nummer gelieven * Ook voor u is er plaats bij sportfiets, 10 versnellingen
:
zorgers/sters en ex-bezor- per week. Corn. Slegersstr. ervoor te zorgen dat het num- de Verg. Vrouwen van Nu, prijs n.o.t.k. Tel. 17794.
gers/sters van harte met het 2b, tel. 02507-12070.
mer m de Imker-bovenhoek wordt lid of bel eens om in- * T.k. ijsk. ƒ 25; 2 gr. fauteuils
14462. U
behalen van hun diploma.
op de envelop staat vermeld lichtingen met tel.nr.
1
a ƒ 10: 1-pers. bed / 10; 'el
Proficiat
Apotheek
„Groenelaan", en dat de brief geadresseerd weet maar nooit !
kachel ƒ 10; petr.kach. ƒ 10' 2
Wolga
1,
Amstelveen
vraagt
*
Opbergkast
met
deurtjes
wordt
aan:
Centrale
Ordergaskach. a ƒ25; Bescha
* Zandvoortse Operette Ver.
APOTHEKERSASSITENT(E),
en
witte
boekenplanken,
afd.
Weekmedia,
Postbus
40-jarig bestaan U stort toch
meisjesfiets ƒ25. 12328.
ook een gift op bankrekening Ook pas geslaagden zijn wei- 122,1000 AC Amsterdam. Dit 90x165x32, geschikt voor tie- * T.k. inzmkbare naaimach
nerkamer,
ƒ25.
Tel
023kom. Inl. tel.: 020-411151.
voorkomt vertraging in de beJubileumfonds 326.336 540.
ne Singer. Tel. 12991.
247371. <
handeling.
* T.k.
kinderdriewielet
ƒ 17,50; kinderfietsmand ƒ 15
Tel. 15913.
* T.k. suède 3-zits bank, k
cognac, fauteuil m. grener
onderstel, leerkl. donkerbr
prijs n.o.t.k. Tel 13113.
* T.k. wandmeubel, ee
hoek, salontafel, bruin/wit
Tel. 12991.
•*• T.k. wit kinderledikant
.matras ƒ75; 3-pers. bunga
lowtent, luifel en grondzeil
Tel. 18591.
Voorbeeld:
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisTe k oo p b r u id s ia po n , mt
* T.k.a. eiken bartafeltje, ja
raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
*
1 e u k e ren 50, ƒ200. Tel. 17295.
3 8 ; mo d . s a 1 o n t a t e l ï
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
r i e t en s t oe 1
T e i 0 2 0 - 111 .
* T.k.a. vollere, hoog 20:
oppas gevraagd.
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN cm, breed 100 cm, oiep 5
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300 cm, ook voor buiten, ƒ200
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
Tel. 02507-61241.
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH TUINMAN HEEFT NU TIJD
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
voor al uw tuin-, straat- en/o
WORDEN OPGEGEVEN.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT hekwerk. Tevens levering alli
materialen. Vraag vnjbl. prijs
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
voorbeeld aangeeft.
opgave Tel. 023-327867.
Wie heeft er dit seizoen no(
HULP NODIG bij de visvei
koop? Tel. na 18 uur 13915
* Wie heeft mijn zilvere
naamplaat-armbandje gevonl
den? Tel. 12658.
* Witte Palladium tennis!
schoenen, ongebruikt, m|
44/45. Tel. 023-247371.
* Wonmgruil: aang. 2-kameiJ
woning, centrum. Gevraag"
groter huis, huur of koop. Tr
14788, na 18 uur.

Geen bonk

GROTE KROCHT 22 - ZANDYOORT

som middlefon
coen hennipman
gerard schaperkötter
olaf van der beek

1,-

Wilt u groot?
13/18

1,95

20/25

6,95

30/40

9,95

EN OOK VOOR:

Pasfoto's

(direkt klaar)

Portretfoto's
Huwelijksreportages

BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN OP KODAKPAPIER ONTVANGT U
EEN NIEUWE FILM VOOR 1/2 PRIJS

l

Gratis

CElLT E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

5 REGELS

jjj)

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

HONDENKAPSALON

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Zandvoorts Nieuwsblad

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

WIT VERHUIZINGEN
sSHTi /~\

[RKBWE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Slotman &
van den Bos

MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN
Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

WONINGRUIL Aangeb.: g
5-kam. eengez.hoekh.
c.v., tuin zuid, schuur enz
rust. str., Haarlem-Meerwi)!
Gevr.:
3-kamerwoonr.
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Te
voor 11 uur: 023-330085.

HET PARODL

/ L-

OP ZATERDAG ƒ 1,25

.
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9 '
, reductie, aandrijving normaal op aehterwielcn.
Onderstel uitgevoerd als ladderchassis
met geheel stalen carrosserie. Oplianging voorwielen onafhankelijk met
dwarsstabilisatie, torsieveren en hydraulisehe schokdemping. achter een baii|oas met half-elliptische bladveren en
schokdempers.

Isuzu KBD Sports Cab
lieuwe kansen voor de pick-up
et hoeft natuurlijk helemaal niet, maar
;i zou heel goed kunnen. Zelf verhui•n met de Isuzu Sports Cab. Zelfs naar
_>n droomhuis ver weg van de bcwoon.•• wereld, door de aandrijving op alle
er wielen. Een welhaast ideale auto.
ior wie durft,
i Nederland nog een ietwat buitennissiverschijning, in Amerika en andere
•ire werelddelen haast net zo gewoon
een Golfje of een Kadett. De 'nette'
:rsie van de pick-up, het werkpaard
>or het grove werk. De Sports Cab is
,iiir het .luxe rij-dier van.
l het zien van Amerikaanse series op
TV verbaas ik m i j er altijd weer over
it het verschijnsel pick-up als huis-tuini-keuken auto daar zo is ingeburgerd,
rxvijl dit hier ten lande nog nooit echt is
•lukt. Ze waren wel te koop, maar fei•lijk was er alleen een enkele aannemer
tuinder die zich een Peugeot 404 en
k-r 504 pick-up aanschafte. Of een van
Japanse varianten, zoals Toyota Hi\. Mazda B-2000 of Isuzu Kb. Met
t/ondering van de Mazda ook te koop
\ierwielaandrijving en sinds kort uithreid met een mooie Nissan Ring Cab.
icuwe kansen voor de pick-up? Het
kt er op.

ombinatie
c luxe pick-ups lijken uiterlijk door de
IN je langere cabine, waardoor in thco: plek is voor twee volwassenen, maar
jar een grote hond of twee kinderen
:h net een plaatsje door weten te verhaffen, net even anders dan de pure
crkpaarden. Wanneer de platte laadik. het wezenskenmerk van zo'n picki dan ook nog met een lekker ogend
ilyester huifjc wordt uitgerust dan ont-

Lastafliankelijk gescheiden remsysteem
met geventileerde schijfremmen voor en
vacuüm bekrachtigde trommels achter.
Handrem mechanisch op de achttcrwielen.
Lengte 4.86 meter, breedte 1.60 nieter

en hoogte 1,62 m.
Spoorhreedte vior 1.34 en achter 1.30
meter.
Eigen gewicht 1416 kg. maximaal aanhangwagengewicht 2000 kg,-laadvermogen totaal, incl. bestuurder 934 kg.
Draaicirkel 11.6 m. Inhoud brandsloftank 50 liter diesel.
Banden IS5 R !4S\cm. M-S.

Brandstofverbruik over gehele test l op
10.5.

Geld

Isuzu KBD Sports Cab 4 x 4 , 25.500
gulden. e\cl. 4,S45 gulden BTW.
Prijs Polycab Fabiu>las huis, type sprinter
2475 gulden excl. "BTW.

Prestaties

Motorrijtuigenbelasting (grijs kenteken)
/' 670.- per |aar.

Topsnelheid 125 k m / h .

Fiat Uno Selecta met
Nederlandse" transmissie
99

staat er een auto waarvan je best je dagelij ks vervoermiddel kunt maken. In de
weekenden met sportieve bezigheden
bewijst zo'n voertuig dan echt z'n nut.
terwijl met een eventuele verhuizing,
zonder huifjc achterop in theorie een
laadhoogte ontstaat die reikt tot in de
hemel. Ideaal dus.

Motor
Omdat ik wel eens wilde \\eten voor mijzelf of dat in de praktijk ook zo zou zijn
heb ik twee weken rondgereden in een
Isuzu KBD Sports Cab. Een beul van

een dieselmotor voorin 2.2 liter en 39
kW. Aandrijving op de achterwielen die
aan een 'starre as vastzitten afgevoerd
door degelijke bladveren. Na omzetten
van een kort pook je naast de vijfversnellingspook op de vloer worden de voorwielen bijgeschakeld en wanneer het al
heel moeilijk lijkt te gaan \\orden lage
gearing erin en de enige beperking ten
opzichte van een echte terreinauto is de
bodemvrijheid.
Overigens door de automatische vrijloopnaven. waardoor de voorwielaandrijvmg niet los mee hoeft te draaien, is
het raadzaam bij het betreden van ongebaande \\egen niet te wachten tot de auto
zich vastrijdt om de voorwielen mee te
laten draaien. Meteen doen. dus. De
diesel heeft nergens moeite mee. Sjokken door het zand of met een gangetje
van tegen de 130 km/h op de autosnel\\eg. Sonoor brommend, dat wel. sjouwt
dat ding door.
En nog redelijk zuinig ook. Flink hard
laten werken zal zelden ontaarden in een
verbruik van meer dan l op 10.5. zelfs
niet met een forse portie lading erop.

Aankleding

Fiat introduceert de Uno Selecta, een
nieuwe Uno uitvoering met Continu
Variabele Transmissie (CVT). Deze
CVT is een doorontwikkeling van van
Doorne's variomatic. die een ieder wel
kent uit de Dal's en nu nog uit de Volvo
340 serie, die daarmee nog steeds leverbaar is. Continu Variabele Transmissie is
een belangrijke technische innovatie, op
het gebied van automatische transrniskerlampjes. Achterin is het geen weelde, sie's. CVT maakt een volstrekt nieuwe
maar een echte vierpersoons auto is dit
overdracht \an de aandrijfkracht naarde
ook niet.
wielen mogelijk en verhoogt daarbij zoOver de laadbak heel kort. immens: I.S7 wel veiligheid als comfort. Voor de toem lang en 1.41 m breed.
passing van het CVT-systecrn heeft Fiat
Netjes uitgevoerd en met een prima de Uno gekozen. Dit is een logische keusluitende klep. ongeveer in de geest van
ze in volledige harmonie met het beeld
van de Uno. die altijd al model heeft
een vrachtauto, dus stevig genoeg.
De KB's zijn geen lichte auto's met ruim
gestaan als een innovatief en modern
voorbeeld van de compacte, populaire
1400 kilogrammen eigen gewicht. Dat is
auto waarin moderne technologie en
ook prima te merken op de verharde
design van Fiat zijn samengebracht.
weg. zoals ook in bochten het gewicht en
de hoge bouw een onoplettende bestuurder parten kan spelen. De stiiurbekrachtiging als extra is beslist aan te raden. De Sports Cab die ik heb reed stond
op fors bemeten Desert Duelers en dan
wordt het toch uitblazen na elke parkeermanoeuvre. Op de weg en in het
terrein is dat overigens geen bclemmering. daar stuurt de KB licht genoeg gezien zijn karakter.
Oh ja. de Sports Cab is een bedrijfswagen voorde wet, dus geen BVB en geen
extra motorrijtuigenbelasting bij gebruik
van diesel. Dat is mooi meegenomen,
naast alle andere kwaliteiten.

In de nabije toekomst wordt de toepassing van de CVT ook op andere modellen verwacht. De Fiat Uno Selecta heelt
de basis van de Uno 60 S in drie- en

\ijfdeursuit\oering. De nieuwe Fiat /al
medio juni in Nederland leverbaar worden. de prijs /al dan vastgesteld worden.

Nieuwe Sapporo van Mitsubishi op komst

Techniek

Natuurlijk blijft liet oorspronkelijk karakter binnenin aanwezig, hoewel er met
de beste wil van de wereld niet over
'Spartaans' kan \\orden gesproken. Twee
redelijk zittende voorstoelen. Een eenvoudig. maar best aardig ogend dashboard, aflegruimte volop, duidelijke instrumcntcn voor snelheid, hoeveelheid
gereden kilometers, aanwezige brands.tof en_hee.rsende.temperaturen in het
vooronder plus enkele nuttige verklik-

Motor viercilinder diesel, boring x slag
cS8 x 92 mm, inhoud 2223 cm3. maximaal vermogen 39 kW (53 pk) bij 4000
omw/min. koppel 120 Nm bij 1800 toeren. Elektrische installatie 12 V. dynamo
50 A. accu 80 Ah.
Aandrijving via een volledig gesynchroniscerde •vijfyersnellingsbak met inschakelbare vicrwielaandrijving en terrein-

Gesnapt door een Wcstduitsc pcrsfotograaf: de nieuwe Mitsubishi Sapporo tijdens ee'n testrit door een fabrieksri jder in
Noorwegen.
Het gaat om de sportieve versie van de

huidige Galant, wat vooral ook goed
nieuws is voorde vele liefhebbers van de
vroeger Sapporo. De/e uiterst comlbrtable sedan is onder andere \oorzien van
een ABS-remsysteem en eeu elektrisch
bediend schuifdak en is uitgerust met een

2.4 liter benzinemotor met katalysator.
Deze Mitsubishi zal /."n Europese première beleven op de l A A in Frankfort en
/al waarschijnlijk in september ook in
ons land leverbaar zi|n.

T

OHM-SHOP

GLASSCHADE?
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.
Gezellige pinkster- vaderdagstukjes.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

DE I

's ochtends gebeld
's middags hersteld

Hét adres voor:

KEUR

GEOPEND

GLAS SCHILDERS

Paradijsweg 2
tel. 15602

ZANDVOORT
t/o Politiebureau

Corn. Slegersstraat 2c

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

STUNTPRIJZEN GEDURENDE DE MAAND JUNI
VIDEORECORDER

MODEL F-82
Compact disc

LET OP!

299.Top loading. Snelle zoektijd. Herhaalfunctie voor 1 of meerdere titels.
Digitale display (tijd, nummer...). Afmetingen: 303 X265 x 63 mm.
Hoofdtelefooningang.

ACTIEWEEK BIJ DE GAPER DRUGSTORE
VAN HET COSMETICAHUIS PAYOT
Van vrijdag 5 juni t/m vrijdag 12 juni staat in onze winkel de cosmetica van DR. PAYOT in
het middelpunt.
Ook zijn er speciale aanbiedingen te weten:
Bij aankoop van 2 zonneprodukten mag u het
3e zonprodukt GRATIS uitzoeken
Bij aankoop van 2 cosmetica produkten ontvangt u
GRATIS een luxe kwastenset.
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni is de PAYOT
" schoonheidsspecialiste bij ons in de zaak om alle vragen
en problemen te beantwoorden.
Ook geeft zij u GRATIS huidadviezen.

l
l

Bij inlevering van deze bon ontvangt u GRATIS één pakketje
proefmonsters.

LEEFTIJD ..<
Bon is alleen geldig voor personen boven de 16 jaar.

698,-

99,-

*~~~~~~~~~~-«^ -

Beeldbuis 51 cm
+ koptel.-aansluiting
van 11è8 voor

Kleurentelevisie

-

899,-

,-

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616
SPECIALE

PINKSTERAANBIEDING

Voorgebakken Frans stokbrood
(nu altijd vers m huis)
(ook voor de horeca)
*•**

Uw echte Zandvoortse Bakker

E. PAAP
Potgieterstraat 24 Tel. 12865

WEEKEND REKLAME
pond SHOARMA
1 ons ACHTERHAM
1 ons CERVELAAT
1 ons LEVER
1 ons PEKELVLEES

7,45
2,65
1,10
1,60
1,95

Wij hebben uitsluitend Hormoon vrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees
BOUTIQUE 1O01

GAATJES SCHIETEN?
Wij hebben nieuwe ministekers
per paar incl. oorbellen

Natuurlijk wéér bij DE GAPER DRUGSTORE
Kerkstraat 31, Zandvoort

Beeldbuis: 37 cm. 12 voprkeurzenders.
Infra-rode afstandsbediening met 16
functies. Automatische
f ijnaf stemming.

SLAGERIJ
ARBOUW

NAAM
ADRES

12 kanalen. 7 dagen voorprogrammeren. 4 programma's.
Infra-rood afstandbediening.

FOTOTOESTEL

type Winky
met ingebouwde
flits, autom. focus,
35 mm met gratis
filmrolletje

899,-

MODEL YK-100 VHS videorecorder

YOKO

een Aardbeientaartje 7.50
KNIP UIT

van 1198,voor

12,50

Één is ook mogelijk

SIERADEN-MODE
T.o. Casino. Zandvoort.
De gehele week geopend van 10.00-22.00 uur

Nu wordt het KASSA voor U
SPAAR ONZE KASSABONNEN

GRATIS
Bij ƒ100,- kassabonnen
Bij ƒ 200,- kassabonnen
Bij ƒ 300,- kassabonnen

een LEVERWORST Wilt U doorgaan
1 KILO KIPPEBOUTEN
een ROLLADE van plm. 1 kg.

Uitsluitend kassabonnen van: SLAGERIJ ARBOUW
Deze aktie is geldig tot 31 december 1987.
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VELUCO

l
l

Foto Camera's
B
Lenzen
Flitsers
Diaprojectoren
Video
Apparatuur
Statieven
Lampen
Tassen +
Riemen
Vergroters
Chemicaliën
l
l Diaraampjes
B
Diadozen
l
Albums
Lijsten
Fotofilms
Diafilms
8 mm Films
Videobanden
Audiocassettes
Batterijen
Pasfoto's
Portretfoto's
Bruidsfoto's
Ontwikkelen
Afdrukken
Enz. enz.

voor p c n c , campng
feestjes enz.

APPELMOES
UTIRBLIK

-CITRON

dorstlessend bronwater
\\meteenvleugjelemonlime U IIfTIE UA AilT IEC

ftT&d
MM»
^ ^*fe^^P

LITERFLES

^Oiiflfefe
sïa

GEEN 1.39

11 AL 11 11 AAN IJ LU
kant en klaar, vacuüm verpakt dus lang houdbaar
ideaal om mee te nemen met vakantie.
DOOS

SPA

STUKS

CITRON-

"-\

\
'\

Grote Krocht 26
tel, 13529
veilinggebouw
VAKANTIE
PAK BIOTEX MEE

Dagelijkse inbreng van
goederen voor de
veiling.
Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar, enz.

Tel. 12164

Te huur

gestoffeerde
zlt/slaapk.

VLUGKOKENDE

KAKELVERSE

macaro/M PAK HONIG
MACARONI of
SPAGHETTI
bij aankoop van

middelgroot
nummer 3

OOK IN- EN
VERKOOP
Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.
Fa. Waterdrinker

BIOTEX

ITALAANSE IMPORT

de witte zwaan

m
GEEN

2.43
MAAR

mm
SPAGHERONI
alleen vlees toevoegen en u

Cv;

PIZZA RUSIICA

Biologisch inweekmlddel groen ot blauw naar keuze

een lekkere krokante bodem, overgoten met een fijne tomatensaus
met kaas, pikant gekruid

na insturen van de vakantiezegel_

PER
STUK

PAK

GRAM

750

heeft een perfekte mix
GROTE POT
540

m. gebr. v. k.d.t.

400,- p.m. all in

Tel. 13050.
Gevraagd

BESSENTAART
VRIESVERS, dus verser
bestaat niet, voor 7-9 pers.

11

FLINKE
KEUKENHULP

een verfrissende
zuiveldrank met een
beetje room

Leeftijd 18-20 jaar.

Lunchroom
BERKHOUT
Kerkstraat 17
Tel. 13273

/4\ *aardbeien

STUKS
IN DOOS

irambozen
STUDIO NICOLA
voor al uw

RECLAMELETTERS
op auto's, winkelruiten
tekstborden etc.
Flockletters voor textiel.
Belt U 023-315106.
Snel en betaalbaar.

N AAR U W
W/£NS GEKRUID

KILO
• OOSTZAAN: Zuideinde 39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55 •
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21

VAN

VOOR

AW

FÜfSH
USJES
opdrukbare ijslolly's
GEEN

7.50
5.95

LITERPAK
TER KENNISMAKING

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 - 32' • Johan Huizingalaan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussunmeer la
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat

VOORJAARSKOLLEKTIE

y j Y4i w&de met 'ti turnt
GROTE KROCHT 19
Donderdag 11 juni 1987

Los nummer ƒ 1,-

Nieuwsblad
ADVERTENTIE

Plannen ^ staan voor Bloemendaal vast

Middenberm Zandvoorterweg
wordt in najaar aangebracht
ZANDVOORT - Na het zomerseizoen, halverwege september, zal Bloemendaal beginnen met de reconstructie
van de Zandvoorterweg. De
plannen liggen voor deze gemeente al vast en ook Gedeputeerde Staten lijken geen bezwaar te hebben, omdat zij de
aanvraag voor subsidie ten behoeve van de reconstructie
hebben gehonoreerd. Hiermee
gaan zij voorbij aan het schrijven van het College van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, dat daarin zijn kritiek op de huidige situatie en
verontrusting over de verdere
plannen kenbaar heeft gemaakt.
,
Volgens een woordvoerder van de
gemeente Bloemendaal, Kneppers,
zijn de plannen voor de Zandvoorterweg al helemaal rond. Er zullen lijnen
en verkeersgeleiders in de vorm van
een lage middenberm aangebracht
worden, waardoor de breedte van de
rijbanen visueel versmald zullen worden tot 3,25 meter en practisch tot 4
meter. Bii kruisingen wordt het wég-

ambtelijk overleg plaatsgevonden,
maar tot nu toe met enig resultaat, dat
de middenbermen korter en smaller
worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Men zal nogmaals in overleg
treden, maar voor Bloemendaal betekent dit niet meer dan een formaliteit.
In verband met het uitblijven van verdere resultaten, heeft de gemeente
Zandvoort zich uiteindelijk in februari tot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gewend. Hen wordt verzocht,
te bevorderen dat de huidige verkeersmaatregelen ongedaan worden gemaakt en daarnaast geen "medewerVanuit Zandvoort is er echter veel king te verlenen aan een versmalling
commentaar op de plannen en ook de van 'de Zandvoorterweg in de toeHet afremmende, afslaande
reeds geplaatste betonnen rioolbuizen komst.
kan door de versmalling nauzijn velen een doorn in het oog. 'Le-verkeer
worden gepasseerd, hetgeen
vensgevaarlijk' worden deze genoemd, welijks
maar volgens Bloemendaal hebben zij een 'harmonica-effect' veroorzaakt,
filevorming tot gevolg, aldus het
hun nut al bewezen. De gemiddelde met
Zandvoortse College van Burgemeessnelheid is hierdoor aanzienlijk ge- ter
en Wethouders.
daald. Bij de reconstructie werkzaamDaarnaast is ook met het passeren
heden, worden de buizen vervangen
door verkeersgeleiders, maar ook van 'bedienend' verkeer, zoals een
daarbij hebben Zandvoorters hun be- S.R.V.- of huisvuilwagen, geen rekedenkingen. Zij vrezen onder andere ning gehouden en leidt versmalling
dat door de versmalling van het wég- tot een gebrek aan manoeuvreerruimdek veel vertragingen zullen ontstaan, te. Voorts zullen er, indien zich eenmet name op dagen met veel toeristen- maal een file heeft gevormd, geen of in
ieder geval onvoldoende passeermogeverkeer.
lijkheden zijn voor politie-, branden ziekenauto. De GemeentelijTussen de gemeenten Bloemendaal weerGeneeskundige en Gezondheidsen Zandvoort heeft al diverse malen ke
dienst te Haarlem, die belast is met het
ziekenvervoer, heeft reeds zijn bezorgdheid hierover geuit. 'Bovendien
is het niet ondenkbeeldig', aldus het
college, 'dat het sluipverkeer via de
Bentveldweg en de Westerduinweg én
de verkeersintensiteit op de Zeeweg
zullen toenemen'.
gedeelte iets breder. Volgens Kneppers
blijft het zo mogelijk te passeren, indien dit noodzakelijk is. De werkzaamheden zullen ongeveer zes weken duren. Met deze maatregel wil Bloemendaal een hoge snelheid op de Zandvoorterweg onmogelijk maken en de
verkeersveiligheid bevorderen. Bij
controles in het verleden werden snelheden genoteerd die ver boven de toegestane 70 km per uur lagen, soms
zelfs boven de 100 km per uur. De maximumsnelheid is momenteel op 50
km vastgesteld.

De plaatsing van de betonnen rioolringen gaat volgens de gemeente
Zandvoort lijnrecht in tegen de landelijke ontwikkelingen in het kader van
de verkeersveiligheid, die erop gericht
zijn 'het aantal verkeersconflicten
met obstakels langs en op de weg zoveel mogelijk te beperken'. Men is dan
ook van mening dat de getroffen voorzieningen de Zandvoorterweg juist onveiliger maken. De vervanging van de
rioolringen neemt de bezwaren echter
niet weg. 'Het zal u duidelijk zijn, dat
de door de gemeente Bloemendaal genomen maatregelen in strijd zijn met
• De gemeente Zandvoort vreest door de verkeersmaatregelen op-Je Zaud- het belang van de gemeente Zandvoort
voorterweg veel meer filevorming.
(Archieffoto) bij een goede en veilige toegangsweg',
aldus burgemeester en wethouders
van Zandvoort.
ADVERTENTIES

see Morris
before
you bir
uede
nappa
Haarlem:
Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) /tel. (023) 3126 55
Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)/ tel. (020) 22 35 96

U bent van harte
welkom,
Grote Krocht 7,
in de Boucherie.
Waar ik weer voor
u klaar sta met 'n
kwaliteits
assortiment vlees
en vleeswaren.
E. de Vries

eek

47e jaargang nummer 23

Gedeputeerde Staten hebben echter
nog niet gereageerd op het schrijven,
maar ondertussen wel vijfenzeventig
procent subsidie voor de 'verkeersmaatregelen' beschikbaar gesteld. Het
Zandvoortse college overweegt als
laatste redmiddel tegen de plannen,
een beroepsprocedure te starten.

AANBIEDING

Licht naturel DAMESJACKS
van 498,- voor 39öfledere avond geopend tot 22.00 uur
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

DE LEERSHOP

edia

Editie:30

4.400

Gemeentelijke Sociale Dienst
kampt met groot ziekteverzuim
ZANDVOORT - Binnen de
gemeentelijke Sociale Dienst
kampt men reeds lange tijd
met een groot ziekteverzuim.
Momenteel zijn acht van de elf
medewerkers met ziekteverlof.

Regen verdrijft badgasten

Volgens wethouder Aukema
heeft dit nog geen consequenties gehad voor de dienstverlening aan de cliënten. Maar om
problemen hieromtrent in de
toekomst te voorkomen, zal
een onderzoek ingesteld worden naar de oorzaken van het
ziekteverzuim.
Het onderzoek zal door een externe
organisatie op zo kort mogelijke termijn worden verricht, omdat de resterende drie medewerkers nu extra
zwaar worden belast. Wel worden zrj
geholpen door drie ingehuurde krachten met de vereiste diploma's, maar
deze hebben minder ervaring op dit
gebied. Volgens wethouder Aukema is
de dienst bij met de uitkeringen en
'vooralsnog* in staat de dienstverlening aan de cliënten met dezelfde
kwaliteit vol te houden. Aukema verving dinsdagavond in de commissie
van Maatschappelijk Welzijn wethoirder Termes, die door ziekte aan het bed
gekluisterd was.
"
Hoewel de problemen volgens sommige commissieleden al vanaf minstens 1982 spelen, drong men nu met
klem aan op maatregelen op zo kort
mogelijke termijn. "Wij zullen niet
schromen, maatregelen te nemen", aLdus Aukema.
'

Parijs-Roubaix

Foto: Bertott

• Het verlaten strand gaf afgelopen weekend een troosteloos aangezicht.

ZANDVOORT - De drukte
tijdens het afgelopen Pinksterweekend is door het slechte
weer beneden de maat gebleven. Wat voor de ondernemers
één van de topweekenden in
het jaar had moeten worden,
kwam niet ver uit boven een
gemiddeld zomers weekend. De
VW-had het zaterdag wel redelijk druk met boekingen
maar daarentegen -.waren er
ook veel annuleringen. Alleen
het circuit trok maandag meer
publiek dan verwacht.
Vooral de strandpachters hadden te
maken met de gevolgen van het regenachtige weer. De strandstoelen bleven opgeklapt en de terrassen leeg, op
een enkele weerbestendige badgast op
Eerste Pinksterdag na. Volgens Jaap
Paap van strandpaviljoen Trefpunt,
was het met het bezoek nogal droevig
gesteld. Ook binnen in de strandtenten bleef het, wat betreft het aantal
badgasten, rustig. In het dorp liepen
wel aardig wat toeristen, maar de
strandpachters konden er geen graantje van meepikken.

Datum '
HW LW HW LW
Veel badgasten zochten hun heil el11 jun
03.31 12.00 15.57 --.-- ders. Bij het VW-kantoor kwamen re12 jun
04.13 00.17 16.43 12.48gelmatig vragen, over wat er nog te
13 jun
04.57 00.50 17.30 13.27 doen was met dit weer. Daar verwees
14 jun
05.43 01.30 18.20 14.04 men hen naar het Dolfirama of naar
15 jun
06.31 02.15 19.12 14.46Haarlem voor bijvoorbeeld een museumbezoek. De baliemedewerkers
16 jun
07.25 03.02 20.07 15.33 maakten ondanks het tegenvallende
17 jun
08.31 03.52 21.04 16.26 aantal badgasten, toch momenten van
18 jun
09.40 04.45 22.01 18.28grote drukte mee. Na een zeer stille
19 jun
10.38 05.47 23.02 19.06 vrijdag, was er zaterdagochtend veel
vraag naar accommodatie. De middag
Maanstanden: donderdag 18 juni
vertoonde dit beeld bij vlagen. Buim
LK 13.02 uur
negentig procent van deze toeristen
Doodtij: 19 juni 23.02 uur
was uit Duitsland afkomstig. Tegen
NAP + 60 CM.

sluitingstijd, 's avonds om kwart voor
acht, was het merendeel van de kamers en appartementen bezet, maar
'vol' hoefde men niet te verkopen. Bij
diverse hotels en kamerverhuurders
bleef ruimte vrij, hoewel zij vóór de
Pinksterdagen bijna waren -volgeboekt. Kort voor het weekend werden
namelijk veel reserveringen geannuleerd.

diend", aldus Paap. Volgens hem zou
er een speciaal terrein voor moeten
komen, zodat de campers op een behoorlijke manier opgevangen kunnen
worden. "Dat werkt ook mee aan een
positieve uitstraling van Zandvoort".
Wat betreft het verkeersaanbod is
volgens een woordvoerder van de politie het Pinksterweekend rustig verlopen. Ook op de dag van de Pinksterraces. Gezien het grote aantal toeschouwers, geschat op ongeveer vijftienduizend, was op het circuit eigenlijk nog
het minst te .rnerken van het slechte
weer. De races boden veel spektakel,
daarover echter meer op de sportpagina.

. Volgens Fred Paap, van café Arie
Koper, hebben de restaurateurs en horeca-ondernemers een redelijk weekend gehad, al waren de terrassen matig bezet 'omdat de glazen zowat van
de tafels waaiden'. Hoewel het Pinksterweekend volgens hem normaal gesproken tot de topdagen van het jaar
gerekend moet worden, was daar dit . De verkeersafwikkeling in Heemstekeer geen sprake van. "Je kunt wel de laat echter nog te wensen over.
stellen, dat wij, met uitzondering van Tweede Pinksterdag stond er vroeg in
de strandpachters, kostendekkend de middag in oostelijke richting een
hebben gedraaid", aldus Fred Paap. zeer lange rij auto's te wachten voor
Toch viel het aantal badgasten hem het stoplicht op de kruising Zandvoornog mee. "Hoewel veel mensen naar ter Allee/Hereweg. De file reikte tot
slecht-weer-accommodaties gingen, aan station Heemstede.
blijkt toch ook weer de aantrekkingskracht van Zandvoort. Die staat buiADVERTENTIE
ten kijf'. De plaatselijke horeca had
echter in de late avonduren nogal wat
overlast van dronken badgasten. "Dat
VADERDAG
komt omdat er buiten de horeca om
veel alcohol wordt verkocht, bijvoorVOORDEELDAG
beeld in blikjes, die dan pp straat
pullovers
wordt opgedronken. In feite is dat nog
verboden óók. Tegen het eind van de
20%
korting
avond komen die mensen bij ons binnen en krijgen wij de problemen".
* * * * op onze
D/V. aanbiedingen
Campers
damesafdeling.
Op de noord-boulevard waren deze
dagen weer veel campers te vinden.
Voor de meeste ondernemers is deze
'wildgroei' echter een doorn in het oog.
"De mensen met campers pakken de
mooiste plekken in Zandvoort, maar
er wordt aan hen geen gulden ver-

CORTINA MODES
Kerkplein 3 Tel. 14828

ZANDVOORT Zandvoortse wielrenners
vertrekken zaterdagochtend vroeg naar Parijs, om
daar te starten in de amateurversie van de grote
wielerklassieker
Parij s-Roubaix.
Ruim tweehonderd veertig kilometer lang is de rit, die zondag
gereden wordt. De heren hebben
zich goed voorbereid, want het
wordt een zware tocht, vooral
vanwege de lange kilometers over
de beruchte kasseien. Een ware
beproeving voor mens en materiaal. Eén van de deelnemers,
Klaas Koper, vertelt er meer over.
Zie hiervoor de sportpagina.

ij • Klaas Koper is gereed voor de
;-• wielerklassieker Parijs-Roubaix.

Nelie Smit-Kroes in strijd tegen vervuiling Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

ZANDVOORT - Minister
Nelie Smit-Kroes, van Verkeer
en Waterstaat, was zeer enthousiast over de opkomst
voor de promotie-show 'Leve
de Noordzee', gehouden in het
kader van het Europees jaar
van het milieu. Vanwege het
slechte weer had zij niet zo veel
belangstelling verwacht had,
maar ondanks storm en nu en
dan een buitje had toch nog
een honderdtal belangstellenden voor de podiumwagen post
gevat. Het waren vooral kinderen, die met spanning uitzagen naar het optreden van
Bassie en Adriaan.
Na de ontvangst door burgemeester
Machielsen hield mevrouw Smit-Kroes om tien uur een openingswoord, daarbij terzijde gestaan door
Ron Brandsteder, presentator van de
Tros-omroepvereniging. Zij drong
erop aan, onder andere via een rechtstreekse uitzending via Hilversum,
dat men zich bewust zou blijven van
de problematiek van de'voortschrijdende vervuiling van de Noordzee. "Ik
zou nu nog wel in zee durven zwemmen, al is het daar nu te koud voor",
aldus Smit-Kroes, "maar als het zo
doorgaat zal een duik in het zeewater
voor de volgende generatie te veel risico's met zich meebrengen".

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.
•
•
•
•
•

NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS '
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES l
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID
DENSTAND

3e show werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Noordzee-lied. Ook burgemeester Machielsen deed
daaraan mee, hier geflankeerd door Bonnie St.Clair, minister Nelie Smit-Kroes, Ron Brandsteder en José Houbee.

Het van afvalstoffen verzadigde rivierwater van de overburen verspreidt
zich in de richting van het continent
en stroomt later langs de Noordhollandse kust in noordelijke richting. In
het noorden vermengt het zich voor
een groot deel met het water van de
Waddenzee. De mate waarin is afhankelijk van de windkracht. en windrichting. De stroming en liet transport
van afvalstoffen door de Noordzee zijn
in de Transport Atlas in .kaart gebracht. De atlas en een bijbehorend]
computerprogramma dienen voor
Rijkswaterstaat en het Waterloopkundig Laboratorium als instrument,
De vervuiling is niet alleen afkom- waarop kan worden afgelezen, wat het
stig van de Rijn, maar ook in belang- nuttig effect is van verschillende
rijke mate uit Engeland. Tijdens de maatregelen.
pers-presentatie van de zogenaamde
'Ruim 70% van het aardoppervlak
'Transport Atlas van de Noordzee',
werd de stroming van vervuild water bestaat uit zeeën en oceanen', aldus
getoond, afkomstig van de Rijn en de een verspreide folder van het MinisteEngelse rivieren Humber en Theems. rie, 'Deze enorme watermassa beïn-.

vloedt de hele kringloop van natuur n-antwoord spel, betrekking hebbend
en klimaat. De zee is dus een levens- op de zee. Na afloop kregen de kindebron die moet worden beschermd, in ren T-shirts uitgereikt met het opons eigen belang'. Om een en ander schrift 'Leve de Noordzee', die evenlanog eens onder de aandacht te bren- ter driftig werden gebruikt om handgen, was de karavaan georganiseerd, tekeningen te verzamelen, ook van Ivo
die behalve Zandvoort ook Noordwijk, Niehe, die later nog uit een speciale
Scheveningen en Renesse aandeed. bus tevoorschijn kwam. Het oudere
"Wij brengen deze show in de bad- publiek kreeg vragenformulieren uitplaatsen, omdat deze zo direct met de gereikt, waarmee men kans maakt,
zee te maken hebben", aldus Smit- uitgenodigd te worden voor een aan de
-Kroes in een later gegeven conimeiF-"" Noordzee gewijd vragenspel. Smittaar. "Natuurlijk kunnen de bewoners -Kroes zal hierbij als spelleider optrevan Zandvoort op zich niet zo gek veel den, terwijl het programma door de
doen tegen de vervuiling, maar ik Tros wordt uitgezonden.
hoop dat dit gebeuren een uitstraling
Na het optreden van Bonnie
heeft over heel Nederland".
St.Clair en José Houbee, werd de maVoor de kinderen leek echter het op- nifestatie afgesloten met een lied van
treden van Bassie en Adriaan het be- Herman Pieter de Boer, gezamenlijk
langrijkst. Ruim twintig minuten gezongen door dit tweetal, burgemeeswerden zij door het duo volledig in hun ter Machielsen, Ron Brandsteder, miban gehouden, waarna Ron Brandste- nister Nelie Smit-Kroes en het puder hen nog betrok in een vraag-e- bliek.

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
*een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

Na een arbeidzaam leven overleed onverwacht
mijn lieve man, onze vader en grootvader
19 oktober 1919
7 juni 1987
Hendricus Slagveld
echtgenoot van E. M. Kerkman
E. M. Slagveld-Kerkman
kinderen en kleinkinderen
2041 PP Zandvoort, 7 juni 1987
Tollensstraat 29
De crematie heeft op donderdag 11 juni plaatsgevonden in het crematorium Westerveld te Velsen.

Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank
aan collega's, oud collega's, vrienden,
bekenden en relaties voor de goede
wensen, bloemen en cadeaus, die wij,
zowel thuis als op het bureau mochten
ontvangen ter gelegenheid van het afscheid van het Zandvoortse politiekorps.

Nel en Ton van Eist

Reünie

Deze advertentieruimte van 80 mm breed
en 50 mm hoog kunt u gebruiken om een
aankondiging te doen van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout
en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6%
BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer 02977-28411.

Voorbereidingsbesluit
De burgemeester brengt ingevolge artikel 22 lid 2
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij besluit van 26
mei 1987 heeft verklaard, dat voor het perceel
grond gelegen aan de Van Galenstraat, Boulevard
Barnaart, Bm. van Alphenstraat, kadastraal bekend
gemeente Zandvoort, sectie B, nr. 8195, een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening,
waarop met rode omlijning voormeld perceel is
i
aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afd. VH/RO ter inzage (geopend ma t/m vrij.
08.30- 12.30 uur).

l

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
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Zandvoort, 11 juni 1987

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken,
gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat op 25 mei
jongstleden bij hen zijn binnengekomen aanvragen om vergunningen op grond van de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de
Wet geluidhinder van Cindu B.V. te Uithoorn voor
het uitbreiden en wijzigen van de inrichting,
gelegen aan de Amsteldijk Noord 35 te Uithoorn,
met betrekking tot:
1. de wijziging van bedrijfsonderdeel la; Cindu
Chemicals sectie 29 Tankenpark West en uitbreiding van de opslagcapaciteit met zeven
tanken;
2. de wijziging van bedrijfsonderdeel la; Cindu
Chemicals sectie 14 Speciale Mengproducten;
3. de uitbreiding van bedrijfsonderdeel 2, Nevcin
Polymers, sectie l, HP-installatie, meteen
installatie voor de productie van kunstharsen,
HP 5 en sectie VI, tabletteergebouw en harsopslagtanks, met een harsopslagtank.
Exemplaren van de aanvragen en van andere
daarop betrekking hebbende stukken, liggen op
werkdagen gedurende een maand, gerekend
vanaf vrijdag, 12 juni 1987, ter inzage tijdens de
kantooruren:
- ten Provinciehuize te Haarlem,
Afdeling Milieuhygiëne, Florapark 5 en
- ten gemeentehuis van Uithoorn,
Afdeling Milieuzaken, Laan van Meerwijk 16 op
werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en op
donderdagmiddagen van 14.00 uur tot
18.00 uur.
Tevens lijggen de stukken in de avonduren ter
inzage in het gemeentehuis (uitsluitend na
telefonische afspraak: 02975-43111).
Desgewenst kan na telefonische afspraak met de
Dienst voor de Milieuhygiëne van de Provinciale
Waterstaat van Noord-Holland (telefoon: 023174242) mondelinge toelichting op de stukken
worden verkregen.
Een ieder heeft de gelegenheid gemotiveerde
bezwaren in te brengen tegen het verlenen van de
gevraagde vergunningen:
a. schriftelijk binnen een maand, gerekend vanaf
bovenvermelde datum. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD HAARLEM. Degene die een
bezwaarschrift indient, kan tevens verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Het verzoek daartoe dient tegelijkertijd met het bezwaarschrift te worden
ingediend;
b. mondeling tijdens de openbare zitting, die op
donderdag, 25 juni aanstaande om 14.00 uur
zal worden gehouden in het gemeentehuis van
Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn,
(commissiekamer 020).

Zandvoort, 10 juni 1987

Haarlem, 11 juni 1987.

provinciaal bestuur
van

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV

DAG en NACHT bereikbaar

Makelaar o.g.

Tel. 02507-13278

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Begrafenissen
en crematies!

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING
NAAR AANLEIDING VAN EEN AANVRAAG
OM EEN VERGUNNING.
De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer- gelet op de betreffende voorschriften
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maakt bekend dat hij .op 3 juni 1987 aan H. Fledderman
te Zandvoort een vergunning op grond van de Wet chemische afvalstoffen op een terrein gelegen aan de Van
Ostadestraat 5a te Zandvoort heeft geweigerd.
De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen
ter inzage vanaf 12 juni 1987 op de volgende plaatsen:
1. in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dokter van der Stamstraat 2 (gebouw A, kamer 008) te
Leidschendam op werkdagen van 9.00-12.00 uur en
van 14.00-17.00 uur.

KIN MING
Van Restaurant Fong üe
Gefeliciteerd met het diploma gespecialiseerd
restaurant kok Chinese keuken.
Rob
Meta
Robert
Ingrid
Henk
Bruni

2. ter secretarie van de gemeente Zandvoort, afd. Algemene Zaken, Swalüestraat te Zandvoort op werkdagen van 8.30-12.30 uur, alsmede op zaterdag in de
openbare bibliotheek, Prinsessestraat 34 te Zandvoort van 10.00-14.00 uur.

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

Om dit te vieren 10% korting bij
inlevering van deze felicitatie. Geldig
t/m 27-6-'87.

Desgewenst kan na telefonische afspraak een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen bij de
Directie Afvalstoffen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070209367, toestel 3226).
Ingevolge artikel 44, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne kan tot 13 juli 1987 beroep worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

Jasper

Johnny sr
Elmy
Jos
Tiny
Julia
Johnny Jr

Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van
State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1,2513 AA 's-Gravenhage.

IIIHGMU!

Overeenkomstig het gestelde in artikel 31, vierde lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, kan - indien tegen de beschikking beroep wordt
ingesteld - conform artikel 60a van de Wet op de Raad
van State een verzoek worden gedaan tot schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht
aan de voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van
Bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

REMY MARTIN
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Com. Slcgcnitrurt 2c

GEOPEND '
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987
VOOR AL UW KLEURVOLLE GELUIDSAPPARATUUR

DE WADDEN

>
fteéZo#/£ VHS getoete fa/aff feite QSSortiweMÏ.

Boul. Barnaart 18, Zandvoort

Borreluur

(i

van 18.0019.30 uur

Deze week

W#

Bier 1 gulden
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BEROEPSGERICHT
ECONOMISCHEN ADMINISTRATIEF
ONDERWIJS
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.Uw vaderdag aankopen met ' ^^^^^'••~
GRATIS kado-verpakking!^ ,tfjlfm^~"F-^aM

f RANSE COGNAC

NAPOLEON

(37.50

Studeren per vak en/of voor het MEAO-diploma (6 vakken).

Inlichtingen:

Gemeentelijke Dag- en Avond-Meao voor
volwassenen.
Jacobstraata, (t.o. Parkeergarage De Raaks)
2011 WB Haarlem.
Tel. 023-315936.

Speciale informatieavond:
donderdag 18 juni om 19.30 uur.

fö%ti£e£

Aanbiedingen geldig t/m 20 juni '

AMSTERDAM:
.
'
'
l NieUwpooftstra'at 100 l Lijnbaansgracht 33 l Sioterkade 1101 Delflandplein 182
l Osdorpplein 228 1 Lambertus Zijlplein 31 Plein 40-45 nr. 3 1 Motorkade 10

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51

ouutfMI 167 Hurlem. Grolt krocht 7 Z.ndvoort.

BOUCHERIE
VOOR tfotc&f -

DAG EN NACHT VERZORGING

BU1ANT1NESI

Medailles d'or.

Deeltijdopleiding. Keuze uit 18 vakken.
Vanaf 17 jaar, LBO of MAVO-diploma
HAVO/VWO: Examenklas mogelijk.

WHISKY

V.S.O.P.

GEMEENTELIJKE DAG- EN
AVOND-MEAO VOOR VOLWASSENEN.

Toelating:

tennist

' Kastelenstraat 170 .
' "
•• .
• Kamperfoelieweg 11'!
l Zandvoort, Burg.. Engelbertstraat
E
21 1 Zwanenburg, Dennenlaan 17 • Hoofddorp,
tulnweg 44 1 Nieuw Vennep, Hoofdweg 1 183 1 Sassenheim.'Oude Haven 1 1 1 Hillegom.
Vosselaan 15 1 Noordwijk, Kerkstraat 21 1 Noordwijkèrhout, Dorpsringweg 2 1 Oude
Wetering, Meerkreuk 4 1 Katwijk aan Zee, Visserijkade 2 1 Leiden. Lange Gracht 3 .
' l Hilversum, (in het souterein van Hilvertshof) Groest 86
'
' .
en nog 1 1 filialen in Rotterdam en omgeving. (Kijk Voor adressen in de Gouden Gids).

NIEUW!

'Bilderdijkstraal 124-126 'Haarlem Calilorniaplem 17
(naast het postkantoor Winkelcentrum Schalkwijk)
'Zoetermeer, Winkelcentrum Croesinckplein (bij Digros)
'En nu óók in: De Bilt, Hessenweg 88

l
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'Rondje Vijverhut' wordt hoogtepunt Mevrouw Fehres honderd jaar
jubileum-viering Reddingsbrigade
ZANDVOORT - Voor het
'Rondje Vijverhut', dat de
Zandvoortse Reddings Brigade dit jaar organiseert, hebben
zich enorm veel deelnemers
aangemeld. De roeiwedstrijden, ter gelegenheid van de
viering van het vijfenzestig-jarig bestaan van de ZRB, vormen een echt Zandvoorts gebeuren, waaraan driehonderd
negentig - merendeels - ingezetenen van de badplaats zullen
deelnemen. Het evenement,
waarbij veel toeschouwers
worden verwacht, vindt volgende week donderdag, vrijdag
en zaterdag plaats. Indien het

Mabonplan doorgaat, zal het
waarschijnlijk de laatste keer
zijn, dat deze happening wordt
gehouden. Gezien de grote belangstelling van vijf jaar geleden verwachten de organisatoren ook dit jaar weer duizenden toeschouwers.
Twee maanden geleden al moesten
de organisatoren stoppen met de in-'
schrijving, omdat er meer dan voldoende gegadigden waren. Uiteindelijk zijn er maar liefst achtenzeventig
teams van vijf personen genoteerd, die
,volgende week zowel om de eer als om
de prijzen zullen gaan strijden. Zij
worden onderverdeeld in verschillende klassen. Een aparte groep vormen
de gemeenteraadsfracties, die het politieke steekspel even laten rusten om

zaterdavond op sportieve wijze de
roeispanen te 'kruisen'. Mogelijk zullen zij laten zien, dat zij behalve op
verbaal ook op sportief gebied ongekende prestaties kunnen leveren.
De avonden worden geopend door
voorzitter August van der Meije, ceremoniemeester is Pieter Joustra en van
de wedstrijden wordt direct verslag gegeven door speaker Bram Stijnen.
In de 'Vijverhutklasse' zijn de roeiers zonder ervaring ondergebracht,
die ook niet speciaal getraind zijn.
Achtenveertig teams hebben zich
hiervoor ingeschreven, waaronder een
grote diversiteit aan instanties: een
carnavalsvereniging, de Zandvoortse
Hockey Club, Eendracht Maakt
Macht, strandpachters, horecabedrijven, toneelclubs, koren, reservepolitie,
Sinterklaas en vier van zijn Pieten en
allerlei families. Ook de vier dames uit
de Gemeenteraad, te weten Ank Joustra, Rita de Jong, Marijke Paap en
Ineke van de Storm hebben laten weten, zich eendrachtig in de strijd te
werpen, geholpen door nog een vijfde
bemanningslid.
Zij zullen in de voorrondes op donderdag en vrijdagavond uitmaken,
welke de zes snelste teams zijn, die
zaterdagavond mogen opkomen voor
de halve en de uiteindelijke finale. De
winnaars zullen beloond worden met
een taart van een meter lang en een
halve meter breed.

Profs
Daarnaast is er de 'Profklasse', die
achtien teams telt. Men kan deze ploegen nu al aantreffen op" de wateren
rond Haarlem. Behalve uit Zandvoort,
doen hieraan ook de reddingsbrigades
uit Bloemendaal en Heemstede mee.
Daarnaast ook leden van het politiekorps, sportvereniging Olympus en
• Voor het laatste 'Rondje Vijverhut' hebben zich maar liefst achtenzeventig sportschool Afafa. Ook zij maken via
teams ingeschreven.
, (Archieffoto) voorronden uit, wie zaterdagavond via

ZANDVOORT - De Nationale Stichting Casinospelen
en de firma Planconsult uit
Breda moeten de Zandvoorter
Nees respecteren als huurder.
Daardoor kan Nees geen ontruiming aangezegd worden, had hij uit de krant moeten vernemen.
van zijn in Bouwes gevestigde De rechtbankpresident stelde hem in
nachtclub Cecils. Dit is be- het gelijk, omdat Nees volgens hem
degelijk een huurovereenkomst
paald door de president van de wel
Haarlemse rechtbank, Mr. had.
H.F. van den Haak.
De rechtszaak was een stuk inge-

Nachtclub Cecils hoeft
niet ontruimd te worden

Van den Haak deed deze uitspraak
in het kader van het kort geding, dat
Nees tegen de stichting en Planconsult had aangespannen. Aanleiding
hiertoe was, dat hem ontruiming van
•de ruimte in Bouwes was aangezegd,
In verband met sloop- en nieuwbouwplannen. Nees was het niet met deze
gang van zaken "eens'fen^wèn'ste-laehandeld te worden als "volwaardig huur'der, waarmee in overleg getreden
,moest worden. De nieuwbouwplannen

wikkelder geworden, toen de voormalige eigenaar van het pand, Caransa
zich hierin mengde. Hij verklaarde dat
hij niet op de hoogte was geweest van
een huurovereenkomst en van Nees
ook geen huur had ontvangen. Meerburg echter, die Bouwes aan Caransa
had verkocht, hield vol dat hij bij de
verkoop wel degelijk over huurders
had gesproken. De rechtbankpresident concludeerde dan ook, dat Caransa bij de aankoop van het hotel de
rechten en plichten ten opzichte van

de huurders van Meerburg had overgenomen.
Volgens eigen zeggen heeft Nees ook
aan de Stichting Casinospelen betaald, al wilde men niet van huur
spreken, maar van een 'vergoeding'.
Volgens zijn tienjarig huurcontract,
met vijfjaar optie, zou hij nog elf jaar
in Bouwes kunnen blijven zitten. Over
zijn toekomstvisie laat hij laat zich
echter nog niet uit. "Ik wil eerst dat ik
als huurder wordt benaderd, en mijn
rechten als zodanig worden gerespecteerd. Dan zien wij wel verder. Maar ik
wil best doen, wat voor Zandvoort goed
is". In eerste instantie gaat het hem er
echter om, dat er volgens de juiste verhoudingen wordt gehandeld.
De gedaagden, de Nationale Sticn-

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 13/14 juni
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

19.00-20.30 uur in het politiebureau
NIEUW Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau HogeHUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol weg.
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel BRANDWEER: tel. 12000.
:i5600/15091.
CENTRALE POST AMBULANCE(CPA) KENNEMERVerdere inlichtingen omtrent de VERVOER
weekenddiensten worden verstrekt LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
vla de telefoonnummers van de huls- TAXI: tel. 12600.
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 13355,
DIENSTENCENTRUM: KoninginneFlieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. weg
l, Zandvoort. Spreekuur op
12499.
maandag en donderdag van 1.30 tot
uur door de heer Frits van Veen of
JANDARTS: Hiervoor de eigen tand- 3.00
na telefonische
afspraak. Tel:
1 -arts bellen.
02507-19393
'APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A. BELBUS:
Het is nu mogelijk voor inwoners van
van Kempen, tel. 13073.
55 jaar en ouder gebruik te maken van
bus van het vervoersproject.
WIJKVERPLEGING: Voor informa- de
tie over de dienstdoende wijkverpleeg- Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
kundige: 023-313233.
Huls In de Duinen: tel: 13141,
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- sociaal cultureel werk (zwemmen, eetkaarten etc.)
.voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. tafel,
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (fa| 'DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
KERKDIENSTEN
! -15847.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer Weekend 13/14 juni
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Guido van Schagen, maandag en don- Zondag 10.00 uur: in Gereformeerde
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 Kerk gemeensch. Ger./Herv. dienst,
Ds. J.A. Selms, Den Helder
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- Kindernevendienst en crèche
ling, woensdag 10.00-11.00 uur en
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: in Gereformeerde
Kerk gemeensch. Ger./Herv. dienst,
Ds. J.A. Selms, Den Helder
Kindernevendienst en crèche
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tel. 17641.

GASBEDRIJF:

de halve en de hele finale met de hoogste eer gaat strijken. Waarschijnlijk
zal de winnaar dan ook wel behoefte
hebben aan de eerste prijs, een vlet
lengte bier. Hopelijk voor de heren
wordt deze alvast koud gezet.

65+
De kleinste, maar zeker niet de
minst indrukwekkende groep is de
'65+ klasse'. Zoals de naam al zegt, zijn
alle deelnemers hieraan vijfenzestig
jaar of ouder. Zes teams uit deze leeftijdsgroep maken zich momenteel op
voor de 'strijd', die uiteindelijk zaterdagavond zal gaan plaatsvinden.
Maar gezien hun leeftijd mogen de
deelnemers het rustig aan doen, want
de tijd en volgorde van binnenkomst
maakt eigenlijk niet uit. Voor elke
vletbemanning is er een eerste prijs
weggelegd. Deelnemers zijn onder andere de Bonnies, de Lodders, de Wurf
en Hildering.
De wedstrijden worden gehouden op
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond, respectievelijk 18, 19 en 20 juni,
en beginnen om exact 19.00 uur. Volgens de organisatoren is het publiek
dan tot ongeveer 22.00 uur verzekerd
van een boeiend spectakel. Indien men
dit evenement ooit een keer wil meemaken, moet men volgende week wel
gaan kijken. Door het Mabonplan
komt de vijver op het terrein van het
Vendoradopark te liggen, waardoor
dit evenement waarschijnlijk niet
meer georganiseerd kan worden. Dus
als het plan doorgaat, zal dit vermoedelrjk het laatste 'Rondje Vijverhut'
zijn. Volgens de organisatoren wordt
het in ieder geval een bont en boeiend
spectakel, 'een hoogtepunt in het kader van het vijfenzestig-jarig bestaan',
waarbij diverse jazzbands en koren
voor de tussentijdse ontspanning zullen zorgdragen. '
ting Casinospelen en Planconsult
Vastgoed B.V., zijn veroordeeld tot het
betalen van de kosten van het proces.
Bovendien mogen zij de huurder niet
storen in het 'vrij en rustig' genot van
het gehuurde, op straffe van een
dwangsom van ƒ250.000,- per overtreding.ADVERTENTIE

mooi.
geen
onderhoud
Weru kunststof ramen en deuren
verfraaien uw huisfstijlvoten
verantwoord.
Bovendien zijn ze onderhoudsvrij en
dat bespaart u tijd en geld.
Laat u eens geheel vrijblijvend
informeren bij het Weru vakbedrijf over
die vele andere doordachte
pluspunten
van Weru
ramen en
deuren.

ZANDVOORT - Gisteren
vierde mevrouw Maria Johanna Carolina Fehres-Smorenburg in Huize Bodaan haar honderdste verjaardag, waarmee zij de op
één na oudste bewoonster
van het bejaardenoord werd.
Deze eerbiedwaardige leeftijd is haar beslist niet aan te
zien. Zij oogt veel jonger, is
vitaal en heeft een gezellige
babbel. Wanneer ze echter
vertelt dat ze als ingezetene
van Heemstede met belangstelling heeft toegekeken,
toen Jhr. Mr. Dr. Roëll, Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland, met het
doorknippen van een lint de
Heemsteedse Dreef opende,
bedenken we, dat dit toch
wel heel lang geleden moet
zijn geweest. Aan de Dreef
stonden toen nog slechts
vier villa's.

Mevrouw Fehres werd geboren in
een nog steeds bestaand, fraai gerestaureerd pand aan het Spaarne
("Ik ben een echte mug", zegt ze
lachend), waar zij samen met haar
broertje en zusje een heerlijke
jeugd heeft gehad, in een goed gesitueerd gezin. Ze bezocht de rooms-katholieke meisjesschool en ging
daarna nog een paar jaar naar een
kostschool in Oerle bij Eindhoven.
Haar goede opleiding wierp vruchten af, want als telefoniste bij de
Bell-Telefoonmaatschappij, later
overgegaan in de Rijks-telefpondienst, gevestigd boven het politiebureau aan de Smedestraat, verdiende zij ƒ30,- per maand. Een in
die tijd heel behoorlijk salaris. Het
bood haar de gelegenheid, toe te geven aan haar zwak voor hoeden.
Mevrouw Fehres, 'Mies' voor intimi, herinnert zich nog een bijzonder mooi exemplaar dat zij eens
voor ƒ25,- kocht.

Ontsnapt
Zij heeft een goed leven gehad,
een fijne man met wie zij achtenzestig jaar gelukkig getrouwd was, en
een heerlijk huis aan de Heemsteedse Dreef, dat zij een jaar of zes
geleden, toen zij alleen kwam te
staan, verruilde voor het bejaardenoord. "Mijn dochter had kippen,
mijn man postduiven en ik honden", vertelt zij enthousiast. Dan
blijkt, dat haar genegenheid voor
deze viervoeters dateert uit de tijd
dat zij als tweejarige peuter .haar
middagslaapje deed op de grote
Sint Bernhard, die er voor zorgde
dat niemand m haar buurt kwam.
Maar ook paarden hadden haar liefde en dikwijls ging zij 's morgens
vroeg naar de manege aan de Linnaeuslaan voor een rit naar Zand-

• Mevrouw Fehres is de op één na oudste van de Bodaanstichting.
Foto: Berlott

voort, om daar, dikwijls met vrienden, langs het strand te galopperen.
Eigenlijk is het een wonder, dat
zij deze verhalen kan vertellen,
want haar ondernemingslust had
haar, toen zij drie was, bijna het
leven gekost. Ontsnapt aan de aandacht van het dienstmeisje wilde zij
eens kijken of het houten bootje,
waarmee zij in Zandvoort bij het
zwin speelde, ook op het Spaarne
kon varen. Prompt viel zij in het
water, gevolgd door haar één jaar
oudere broertje, dat haar wilde grijpen, en een toesnellende voorbijganger, die de zwemkunst niet
machtig was. Haar grootvader, die
in de Kleine Houststraat een winkel
in boter, kaas en eieren had, kwam
toevallig langs. Hij vroeg wat al die
drukte te betekenen had en hoorde
toen dat er twee kinderen Smorenburg in het water lagen. Zij waren
inmiddels op het droge, maar hun
moeder is door de schrik dagenlang
haar stem kwijt geweest.
"Kinderen hebben is het mooiste
wat er is", zegt mevrouw Fehres,
wijzend op hun portretten. Haar

dochter is haar ontvallen, haar
zoon woont met zijn gezin in Aerdenhout en staat haar met raad en
daad terzijde.
Tijdens ons gesprek blijkt, dat
het gezegde over het verplanten van
oude bomen niet altijd opgaat. Natuurlijk was de overgang van de
royale villa aan de Heemsteedse
Dreef, waar zij tot haar vierennegentigste heeft gewoond, naar haar
huidige appartement in het begin
erg groot, maar uiteindelijk heeft
zij het er nu best naar haar zin.
'Jammer' vindt de honderdjarige
het, dat het lopen de laatste tijd wat
moeilijk gaat. Met de nieuwe heupen, die zij een paar jaar geleden
kreeg, kon zij heel aardig uit de voeten. Nu loopt zij in haar kamer met
een stok. Op de valreep vertelt mevrouw Fehres, dat zij veertig jaar
dezelfde huishoudster heeft gehad
en dat die haar iedere week komt
opzoeken. "Schrijf dat maar in de
krant, en ook dat directeur Terpstra een schat van een man is".
Waarvan acte!
C.E. KRAAN-MEETH

Mannenkoor is uitgegroeid
tot een zeer hecht ensemble

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.

BURGERLIJKE STAND
Periode:
26 mei - 8 juni
Ondertrouwd:
Bosboom, Wim Robert en Jeurissen,
Silvia Christina Maria

Gehuwd:
Van Klingeren, EverfBert en Frank,
Alice Jane
Schmidt, Peter en Van de Koekelt,
Hendrika
Kroone, Marcel en Diependaal, Agnes
Mathilda Maria
NEDERLANDSE PROTESTANTEN- Huijer, Johannes Nicolaas en KraBOND
mer, Margaretha Catharina
Zondag 10.30 uur: Mevr. Ds. C.E. Offerhaus
Geboren:
Lot Theresia Elizabeth, dochter van :
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Decossaux, Roland Louis en Koster,
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en Elisabeth Geertruida
samenzang
Lizette, dochter van : Blokdijk, Jacob
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St. Peter en Van Hattem, Marianne CorCaeciliakoor
nelia
Laura Tatjana, dochter van : JongeKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, jan, Pieter en Smith, Annelies
Haarlem
Jeffrey, zoon van : Koree, Pieter en
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en Halderman, Elsje
bijbelgespreksgroepen
Amber Claire, dochter van : Passtoors,
10.30 uur: Morgendienst
Wilhelmus Franciscus Joseph en
19.00 uur: Avonddienst
Piek, Karin
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverdenking/bidstond
Overleden:
Haneveld geb. Grawingholt, KathariNED.CHR1STELIJKE
GEMEEN- na, oud 74 jaar
SCHAPSBOND
Seders geb. Van der Meij, Helena Maledere veertien dagen samenkomst op ria, oud 97 jaar
maandag 15.00 uur, tel: 14878
Los geb. Alblas, Wilhelmina, oud 97
jaar
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- Van Es, Petrus Bernardus, oud 76 jaar
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- Visser, Franciscus Albertus Christistraat 37 te Haarlem.
aan, oud 39 jaar
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- Vinex, Alain Victor René Marguerité,
tingen: B. van Rongen, Van Raep- oud 40 jaar
horststraat 36 te Haarlem, tel. Sneiders, geb. van Hunnik, Maagje
023-244553.
Margaretha, oud 89 jaar

JANV.D.VLUGT
GLAS& ISOLATIE SHOWROOM
KALVERSTRMT5-7 UMUIDEN-TEL 02550-30624
POSTBUS67-l970AB UMUIDEN

NPO geeft concert
in Hervormde Kerk
ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk te Zandvoort zal
donderdag 25 juni weer het
Foto: Berlott
Het optreden van de alt Myra Kroeze was een van de hoogtepunten van het concert.
traditionele zomerconcert van
het Noordhollands Philhar- Het Zandvoorts Mannen- een aantal leden van het koor de gele- de uitvoering van het bekende „Punimonisch Orkest worden ge- koor, dat in de komende genheid kreeg zich als solist te presen- culi Funicula" uit Mozarts „Zauberflöte" evenals de tenor Bob Duisterhof in
houden.
maand september vijf jaar be- teren.
het gloedvol gezongen „Jeruzalem"
De bariton Günter Schulte zong met van Adams. Het was jammer dat de bas
Dirigent is Lucas Vis, terwijl de kla- staat, gaf op vrijdag j.l. voor een koor
op uitstekende wijze zijn Alberl, van der Moolen in zijn solo wat
rinettist Jacques Meertens als solist goed gevulde zaal in de Her- solo inweer
„Die zwölf Rauber" van Chiga- mindur gedisponeerd bleek.
zal' optreden. Het programma omvat vormde Kerk, zijn eerste lu- roff evenals
Keur in „Kalinka",
werken van vier componisten: van strumconcert. De alt Myra twee werkenEwit
die het bij het publiek
Als instrumentaal intermezzo speelHaydn de Ouverture Covent Garden, Kroeze verleende als gastsolisgoed doen. Ook de tenor Hans Botman den Dico van Putten en Henk Tromvan Mozart het Klarinetconcert, van
Hellendaal het Concerto Grosso en te medewerking en de pianist boekte groot succes bij het publiek met mel op twee piano's op subtiele wijze
„A waltz for love" van G. Jansen. Als
van Schubert de Symfonie nr.3.
Henk Trommel verzorgde in
extra nummer was aan het programma
een
aantal
werken
de
muzikale
toegevoegd de uitvoering van „Vroeg in
Het concert begint om 20.15 uur.
de morgen" gezongen door Myra KroèToegangsbewijzen a ƒ10,- per persoon, begeleiding. Het geheel stond
ze te zamen met het mannenkoor en
ƒ5,- voor houders van een Pas 65 of een onder leiding van Dico van Putleden van het Zandvoorts VrouwenCJP, zijn vanaf heden verkrijgbaar op ten.
koor die zich op de orgelgalerij hadden
het VW-kantoor en op de avond van
Dat dit koor in de afgelopen vijfjaar
-'
het concert aan de kerk vanaf 19.30 tot een hecht ensemble is uitgegroeid,
ZANDVOORT - Afgelopen genesteld.
uur.
bleek al vóór de pauze bij de uitvoering maandag werd door een agent
afsluiting van het concert werd
van een aantal klassieke werken. De van het Zandvoortse politie- hetTerZandvoortse
volkslied gezongen
koorzang klonk zeer homogeen en de
waarbij ook het publiek zich van de
klankbalans was in prima evenwicht. korps een muskusrat gevan- beste
zijde liet horen.
Een hoogtepunt van dat programma gen. Het dier liet zich echter
was ongetwijfeld de fraai gezongen Alt niet al te gemakkelijk ver- Geconcludeerd mag worden dat dit
Rhapsodie van Brahms waarin de alt schalken.
concert, dat „elck wat wills" bood Myra Kroeze op een uitstekende wijze

Muskusrat bijt
politieagent

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

haar solo vertolkte en waarbij het koor
goed wist aan te sluiten. Voorts mag
zeker niet onvermeld blijven de uitvoering van „In Taberna" van Orff, waarin
de voor deze componist zo karakteristieke rythmische effecten op virtuoze
wijze werden gezongen.

17166

Het is genoegzaam bekend dat het
Zandvoorts Mannenkoor van alle
markten thuis is en met evenveel gemak het klassieke als het eigentijdse
repertoire ten gehore brengt, waarbij

Toen een collega een verkeersvest
over het dier gooide om het op te kunnen pakken, sloeg de rat toe, door in de
hand van deze agent te bijten. Ontsnappen was er echter niet meer bij
voor het dier. De muskusrat werd
overgebracht naar het asyl, de gebeten
agent naar een artsenpraktijk. Het
dier zal worden afgemaakt, en onderzocht worden op besmettelijke ziekten.
De politieman kreeg voor de zekerheid
een anti-tetanus prik en een penicilinekuur.

getuige de bijval van het publiek - een
succes kan worden genoemd en voor
uitvoerenden en bestuur een stimulans zal betekenen op de ingeslagen
weg voort te gaan. Zeker is dat het
Zandvoorts Mannenkoor aan kwaliteit
wint en Dico van Putten met het koor
een goede totaalklank weet te bereiken. Rest nog een woord van lof vqor
de uitstekende begeleiding van de pianist Henk Trommel.
'.
W. BERLOTT
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Ik vond mt Ik zocht op ie Brote Krocht
HERMAN HARMS
Foto Camera's
Lenzen
Flitsers
Diaprojectoren
Video
Apparatuur
Statieven
Lampen
Tassen +
Riemen
Vergroters
Chemicaliën
Diaraampjes
Diadozen
Albums
Lijsten
Fotofilms
Diafilms
8 mm Films
Videobanden
Audiocassettes
Batterijen
Pasfoto's
Portretfoto's
Bruidsfoto's
Ontwikkelen
Afdrukken
Enz. enz.

GROTE KROCHT 22 - ZANDVOORT

vooriaarscollectle
ruimen wij op
tegen sterk
verlaagde prijzen

een
waarschuwing
Soms horen wij ook: "niet gezien". Of:
"niet aan gedacht". Op tijd even ogen
laten controleren. En zo nodig: een
andere bril. En als u van ons een bon
krijgt zult u betalen voor een bril,
waarover u enthousiast zult zijn.

I

Grote Krocht 19, Zandvoort
Het is voor u even wennen
maar voor de kat zijn

„Erica" bloemen
altijd goed

DIEPVRIESKUIKENS
Ideaal!!! en het is
goedkoop

TIP VOOR VADERDAG
Langs het tuinpad van mijn
vaderen.
Rien Poortvliet
79,50

het alles onthullende verhaal van
hoofdverdachte

Grote Krocht 26
tel. 13529

COR van HOUT

24,90

ONZE HAVENS
door J. Th. BALK

.JErica"

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT

14,90

ïfe

Oude Goudse kaas. 500 gram

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN

Com. Slt gtnstraal 2c

GEOPEND
Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987
STUNTPRIJZEN GEDURENDE DE MAAND JUNI.
Kom geheel vrijblijvend kijken.

't staat in de krant
iedere week weer

SLAGERIJ
ARBOUW

Het Parool
vraagt

bezorgers

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

en

7,25
1,85
2,65

1/2 pond BIEFSTUK
1 ons CORNEDBEEF
1 ons ACHTERHAM
1 ons GEBR. GEHAKT

Belegen Boerenk(aas.
s. 500 gram '25,

Nu wordt het KASSA voor U
c f

SPAAR ONZE KASSABONNEN
GRATIS
Bij ƒ 100,- kassabonnen een LEVERWORST wilt U doorgaan
Bij ƒ 200,- kassabonnen 1 KILO KIPPEBOUTEN
Bij ƒ 300,- kassabonnen een ROLLADE van plm. 1 kg.

f

160.

Palmgworst.
150 gram 188

1

NU

Paarderookvlees
100 gram 2.15

95
.

Chocoladerepen,\
75 gram, m melk,
puur, melk-hazelnoot,
puur-hazelnoot, studentenhaverofwit.1.35

^

O25

r

NÜ'

«75

>VOOR

NÜ

2555.

Cötes du Ventoux.
Franse, rode wijn uit
het Rhône-dal. 4.50

NU 2

Aanbiedingen geldig t/m 13 juni 1987

w

kMaak

^SSJB^-

ECHT

EDS...JE PROEFT T!

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAkKER".

.

Chocolade musketflikken.
Zakje a 200 gram. 3-

Deze aktie is geldig tot 31 december 1987.

NU4VOOR'

Zachte sesambollen.
Zak a 6 stuks 1.95 ^ oc
_.__ ^
Ham-preisalade
|\ Bakje a 300
f gram 3.95

Uitsluitend kassabonnen van: SLAGERIJ ARBOUW

Aardbeien/slagroom
soes. Gevuld met
aardbeienbavaroise en
gegarneerd met een toef
slagroom en een verse aardbei.
4 voor 6.-

NU 2VOOR om

NU l?

vakantiebezorgers
Aanmelden:
tel. 17215

1,10
2,25
V* pond LEVERWORST
Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

c t

Fi|n of grof tarwe
volkorenbrood
„ Gratis gesneden
| 2 20/2.40

ERZUNN06I2082
WACHTENDEN VOOR U

HOGERE PRODUKTIE

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

WEEKEND REKLAME
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GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT, TEL. 02507-5734

OKfe?-SHOP

DE I

Extra belegen Goudse kaas. 500 gram 7.25 NU ^~

**.

100 voor

WEZENBEEK

Onze kazen rijpen op natuurlijke wijze in onze eigen pakhuizen onder de strengste kwaliteitskontrole.Wat betekent dat alle kazen pas na de juiste rijpingstijd verkocht worden.
x
En zo smaakt bijvoorbeeld onze belegen kaas ook werkelijk belegen en oude kaas ook
echt oud. Daardoor vind je bij
DIJde
deHema
Hemade
delekkerste
lekkerstekazen
kazenen
enbovendien
bovendientegen
tege de
^
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voordeligste prijzen. En uiteraard niet voorverpakt, maar altijd vers van 't mes.
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DIERENSPECIAALZAAK

Grote Krocht 24 - Zandvoort

yvenzicr
over ae prijs van onze Kazen.

50 voor
Geen bonk

GROTE KROCHT 17 - 2042 LT ZANDVOORT

Leerdammer kaas. 500 gram 7.45 NU

Geopend
'dinsd. t/m .
zat.
10.00-18.00,vrijdag
koopavond, ~
zon. en ma.,
13.00-18.00 .

wi&t 'n

OPTIEK SLINGER

De ontvoering van
ALFRED HEINEKEN

Grote
Krocht 20B
t.o.
Albert Heijn.
Tel. 15697;

Maten 38 t/m 50

gedipl. oogmeetkundige o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

. Grote Krocht 25
tel. 144O4

Het kleinste
winkeltje
\rnet de
meeste
spullen.

zelf de lekkerste tompoucen.zon"der bakken of koken.
A75
Doos a 6 stuks 3.25
M»J f.

HEMA
EchtWaarVoorJeGeld

Vrijdag en zaterdag
KOKOS
SCHUIMTAARTJE
g 7*5
Vanaf dinsdag
'
KONINGSKRONEN
,1,45

Echte Bakker Balk
Hoge weg 28

Gevraagd voor

schoonmaakhulp
(v.d. ochtenduren)
Kerkstraat 15
Tel. 12253

VERBOUWEN??
Aannemersbedrijf

F. M. SCHILDER
verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij
o.a. kozijnen en ramen monteren met
speciale tochtprofielen?

zowel in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!
Telefoon 023-360929

l WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 11 JUNI 1987

Klaas Koper ziet wielerklassieker Parijs-Roubaix vol vertrouwen tegemoet

'Zitvlees is nog belangrijker dan het materiaal'
ZANDVOORT - Zondagochtend rond half vijf is het uur
van de waarheid aangebroken
voor de zes Zandvoortse amateur-wielrenners Klaas Koper, Cees Hoedt, Piet Visser,
Kees Bruin, Jan Verburg en
Karel Hulshof. Goed geoliede
fietsen, een tasje met reservebanden en wat gereedschap,
opgewarmde spieren en de lust
om de rit te volbrengen zijn de
enige hulpmiddelen waarmee
[zij het moeten doen, om hun
eigen Parijs-Roubaix onder de
'wielen door te jagen.
Afhankelijk van het weer kunnen de
.renners heel wat ontberingen staan te
wachten op het lange traject, waarbij
vooral de landweggetjes voor verras.singen kunnen zorgen. Uit de woorden
van Klaas Koper valt op te maken dat
eigenlijk geen enkele weersomstandigTieid ideaal is. "Als het een tijdje droog
'is geweest, is het daar behoorlijk stoffig, maar als het heeft geregend zijn de
kasseien spekglad". Omdat zowel rijder als fiets door de trillingen door het
ongelijke wegoppervlak zwaar op de
proef worden gesteld, vormden de negentien stroken kasseien, 36,6 kilome'ter in totaal, de grootste boosdoener op
|het traject. "Wij zijn met negentien
deelnemers van de Rijwiel Toerclub
.Olympia uit Amsterdam en daarbij is
'dan nog Karel Hulshof gekomen, die
zich individueel had ingeschreven.
Tijdens de hele rit proberen wij zoveel
mogelijk bij elkaar te blijven, zodat je
elkaar wat kan ondersteunen. Dat is
heel belangrijk, met name voor degehen die anders achter dreigen te blijven. Maar op die kasseien moet je wel
in je eigen tempo rijden, net als bij
klimmen. Als je daar gaat inhouden
om op een ander te wachten, ga je
stuk. Je raakt elkaar dan wel een tijdje

kwijt, maar wij hebben afgesproken wij wel een cafeetje op voor een korte
dat wij naderhand weer op elkaar pauze. Dat is veel leuker".
wachten, zodat wij in ieder geval de
laatste honderd kilometer weer samen
Eventuele volgauto's worden dit
kunnen rijden".
keer gedwongen een andere route te
volgen. Dat is volgens Klaas ook wel
Vooral vanwege de kasseien gaat er nodig om het grote aantal wielrenners
ook een tasje met gereedschap en re- voldoende ruimte te geven. In totaal
serve-onderdelen mee. "Ik neem in ie- hebben zich ongeveer drieduizend
der geval materiaal mee om gebroken deelnemers aangemeld, waaronder
spaken te kunnen vervangen of bij- honderd tweeëndertig Nederlanders.
voorbeeld een ander pedaal op te kun- Van elke wielerklassieker wordt wel
nen zetten. Want ook die kan breken". een rit voor amateurs georganiseerd,
Maar deze behoort echter niet tot het die erg in trek zijn bij de renners.
reservemateriaal. "Ach, er is altijd wel Daarnaast wordt door de stichting
een boer met een oude fiets, bij wie je - Euraudax elk jaar in een ander land
als het moet - een pedaal kunt lenen. een tocht van ruim tweehonderd kiloMaar dan moet je natuurlijk daar wel meter gehouden, vooral ter verbroedeeen sleutel voor hebben, want die is ring van de Europese amateur wielmeestal in de verre omtrek niet te vin- renners. Het betekent voor hen ook
den. En als er zoveel fout gaat, dat het een jaarlijks uitstapje. Dit jaar is Neniet meer mogelijk is om te repareren, derland aan de beurt, maar omdat de
kun je misschien de hele fiets wel le- leden van Olympia toch ook nog in het
nen. Zo ben ik ook een keer op een buitenland wilden rijden, werd beslogeleende damesfiets over de finish ge- ten deel te nemen aan Parijs-Roubaix.
komen. Dat was bij een rit in Nederland. Ik lag in vijfde positie maar een
"Het gaat er niet om, om te winnen.
paar kilometer voor de finish ging Het gaat vooral om de lol en om de
mijn fiets stuk. Dan kun je gaan jan- sfeer. Het is eigenlijk één groot vrienken of doorgaan. Toen stond daar een denpeloton. Het zijn vaak ook wat ouvrouw langs de kant aan wie ik ge- deren die deelnemen, vooral duursporwoon heb gevraagd: 'Mevrouw, mag ik ters. Bij hen is ook die jeugdige agreseven uw fiets lenen'. En dat kon. Na- sie eruit, waardoor er veel kameraaddat ik gefinisht had, heb ik hem weer schappelijker met elkaar wordt omgeteruggebracht. Zo heb ik wel mijn vijf- gaan. Zo ook in onze groep. Wij gaan
de positie kunnen behouden".
ervan.uit dat wij de problemen samen
oplossen. Daarom sturen wij ook de
minder sterken vooruit, dan weten wij
tenminste dat zij niet achtergebleven
zijn. Het is samen uit en samen thuis".
"Ik vind het een uitdaging om overal
zelf een oplossing voor te kunnen vinden, hoewel de fiets niet het grootste
probleem vormt. Dat is wel 'zitvlees',
dat moet je opbouwen. Maar je ziet
Het is voor Klaas Koper bepaald
soms renners die een eigen volgwagen niet de eerste wielerklassieker. Zo nam
hebben, zodat zij geholpen kunnen hij eerder al deel aan onder andere
worden zodra er iets stuk gaat, maar Luik-Bastenaken-Luik. Op Parijsik zelf houd daar niet van. Die auto -Roubaix bereidt hij zich al enige tijd
neemt dan vaak ook nog brood voor voor, door gemiddeld een paar honhen mee. Wij houden dat liever zelf bij derd kilometer per week te rijden. Zo
ons en als wij honger hebben zoeken reed hij bijvoorbeeld twee weken gele-

ZANDVOORT - De helft van
het 17e Zaalvoetbaltoernooi om
de „Zandvoortmeeuwen Cup"
zit erop en er begint aardig tekening in de strijd te komen.
Zo zijn er nog teams zonder
puntverlies en hebben zich bijna gekwalificeerd voor de
kruisfinales. Doch ook is er
nog een groot aantal ploegen
dat kans heeft voor plaatsing
voor de finale-avonden. Dat betekent dat er weinig krachtsverschil is. De organisatie is tot
op heden erg content met het
verloop van het toernooi. „We
mogen niet klagen over de belangstelling en zijn erg tevreden. De strijd is wat rustiger en
vriendelijker geworden, alhoewel de wil om te winnen blijft.
En dat is goed," zegt Hans
Jongbloed.

• Pieter Visser, Jan Verburg, Klaas Koper, Kees Bruin en Kees Hoedt (v.l.n.r.) hebben zich goed voorbereid op de lange
tocht. De zesde Zandvoortse deelnemer, Klaas Hulshof, oefende deze week nog in het buitenland.
Foto:Beriott

den een tocht rond het IJsselmeer met
een totale afstand van 335 kilometer.
"Ik houd vooral van lange ritten, want
na honderd kilometer vind ik het pas
echt leuk worden. Dan raak ik goed
warm gedraaid".

gen, maar voor de finish wordt bereikt,
zal er heel wat werk verricht moeten
worden. "Daarop moet je je instellen",
aldus Klaas Koper. "Zo'n tocht is toch
wel iets bijzonders, in vergelijking met
de ritten die wij anders rijden". Hij is
niet bang, in de bezemwagen te belanDe tweehonderd veertig kilometer den. "Die kun je beter niet vlak achter
van deze klassieker verwacht het je hebben, want als je die ziet, weet je
groepje in ongeveer tien uur af te leg- dat je fout zit".

"Ik zie wel waar het schip strandt",
voegt hij er voorzichtigheidshalve aan
toe. Maar in zijn hart is Klaas ervan
overtuigd, dat hij en de andere Zandvoorters de finish zullen halen.

JOAN KURPERSHOEK

Zaalvoetbaltoernooi raakt
in een beslissend stadium
tenbeurs. De Nihot veteranen raakte
een punt achterop door een 3-3 gelijkspel tegen Zandvoort Centrum maar
blijft kanshebber. Ook Rabbel Boys
verspeelde een punt, 2-2 tegen de Gemeente, doch doet ht tot nu toe verrassend goed.

cils speelde een wedstrijd minder en
staat er relatief beter voor. Play In herstelde zich van een eerder opgelopen
nederlaag, door het nog ongeslagen
Smit Sportprijzen knap met 3-2 te verslaan. Beide teams maken deel uit van
de kopgroep. HB Alarm begon dit toernooi matig met twee nederlagen maar
komt er beter in. Eerst een overwinIn de hoogste regionen A gaat het de ning op Play In gevolgd door een fraaie
Klikspaan zeer voor de wind. Vier wed- zege, door middel van goed zaalvoetstrijden en evenzpvele overwinningen. bal, op Textlite, 5-2. Voor HB Alarm is
Tegen 't Hemeltje, na veel spanning het nu nog mogelijk.
een 4-3 zege voor De Klikspaan. De
De komende week wordt er, zie onstrijd tegen Nike Sportshop gaf tot tien
minuten voor het einde zeer behouden derstaand programma, volop gespeeld
spel te zien met een 1-0 voorsprong en gaan de eerste beslissingen vallen.
voor Nike. Toen sloeg de vlam in de Uit dat programma blijkt dat er elke
pan en in de slotfase trok de Klikspaan avond wel een spannende zaalvoetbal
toch aan het langste eind met 4-2. Nike partij te wachten staat, waardoor het
zal het moeilijk krijgen om zich te zeker aan te bevelen is een bezoek te
plaatsen. Peter Korver Sport kwam te- brengen aan de Pellikaan Sporthal.
gen St. Tropez niet verder dan een 2-2
gelijkspel maar volgt goed.
Programma
gen Scandals werd het een enerverende partij, welke een 5-4 zege opleverde
voor Zandvoort Centrum. REA had
nog kans maar verloor met 5-3 van
Scandals. Met nog twee minuten te
gaan leidde REA met 3-2, doch Scandals perste er een fantastische eindsprint uit en zegevierde alsnog met 5-3.

In de tweede klasse A is de strijd
enorm spannend en zijn er minimaal
vijf teams die nog in aanmerking komen voor twee finale plaatsen. Luykx
Verhuizingen behoort daarbij, ondanks een kansloze 4-0 nederlaag tegen
Nihot. Nihot voegde zich daardoor ook
in de top. Auto Versteege is door een 40 zege op Luiten BV eveneens niet uitgeschakeld en Aurora maakte indruk
Om nu eens met de veteranen/recre- tegen Geerling gezien een 7-4 winst.
anten te beginnen kan vastgesteld worIn 2B is de spanning veel minder
den dat in A The Hairshop na drie
wedstrijden het volle pond heeft ge- daar twee teams boven de rest van het
haald. The Hairshop won voor de der- veld uitsteken. Turn Turn lijkt vrijwel
demaal, maar met veel moeite (2-1) van verzekerd van een plaats bij de laatste
Pim Janssen Olds, dat daardoor vrij- vier, mede door de vierde zege op rij.
In 1B zijn er ook nog wel vijf ploegen
Donderdag: 18.45 uur Nihot vet. - Gewel uitgeschakeld is. De Klikspaan vet. Bakkerij E. Paap was te zwak voor
behouden een kans door Lippies ver- Tum Tum en verloor met 7-1. Zand- die een kans maken. Stam Fashion meente Zandvoort; 19.30 uur The
rassend met 6-3 te verslaan. Banana voort Centrum kwam driemaal in het speelde voor de tweede maal gelijk, 2-2 Hairshop - De Klikspaan vet.; 20.15
blijft in de race door een 4-2 zege op 't strijdperk en behaalde zes punten. Te- tegen Cecils, maar staat bovenaan. Ce- uur Nihot - Auto Versteege; 21.00 uur
Vraagteken en York Optiek is eveneens een gevaarlijk team en klopte gemakkelijk Lammers Boys met 8-4.
Wim Koene won dit Pinksterweekend twee prijzen.

Wim Koene fietst zich
tweemaal in de prijzen
UITHOORN - Het Pinksterweekend is voor wielrenner
Wim Koene bijzonder succesvol geweest. Eerst behaalde
Koene in de Ronde van Uithoorn een eerste plaats'én op
tweede Pinksterdag sprintte hij naar een fraaie derde plaats
in Andijk.
In de Ronde van Uithoorn over 50
kilometer gingen 90 liefhebbers van
start. Na tien ronden sprong de Lissenaar Duivenvoorde weg en kreeg
de attente Wim Koene mee. Een
aantal ronden later voegden zich
daar vijf man bij en de zeven man
sterke kopgroep is niet meer teruggezien. De samenwerking was dermate goed dat het peloton een ronde werd gelapt en af kon stappen.
De zeven man streden in de slotfase
voor de eindoverwinning en de demarrages volgden elkaar snel op.
Elke uitlooppoging werd direct tenietgedaan maar toen Wim Koene
aanzette en wegsprong werd de
voorsprong snel opgebouwd naar
honderd meter. Ondanks verwoede
pogingen van de zes man bleef Wim
Koene weg en greep een fraaie overwinning.
In Andijk bevestigde Wim Koene
de goede vorm waarin hij verkeert.
150 deelnemers vertrokken voor
een wedstrijd over 70 kilometer en
het werd een zware wedstrijd mede
door de harde wind. 27 renners wisten zich uit het peloton los te werken waarvan er tenslotte 20 over

Spuitbussen niet
gewenst bij NS

bleven. Met nog 25 kilometer te
gaan ook in deze rit vele demarrages. Nu lukte het niemand om weg
te blijven en kwam het op een eindsprint aan. Met nog vierhonderd
meter te gaan zette Wim Koene aan
en vlak voor de streep wisten twee
man hem te passeren maar de derde plaats was er niet minder knap
om.
In deze beide wedstrijden toonde
Wim Koene in goede vorm te zijn en
dat stemt hem erg tevreden met de
Nederlandse
kampioenschappen
van aanstaande zaterdag in het
vooruitzicht. „Het was een goed
weekend, mede door het prachtige
werk van mechanicien Nico Gijzelaar. Er bleken wat scheurtjes in de
fiets te zitten en hij heeft dat gerepareerd, wat tot in de nacht werken
betekende. Mijn fiets zwabberde
wat en dat is' er nu uit. Dus ik ben
hem daar erg dankbaar voor," aldus
Wim Koene, die er zin in heeft aanstaande zaterdag. „Ik probeer daar
naar toe te pieken. Dit weekend
ging het erg goed en het bleek dat ik
de macht heb om voorin mee te
kunnen doen".

Teleurstellend zijn de resultaten in
3B van de Amsterdamse Effectenbeurs
veteranen. Na vijf wedstrijden nog niet
één overwinning en daardoor geen
kans meer, maar gezellig blijft het wel
bij dit team. In deze klasse gaat Imex
aan de leiding en wordt gevolgd door
Rinko dat zich na een nederlaag herstelde via een 5-2 overwinning op Effec-

Truckstar
Festival

Op 13 en 14 juni organiseert Truckstar Magazine in samenwerking met
het circuit van Zandvoort het 7e Jakobs Truckstar Power Festival op de
Zandvoortse racebaan. In twee dagen
rijd komen er ongevesr 700 vrachtwagens bij elkaar en 40.000 toeschouwers.
In een bijna non-stop show van 36 uur
volgen races, muziek en vele andere
festiviteiten elkaar snel op. Hoogtepunten op sportief gebied zijn zonder
meer de truckraces met als topper een
wedstrijd met vele internationale deelnemers. Zo zal bijvoorbeeld de Zweed
Slim Borgudd, ex-drummer van de
formatie Abba en voormalig Formule
1-coureur aanwezig zijn. Ook van de
partij op Zandvoort is de huidige Europees kampioen Mei Lindsey en ook
de Engelsman Eric Bacon, de winnaar
van vorig jaar, zal meerijden. Naast de
'reuzen van de weg' is er ook een historisch overzicht van echte oude legervoertuigen.
Op zaterdag 13 juni begint het programma al om 8 uur en duurt de
gehele dag. Op zondag 14 juni starten
de activiteiten om 10 uur en zal 's
avonds om 18 uur worden besloten met
een defilé van alle aanwezige voertuigen. De toegangsprijs bedraagt per
dag ƒ12,50, voor kinderen wordt ƒ7,50
gerekend. Een weekendkaart kost 20
gulden, voor kinderen half geld.

Goede vangsten
Zeevisvereniging

' ZANDVOORT - Een conducteur
van de Nederlandse Spoorwegen pakte
maandag twee jongeren op, die een
treinstel met verfspuitbussen en viltstiften hadden bewerkt.

ZANDVOORT - De Zeevisvereniging Zandvoort hield
donderdag wederom een wedstrijd. De resultaten waren boven verwachting.

De jongens, beide afkomstig uit Breda, werden door de politie opgehaald
«n naar het bureau gebracht voor verhoor. Hiervoor meldde zich ook een lid
van de spoorwegpolitie. Later zijn beide bij hun vader afgeleverd, met wie zij
'n Zandvoort op vakantie zijn.

De viswedstrijd vond plaats op het
noorderstrand. Het weer was uitstekend, zo ook de vangst. Alle deelnemers vingen goede paling en - levende
- bot. De uitslag werd als volgt: 1. Rob
Dröse; 2. Henk Bluijs; 3. Herman Hogkamer.

• De 'reuzen van de weg'

*•r.

ZANDVOORT - Ook dit jaar
zal weer de traditionele Midzomernachtloop van Zandvoort
gehouden worden, over een afstand van acht kilometer. Tijdens en na deze loop, op vrij-,
dagavond 26 juni, zal er in hét
dorp veel vertier zijn met on-'
der andere 'levende' muziek.'

Zitvlees

Bezemwagen

Olympia houdt voof
de zesde keer een <
Midzomernachtloopf

De Midzomernachtloop heeft altijd
een zeer bijzonder karakter gehad,
door het late uur van de start. Deze^
vindt plaats bij de Rotonde, 's avonds,
om 23.00 uur en als vanouds wordt"
daarbij op flink wat lopers gerekend..
Het evenement vindt plaats in het kader van het Midzomernachtfestival.
'De leden van het Zandvoorts samen;
werkingsverband, waarbij Horeca en
Middenstandsvereniging zijn aangesloten, zullen - tijdens en na de Midzoj
mernachtloop - zorg dragen voor vee$
vertier in het dorp, onder andere met
vele terrasjes met levende muziek', al;
dus de organisatoren. Zij hopen dan.
ook dat op 26 juni de zomer echt zal
zijn aangebroken, zodat iedereen ten
volle van sport en vertier kan genieten.
,<
De organisatie berust bij de leden
van de rijwieltoerclub Olympia, die
jaarlijks het initiatief neemt tot diverse loop- en fietsevenementen in Zand;voort. Voor de Midzomernachtloop is
voorinschrijving a ƒ7,- per persoon"
mogelijk bij alle kantoren van het
Haarlems Dagblad alsmede bij d|
strandpaviljoens Trefpunt (No.8), Ma>
ritime (No.9) en Seagull (No.10). Op2&
juni kan vanaf 21.00 uur ingeschreveï)
worden aan de kassa's op de Rotonde,
ƒ7,50. In het inschrijfgeld zijn inbegrëï
pen: een consumptie ter waarde van
ƒ2,-, een herinneringsvaan en een
lichtstrip voor het massaal verlichten
van de route.
r
Grillbar Keur - Scandals; 21.45 uur St*
Tropez - Hong Kong; 22.30 uur Bax,
Zeefdruk - De Klikspaan.
f
Vrijdag: 18.45 uur Luiten BV -,
Luykx; 19.30 uur Zandvoort Centrum;
vet. - Bluys; 20.15 uur York Optiek -r
Pim Janssen Olds; 21.00 uur Tum Tunï
- DVS; 21.45 uur Play In - Cecils; 22.30
uur Stam Pashion - Smit Sportprijzenl
Zondag: 10.30 uur 't Vraagteken vLippies Boys; 11.15 uur 't Hemeltje •*Peter Korver; 12.00 uur The Hairshop ?
Banana vet.; 12.45 uur TZB Sports Cug.
- Geerling Autoservice; 13.30 uur REA<
- Bakkerij E. Paap; 14.15 uur Rabbe£
Boys - Rinko; 15.00 uur Reprox - HB.
Alarm.
$.
Maandag: 18.45 uur Bloemen H. vi
Baekel - Geerling; 19.30 uur Pim Jans?
sen Olds - Lammers Boys; 20.15 uu£
Nihot vet. - Imex vet.; 21.00 uur Zand»
voort Centrum - Tum Tum; 21.45 uijfNike Sportshop - Hong Kong; 22.3ff
uur Textlite - Big Mouse.
'**
Dindag: 18.45 uur Keurglas rij E. Paap; 19.30 uur De Klikspaan ve*J
- Banana vet.; 20.15 uur Effectenbeurs
- Gemeente; 21.00 uur Aurora - Nihot;
21.45 uur Cecils - Smit; 22.30 uur Pim
Janssen - De Klikspaan.
Woensdag: 18.45 uur DVS - Scandals; 19.30 uur York - 't Vraagteken;
20.15 uur Bluys - Rinko; 21.00 uur Auto
Versteege - TZB Sports Cup; 21.45 uur
't Hemeltje - Bax Zeefdruk; 22.30 uur
Textlite - Stam Fashion.

Verrassend veel sfeer en spektakel
tijdens internationale Pinksterraces

ZANDVOORT - Ondanks de
matige en wisselvallige weersomstandigheden werden de
Pinksterraces op het circuit
van Zandvoort uitstekend bezocht. Rond de vijftienduizend
toeschouwers begaven zich
naar de racepiste en kwamen
zeker aan hun trekken. De gehele middag stond er een zeer
aantrekkelijk programma te
wachten en meer dan tweehonderd coureurs gingen er keihard tegen aan waardoor veel
spektakel. Zandvoorts succes
was er voor Frans Vörös die in
de Produktietoerwagens divisie II met een overwinning uitstekend voor de dag kwam.
Vanaf de eerste start tot aan het laatste finish kregen de vele toeschouwers
uitstekende races te zien. In de eerste
race was het al raak. De nog natte baan
met daaraan toegevoegd olie, verloren
door de racewagens en dat leverde een
aantal slippartijen op. Doch de coureurs lieten zich van de goede kant zien
en herstelden zich steeds bekwaam.
Die eerste race leverde een overwinning op voor Charles Zwolsman voor
Huub Onderstal. Voordat de Formule
Ford 2000 aan de start verscheen eerst
nog een enorm veld van Porsches uit
Engeland. De strijd in de Europese
Formule Ford 2000, die grotendeels bestaat uit Formule 3 maar wat minder
opgevoerd, werd een enerverende wedstrijd. Favoriet Paul Warwick, winnaar
van de eerste race in België zou er niet
aan te pas komen. Van de Nederlanders had Allard Kalff een uitstekend
start wat niet van Gerald van Uitert
kon worden gezegd. Van Uitert zette
echter de achtervolging in en leek aansluiting te verkrijgen. Jammer genoeg
werd hij geschept door een coureur en
hij belandde naast de baan en moest
teleurgesteld opgeven. De Fin Jirky
Jarviletto nam de leiding en stond die
niet meer af. Allard Kalff reed ijzersterk naar een gave derde plaats, terwijl Paul Warwick met een zesde
plaats genoegen moest nemen.
In de supertoerwagen groep A was
Arthur van Dedem de grote favoriet en
maakte dat ook waar. Jeroen Hen was

• Allard Kalff reed naar een mooie derde plaats in de Formule Ford 2000 klasse.

de enige die Van Dedem partij had kunnen geven maar moest van de laatste
rij starten daar hij door wedstrijden in
België zaterdag niet had getraind.
Daardoor was er van spanning om de
eerste plaats geen sprake maar wel genoot het publiek van de fantastische
inhaalrace van Jeroen Hen die hem
toch een uitstekende derde plaats opleverde. Arthur van Dedem werd dus eerste met de BMW M3 gevolgd door
Hans van de Beek en Jeroen Hen met
de Commodore. In de 1600 klasse was
de zege voor Mike van de Raad.
'Acht en dertig coureurs om de Toyota Cup bleek te veel van het goede. Wel
enorm veel spektakel en auto's deur-

kruk tegen deurkruk maar door veel
geduw en gebots vrijwel elke ronde een
andere leider. Zo werden de eerste drie
koplopers, na enige ronden gewoon de
Tarzanbocht ingedrukt en bij het vorderen van de strijd bleven er weinig
coureurs over. Twaalf coureurs haalden het einde niet maar uiteindelijk
ging de zege naar de bekwaam rijdende
John Scholten voor John Postma. De
leider in het klassement om de Toyota
Cup Frans Verschuur kwam in dit geweld tot een vierde plaats.

Foto Bram Stijnen

ding over en heeft die niet meer afgestaan. In zijn Ford Sierra Cosworth
stond Ruitenbeek de kop niet meer af
terwijl Henny Hemmes fraai de tweede
plaats opeiste. In de wat lichtere divisie II was Fred Krab snel vertrokken
maar kreeg al snel Frans Vörös achter
zich aan. Vörós wachtte het goede moment af en na de kop genomen te hebben reed hij naar een prima eerste
plaats. Krab en Frank Eglen vochten
een verbeten duel uit om de tweede
plaats die uiteindelijk eindigde in hef
voordeel van Eglen.

In de Produktietoerwagens Groep N
Al met al waren het uitstekende wed1
divisie I vertrok Henny Hemmes het
snelst gevolgd door Arie Ruitenbeek. strijden met veel spektakel waarvoor
Ruitenbeek nam na een ronde de lei- de toeschouwers zeker willen komen,
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Naadloze beha, o.a. in blue
enroze.Mt.70-80Aen
70-85B.

9.75

Beha met kanten cups.Wit
enskin.Mt.80-100B/Cen
80-90D.

NU 2 VOOR 10-75

Tricot jongenspyjama met
korte broek, 100% katoen.
Div. dessins en kleuren.
MU28.
14.75
Mt. 140-152. 16.75
Mt. 164-176. 18.75
NU 2- GOEDKOPER

NU 2 VOOR

Herenshirt met korte mouw.
Pol/katoen in uni of streepdessin. Wit, bleu, geel, mint
of paars. Mt. 37/38 t/m
43/44.
4O*7C
6 5

NU 13?5

Meisjes- en damesslips in
div. modellen en kleuren.
Mt. 104-164 en 36-44
1.75
NU 3 VOOR

Dames T-shirt met korte of
aangeknipte mouw. 100%
Katoen. Div. kleuren. Mt.
38/40 t/m 46/48.

4zs

Poloshirt, uni of gestreept.
In div.aktuele modekleuren.
Mt. 46-56.
19.75

NU

16?5

Tricot kleuterpyjama met
korte broek. Div. dessins en
kleuren. Mt 98-116.
12.75

NU

10?5

Reactor koffiezetapparaat
voor max.12 kopjes. 60.-

Nu

52?°

Baby sweatshirt, katoen/
polyester. In wit, blauw of
geel. Mt. 68,74 en 80.

975

NU S?5

Set a 3 aluminium bombé
pannen. 014 cm. 7.75
016 cm. 8.75
018 cm. 10.75.
27.25

ALS

Hoogglansverf voor binnen
en buiten. In vele kleuren.
5ltr.60.-NÜ51.2 Itr. 28.75 NU 24.75
750 ml U.75,12.75
NU 1.75 GOEDKOPER
250 ml. 5.50/6NÜ 75 C GOEDKOPER

Voor al uw schilderkarweien:
lnh.750ml:
Kwastontharder 5.Peut3.50
Kwastreiniger 4.50

Alles over ballet of over
dansen, met talrijke stap voor
stap illustraties. 6.75

NU 50C GOEDKOPER

!nh.2liter:
Peut 7.25
Kwastreiniger 9.25

NU

NU 1.- GOEDKOPER

Ferro hifi stereo audio
cassettes'.
5Stuks.van90min.14.75
Aardewerk borden met
fantasiedecor.
Diep of plat bord. 2NÜ 6 VOOR 10.Ontbijtbord.1.50
NU 6 VOOR 7.75

Compactluiers,30 stuks
per pak. 5.75

NU 2VOOR

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

Rsfeéf

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)

. v;

Geranium- 50
stek 3r

-'"V -•~••

*

%^ 7aai

Schoolagenda met div. sporten popfoto's.
m «jj
Mini-wereldontvanger met
FM, MW, LW en SW ontvangst.
Inci. draagriem en etui.

7HO

HEMA

N» 67?°

- Echt WaarVoorJe Geld-

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

4vooRiOr-

:-:i!iUi:>

Slotman &
van den Bos

A'Nar« »

Zomerplanten o.a.

MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN
Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken -opgevulde bloembakken

Haal de zon
in huis ~•' "' '
met een bloemetje

van

DIV. BLOEMBAKKEN
ROODSTEEN
GRIEKS AARDEWERK

bij
BLOEMENHUIS

Hondenkapsalon „

J. BLUYS

gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507 -1 30 77
Lorentzstraat 158-Zandvoort

Haltestraat 65
* De Jubileummarkt wordt
gehouden op 27 en 28 juni.
Centrum Zandvoort. U komt
toch ook langs onze geldcycloon. Steun de Z.O.V.
* Drs. Judokus houdt op 1819-20 juni geen spreekuur.
Voor spoedgevallen kunt u
bellen naar de Vijverhut.
FLAT OF HUIS TE HUUR
GEVR. Tel. 02507-19357.
* Gaby gefeliciteerd met het
behalen van het MAVO-diploma. Papa, Mama, Sandra.
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein.

Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ 51ƒ 7,50 p.d.
5 films ƒ25 p.week
Verhuur movie-boxen.

* 2-pers. bedden te koop
gevraagd. Tel. 16505.
* Af te halen: opbergmeubel, palissander, 250x45. Tel.
15413.
* Avondje uit??? Dan naar
het Zandvoorts Kinderkoor op
vrijdag 26 juni in de Geref.
Kerk, 20 uur. Toegang slechts
* Bob gefeliciteerd met je
bevordering. Marian, Gaby,
Sandra.
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen.
Tevens wit-, schilder- en behangwerk. Vraag vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-339793.

Koop een tas bij de man
die hem repareren kan.

Gun schoenen een 2e ronde.
Weggooien is zonde!

o-IÈ^
0

geranium^/
4 ft'

Micro-advertenties voor zakenman en particulier Kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hei
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordi
ƒ2,50 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

J. van Campen & Zn., Corn. Slegersstraat 2
voor al uw schoenreparaties en sleutelservice!

02507-18225

'i v-

-*J%

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

5 Stuks van 60 min. 9.75

^

*&\ «31-

3 VOOR 10,-

12?5

NüS?5

Aanbiedingen geldig t/m 13 |uni '87.

Kwekerij P. van KLEEFF

NU

Tel. 14534.

GARAGE TE HUUR
TEL. 02507-19357
* Geslaagd: jongens en
meisjes v.d. Zocherschool in
Oven/een. Van harte gefeliciteerd, wij zijn trots op jullie.
B.K.
* Gevraagd huish. hulp, 3
uur per week, 3-k. app. te
Zandvoort. Reacties na 19
uur 17152.
* Gevraagd portable kleuren-t.v., moet nog goed zijn,
niet te oud en kleine hondenmand. Tel. 16017.
* Gratis: toegangskaarten
voor een rondje Vijverhut, alleen geldig op 18-19-20 juni.
P. Visserman, Korte Duinstr.
798, Zandvoort.
* Handbalvrienden hartelijk
bedankt voor alles bij mijn afscheid als bestuurslid en
jeugdcommissielid. Herman
Wardenier.
* Hans gefeliciteerd met je
bevordering. Fam. Arnoldi.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* Het hele jaar door is het
gezellig bij de Verg. „Vrouwen van Nu". Wordt lid of
vraag eens inlichtingen via
tel.nr. 14462.

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub.
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II. Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.
•*• Maria Basisschool organiseert 12 juni een fancy-fair
van 19-23 uur voor jong en
oud. Gratis toegang. U bent
van harte welkom.
* Meiden van het Vrouwenkoor veel succes gewenst op
18,19 en 20 juni. Namens alle
fans. Gerard.
* T.k. 20 vierkante meter
grenen vloerdelen ƒ 100. Tel.
17862.

DE SPECIALIST IN AL uw
BLOEMWERKEN

Zandvoort, tel. 1 20 60

* Originele Solex voor liefhebber. Bod gevraagd. Tel.
na 19 uur: 14993.
* Perzisch tapijt, Beloutsch,
80x125 cm, ƒ175. Tel. 023247371.
PINKSTEREN VERREGEND?
Bij

* Tennisracket
medium
ƒ 49,50; tennisschoenen mt
44/45 met neus- en hielversterking en tennisprofiel ƒ 75.
Tel. 023-247371.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

Molenaar

H

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

OKfef-SHOP

DE I

:

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518 *
Deskundig advies.
^
Voor ai uw

Gom. SMgwmtnM 2e

GEOPEND

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur

vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
voor al uw timmer- en onderCorn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987
houdswerk. Tel. 023-364168,
is het het hele weekend
Voor al uw reparaties, altijd eerst gratis prijsopgave,
b.g.g. 023-381378.
droog geweest!
gehaald en bezorgd.
*
T.k.
2
plav.
salontafels,
Broodje Burger
140x100, 100x100, ƒ75 p.st.;
Schoolstraat 4 - Tel. 18789 Auping spiraal, als nieuw,
• Reflectanten op adverten- 140x200, ƒ25. Tel. na 19 uur VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
ties onder nummer gelieven 14993.
per week. Corn. Slegersstr.
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek * T.k. baby-uitzet p.a. kleer- 2b, tel. 02507-12070.
op de envetop staat vermeld tjes, lakens, dekentjes, luiers, * Verloren: zwarl mapje met
en dat de brief geadresseerd reiswieg, ƒ250. Tel. 13557.
inhoud (omg. Gasthuisplein).
wordt aan: Centrale Order- * T.k. bankstel, 3+2-zits + Beloning ƒ 100. Gaarne terug
afd. Weekmedia, Postbus stoel, mooi donkerbruin hou- te bezorgen. Tel. 15010.
122, 1000 AC Amsterdam. Dit ten frame met losse beige
Voor al uw
voorkomt vertraging in de be- kussens, pr. ƒ 200. Tel. 02507handeling.
inlijstwerk
16520.
Kunst en Antiekhandel
TE HUUR AANGEBODEN * T.k. droogkap; plaid; cenGEMEUBILEERDE KAMERS. trifuge; Nova miniwasmach.; „West-Nederland"
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisTel. 02507-16505.
Tel. 17248
2 speakers; Zaanse klok; w.
raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
* Te koop 2 koelkasten, in- t.v.-tafel; stofzuiger; noten Ook gevestigd op de „Zand- sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
bouw of normaal, Siemens, t.v.-meub. Tel. 15253, na 17 u. voortse Antiekmarkt", Dorpsoppas gevraagd.
76x54,
ƒ50 p.st.; koelkastje, *• T.k. gevr. in goede staat plein 2. Dagelijks geopend.
481/ax57, Electrolux, ƒ 100. super 8 filmproj., liefst Eumig. * Weggelopen of meegenoTel. 16548.
Tel. voor 10 uur en na 17 uur: men muisgrijze poes, naam Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
Rosa, omg. Westerpark- iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
* Te koop 4 terracotta plan- 19423.
tenbakken, 20x40, ƒ 10 per •*• T.k. keramiek kroon met straat, gaarne ter. te bez. tel.: Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
stuk. Tel. 14643.
kapjes ƒ 35; Dual platenspeler 15966.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
tamme
* Te koop eikehouten dres- met versterker en boxen * Weggevlogen:
soir ƒ50; gereedschappen; ƒ 100; verrijdbare televisieta- valkparkiet, kleur grijs/geel, voorbeeld aangeeft.
gaarne bellen 13222.
gebruiksvoorwerpen, wegens fel ƒ45. Tel. 02507-17923.
liquidatie. Tel. 02507-17405. •*• T.k. Moulinex grill, z.g.a.n., * Welke accordeonist(e) wil
de Wurf dans- en zanggroep
* Te koop garagedeur. Tel. ƒ225. Tel. 13557.
16505.
* T.k. wegens overcompleet komen versterken. Even bellen naar K. J. Koper: 14833.
Te koop gevraagd: antiek wasmachine, i.z.g.st., ƒ 150.
WONINGRUIL. Aangeb.: gr.
grootmoeders tijd; kleingoed Tel. 16864.
en meubels, nette inboedel- * T.l. '/2 jaar „oude" equali- 5-kam. eengez.hoekh. m.
goederen, boeken etc. Tel. na zer, stereo, 5-bands, zilver, c.v., tuin zuid, schuur enz.,
18 uur: 17248.
100%, merk Phonic, net-aan- rust. str., Haarlem-Meerwijk.
Gevr.: 3-kamerwoonr. in
* Te koop jongensfiets Ga- sluitsn., prijs ƒ75. Tel. 16461. Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
zelle, i.z.g.st., leeft. v.a. 7 jaar, TUINMAN HEEFT NU TIJD voor 11 uur: 023-330085.
ƒ 150. Tel. 023-287716.
voor al uw tuin-, straat- en/of
hekwerk. Tevens levering alle
Te koop PUCH MAXI,
materialen. Vraag vrijbl. prijsprijs ƒ 1500.
opgave. Tel. 023-327867.
Te koop in Centrum, nabij het
Tel. 13816.
strand gelegen, geheel gerenoveerd benedenhuis (voor
± ƒ 60.000). INDELING: hal,
badkamer voorzien van ligvoor het bijvullen van elk systeem donzen dekbed,
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
bad, toilet, woonkamer met
al vanaf ƒ 50. Wordt gehaald en in 1 dag klaar
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
2
open
keuken,
±
55
m
,
slaap(eventueel stomen). Inl.: tel. 02510-36500.
dezelfde week op donderdag.
kamer, ± 20 m2, terras, + 15
m2, berging, ± 9 m2, het app.
Naam:
is voorz. van c.v. Koopsom
Gratis
ƒ 135.000 k.k. 100% financiering mogelijk (geen serviceWoninggids van Zandvoort
Adres:
kosten). Bel voor inl.: Appel
Beheer. Tel. 020-621181.
Telefoon:
makelaars o.g.
§J|
* Zitelement,
halfrond,
groen, voor vele doeleinden
NVM
Postcode:
Plaats:
Tel. 02507-12614
geschikt, 90x88 cm, ƒ 25. tel.
023-247371.

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

;

Broodje Burger

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Voorbeeld:
Te

*
3 8

•

b r u id s
sa 1 on t a
s t oe 1 . Te

koop
mo d

r i e t en

<

ia po n mt ,
fe1
1 euke
i . 0 2 0 - 11 1 .
(

*

MET EEN MAXIMUM VAN § REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

Zandvoort

Donsfarm Noord-Holland

CEfVE

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Veel op- en aanmerkingen in gemeenteraad op Voorjaarsnota

Tarieven onroerend-goed belasting
worden volgend jaar niet verhoogd
ZANDVOORT - De Zandvoortse burger zal volgend jaar niet
extra belast worden door een verhoging van de diverse gemeentebelastingen, met uitzondering van de toeristenbelasting.
Deze gaat met ƒ0,10 omhoog. De gemeenteraad verklaarde zich
tijdens de laatste raadsvergadering accoord met dit voorstel
van het College van Burgemeester en Wethouders, vermeld in
de Voorjaarsnota. De bezuinigingen op de Pellikaanhal en het
Gemeenschapshuis stuitten echter binnen de raad op heel wat
kritiek. Zo ook de gang van zaken rond de doorberekening van
de politiekosten bij evenementen. 'Die kosten moeten toch ergens uit betaald worden', was het antwoord van burgemeester
Machielsen. Het college kreeg behoorlijk wat op en aanmerkingen over de Voorjaarsnota te verwerken. Volgens de wethouder
van financiën, Aukema, passen deze 'bijna algemene beschouwingen' echter niet bij het karakter van de nota.
De onroerend-goedbelasting bedraagt in Zandvoort gemiddeld ƒ364,29
per woning. Door een wet tot wijziging
van de limitering, nu nog in behandeling, zou volgend jaar een maximumbedrag van ƒ475,- per woning mogelijk
worden, maar het college ziet af van
verhoging van deze belasting. Een
voorstel dat algemeen aanvaard werd.
De fractie van de PvdA pleitte er echter voor, de mogelijkheid te behouden,
om deze belasting alsnog te verhogen,
-om zo eventueel het tekort te kunnen
'dekken. Volgens onder andere de WD
'dient stijging beslist achterwege te
blijven, gezien de voorgenomen verhoging van de strandpachten met 2%, de
reinigingsrechten en afvalstoffenheffing met 12,6%, de toeristenbelasting,
met ƒ0,10 en de rioolafvoerrechten.
.Daarmee gaat de fractie wel accoord,
•'hoewel wij deze tezijnertijd gerela'teerd aan de dan bekende financiële
.gegevens zullen beoordelen'. Flierin;, Gemeente Belangen Zandvoort,
•vindt de verhoging van de reinigings]rechten met 12,6% echter te rigoreus.
.Behalve de onroerend-goedbelasting
•zullen ook de woonforensen- en de
^hondenbelasting hetzelfde blijven. De
,'stijging van de rioolafvoerrechten
.hangt af van de mate waarin de kosten
•van de effluentleiding voor rekening
]van de gemeente komen.
Op_ sommige bezuinigingen, met
'name op de uitgaven voor de Pellikaan-sporthal en het Gemeenschapshuis, kwam 'nogal wat commentaar.
Volgens de fractievoorzitter van de
.WD, Methorst, heeft de discussie over
deze bezuinigingen te vroeg plaatsgevonden. Naar zijn mening zal erover
gesproken moeten worden, nadat men
zich over het dekkingsplan voor 1988
heeft gebogen. Ook de fractievoorzitter van het CDA, Ingwersen, was hier-

over ontstemd. "Het botweg aanzeggen dat de subsidie per l januari komt
te vervallen, is voor ons onaanvaardbaar", aldus Ingwersen. "Wij kunnen
niet instemmen met het enerzijds wéggeven van een beroepskracht aan 't
Stekkie en het anderzijds afbouwen
van andere gemeenschapsvoorzieningen, die hun waarde al lang hebben
bewezen".

De fractie van de PvdA betreurde
het, dat een en ander niet eerder was
behandeld. "Dat had onduidelijkheid
kunnen voorkomen", aldus Kuijken.
Hij pleitte voor een 'voorzichtig beleid'
waarbij de doorberekening dit jaar
achterwege kan blijven, met uitzondering van het surfevenement, 'omdat
de doorberekening ruim van tevoren
was aangekondigd'. Daarnaast verlangde hij de garantie, dat het circuit
de diensten van de politie zou betalen,
omdat een nadelig saldo ten laste van
de politiebegroting komt.
Volgens Ingwersen is het college met
het doorberekenen van de kosten bezig
met het privatiseren van een stuk van
de openbare orde en rechtshandhaving. "Iemand die kan betalen kan politiehulp krijgen, een ander niet", aldus Ingwersen, die daarbij wel toegaf
dat dit 'zwart-wit' was gesteld. "Maar
levensgroot dreigt op de achtergrond,
dat de burgerij of organisatoren zelf
gaan voorzien in de rechtshandhaving
en bescherming van de openbare
orde'.'.-Hij pleitte dan ook voor het ontwikkelen van een visie hieromtrent.

Daarnaast vond Ingwersen het ook
onaanvaardbaar, dat er op openbaar
groen nog verder zou worden bezuinigd. Ook de VVD had hier moeite
mee, maar deze fractie ging uiteindelijk toch accoord.

Volgens Sandbergen, D'66, mag het
niet zo zijn, dat bij voorbaat al de reservepolitie wordt ingezet bij evenementen, zodat dan de kosten mogen
worden doorberekend naar de organisatoren. "Het Zandvoortse politiekorps is ruim zestig man sterk. Hierbij
is rekening gehouden met situaties,
Politiekosten
die je redelijker wijze kunt verwachten
in een woonplaats met een toeristisch
Daarnaast hadden diverse fracties karakter als Zandvoort", aldus Sandhun bedenkingen bij de gang van za- bergen.
ken, rond de doorberekening van de
politiekosten. Methorst had hierover
Het niet doorberekenen van kosten
in januari vragen gesteld, waarop hij voor evenementen, ƒ95.000,-, zou voor
in mei antwoord kreeg. De WD-frac- een gedeelte gedekt kunnen worden
tie is van mening dat te snel is gesteld, uit de reservepost, aldus wethouder
dat de kosten per l mei worden doorbe- Aukema. Deze post is iets gunstiger
rekend. 'Op grond waarvan?', vraagt uitgevallen dan zich eerst liet aanzien.
men zich af. "Vooraf kosten berekenen "Wij zijn bereid dit jaar de kosten te
kan wel", aldus Methorst, "maar dat dragen, met uitzondering van het survereist een inventarisering". Het colle- fevenement. Maar als u dat volgend
ge heeft verklaard dat de ambtelijke jaar ook wilt, zal dat een extra dekking
voorbereiding in het najaar van 1987 eisen". Volgens Aukema mag, bij een
gereed is. Methorst vroeg zich af hoe constant begrotingstekort, best een
dit te rijmen viel. Volgens de liberaal rekening gestuurd worden aan de orheeft de doorberekening onnodig veel ganisatoren van evenementen als braonrust doen ontstaan en was het beter derieën, 'waaruit zij gelden proberen
geweest indien men de discussie in de te verkrijgen en waarvoor de gemeenTweede Kamer, naar aanleiding van schap extra zou moeten betalen'.
het rapport Politiebudget 1986, had afgewacht. In een onderhoud met de
Dat de reguliere politie zijn taken
WD-fractiespecialist in de Tweede blijft vervullen, is volgens burgemeesKamer, Dijkstal, heeft Methorst ver- ter Machielsen mogelijk geworden
nomen dat deze discussie in september doordat de reservepolitie enkele taken
op zich heeft genomen. Uit het feit dat
zal plaatsvinden.

het Rijk een bepaalde uitkering voor
de politie heeft vastgesteld, heeft het
college de conclusie getrokken, dat de
politie met dat bedrag 'self-supporting' moet zijn. "Dan zit je nog met de
kosten van de reservepolitie, die toch
in het verlengde van de reguliere politie een taak vervult. Die extra kosten
voor evenementen moeten toch ergens
vandaan komen".

Investeringen
In verband met het tekort van acht
ton zal de raad wat betreft de investeringen het college kritisch moeten volgen, aldus de liberaal Van Marie.
"Wanneer zich nieuwe investeringen
aandienen, zal er geschoven moeten
worden om de verwachte kapitaallasten per jaar niet te overschrijden. Als
dat niet gebeurt, blijven we achter de
tekorten aanhollen, en komen u (het
college) en de raad nooit aan een echt
beleid toe". PvdA-raadslid Kuijken
was van mening dat de post investeringen erg hoog oploopt. Hij sloot niet
uit, dat een aantal items hiervan in
het najaar geschrapt zouden moeten
worden.
Volgens Flieringa, Gemeente Belangen Zandvoort, ontkomt het college er
niet aan, taken uit het takenpakket te
stoten of hetzelfde met minder geld te
verrichten. "Dat betekent dat U belangrijke beslissingen zal moeten nemen", aldus Flieringa. De nota is volgens hem een 'buitengemeen knap samengesteld stuk, vooral in ogenschouw genomen, de afwezigheid van
een degelijk collegeprogramma, met
doorrekeningen en het financiële uitgangspunt daarvan'. "Waar uw nota
in uitblinkt, is het verhullen van de
items, waar u werkelijk beslissingen
moet nemen. De collegesteunende
partijen zitten nu met de gebakken
peren, want zij scharen zich in de rij
om prioriteiten en items te stellen".
Het collegeprogramma was voor de
meeste partijen niet wat, zij ervan verwachtten. Men drong er dan ook op
aan, binnenkort met een andere versie
te komen.
Daarnaast zette Flieringa er grote
vraagtekens bij of het college wel gemachtigd is, de opbrengst van de
grond voor het Beach Hotel, die nog
niet gepasseerd is, in de voorjaarsnota
op te voeren. De plannen die men hiermee heeft, noemde hij 'vooruitschuiven van de schulden'. Het college wil
met de opbrengst een aantal investeringen versneld afschrijven en enkele

Tot ver in de zestiende eeuw was
Zandvoort een belangrijke plaats.
De bevolking bestond grotendeels
uit vissers, maar deze mensen hadden door omgang met anderen een
levensstijl, die geheel anders was
als die van de boerendorpen. De
mensen uit Zandvoort wisten wat
er in de wereld te doen was; ze.
schroomden het avontuur niet,
maar gingen het vaak tegemoet.

door Bertus Voets
Hoewel de bevolking over het algemeen de kunst van lezen en
schrijven niet meester was, vonden
ze dit toch van belang en wanneer
uit hun gezinnen één van de kinderen daar meer van wilden weten,
gaven ze hem alle kansen. Zo zijn in
de zestiende eeuw wel een vijftien
bewoners uit Zandvoort priester geworden. Door de avontuurlijke
aard die ze van huis uit hadden
meegekregen bleven ze meestal niet
in de buurt maar zwermden overal
naar toe. Uit een onderzoek in het
register van altaren en vicariën is
zo'n figuur naar voren gekomen
een zekere Joannes van Zandvoort
wiens verhaal ik nu vertellen zal.

.Edwin en Marjo de Jong staan met hun, Petit Restaurant No. 36 klaar voor de grote drukte.

Foto: Beriott

'etit Restaurant No. 36 vormt een
welkome aanvulling in Zandvoort

Met dit restaurant zijn Edwin en
Warjo geslaagd in hun opzet: een leuk
'estaurant
met populaire prijzen en
;
en populaire kaart, waarbij het de
]
edoeling is, de gerechten aan het sei*en aan te passen. Hoofdgerechten
!Jjn er vanaf ƒ14,50 en er worden uit'luitend verse groenten gebruikt. Ook
^*n men hier terecht, als men vegeta''sch wil eten. In de zomer serveren zij
't>k
extra goedkope gerechten, zoals
'een macaroni-schotel, waarvan ieder' n kan profiteren. Maar Edwin en
*larjo denken daarmee vooral tegeloet te komen aan de behoefte van
"sristen, die dagelijks buiten de deur
"oeten gaan eten. Daarom rekenen zij
°or de drankjes ook gewone prijzen en
n
ornenteel is er een aanbieding van
e
n fles Spaanse wijn voor ƒ10,-.
In de eerste plaats zijn zij afhankeJK van passanten, maar zij rekenen
r
°P dat de 'mond-op-mond' reclame
V^er zijn werk zal doen. Daarnaast
"Hen zij eventueel door de samenwer-

voor 1988 geplande investeringen dek- terende tekort gedeeltelijk ten laste
ken. Hiermee zou een financieel voor- van de saldi-reserve te brengen, een
deel van ƒ290.000,- behaald worden.
punt waar ook de PvdA moeite mee
had. "Er moet net als voor 1987 een
De PvdA toonde zich 'niet erg en- reëel sluitende begroting komen", althousiast' over het plan om de op- dus Van Marie.
brengst te gebruiken om versneld af te
lossen. "Veel liever zouden wij de opbrengst bestemmen voor een reserve- Heroverweging
pot, ten behoeve van sociale woningbouw", aldus Kuijken, "bijvoorbeeld
Flieringa verwacht van het collegt
voor grondkosten die te hoog zijn opge- een gedegen heroverweging van de talopen". Ook het CDA stond achter de ken van de afdeling Publieke Werken,
suggestie, om een deel van de op- de samenvoeging van de diverse afdebrengst voor andere doeleinden te ge- lingen, het centrale beheer van de afbruiken. Gezien de financiële situatie deling Financiën en de huisvesting
van de gemeente ging de PvdA echter van de gemeente. "Want daar zal u de
toch accoord met het plan. Wél drong winst uit moeten halen", aldus FlieKuijken er op aan, om overschotten ringa. "Wij verwachten dat u bij de
van de rekening van 1983 te bestem- begroting van 1988 met duidelijke
men voor sociale woningbouw.
richtlijnen daarover komt, die financieel onderbouwd zijn". Omdat de reOok de WD juicht het plan niet toe, keningcijfers over de jaren 1983 t/m
maar gelet op de financiële positie van 1986 nog niet bekend zijn, is het volde gemeente ging zij wel accoord hier- gens hem riskant, te rekenen op een
mee. Aukema toonde zich verbaasd om 'surplus' van die jaren. Ook Ingwersen
van allerlei kanten kritiek te horen 'op klaagde erover dat de rekeningen er
een methode die volstrekt correct is'. nog niet zijn.
De WD-fractie maakte vooral beDaarnaast betreurde de CDA-voorzwaar tegen de investeringen voor een
telefooncentrale, de toplaag van de zitter dat de PvdA en de WD bij de
Van Lennepweg en de post Verbeteren voorjaarsnota niet waren teruggekoVerkeerssituaties,
bij
elkaar men op de problematiek rond de biƒ525.000,-. Volgens Van Marie bete- bliotheek, zoals zij volgens hem in de
kent het begrotingstekort van acht vorige raadsvergadering hadden toeton, dat de raad het college kritisch zal gezegd. De fractie van de VVD wacht
moeten volgen ten aanzien vaninves- volgens Methorst echter nog steeds op
teringen. De WD ging 'voorshands' een kostenberekening van de biblioniet accoord met het voorstel, het res- theek. Volgens Aukema zijn in een ge-

Joannes van Zantvoert

ZAKELIJK BEKEKEN

' ZANDVOORT - In de Zeestraat heeft er sinds enige weken op culinair gebied een
nieuwe aanwinst bij. Edwin en
Marjo de Jong zagen er al enige tijd naar uit om een eigen
restaurantje te beginnen en in
april werd deze droom werke'ijkheid. Sindsdien runnen zij
Petit Restaurant No. 36.

De opbrengst van de grond voor het Beach Hotel wordt gebruikt voor het versneld afschrijven van een aantal
investeringen.

king met reisbureau's de aandacht op deze plek. Met het smaakvolle intevan de toeristen op hun etablissement rieur, hun enthousiaste inzet en gevestigen.
heel eigen aanpak, zien zij dan ook een
rooskleurige toekomst tegemoet.
Volgens eigen zeggen, willen Edwin
en Marjo met hun restaurant iets
doen aan het gebrek aan plate-service
in het dorp. Daarnaast verzorgen zij
bijvoorbeeld ook een uitgebreid koud
buffet en hun restaurant is geschikt
voor recepties tot ongeveer zestig personen.
ZANDVOORT - Een Zandvoortse luideponeerde zaterdagochWat werk betreft komen beide oor-' lakvierder
snel zijn tas in een tuin in de
spronkelijk uit een andere richting, tend
toen hij enkele agenten
maar vooral voor Edwin is het koken Tollensstraat,
het zicht kreeg. Aanvankelijk had
al jaren een geliefde hobby, waarin hij in
dit niet in de gaten, maar de bezich nu naar hartelust kan uitleven. men
woonster van het betreffende pand
Hij zal dan ook voornamelijk in de bracht
de tas met eieren en een aantal
keuken te vinden zijn, terwijl Marjo de vuurwerksterretjes,
bediening voor haar rekening neemt. het politiebureau. die dag nog naar
In drukke tijden kan het stel rekenen
op de hulp van Rob en Winny Pieters,
de exploitanten van het aangrenzende
pannekoekenhuis en mede-eigenaars
van Petit Restaurant No. 36. De beide
echtparen kennen elkaar al ruim zeven jaar en zijn ondertussen zeer goede vrienden geworden. Winny zelf
ZANDVOORT - Maandagavond werd
heeft al jaren in het pand Zeestraat 36 in een bankgebouw te Haarlem een
gewerkt, in de tijd dat dit nog Willy's zestien-jarige jongeman aangehouden,
Bar was.
die verklaarde, daar als schoonmaker
werkzaam te zijn.
De vier dachten er oorspronkelijk
over, een restaurant in Amsterdam te
Later gaf hij toe een en ander op zijn
beginnen, maar dit was lastig te reali- kerfstok te hebben, zoals een aantal
seren. Toen het huidige onderkomen diefstallen uit auto's te Zandvoort.
vrijkwam, besloten zij zich hier te ves- Deze had hij samen met een zestientigen. Tot volle tevredenheid, want zij jarige Zandvoorter gepleegd. Deze
hebben het uitstekend naar hun zin werd aangehouden en bekende direct.

Vuurwerk in
beslag genomen

Autokrakers
opgepakt

De jeugd van de kleine Joannes
Joannes was een vrolijke leergierige jongen uit een Zandvoorts vissersgezin. Met veel interesse luisterde hij naar de verhalen die zijn
vader vertelde als hij van de visvangst naar huis terugkeerde
maar als zijn vader hem dan vroeg:
„En Joannes, wil jij de volgende
keer eens niet met ons meevaren
dan zul je dat zelf beleven" dan
antwoordde hij: „Ik vind het allemaal mooi maar ik geloof dat het
zware werk van visser mij niet zal
bevallen. U kunt zo mooi vertellen
dat ik me wel eens afvraag ,Is het
zo als vader zegt?' Ik wil graag in
de boeken dat teruglezen". Vader
lachtte dar zo'n beetje om en zei
plagend „Dus mijnheer vindt het
bestaan van een visser te min. Hij
zoekt wat anders alsof dat alles is".
Het was maar een plagerij van de
kant van zijn vader. Want het was
binnen het dorp een ongeschreven
wet: als iemand van de kinderen
verder wilde leren, dan moest hij
alle kansen krijgen.
Opleiding in Utrecht
Toen vader eens wat langer
thuis bleef na een reis, zeide hij op
een morgen tot Joannes: „Jongen
kleedt je maar goed aan. Je hebt
mij gezegd dat je graag wat meer
van de wereld wilt weten, méér
dan ik vertel. Ik dacht bij mijzelf
dan moet hij in Utrecht wezen.
Daar heb je de beste scholen en
kom je echt verder. Ik zal je vandaag naar Utrecht brengen en dan
moetje daar maar verder zoeken".
Het idee van de vader was verstandig. In die tijd had Utrecht de
beste scholen. Maar levend in deze
stad tussen alle mogelijke onderwij sinstellingen, vond Joannes

zelf de weg die naar zijn mening
voor hem was uitgestippeld. Hij
wilde een wetenschappelijke loopbaan en in die dagen kon dat praktisch alleen in de kringen van de
clerus. Hij koos dan voor een studie tot priester en werd daartoe
gewijd.
Kanzelier in Middelburg
Wanneer de priesterwijding
plaats had, is uit de stukken niet
bekend. Hoogstwaarschijnlijk zullen de ouders, die hun kind voor
een hogere vorming hadden afgestaan, er niet bij zijn geweest. Joannes was geheel zelfstandig maar
omdat hij het dorp waar hij geboren en getogen was niet wilde vergeten, liet hij zich niet Joannes
Jansz naar de naam van zijn vader
noemen, maar schreef hij in de lijsten van verschillende scholen Joannes de Zantvoert en zo s hij door
het leven gegaan.
Toen in 1560 het bisdom van
Middelburg moest worden ingericht, had men een soort van kanseüer nodig die er voor kon zorgen
dat de bisschop overal toegang
kon krijgen. Men zocht naar een
priester die gemakkelijk met mensen om kon gaan en het oog van
het bisschoppelijk bestuur viel op
een uiterst begaafde en handige
priester, die in die dagen nog in
Utrecht woonde: Joannes de Zantvoert. Hij werd verzocht om naar
Middelburg te komen en zich te
laten inschrijven als priester van
dat bisdom.
Uit de aantekeningen van Batavia Sacra van dat bisdom blijkt dat
Joannes van Zandvoert de rechterhand van de bisschop was. -Hij zette het bestuur van het bisdom op
maar toen hij met veel moeite alles
had ingericht, dreven donkere wolken vanuit Vlaanderen over Zeeland. Hevig woedde in de Vlaamse
landen de godsdienststrrjd. De
stad Gent had het recht in eigen
hand genomen en voor een nieuwe

religie gekozen. De gevolgen van
deze omwenteling waren in heel
Zeeland merkbaar.
Op de vlucht
Joannes m'ag dan een talentvol
priester zijn geweest met grote
kwaliteiten als bestuurder, de
held, die men in die dagen nodig
had, was hij niet. Hij zei aan de
bisschop dat hij niet in de wieg was
gelegd voor de strijd en dat hij in
roerige dagen hem eerder tot last
was dan tot dienst. Daarom vroeg
hij of hij weer naar Utrecht terug
mocht gaan om zich aan de studie
te wijden. „Maar beste Joannes",
zo vroeg de bisschop, „kunt u daar
wel leven?" Joannes zou Joannes
niet zijn als hij daar niet voor had
gezorgd. Toen hij nog in Utrecht
woonde had hij bijzondere relaties
onderhouden met de geestelijkheid van de Nicolaaskerk en hij
had de contacten niet verbroken.
Nu had hij gehoord dat een zekere
Cornelis van Doorn, die als vicaris
van het Sebastiaanaltaar een goed
inkomen genoot, graag een andere
functie wilde hebben en toen hij de
kanselierspost inbracht had hij er
wel oren naar.

Het is de ideale tijd voor een excursie
volgens de stichting nu het park in
lentetooi staat. De Meidoorns bloeien
en de nachtegaal zingt. Behoud Kostverlorenpark wil de deelnemer graag
nader kennis laten maken met de vele
interessante planten en vogels, die
men tijdens een wandeling in het Park
kan tegenkomen.

Gezien deze 'bijna uitgebreide algemene beschouwingen' was de wethouder van mening, dat men niet geheel
was doordrongen van het karakter
van de Voorjaarsnota. 'Het is een verantwoording van de gang van zaken
tot op dit moment, een bijstelling van
de cijfers, en een opsomming van een
aantal uitgangspunten, die een uitkijk geven op de begroting van 1988,
aldus Aukema. Specifieke vragen zag
hij liever behandeld in de diverse commissies.
De Recreatiebegroting, die een groot
tekort vertoont, moet als indicatief
worden beschouwd. In verband hiermee drong Methorst aan op een vergelijking met eventuele recreatiebegrotingen van andere badplaatsen. Dit
kan volgens hem aanleiding zijn tot
een verzoek aan de rijksoverheid om
bijstelling van de uitgaven vanuit het
Gemeentefonds.
Tijdens de behandeling van de nota
klonk niet alleen kritiek. Sandbergen
gaf een compliment in verband met
het sluitend krijgen van de politiebegroting. Methorst kon het college een
pluim geven vanwege zijn voortvarendheid ten aanzien van de ontwikkeling van het Vendorado-project en
realisering van het nieuwe circuit.

Zomerverkoop van
handwerkartikelen
Huis in de Duinen
ZANDVOORT - De handwerkclub van Het Huis in de
Duinen houdt morgen, vrijdag
12 juni, weer haar zomerverkoop. Vanaf 10.00 uur zijn bezoekers van harte welkom om
een kijkje te nemen bij de kramen, vol met leuke en nuttige
handwerkartikelen.
Tijdens deze verkoopdag zal ook de
reeds bekende poppenkraam opgesteld
staan, een blikvanger voor jong en
oud. Mede hierdoor, maar vooral ook
door de grote keuze aan handwerkartikelen zal het voor menigeen zeker de
moeite waard zijn, hiervoor Het Huis
in de Duinen, Herman Heijermansweg la te Zandvoort, te bezoeken. De
verkoop duurt tot 16.00 uur.

Ten behoeve van het activiteitencentrum zou men graag - eventueel
overbodige - dia's ontvangen van reizen, landschappen, evenementen en
andere onderwerpen. De bewoners
kunnen er tijdens de wintermaanden
veel plezier aan beleven. Voor inlichtingen hierover kan men contact opnemen met activiteitenbegeleidster
Willy Brand, telefoon (02507) 13141,
Joannes vertelde dit aan de bis- toestel 25.
schop en vroeg of hij daarheen
mocht gaan. De bisschop kon zich
met de ruiling verenigen onder
voorwaarde dat hij lid bleef van de
Zeelandse clerus. „Als de tijden
anders worden heb ik graag dat u
terugkeert" zei de bisschop en met
deze woorden namen ze afscheid.
Buiten de aantekening dat Joannes 19 sept. 1569 naar Utrecht gekomen is om de plaats van Cornelis van Doorn in te nemen en zijn
ZANDVOORT - In de aula
tijd voor een belangrijk deel te besteden aan studie leest men niets van de Mariaschool wordt
meer over hem. Het lijkt wel zoals morgenavond, vrijdag 12 juni,
met meerderen is gebeurd, dat hij een fancy fair gehouden, ten
zonder meer is ondergedoken uit behoeve van het documentaangst voor repressailles, maar dat tiecentrum van de school. lehy altijd trouw gebleven is aan de
dereen is welkom op deze
idealen van zijn jeugd.

Mariaschool
organiseert
Fancy Fair

avond.

Stichting geeft rondleiding
door het Kostverlorenpark
ZANDVOORT - In juni is
het Kostverlorenpark op zijn
mooist, aldus de Stichting Behoud Kostverlorenpark. Daarom organiseert zij voor aanstaande zaterdag, 13 juni, een
excursie door dit gebied, onder
leiding van enkele natuurgidsen.

sprek met het bibliotheekbestuur uitgangspunten vastgesteld voor de komende drie jaar.

De gratis rondleiding begint om
10.30 uur. Het verzamelpunt is bij de
hoofdingang, hoek Quarles van Uffordlaan/Burgemeester Nawijnlaan.
De excursie duurt ongeveer een uur.
Na afloop wordt de deelnemers een
kopje koffie aangeboden in één van de
bunkerhuisjes.
Met dit soort excursies en met brochures, nota's en informatieavonden
streeft de - in 1978 opgerichte - stichting haar doel na, het behoud van het
Kostverlorenpark. Daarnaast treedt
zij in overleg met overheidsinstanties
en particulieren. Ter informatie is onlangs ook een nieuw nummer uitgekomen van de Kostverloren-Lentekrant,
die in een oplage van duizend exemplaren in de omgeving van het park
huis-aan-huis wordt verspreid.

De fancy fair is een initiatief van de
Ouderraad van de Mariaschool, maar
de uitvoering hiervan is in handen gegeven van de leerlingen van groep
zeven en acht. Zrj bieden de mogelijkheid tot allerlei kermis-achtige activiteiten en daarnaast een rad van avontuur met een aantal leuke prijzen. Er
kunnen ook loten gekocht worden,
waarvan aan het eind van de avond de
trekking plaatsvindt. De hoofdprijs is
een fiets. De leerling die de meeste loten heeft verkocht, krijgt een waardebon uitgereikt.
De fancy fair wordt gehouden voor
de school en de leerlingen, om financieel eens wat extra's te kunnen doen.
Zo wil men dit jaar met de opbrengst
het documentatiecentrum, waar de
kinderen uitgebreid gebruik van maken, aanvullen met nieuwe werken.
Het belooft een gezellige avond te
worden, waarop ook koffie en een
drankje te verkrijgen zijn. Zowel ouders als kinderen hopen dan ook op
een grote opkomst. Aanvang 19.00 uur.
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Honda Aerodeck
Een auto met een eigen gezicht
De Honda Aerdeck die ik een weekje de
mijne mocht noemen was de op een na
duurste uit de reeks, die in totaal acht
typen omvat, waarvan een viertal zowel
met als zonder katalysator leverbaar is.
Die op een na duurste is de 2.0i EXALB, voorzien van een 2 liter inspuitmotor en standaard uitgerust met ALB,
het anti-blokkeer remsysteem van Honda.
Inclusief kost hij ƒ 45.290 en dat is natuurlijk een fors bedrag. In de "two-to-

De 405 was nauwelijks klaar op papier of
zijn ontwerpers waren al bezig met het
tekenen van een nieuwe competitie-auto: de 405 Turbo 16.

bank is in twee delen neerklapbaar om zo
nodig meer bagageruimte te scheppen.

Na het daverende succes van de 205,
zowel in de verkoop als in de competitie,
heeft Automobiles Peugot besloten haar
politiek voort te zetten en zo snel moge-

Perfect afgewerkt

lijk een sportief image aan haar 405
gamma te geven.
i
Nu is de 405 Turbo 16 nog steeds een
maquette, hij wordt zeer snel een echte
competitie-auto. Half juni zal Jean Todt,
de baas van Peugot Talbot Sport bekend
maken hoe de wagen er in grote lijnen'
technisch uitziet en wanneer hij, voor heteerst, in een wedstrijd zal uitkomen. -. •

Ten aanzien van dasboard en instrumentarium kunnen we kort zijn. Typisch
Het markant gevormde achterkantje van
de Aerodeck.

De Honda Aerodeck, sportief
en comfortabel.

ne" uitvoering (zwart en zilver metallic)
zoals ik hem kreeg opgediend, moet hij
. zelfs nog 850 gulden meer opbrengen.
Maar dan blijft er ook echt niets meer te
wensen over. Zo behoren bijvoorbeeld
elektrisch bedienbare ramen, zonnedak
en buitenspiegels tot de standaardvoorzieningen, evenals zonwerend glas en
een voortreffelijke stereo radio/cassettespeler, compleet met electrisch te bedienen antenne.
En dat zijn dan maar een paar voorbeelden van de luxe en het comfort die de
bezitter van deze wagen omringen.
De velours beklede kuipstoelen en achterbank vormen een hoofdstuk apart. Ze
zitten perfect, zijn in tal van standen instelbaar en bieden ook zijdelings alle
verlangde steun. Om een optimale zit
achter het stuur te verkrijgen zijn zowel
de bestuurdersstoel als het stuurwiel in
hoogte verstelbaar.
Typerend voor de wijze waarop het gemak de mens dient in deze Aero Deck is
de automatische gordelaangever, die ervoor zorgt, dat zodra je het portier aan de
bestuurderskant sluit, de gordel onder
handbereik komt. Bij geopend portier
klapt de aangever weg, zodat achterpassagiers bij het instappen niet worden gehinderd. De rugleuning van de achter-

Nu al een 405 Turbo 16!

Honda en dus perfect afgewerkt met
duidelijke klokken en alle bedieningsorganen onder direkt handbereik. Ventilatie en verwarming worden elektronisch
geregeld via druk drukknoppen.
Als krachtbron voor de door mij geteste
Aero Deck (Hoe ze aan die naam komen, mag Joost weten) dient een nieuw
ontwikkelde 2 liter inspuitmotor, die 90
KW/122 pk levert bij 5500 omw/min.

Het is een prachtig stukje techniek met
een hoog koppel over een groot toerengebied. Optrekken van O naar 100 km/
uur vergt niet meer dan 9 seconden en de
Het dashboard is perfect afgewerkt, typisch Honda dus.

top ligt bij 195 km/uur.
Geen kinderachtige waarden dus. Daarbij blijft het motorgeluid dat tot het interieur doordringt ver beneden de aanvaardbare grenzen. Alleen bij echt hoge
snelheden doet zich een goedmoedig gebrom horen zonder echter maar een
moment hinderlijk te worden. Integendeel, het past prima bij het sportieve karakter van deze auto.
Dat een dergelijke hardloper niet echt
zuinig is,.spreekt voor zich. Tot zo'n 120
km per uur valt het met een gemiddelde
van l op 12,8 nog best mee, maar daarboven (en met zo'n Aero Deck ga je al
gauw in galop) neemt het verbruik aardig
toe. Bij 140 nog l op 10 maar daarna
begint hij er echt trek in te krijgen.
De Aero Deck is standaard voorzien van
een vijfbak, die zijn werk in elk opzicht
voorbeeldig verricht. Gewoon een genot
om het stevige korte pookje naar de
verschillende standen te dirigeren. De
tegen meerprijs van 2250 gulden verkrijgbare automaat hoeft voor mij echt
niet. Daarmee doe je het sportieve karakter van deze auto gewoon onrecht
aan.
Kort samengevat Kan ik zeggen, dat de
Honda Aero Deck een auto is, die vermoedelijk tot de verbeelding van iedere
sportief ingestelde automobilist zal spreken. Zeer fraai gelijnd, voortreffelijk afgewerkt en met een subliem weggedrag.
Kortom een auto om van te watertanden.

Techniek Honda Aero Deck
2.0i EX-ALB
Motor: dwars voorin; 4-cil.lijn; vloeistofkoeling; 1955 cc; boring x slag 82,7 x

RReus
t.UIs en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204

91 mm; compr.verh. 9,4: l; max. vermogen 90KW/122 pk bij 5500 omw/min.;
max. koppel 166 Nm bij 2500 omw/
min.; elektronische ontsteking; elektronische benzine-inspuiting; bovcnl. nokkenas.
Transmissie: voorwielaandrijving; vijfversnellingen.
Onderstel: wielophanging vóór en achter
onafhankelijk met "doublé wishbone"
torsiestabilisatoren en schroefveren,
achter onafhankelijk met torsiestaven;
telesc. schokdempers rondom; banden
185/70 HR 13.
Remsysteem: schijven voor en achter;
diagonaal gescheiden; rembekrachtiging; ALB (anti-blokkeer remsysteem).
Maten en gewichten: lengte 433,5 cm;
breedte 169,5 cm; hoogte 133,5 cm;
wielbasis 260 cm; spoorbreedte voor 148
cm, achter 147,5 cm; draaicirkel 10,4m.;

goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

LASAGNA

Volvo brengt een aantrekkelijke variant
in de 340-serie, de Volvo 340 DL 1.7
Trophy. Het is een driedeurs 340 in de
kleuren rood of wit en het interieur is
uitgevoerd in grijs tweed. Als extra's
heeft deze Trophy in kleur gespoten
bumpers, brede 175/70 13 banden met
wielsierplaten, de achterspoiler van een
GTL, zwarte raam- en dakomlijstingen,
brede stootlijsten op de flanken, decora-

T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

Tel. 12175

VOORDEELPAKKET

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET

HET PAROOL
VAN AMSTERDAM
11 JULI A.S.
Het Polysportif brevet is een recreatieve mini-uitgave van de Triathlon en meer gericht op de trimmer dan op de topatleet. De 50 km
Polysportif speelt zich af in en rond het Amsterdamse Bos.
De onderdelen bestaan uit-, l km zwemmen in maximaal 45 minuten,
9 km lopen in maximaal l uur en 30 minuten en 40 km fietsen, waaraan geen tijdslimiet is gesteld.
Kosten per persoon ƒ 15,- welk bedrag uiterlijk 30 juni a.s. ONTVANGEN moet zijn (zie verder onderstaande inschrijfbon).
Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving (door onderstaande bon te sturen naar:

krijgen, heeft Citroen gekozen voc^'r
standaard ABS, met rondom schijfremmen waarbij de voorschrijven gevent]-,
leerd zijn.
Uiteraard is deze BX GTI i 6 V verfraaid
met een voorspoiler en spatschermverbreders met aanvullende zijbeplating
onder aan de'carrosserie, verder uiteraard lichtmetalen velgen en getint glas
rondom. Deze nieuwe versie van de B-X
zal in Nederland begin november lévenbaar zijn. De prijs is nog niet bekend,
maar zal om de ƒ 50.000,- komen te
liggen.
;.'

tieve striping, het 1.7 embleem op de
derde deur, een toerenteller, econometer,
buitentempratuurmeter,
fwee
deurspeakers en een staafantenne links
achter.
Aan deze Volvo 340 DL 1.7 Trophy
hangt een prijskaartje van ƒ 26.895,-incl. BTW en hij staat inmiddels in de
showroom van elke Volvodealer.

!

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

MISS HOLLAND VERKIEZING
1087
In TV-STUDIO AALSMEER
In samenwerking met Tros en Joop van den Ende productions organiseert het NATIONAAL COMITÉ'MISS HOLLAND op

ZATERDAG 20 JUNI 1987
(aanvang 20.00 uur, foyer open 19.00 uur)
DE MISS HOLLAND VERKIEZING 1987

Bijna dertig kandidaten strijden om een plaats in de finale, welke op TV zal worden uitgezonden
op vrijdag 14 augustus a.s.
Tijdens de verkiezingen in TV studio Aalsmeer, naast de mooiste meisjes van Nederland, een optreden van:

ALEC SANDER
De presentatie van deze avond is in handen van niemand minder dan

RON BRANDSTEDER

K. J. Koper, Van Lennepweg 38"", 2041 LK Zandvoort.

IVEAO

Ook Citroen gaat meedoen in de race
van snelle uitvoeringen in de goed verkopende middenklasse, namelijk met de
succesvolle BX. Als motor voor deze
Citroen BX GTI 16 V. heeft Citroen een
geheel nieuwe multi-kleppen motor
ontwikkeld.
Deze viercillinder 1905 cc. met vierkleppen per cillinder levert maar liefst 160 pk
bij 6500 t.p.m. Daarmee kan deze nieuweling een topsnelheid behalen van
maar liefst 218 km/u en een sprintje
trekken van O tot 100 km/u in 7,9 sec.
Om dit geweld weer veilig tot stilstand te

Marisstraat 13a, Tel. 15186

50 KM POLYSPORTIF

Video schoongemaakt en getest

Zeer snelle BX

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

1 kg Paardebieflappen
500 gr. Paardebiefstuk
1 hele Paardeworst

R.T.C. OLYMPIA

GEOPEND

Honda Aero Deck 2.0i EX-ALB
ƒ 45.290; extra voor "two tone" metalliclak/ 850.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 630 tot
ƒ 652 per jaar.

Vraag vrijblijvend offerte.

500 gr.

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

Prijs

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

van 8,75 nu voor /,/U

OKV -SHOP

Top 195 km/uur; acceleratie O-100 km/
uur 9 sec; verbruik bij 90 km/uur, 120
km/uur en in de stad resp. l op 16,9, l op
12,8 en l op 10,2; gemidd. verbr. tijdens
test l op 11,2.

SCHILDERWERK

G. ZWINKELS

gevuld met tonijn in een heerlijke
tomatensaus en spinazie a la crème

DE l

Prestaties:

Nieuwe variant in Volvo 340-serie

uw traiteur en visspecialist

Voor als het

rijklaar gewicht 1065 kg; max. toelaatb.
gewicht 1660 kg; max. aanhanggewicht
1200 kg geremd, 500 kg ongeremd; tankinhoud 60 liter super.

die zelf ook nog enige liedjes ten gehore zal brengen.

Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.
Voor nadere inlichtingen: K. J. Koper, telefoon 02507-14833

De toegangsprijs voor deze avond bedraagt slechts

Opleidingen voor de bekende Associatie-examens

INSCHRIJFFORMULIER 50 KM POLYSPORTIF VAN AMSTERDAM

LET OP!

- P.D.B. Praktijkdiploma Boekhouden
- M.B.A. Moderne Bedrijfsadministratie
- Marketing en Bedrijfseconomie
- Tekstverwerking
- Database

Naam:

INSTITUUT VOOR ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF ONDERWIJS

De meeste cursussen zijn bedoeld als aanvulling op het M.E.A.O.
Inlichtingen: Lesgebouw Jacobstraat 2 (T.o. Parkeergarage
"De Raaks") Haarlem 023-315936.

INFORMATIE-AVOND OP:
donderdag 18 juni om 19.30 uur.

Adres:

m/v
•.

Postcode:

Plaats:

Leeftijd:

Telefoon:

Het inschrijfgeld ƒ 15,- heb ik overgemaakt op 'giro 12676 t.n.v.
Rabo Bank Zandvoort, ten gunste van rekeningnummer
38.63.25.944, met vermelding van „Polysportif". Ik doe
mee op eigen risico.
Handtekening:
Deze bon ingevuld opsturen.

ƒ 20,"

Uw toegangsbewijs is tevens kanskaart.

MET HET NUMMER OP UW TOEGANGSBEWIJS MAAKT U KANS OP ÉÉN VAN DE DOOR
SONY-BRANDSTEDER ELECTRONICS ter beschikking gestelde prijzen, zoals:

EEN SONY PORTABLE CD-SPELER of
EEN SONY MIDI SET of
EEN SONY WALKMAN
KAARTVERKOOP VOOR 'DEZE AVOND ALLEEN BIJ DE
KANTOREN VAN WEEKMEDIA:
- AALSMEER/Dorpsstraat 8
- ALMERE/Kerkgracht 105
- AMSTELVEEN/Dorpsstraat 54
- AMSTERDAM/Wibautstraat 131
Rokin 110
- PURMEREND/Weerwal 19
- WEESP/Nieuwstraat 13
- ZANDVOORT/Gasthuisplein 12

WE]

geeft u méér!

tEKMEDIA 30
JËÉKMËi

DONDERDAG 11 JUNI 1987

Wedstrijd voor jonge treinreizigers
Railrunner is de naam van
et nieuwe kinderkaartje van
\S, waarmee kinderen van 4
$ en met 11 jaar sinds l april
Oor maar l gulden in de trein
aogen meereizen met een
olwassene. Speciaal voor die
inderen heeft NS een
rachtig Railrunnerpaspoort
emaakt, om mee te nemen
p treinreis. Normaal kost
o'n Railrunner-paspoort
2,50. Alle kindern die
needoen aan deze railrunnerpedstrijd die het Zandvoorts
ieuwsblad in samenwerking
net NS organiseert, krijgen
et paspoort gratis
huisgestuurd.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

• Het Railrunnerpaspoort dat elke
deelnemer aan de wedstrijd krijgt

Met een begeleider van 19 jaar of ouder, die in het bezit
van een geldig vervoerbewijs, mogen sinds l april
laximaal drie kinderen van 4 tot en met 11 jaar als
ailrunner mee in de trein. Het railrunner-kaartje kost
laar één gulden per kind, ongeacht de reisafstand. Om
et „Railrunnen" ook voor de kinderen leuk te maken,
eeft NS het Railrunner-paspoort gemaakt. De
ailrunnertjes kunnen in dat paspoort stationsstempels
paren: voor ieder dag dat zij met de trein gaan, verdienen
ij maximaal één stempel. Bij het derde stempel ontvangt
e kleine treinreiziger een fraai geborduurde Railrunnerlouwbadge. Bij het vijfde, het zevende en het tiende
tempel krijgt de railrunner telkens een mooie railrunnerter die op de badge kan worden bevestigd.
,

ook zonder in het bezit te zijn van het paspoort op een
Railrunner-kaartje reizen.
In het paspoort kun je pp elk station aan het loket een
mooi stationsstempel krijgen. Door deze stempels te
sparen kun je een echte railrunner-badge verdienen die je
bijvoorbeeld op de mouw van je jas kunt dragen. Als je
vaker met de trein gaat, kun je op je badge ook nog
railrunner-sterren verdienen en als je paspoort binnen een
jaar is volgestempeld krijg je een heus Railrunner-diploma
met je naam er op: je bent dan super-Railrunner.

Na tien stempels is het paspoort vol. Als deze stempels
innen één jaar worden verzameld, verstrekt NS een
fficieel railrunner-diploma, compleet met de naam van
e Super-railrunner. Bij het diploma zit bovendien een NS
eis-cheque die goed is voor ƒ 2,50 korting op een treinreis,
odat de aanschafprijs van het Railrunner-paspoort direct
;eer wordt terugverdiend. Natuurlijk kunnen kinderen

Maar je maakt bovendien nog kans op een
onvergetelijke dag bij de Spoorwegen in Utrecht. Daar
worden op 4 juli de winnaars van de Railrunner-wedstrijd
door één van de hoogste bazen van de Nederlandse
Spoorwegen - samen met een bekende kindervriend van
de televisie - ontvangen en getracteerd op een dag vol
avontuur in treinenland. Als jij wint kun je die dag o.a. in

• De geborduurde
mouwbadge
waarop door
echte volhouders drie
sterren bevestigd kunnen worden

prijswinnaars worden gekozen in twee leeftijdsgroepen: 4
tot en met 7 jaar en 8 tot en met 11 jaar.

Wat moet je doen?
Bij dit verhaal zie je een tekening van de supersnelle
Railrunnerhaas. Teken hem na en bedenk een leuke naam
voor hem. Kleur je tekening in, plak, knip en knutsel er aan
en maak er een mooi werkstuk van. Stuur hem dan voor 25
juni 1987 naar Redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 1658, 1000 BR Amsterdam.

Als je meedoet aan deze grote Railrunner-wedstrijd krrjg
je in elk geval zo snel mogelijk je eigen Railrunnerpaspoort gratis toegestuurd.

Belangrijk: Vergeet niet achterop je naam, adres en leeftijd te schrijven!
de speciale „belangrijke mensen-trein" meerijden, in het
Spoorwegmuseum al die prachtige stoomtreinen
bekijken, zelf de prachtige modelbaan van het museum
bedienen en nog veel meer. Natuurljk mag je je vader of
moeder of een andere begeleider meenemen.
Kleintjes maken trouwens evenveel kans op deze
geweldige dag bij de Spoorwegen als grotere kinderen. De

ledere deelnemer krijgt in elk geval gratis het railrunnerpaspoort thuisgestuurd. De hoofdprijswinnaars worden in
de krant bekendgemaakt en ontvangen een persoonlijke
uitnodiging voor de prijsuitreiking op 4 juli in Utrecht bij
de Nederlandse Spoorwegen. Alle inzendingen worden eigendom van NS. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Prins Claus zet stoomgemaal
Halfweg als museum in werking
HALFWEG - Nostalgische fluittonen en lichte stoomwolken
iraen gisteren het teken dat het stoomgemaal van Halfweg
reer in gebruik was. Met het opendraaien van een grote kraan
ette Prins Claus de oude machines van het gemaal in werking.
Onder een vriendelijk zonnetje
troomde de feesttent naast het stoomemaal aan de Haarlemmermeertraat in Halfweg gisterenochtend
ond de klok van tien uur vol. Vanaf
et speciaal ingerichte parkeerterrein
ij de Rooms Katholieke Kerk aan de
r. Schaepmanstraat kwamen vele
enodigden door het met enkele vlagen versierde dorp naar het stoomgemal dat als een museaal monument
e geschiedenis ingaat.

van het Koninklijk Huis de opening
van dit museum extra luister bij komt
zetten is niet toevallig. In de waterstaatkundige geschiedenis van Nederland heeft Huis van Oranje immers
altijd een belangrijke rol gespeeld. En
hier in Halfweg was Holland op zijn
smalst", Later duidde Baron Van Tuyl
Van Serooskerken ook nog op de band
van het Koninklijk Huis met de omgeving. In 1977 stelde Koningin Beatrix
het nieuwe gemaal van Rijnland, iets
ten noorden van Halfweg, in werking.

selmuiden Baron Van Tuyl Van Serooskerken toe.
IJsselmuiden refereerde in zijn toespraak ook de vele vrijwilligers, waaronder de scholieren van de Scholenge• meenschap Haarlem, die het mogelijk
gemaakt heeft het gemaal weer draaiende te krijgen. Een pluim zette de
burgemeester ook op het werk van de
heren Verburg, conservator en Ouwehand, technisch leider van het gemaal. Zij hebben het voor elkaar gekregen het stoomgemaal, als enige
grote in Nederland, weer draaiende te
krijgen, iets dat volgens Baron Van
Tuyl Van Serooskerken door technische specialisten vrijwel onmogelijk
werd geacht.

ties, waar het stopzetten van het gemaal in 1977 toe leidde. "Na 125 jaar
trouwe dienst werd toen het vuur gedoofd. Ik stel U voor om burgemeester
IJsselmuiden te benoemen tot erestoker van het gemaal, want hij is een
echte stoker", verwoordde de Dijkgraaf van Rijnland de hardnekkige
pogingen van de burgemeester om het
gemaal voor de toekomst te behouden.
Rijnland blijft overigens met het gemaal verbonden door het informatiecentrum van het Hoogheemraadschap dat in het museum is ingericht.

Dankzij de inspanningen -van de gemeente en de Stichting Vrienden van
het Stoomgemaal werd dit vuur gisteren dus weer aangestoken. Van de Barpn ontving Prins Claus een reproducNostalgisch
Om ongeveer kwart over tien betrad
Foto Jan Verhoog
tie van de oudste foto van het stoomge- • Met het opendraaien van een grote kraan zette Prins Claus het gemaal in werking.
rins Claus in gezelschap van burgemaal uit 1906, met de heer Bouwens
neester IJsselmuiden van Haarlem- Herinnering
"Het gemaal als toekomstig mu- als stoker.
lerliede en Commissaris van de Koseum is een blijvende herinnering aan
ADVERTENTIE
ingin in Noord Holland Roei de Wit
Na de toespraken ging het gezelde grote aandacht die de vroegere gen Dijkgraaf Baron Van Tuyl Van SeTot commissaris De Wit sprak IJs- neraties hebben gehad voor de water- schap naar het gemaal waar Prins
'ooskerken van Rijnland de grote tent selmuiden zijn waardering over de huishouding van Nederland. In het werd rondgeleid en de officiële handeaast het gemaal, waar de officiële provincie uit, die de gemeente en de gemaal zijn kracht en robuustheid sa- ling, het opendraaien van een grote
oespraken werden gehouden.
Stichting Vrienden van het Stoomge- mengebracht", sloot IJsselmuiden zijn kraan, verrichtte. Onder grote belangmaal altijd heeft gesteund om het ge- redevoering af. Daarna overhandigde stelling van de vele aanwezigen, die
Zandvoorts
maal voor het nageslacht te bewaren. hij Prins Claus een tekening van het zich aan de kant van het water van de
)p z'n smalst
Dat was niet het geval met het Hoog- stoomgemaal die gemaakt is door Pop- Kom hadden opgesteld, stelde Prins
ZANDVOORT - Zandvoort- onbekend wensen te blijven,
Nieuwsblad
heemraadschap Rijnland dat enige pe Damave. Deze tekening is in een Claus het gemaal weer in werking. Die
se
ondernemers kunnen met zijn bereid gevonden om de
Als eerste kreeg burgemeester tijd via een beroep bij de Kroon heeft oplage van 150 gemaakt en voor be- grote schepraderen maalden het wavraagt
ingang van dit jaar in aanmer- uiteindelijke winnaar uit te
rank IJsselmuiden het woord. Hij tegengewerkt dat het stoomgemaal op langstellenden te koop voor honderd ter in grote hoeveelheden uit de Ringking komen voor de zoge- selecteren.
prak niet allleen namens het gemeen- de monumentenlijst kwam. "Maar na gulden.
vaart. Een nostalisch beeld, dat in de
ibestuur maar ook namens de Stich- deze aanvankelijke tegenstelling van
toekomst op elke zaterdag van het seinaamde 'Ondernemersbokaal'.
ng Vrienden van het Stoomgemaal belangen hebben wij elkaar toch kunBaron van Tuyl Van Serooskerken zoen van april tot en met september te
Het bestuur van de Onderne- Voor het jaar 1987 stelt het bestuur
raarvan hij voorzitter is. "Dat een lid nen vinden", sprak burgemeester IJs- wees in zijn toespraak op de vele emo- bewonderen is.
mers Vereniging Zandvoort van OVZ drie prijzen beschikbaar, die
worden uitgereikt op de nieuwheeft deze onderscheiding in zullen
voor de vakantie- periode.
aarsreceptie in de eerste week van
het leven geroepen, naar aan- ]1988.
Om hiervoor in aanmerking te
AANMELDEN
leiding van de suggestie van komen, zal men aan diverse eisen moetel. 17166
één van de leden. Vijf onaf- ten voldoen. OVZ heeft hiervoor richtopgesteld. Vijf Zandvoortse inhankelijke Zandvoorters, die lijnen
gezetenen zullen als keurmeesters
gaan fungeren en hun bevindingen
aan het eind van het jaar, met behulp
van een puntensysteem, aan het bestuur rapporteren.

Ondernemersbokaal voor
klantvriendelijk optreden

bezorgers/
sters

Balletschool Stol

'Het Goede Doel' geeft
concert op het circuit

ZANDVOORT - De popgroep Het Goede Doel zal in
het kader van haar voorjaarstoernee op zondag 21 juni op
het circuit optreden. Op het
programma staan zowel oude
als de allernieuwste nummers.
Het circuit is een van de vier locaties
in Nederland die de popgroep voor
haar toernee bezoekt. Omdat men het
een uitstekende plek vindt voor een
optreden, heeft men nu voor de tweede
keer voor Zandvoort gekozen. Omdat
de groep landelijk veel meer bekendheid heeft verworven, verwacht men
nog meer publiek dan de vorige keer.

Zij zullen op een zestal punten letten: klantvriendelijk overkomen, servicebereidheid en hulpvaardigheid,
verzorging van stoep, gevel en etalage,
evenals van winkel en vitrine's. Daarnaast moet men duidelijk openingstijDe toegang is gratis, als men twee clips den en de vakantieperiode bekendmainlevert van Coca-Cola blikjes met de ken. Uiteindelijk zullen de keurmeesafbeelding van Het Goede Doel. Zo- ters ook letten op de wijze waarop men
niet, dan betaalt men ƒ10,- entree.
adverteert en naar buiten treedt.
Op het programma staan onder anDit jaar zal een en ander beperkt
dere het allernieuwste 'Nooduitgang' blijven tot de detailhandel in Zanden enkele andere nummers van de voort, maar eventuele uitbreiding in
laatste elpee 'Mooi en onverslijtbaar', de toekomst wordt niet uitgesloten.
zoals 'Ik dans dus ik besta', 'Zwijgen' Volgens het bestuur van OVZ zal deze
en 'Alles geprobeerd'.
actie een extra aansporing zijn voor de
winkeliers. 'Omdat wij denken dat u
Voor het voorprogramma, dat om allen graag voor een prijs m aanmer14.00 uur begint, staan twee groepen king komt, is dit een reden temeer voor
gepland, de nieuwe band van Ilco Gel- de toekomst te zorgen voor kwaliteit in
ling, Life at the Pickwick en Power uw bedrijf, want de klant vraagt
Play. Daarna komt Het Goede Doel. erom', aldus het bestuur van OVZ in
Het concert duurt tot ongeveer 18.00 een schrijven aan de leden.
uur.

" Zandvoorts Nieuwsblad

tuinbanken
Op deze foto uit 1936 of 1937 treft men leerlingen aan van Balletschool
Stol, onder leiding van juffrouw Bolwidt.
De leerlingen zijn: op de voorgrond (v.l.n.r.) Willy van Eldlk, Ada van
der Mijc en Henny van Eldlk.
Daarachter: RIa Gerritsen, Rlta Metz, Toetle Hennis, Johnnie van
Beets, Mlep West, Wil (?), Mleke de Roos, Rla Schenk, Rietje Gertenbach,
Letile Spoelder, onb., Rietje Meulman en Geesje Schenk.

De foto Is Ingezonden door A. Bakcls-Hennls.

van echt teakhout, fabr. Bariow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte

omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud

Lezers die een oude school- of verenigingsfoto ter beschikking willen
stellen voor deze rubriek, wordt verzocht deze af te geven bij het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo
spoedig mogelijk terug, samen met een afdruk op het zelfde formaat als
hier afgedrukt. Voor Inlichtingen kan men bellen telefoonnummer 12066
of 17166.

Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

tabernal sinds neeg

vanaf 520,--

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,
i

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltesti. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort
Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort
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ASSURANTIEKANTOOR

FOLKERS
Gasthuisstraat 4
Tel. 13283
Ook voor uw
reis- en
annuleringsverzekering.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

PELLEBOERSl
WEERLUN
06-91091091
3x per dag
vernieuwd
over 16 lijnen 50 cent
per minuut

HAND
STOFZUIGER

Wie heeft er dit
seizoen nog

YOKO DRAAGBARE

ZWART/WIT T.V-

zuigt probleemloos alle kruimels
schoon op, ook ideaal in de auto

Clipwalker, type F6
12 cm. beeldscherm, geschilkt voor
batterij, lichtnet en accu,
kan dus overal gebruikt worden

GEEN ,3ô;5(r MAAR:

GEEN JtS8< MAAR:

hulp
nodig bij de

visverkoop?

MENNEN
AFTER SHAVE
LOTION WILD MOSS
GEEN &9TMAAR:

DUNLOP
TENNISBALLEN
vacuüm verpakt in koker
waardoor langer slagvast

ROTERENDE
AUTOWAS BORSTEL
door het water roterend systeem
wast uw auto makkelijk schoon

GEEN 1&75-MAAR:

GEEN _24r95" MAAR:

HERENSLIPS ïr
l
**.

GEEN 3&r MAAR:

N-é*y fc^k'
/ƒ,;'•!/\.'&'«'!$'
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Tel. na 18.00 uur
19315
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sportmodel, 100% katoen
maten S.M.L
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PYROGRUA

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

REMIA
zigeuner of pinda)
satehsaus
emmertje 0.6 liter

>~ ~«SÏS-
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nno
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RIETJES

WEGWERP J^Jl^

K!^T 120 FRICANDELLEN

GEEN
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PAK
20 stuks
ter kennismaking

fw

GEEN

UNOX
HARTIGE
WORSTEN

salami,
I
snijworst of
pepercervelaat 11'
vacuüm verpakt
dus lang houdbaar i'fêPER STUK
250 GRAM
GEEN
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HülSVUILZAKKEM
metKOfAOkeurmf
dus sterk en zeker

PAK 20 STUKS

HELE DOOS
HAMBURGERS

PAK 40 stuks
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extra kwaliteit, geen J^961naar
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de krant
altijd en overal.
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L

;

'v^ FLESSEN
(; a 0.7 liter

:
;

;, geen
•'," maar:
\•

t

,

f .! , It-rt.
I *'•n-

u

1

• r 1 " ' ''.

f[';! .'*.!\ /.v ^ x
(I'y.'tJj

\

•;

8§ met plezier

OLAVIENNETTA
USDESSERT
nu ook met

-Viv

walnoot smaak
Goed voor ca.
Spersor.en
geen

DANEROLLES
CROISSANTS

TOEFJES SLAGROOM
SPUITBUS
grote bus 250 ml
geen

CHIVERS MARMALADE
OLDE ENGLISH
pot 450 gram
geen

• OOSTZAAN: Zuideinde39 • VOLENDAM:
Hyacintenstraat 14 • HOOFDDORP: Marktlaan 55
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester
Engelbertsstraat 21
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VAM

KROPStA 99 VO

BARON D' ARIGNAC
TAFELWUN
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MALSE I/&&E
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VER5EBRMDWORSÏU&

binnen 18 minulen op tafel, blik ,
6 stuks geenJU5lnaar

AMSTERDAM:
• Mercatorplein 49 - 53
• Admiraal de Ruyterweg 56 • 2e Nassaustraat 26 - 30
• Lijnbaansgracht 31 -32 • Johan Huizingalaan 180 - 188 • Sloterkade 110 - 127 • Delflandplein
188 - 194 • Burgemeester de Vlugtlaan 133 • Nicolaas
Ruychaverstraat 10 • OSDORP: Tussenmeer 1a
• NOORD: Motorkade 10 • OOSTELIJKE
EILANDEN: Kattenburgerkruisstraat
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ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
Los nummer ƒ1,-

Donderdag 18 juni 1987
ZANDVOORT - Circuit
Zandvoort B.V. is dinsdag door
de Haarlemse rechtbank failliet verklaard. De onderneming zag zich tot een faillissementsaanvraag gedwongen,
vanwege de handelwijze van
de belastingdienst. De gemeente Zandvoort heeft ondertussen voorzieningen getroffen om de geplande evenementen ongestoord doorgang
te laten vinden. De exploitatie
van het circuit zal tijdelijk
worden overgenomen door
P.J.G. Holm, die tot toezichthouder en interim manager
wordt benoemd.
De ontvanger der directe belastingen te Haarlem maakte de faillissementsaanvraag noodzakelijk, aldus
Circuit Zandvoort B.V., indien men de
geplande evenementen door wilde laten gaan. Open blijven was dan ook
het doel van de faillissementsaan-

Cees Kuyper werd op 14 oktober 1904
in Haarlem geboren. Na zijn schooltijd
was hij van september 1929 tot april
1931 werkzaam bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij op Curacao.
Toen bleek zijn journalistieke aanleg
al, want hij verzorgde voor dit bedrijf
het personeelsblad.
Maar Kuyper was verloofd en zocht
uiteindelijk dus een baan in Haarlem.
In november 1931 kon hij er aan de slag
op de Gemeentelijke Arbeidsvoorzie-

47e jaargang nummer 24

Circuit Zandvoort
failliet verklaard
vraag. De belastingdienst legde beslag
op alle inkomsten en wilde dat ook
doen op alle roerende goederen die zich
op het circuit bevinden, ook van derden. Doordat hierdoor inkomsten voor
de B.V. verder uit zouden blijven, werd
het onmogelijk om het personeel nog
te betalen en evenementen te organiseren.
Nadat vanaf het begin in 1948 de
gemeente Zandvoort de exploitatie
had verzorgd, werd deze in 1973 in particuliere handen gegeven. Aanleiding
vormden noodzakelijke investeringen,
in verband met de veiligheid van het
circuit. Vanuit de Nederlandse autorensportwereld werd toen de Circuit
Exploitatie Nederlandse Autorensport
Vereniging, CENAV B.V., opgericht,

Cees Kuyper Sr. overleden
ZANDVOORT - Afgelopen
zondag, 14 juni, is in Haarlem
Cees Kuyper Sr. overleden.
Kuyper was in Zandvoort zeer
bekend, vooral als oprichter en
redacteur van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Heden middag is
hij begraven op de Algemene
Begraafplaats te Haarlem.

Nieuwsblad

ning. In 1935 trad hij in het huwelijk
met An Cornelissen. Het echtpaar zou
later drie zonen en een dochter krijgen.
In 1940 verhuisde het gezin Kuypernaar Zandvoort waar hij directeur van
het Gemeentelijk Arbeidsbureau werd.
Tijdens de oorlogsjaren sloeg Kuyper vanuit het arbeidsbureau de handelingen van de bezetter met bezorgdheid gade. Indien mogelijk greep hij
eigenhandig in. Zo kon het gebeuren,
dat Zandvoorters, die werden opgeroepen voor de 'Arbeidseinsatz', niet thuis
waren als de officiële oproep kwam.
In 1944 kon hij beslagleggen op een
oude stencilmachine waarna hij samen
met Arend Bos overging tot het drukken en verspreiden van 'De Kleine Patriot', die soms wel twee- of driemaal
per week verscheen.
Direct na de bevrijding trad Cees
Kuyper als correspondent in dienst
van het Haarlems Dagblad, maar in
1951 kon hij de krant van Van Deursen
uit de Schoolstraat overnemen. Dat
jaar startte hij met het Zandvoorts
Nieuwsblad als hoofd-redacteur, sportjournalist en boekhouder, kortom, hij
vervulde alle functies die er bij een
krant te bedenken zijn. Gedurende vele
jaren werd hij daarbij geassisteerd
door zijn zoon Cees Jr.
Op zeventig-jarige leeftijd was het
voor hem welletjes geweest met de eigen krant en in 1974 ging het blad over
naar Weekmedia. Kuyper bleef actief
als bestuurslid van verschillende verenigingen in de badplaats, maar ook de
journalistiek liet hem niet helemaal
los. Zo verzorgde hij nog vele jaren in
deze krant de rubriek 'Met oog en oor,
de badplaats door'.

thans Circuit Zandvoort B.V. Het doel
was, de auto- en motorsportactiviteiten in Nederland op de enig permanente accommodatie te waarborgen.
Ondanks de vele - merendeels politieke
- stormen wist de exploitatiemaatschappij zich ruim veertien jaar te
handhaven. Volgens persvoorlichter
Dirk Buwalda heeft de exploitant
sindsdien ongeveer zeven miljoen gulden aan pacht opgebracht. Circuit
Zandvoort B.V. had echter graag ook
nog het seizoen 1987 uitgediend.
Wat betreft de racerij op Zandvoort
ziet men de toekomst toch wel rooskleurig tegemoet. 'De enorme inspanningen van personeel en derden hebben er voor gezorgd, dat het circuit tot
op heden niet is gesloten en daardoor
nu kan dienen als solide basis voor
vergaande renovatie en een langdurige toekomst', aldus de B.V. in een persbericht.
De gemeente Zandvoort, eigenaresse
van het circuitterrein en de opstallen,
acht het 'van groot belang' dat de ge-

"Al maanden kloppen wij al regelmatig aan bij Publieke Werken, om te
vragen hoe het ermee staat", aldus
Leen Paap. "We kregen te horen dat
alles in orde was, maar kort geleden
hoorden wij dat de papieren pas enkele
weken terug verstuurd zijn". De twee
broers waren donderdag aanwezig op
de commissievergadering van Publieke Werken, waar zij met de vraag kwamen, of zij de volgende dag met het
egaliseren van de grond mochten beginnen. Met de bouw .van de nieuwe
loods moet deze week een begin gemaakt worden, wil men in de derde
week van juli klaar zijn. Deze datum is
gepland, omdat dan de bouwvakvakantie begint. Direct daarna moeten
de gebroeders Paap de beschikking
hebben over hun loods, waarin zij zomerhuisjes willen opslaan.

WATERSTANDEN
HW
LW HW
Datum
18 jun
09.40 04.45 22.01
19 jun
10.38 05.47 23.02
20 jun
11.50 06.53
21 jun
00.07 07.55 12.46
22 jun
01.10 08.57 13.47
23 jun
02.05 10.09 14.40
24 jun
02.55 11.16 15.29
.25 jun
03.41 12.0716.13
26 jun
04.23 00.15 16.54
Maanstanden: donderdag 18 juni
LK 13.02 uur
Doodtij: 19 juni 23.02 uur
NAP + 60 .CM.

LW
18.28
19.06
19.54
20.46
21.45
22.44
23.34

In verband met het te bouwen bungalowpark, hebben beide ondernemers
hun medewerking verleend door de
Kabelloods, die gesloopt moet worden,
begin van dit jaar te ontruimen. Als
alternatief voor deze ruimte wilden zij
een loods laten bouwen aan de K. Onnesstraat, mede bekostigd uit de verkoop van hun opslagplaats aan de Curiestraat. Het wachten was alleen op
de verklaring van Geen Bezwaar van
Gedeputeerde Staten. In de afwerking
van de plannen en de tekeningen is op
de dienst Publieke Werken echter zoveel vertraging ontstaan, dat deze verklaring er vorige week nog niet was.

ZANDVOORT - Het voorstel de ontwikkeling van het plan
van het college van Burge- betrokken was.
meester en Wethouders om Volgens wethouder Aukema is er
reden om aan te nemen dat de
deel te nemen aan de door geen
Zandvoortse belangen in de Regionale
Haarlem op te richten Regio- WV
niet goed te behartigen zouden
nale WV is maandag van de zijn. Volgens hem is het bovendien
hand gewezen. De commissie noodzakelijk om van het begin af aan
deze organisatie betrokken te zijn,
voor financiën kon wel mee- bij
men anders geen enkele invloed
gaan met het uittreden uit de omdat
heeft. Daarbij zou het 'ondenkbaar'
Streek WV, maar onvoor- zijn, dat Zandvoort toch het nodige
waardelijke
samenwerking geld voor promotie bijeen krijgt. De
Regionale WV zou dat samenwermet de Regionale ging haar te kingsverband
in deze streek zijn,
ver. Een groot struikelblok waaraan de subsidie
van het Nederwas, dat de lokale WV niet bij lands Bureau voor Toerisme via de

Bloembakken in de Wilhelminastraat

De nieuwe straten die hier door de
nieuwbouw zijn ontstaan, krijgen de
namen van oud-Zandvoortse gedienden, respectievelijk secretaris Bosman
en ontvanger Schouten. ,De naamborden worden om 15.00 uur onthuld.

pullovers

20% korting

CORTINA MODES

zochten de commissie dan ook, te beslissen of men de volgende dag met het
egaliseren kon beginnen. Door directeur Wertheim was officieus al vernomen, dat GS accoord zouden gaan.

Wethouder Van Caspel, die een vacature als oorzaak van de vertraging
zag, was van mening dat het juridisch
geen problemen gaf, als er begonnen
zou worden. De grond heeft al een bedrijvenbestemming. Een beslissing nemen in dit stadium, ging de commissie
echter te ver. "Dan kunnen wij' wel
stoppen met ons bedrijf', was de reactie van de gebroeders Paap. "Wij laten
De gebroeders Paap dreigden daar- u op zo kort mogelijke termijn iets wedoor in het nauw te komen. Zij ver- ten", aldus Van Caspel.

• Jan van Kleeft legt de laatste hand aan de bloembakken in de Wilhelminastraat

De commissieleden konden zich vinden in het uittreden uit de Streek
WV, maar aan een nieuwe samenwerkingspoging met Haarlem was
men nog lang niet toe. Haarlem had
eerder dit jaar besloten uit de Streek
WV in oprichting te stappen, omdat
een fusie met Zandvoort en Velsen met
de bestaande standpunten niet mogelijk bleek. Men voorzag onder andere
een herhaling van de problemen indien Zandvoort bij de Regionale VyV
zou aankloppen.
j
"Nu de fusie niet doorgaat, laat'
Haarlem als een wat drammerig kind
het woord fusie vallen en zet daarvoor
in de plaats Regionale WV", aldus
Methorst (WD). Men miste duidelijkheid in het stuk, met name waar het de
financiële consequenties betrof. Volgens Ingwersen was nu misschien wel
het moment aangebroken om de zaak
eens goed te regelen, met duidelijke
afspraken. Wat hem betreft kan
Zandvoort wel in de Regionale WV
deelnemen, maar dan met ontbinderide voorwaarden, voor het geval de belangen van de badplaats niet goed .be.hartigd worden. Voorop bij de commissieleden stond echter wel, dat~de
plaatselijke WV mee zou willen werken
• Vervolg op pagina 7

Foto: Bram Stijnen

ZANDVOOBT - Eén van Zandvoorts straten, de Wilhelminastraat, is sinds zaterdag
vrolijk versierd met tien bloembakken, en dat ondanks de bezuinigingen van de gemeente.
De bewoners van deze straat mochten de bakken lenen, onder voorwaarde dat zij zelf voor de
planten zouden zorgen. Jan van Kleeff, van de gelijknamige kwekerij aan de Van Stolbergweg, heeft de bakken gevuld met diverse bloemen en planten, en de omwonenden lopen nu
dagelijks met een gietertje naar buiten om water te geven. Het initiatief heeft al veel
positieve reacties opgeroepen.
"De reacties overtreffen alle verwachtingen", aldus
Jan van Kleeff, samen met een buurtbewoonster initiatiefnemer van dit plan. "De mensen zijn razend enthousiast. En ook uit andere straten in de omgeving, want ik
hoorde al dat men daar ook bloembakken wilde aanvragen". Vóór het plan bij de gemeente werd gedeponeerd, is
Van Kleeff eerst bij de bewoners van de Wilhelminastraat gaan vragen of men bereid was, de bakken te
onderhouden. Het onderzoekje leverde bijzonder positieve reacties op, want men was blij verrast met dit initiatief. Ook bij de gemeente reageerde men zeer enthou-

siast. Na de aanvraag, die vorige week woensdag werd
gedaan, kwam men vrijdag al om te kijken, waar de
bakken konden staan.
Voorwaarde was uiteraard, dat de gemeente er geen
kosten aan had, behalve dan het vervoer. Van Kleeff
heeft aarde en planten voor zijn rekening genomen,
terwijl de omwonenden voor het verdere onderhoud zorgen. "Wjj willen hiermee ook bewijzen, dat door particulier initiatief dat bloemetje toch geplant kan worden,
mits de buurt eraan meewerkt", aldus Jan van Kleeff,
die toch wat overdonderd is door alle reacties.

Diverse jacks,
NU 40%
broek en rokken KORTING
ledere avond geopend tot 22.00 uur

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronièstraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

'Groot onderhoud geen reden voor huurverhoging'

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.

Bewoners verzetten zich tegen 'renovatie'
EMM in een brief van 27 mei aan
ZANDVOORT - De bewo- vangemeente
verklaarde, dat alle bewoners van de EMM-woningen de
ners unaniem accoord gaan. "Ik weet
complex l, onder andere in de niet hoe men daar aan komt. U mag
Burgemeester
Beeckman- zelf het antwoord invullen".
straat en aan de Van Lennep- De huurderscommissie van complex
weg, zijn het absoluut niet l is van mening dat de - voornamelijk
eens met de renovatieplannen
van de woningbouwvereniging en de gevolgen die deze
voor de huur zal hebben. De
geplande renovatie is geen renovatie, aldus de huurders,
maar slechts een inhalen van
achterstallig onderhoud. De
bewoners hebben zich verenigd in een huurderscommissie, die burgemeester, wethouders en raadsleden om hun
tussenkomst hebben verzocht.
Gezien de reacties van de leden
van diverse gemeentecommissies lijkt echter niet aan deze
vraag te worden beantwoord.

Provinciale WV zou worden gegeven,
aldus Aukema. "Het is absoluut ondenkbaar om als een zichzelf respecterend college nu niet mee te doen". Het
college stelde dan ook voor, de subsidie
van ƒ18.500,- van de gemeente Zandvoort naar de Regionale WV over-te
hevelen.

ZANDVOORT - De bemanning van
de reddingboot Dr. Ir. S.L. Louwes,
van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij,
en de Wipperploeg houden morgenavond laat een oefening. Hiervoor vertrekt men om 23.00 uur vanaf het
boothuis aan de Hogeweg
• "

VADERDAG
VOORDEELDAG

Kerkplein 3 Tel. 14828

.

KNZHRM houdt
nacht-oefening
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Medewerking Regionale WV
in dit stadium niet gewenst

ZANDVOORT - Volgende
week vrijdag, 26 juni, worden
nieuwe
straatnaamborden
onthuld op het terrein van de
voormalige Karel Doormanschool.

Div. aanbiedingen op onze
damesafdeling.

4.400

Commissieleden wijzen raadsvoorstel van de hand

Onthulling van
straatnaambordjes

Ondernemers gedupeerd door
trage werkwijze gemeente
ZANDVOORT - De gebroeders Paap, die tot dit jaar gebruik maakten van de 'Kabelloods' en een loods in de Curiestraat als opslagplaats, lijken
in ernstige problemen te komen doordat hun nieuwe bedrijfsruimte aan de Kamerlingh ' Onnesstraat
waarschijnlijk niet op tijd klaar kan
zijn. Voor bebouwing van deze
grond, naast de Remise van de
gemeente, moet door Gedeputeerde Staten een verklaring
van geen bezwaar afgegeven
worden. Volgens de heren
Paap is er echter bij de gemeente grote vertraging ontstaan bij de aanvraag van deze
verklaring.

plande evenementen op het circuit
onverminderd door kunnen gaan. De
gemeente is inmiddels ver gevorderd
met de oprichting van een stichting
die tot taak krijgt het accommodatieplan te realiseren en de toekomstige
exploitatie voor te bereiden. De stichting zal ook tijdelijk belast worden met
de exploitatie van het circuit.
Tot het moment echter, dat zij daadwerkelijk hiertoe over kan gaan, wordt
een toezichthouder en interim manager benoemd, die in overleg met de
curator de exploitatie op zich zal nemen. De keuze is hierbij gevallen op
organisatie-adviseur P.J.G. Holm, die
tevens betrokken is bij de oprichting
van de stichting. Overigens zal de gemeente tijdens de interim periode zoveel mogelijk gebruik maken van de
diensten van het huidige personeel.
Mr. J. Brons uit Haarlem heeft zich
ondertussen teruggetrokken als curator in het faillissement. In zijn plaats
is Mr. R. Meyer benoemd. Brons trok
zich terug omdat hij verbonden is met
de Stichting Ontwikkeling Nationaal
Circuit Moerdijk, waardoor vermenging van belangen dreigde.

Editie:30
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oudere - bewoners misleid zijn tijdens gentig procent van de bewoners van
de voorlichtingsavond, 'omdat zij er complex l niet van plan uit de woning
niets van begrepen'. "En.dan stuurt te gaan. "Zij willen alleen het casco
men een brief naar de gemeente, met vernieuwd hebben, en geen renovade mededeling, dat iedereen het ermee tie".
eens is". Volgens mevrouw Bol, mede• Vervolg op pagina 7
-lid van de huurderscommissie, is ne-

"Het bestuur van Eendracht Maakt
Macht heeft aangenomen dat alle bewoners van het complex het eens waren met het renovatieplan. Maar dat Is
absoluut niet waar", aldus mevrouw
Van de Werff-Koning, lid van de
huurcommissie, vorige week donder12.48 dag tijdens de vergadering van de
commissie van publieke werken. "Wij
hebben in een brief van 22 mei laten
weten aan EMM dat wij niet accoord
gaan". Zij verbaasde zich er daarom • Volgens de bewoners van onder andere de Burgemeester Beeckmanstraat, hoeft er alleen maar wat gedaan te
over, dat in tegenstelling de directie worden aan het achterstallig onderhoud.
Foto: Berlott

voor nog geen vier tientjes per jaar
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FAMILIEBERICHTEN

Leonidas
voor VADERDAG

De "Société Le Canard Qui Rit'

Geboren op 16 juni 1987
onze zoon

wenst haar lid

Mr. Pieter van der Sloot

Tim
Nel v. Ginkel-de Rooy
Leo v. Ginkel

IS

,

van harte geluk, ter gelegenheid
van het behalen van zijn
Doctoraalexamen in de Rechtsgeleerdheid.

Beemster 109
8244 CG Lelystad Haven

Tot onze diepe droefheid is, op de leeftijd van 74
jaar, van ons heengegaan, mijn lieve man en onze
lieve zorgzame vader en opa

Izak Willem Sinke
Zandvoort:
A. L. Sinke-de Jong
Den Haag:
Tom en Sonja
Onno
Zandvoort:
Willem
12 juni 1987
Trompstraat 19 flat 2
2041 JE Zandvoort
Ingevolge zijn wens heeft de crematie in familie• kring plaatsgevonden.

Hierbij geven wij kennis van het overlijden van
onze oud-redacteur

Cornelis Kuyper
op de leeftijd van 82 jaar
Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en
kleinkinderen
Directie en medewerkers
Weekmedia Zandvoort
Zandvoort
17 juni 1987

Met droefheid delen wij U mede, dat vredig van
ons is heengegaan, onze lieve vader en opa

Cornelis Knijper
weduwnaar van A. Kuijper-Cornelissen
op de leeftijd van 82 jaar.
Hoorn:
M. J. L. A. Pereboom-Kuijper
J. Pereboom
Heemstede:
F. W. Kuijper
J. Kuijper-Swakowski
Hellevoetsluis:
C. L. A. Kuijper
en kleinkinderen
Haarlem, 14 juni 1987
Correspondentieadres:
Willem van de Veldekade 7
2102 AS Heemstede
De begrafenis heeft op donderdag 18 juni 1987
om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats aan
de Kleverlaan te Haarlem plaatsgehad.

Haltestraat 39 A Tel.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar
ICO Tot 15augustus
Tel. 02507-13278
l UU J jubileum korting
op de Kopra-Jubileum-fiets Begrafenissen
In dames- en
herenmodel

•
•
•
•
•
•

Kleur: metallic brons/bruin
Reflecterende roestvrijstalen velgen
Extra beveiligd lichtcircuit
Kogelgelagerde trapas
Aluminium trapstel
Leren Brooks-zadel
1e kwaliteit
• ANWB-gekeurd
Assa veiligheidsslot
• Vredestein banden
• Reparatie-arm enz.

Met bon dus
nu

749.-

22 samenwerkende

fietsenzaken

*Ml

899.-

Voor f 150,- korting bij aankoop van
1 Kopra Jubileum-fiets in damesof herenuitvoering.
Naam
Adres
PostcVPIaats _

i • •• é

PETER VERSTEEGE
wielersport, Haltestraat 31

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
t inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Gevraagd

Kerkstraat 27. Tel. 12537

Voorverkoop van kaarten ad. f 10.- per persoon
(voor houders van een Pas 65 of een CJP f 5.- per
persoon) bij: het WV kantoor, Schoolplein 1, Zandvoort, telefoon 02507-17947.
Verder van 19.30 uur af aan de kerk.

Aangevraagde bouwvergunningen
84B87
85B87
86B87

verbouw restaurant
Zeestraat 49
wijzigen indeling . .
Patrijzenstraat 40
Terrein nabij Burg.
van Alphenstraat
30 woningen
87B87 Burg. Engelbertsstr. 7 zw. erfafscheiding
pergola
88B87 Dr. de Visserstraat 15
89B87 Koningstraat 27
vergroten balkon
90B87 Brederodestraat 144
erfafscheiding
91B87 Lorentzstraat 12
dakkapel
4 delige winkeldeur
92B87 Kerkstraat 38
93B87 Badhuisplein 1
wijzigen bovenwoning
94B87 Marisstraat 28
garage '
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
uur.

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Vrijdag en zaterdag
ZWEEDSE
KONINGSKRONEN

Als 'n decoupeerzaag dit allemaal biedt,
kan er alleen maar AEG op staan.
• Pendeldecoupeerzaag
STPE400
• Traploos electronisch
regelbaar
• Pendel in drie standen
te zetten
» Verstelbare sleunrol
• Stationau te gebruiken
in een zaagtafel
*Zoagdiepte nu
tot 60 mm
.4503200
bewegingen/mm

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

23B87 Kruisstraat 8
dakkapel
uitbreiden dakverdieping
60B87 Vondellaan 2
wijzigen indeling
61B87 Saxenrodeweg 36
63B87 Burg. v. Fenemaplein 2
bekleden zuidgevel
wijzigen indeling
84B87 Zeestraat 49-51
wijziging gevels + indeling
52B87 Ampèrestraat 2
30B87 Haarlemmerstraat 39
garage c.q. berging
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van
dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende kapvergunningen
Kostverlorenstraat 67
1 blauw spar
Kostverlorenstraat 109A
1 populier Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

l
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Nuhalen,voorjaar'88 betalen

m
r*

1.45

Vanaf dinsdag:
JOGGING-BROOD
1.75
Specialiteit voor sportmensen

Vergaderingen

RENEE

Het programma vermeldt werken van Haydn, Mozart, Hellendaal en Schubert.

8.30 tot 12.30

ECHT ZWEEDS... JE PROEFT T!

v. 2 ochtenden p.w.

Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Dirigent : Lucas Vis
Solist : Jacques Meertens

Verleende bouwvergunningen

't FAMILIERESTAURANT

HONDENKAPSALON

donderdag 25 juni 1987
aanvang 20.15 uur, in de Hervormde Kerk te Zandvoort

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

P. J. d'HONT

Handtekening

NOORDHOLLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST

en crematies!

HULP IN DE HUISHOUDING

Zandvoort, Bent
voor slechts ƒ25

tel. 02507 - 1 53 51

15584

Leiden,
C.q.r. J. A. Sterkman
(Ab-actis)

Guatemala-Stad,
C.q.r. Clemente Ingwersen
(Praeses)

voor de bediening

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.

uitvaartverzorging
kennemerland

Geef Vader een taart in de
vorm van een overhemd.
Eén maat. Op bestelling

DAG EN NACHT VERZORGING

MEDEWERKERS/STERS
ADVERTENTIES

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

^L-

AEG
Fa.ijzerhandel Zantvoort
Swaluëstraat 7
lel. 02507-12418

radio stiphout
Thorbeckestraat 15 t/o het CASINO Tel. 13378
Sinds 1938 een begrip in HAARLEM

SCHEERAPPARATEN

VIDEO BANDEN

Philips H P 1622
nu voor 89,--

Sony VHS E180

12,90

Philips HP 1722

oplaadbaar
nu voor 139,-Braun
scheerapp.
van 129,nu voor 85,Philips nieuwste
tijdelijk
Sony C.D. P.M.
van 890,- voor

SONY TRINITRON
KT.V. stereo/telet. KV. 2264
van 2220,voor

1899,--

C.D.
499,--

20

Sony C.D. 310
inkl. afstandsbediening
van 1000,- voor

599,--

699,--

Als u vóór 30 juni aanstaande een nieuwe
Peugeot 309 koopt en registreert, leunt u gebruik
maken van 'n zeer interessant financicringsaanbod.
Nu rijden en pas volgend jaar betalen
zonder 'n cent aan rente en aflossing te betalen.
Da's nog eens een aantrekkelijk aanbod!
'tKomteropneerdatdePeugeot-organisatie
u tot 2 maart '88 gratis krediet geelt Dat \\erkt als
volgt: na een aanbetaling sluit u bij Peugeot Talbot
Financiering een renteloze lening af
Die aanbetaling kunt u in de meeste gevallen een-

\ oudig oplossen door uw huidige auto in te ruilen.
De hoogte van de renteloze lening is afhankelijk van het bij te betalen bedrag na inruil van
u\v auto en bedraagt maximaal ("12.500,-.
Op 2 maart 1988 financiert u verder of rekent u af.
U kunt ook kiezen voor een lening over
48 maanden tegen 7,9% rente met een minimale
aanbetaling van 25%. Deze rente wordt berekend
over 'n te financieren bedrag van max. f 12.500,-.
Voor beide leningen gelden de gebruikelijke
voorwaarden van een huurkoopovereenkomst,

waarbij de Peugeot-organisatie de rente/rentercduc- motor, waardoor niet alleen de schadelijke uitlaattie voor haar rekening neemt Dus óók als u even gassen, maar ook de Bijzondere Verbruiksbelasting
krap zit kunt u zo'n mime, comfortabele 309 rijden. wordt verminderd. En stuk voor stuk blinken ze
Kies één van de 27 uitvoeringen:
uit door hun zuinige brandstofverbruik en lage
3-deuis, S-deurs, benzine, diesel of zo'n supersnelle onderhoudskosten. Geen wonder, dat de 309 zo'n
GTI met 130 DIN-pk. Nieuw: de 309 5-deurs met succes is.
automatische versnellingsbak. Gekoppeld aan de
Er is al een Peugeot 309 vanaf f 20.240,-.
soepele en snelle 1580 cm' motor, combineert Kom 'm snel bij ons bewonderen en besturen.
deze automaat met 4 versnellingen (lockup) economie met comfortabel rijplezier.
Bijna allemaal hebben ze een 'schone'
Ongehoord goed.

AhGtllEELIJ 101 \K PRI|/bMNCL BTW E\U \FLF\FKISGSMMLS l 41,; WIJ/IGItGI-S MXIRIIEIIÖUDEN l'EUGtorTAt BOT LEASE DIRECT LEASEN TEGEN EtN AAOTRtKKELIJKE PRIJS TIJDELIJK VANAr IS68.-I'LRMAANB(EXC1 BTW|OI'BASIS VAN 48 MAANDtNEN 10IX» KM I'ERJAAR

Dit is een kleine greep uit onze vele vaderdag aanbiedingen.
(Betaling in termijnen is mogelijk).

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V.,

IWEEKMEDIA 30 '
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Er is heel wat gebeurd in
10 jaar Cultureel Centrum
ZANDVOORT - Vandaag is het precies tien jaar geleden
dat burgemeester Nawljn met het ontsteken van de bultenlantaarn het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein opende. Het werd een geanimeerd gebeuren met een succesvol optreden van Henk van Ulsen en een druk bezochte receptie. De
grote belangstelling was niet zo verwonderlijk want nu was
eindelijk gerealiseerd, waar men in de jaren zestig al mee bezig was. Toen speelde men namelijk reeds met de gedachte om
te komen tot de oprichting van een oudheidkamer, om daarin
voorwerpen uit het verleden van de badplaats te bewaren
voor komende generaties.
Zo werd op voorstel van de Contact
commissie Culturele Belangen een
commissie ingesteld, die tot taak kreeg
een kostenbegroting te maken voor
het
stichten van een oudheidkamer, en te
zoeken naar een oud-Zandvoorts huis
e waar deze oudheidkamer in geves
igd zou kunnen worden. Zonder resul
taat overigens. De idee oudheidkamer
werd inmiddels levendig gehouden
door de sedert 1963 in het Gemeen
schapshuis gehouden historische ex
)opities, terwijl ook het in 1970 opge
ichte Genootschap „Oud Zandvoort"
een stimulans was, zoals de toenmaliSe
secretaris, de heer P. Brune, zich her
innert.
De zaak kreeg in feite eerst een •
nieuw perspectief door het vrijkomen
van het Gemeentelijk Verzorgingstmis
aan de Swaluëstraat en het verzoek
van de gemeente aan het genoot
schapsbestuur om een schetsplan voor
de verbouwing te maken. Hoewel alle
raadsfracties uitermate positief tegen
over een oudheidkamer stonden ble
een de kosten de vroede vaderen zwaar
op de maag te liggen en met alle moge
ijke suggesties en alternatieven
rachtte men daar een oplossing voor
te vinden. Er werd zelfs onderzocht of
een oudheidkamer onder de naam Gul,
ureel Historisch Museum meer subsi
die kon krijgen.
Gaf het vinden van de nodige gelden
voor de realisering van de plannen
aan
vankelijk dus nogal wat problemen,
oen de regering in 1975 extra gelden
aan de gemeenten beschikbaar stelde
er bevordering van de werkgelegen
mid kwam er schot in. Aan het project
werd gewerkt door het architectenbu
eau Ir. C. J. Wagenaar in samenwer
king met de heer T. R. Althuisius,
bouwkundig opzichter bij de dienst
van Publieke Werken. Adviezen voor
de inrichting van het Cultureel Cen
rum annex de z.g. stijlkamers werden
o.m. verkregen van een aantal vrouwe
ijke leden van „De Wurf' en van de
kostuumdeskundigen mevrouw Kol
ker-Verhaart en Emmy van Vrijberghe
de Coningh. Laatstgenoemde heeft als
louwkundig ingenieur, destijds ver
onden aan genoemd architectenbu
eau, ook in deze functie een belangijk
aandeel gehad in de totstandkoming
an het Cultureel Centrum.

Van het uiterst verzorgde boekwerk
dat, zoals de titel al aangeeft, de talrij
ke veranderingen in het dorpsbeeld
laat zien, zal op 3 juli tijdens een bijeen
deed zien lezen we: „Bij evenementen komst in het raadhuis aan de Commis
wordt het toezicht in het gebouw uitge saris van de Koningin in Noord-Hol
oefend door de heer K. J. Koper en als land en aan de burgemeester van Zand
adviseuse en artistiek begeleidster in voort een exemplaar worden aangebo
het kader van de programmering fun den.
geert de kunstenares Emmy van Vrij C.E. KRAAN-MEETH
berghe de Coningh." Nog steeds wor
den deze twee namen in één adem ge
noemd met die van het Cultureel Cen
trum en wie beter dan zij zouden ons
de historie kunnen vertellen, compleet
met alle ups en downs? Gelukkig wa
ren de laatste in de minderheid, maar
ze waren er wel.

'Zandvoort
veranderd'

Zo zag de gemeente zich door het
niet optimaal functioneren van het
stichtingsbestuur
genoodzaakt in
1980
de exploitatie over te nemen, hetgeen
een drastische vermindering van de ac
tiviteiten tot gevolg had. Er kwam defi
nitief een einde aan de zondagochtend
voorstelling en aan optredens van pro
minenten als Jules Croiset, Louis van
Dyk en Youp van 't Hek. De openings
tijden werden belangrijk ingekort en
de Bomschuitenbouwclub, „De Wurf"
en het Genootschap „Oud Zandvoort"
moesten een andere lokaliteit zoeken
voor hun bijeenkomsten. „Het was een
onzekere tijd," herinnert Klaas Koper
zich. „We wisten eigenlijk niet waar
we
aan toe waren."
Maar al spoedig kwam er duidelijk
heid en sindsdien wordt er weer met •
veel plezier gewerkt, zowel door
Emmy en Klaas als door Richard
Smit,
die vijf jaar geleden de met pensioen
gaande Jan Kraaijenoord als assistentbeheerder opvolgde.

Dranghekken

Na de overname door de gemeente
mogen dan tal van activiteiten zijn af
gestoten, de exposities bleven gehand
haafd en het is verheugend dat deze
tentoonstellingen, die een heel afwisse
lend karakter hebben, steeds meer be
zoekers trekken. Overwegend volwas
senen uiteraard, maar er was ook een
tijd dat het Cultureel Centrum het do
mein was van de jeugd, namelijk op de
eerste zaterdag van de maand. Er wer
den drie kindervoorstellingen gegeven
en de belangstelling voor de poppen
kast en voor Donald Duck was zo groot
dat op het Gasthuisplein-dranghekken
geplaatst moesten worden om het jon
ge volkje in het gareel te houden.
In een boekje dat de heer Brune ter'
Emmy en Klaas herinneren zich dat
elegenheid van de opening het licht de minimum leeftijd vier jaar was,

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 20/21 juni
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
P.C.F. Paardekoper:

Voor
dienstdoende
5600/15091.

arts:

tel

Verdere Inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
la de telefoonnummers van de huisrtsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
ter. 13355,
Iferinga, tel. 12181 en Zwerver, tel.
2499.
ANDARTS: Hiervoor de eigen tandirts bellen.
POTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185
VIJKVERPLEGING: Voor informaie over de dienstdoende wijkverpleegundige: 023-313233.
ERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand'oort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
IERENARTS: Mevrouw Dekker,
horbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
5847.
OLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
«44.
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maar dat er wel eens een jonger zusje
of broertje tussendoor liep met het ge
volg dat er bij „hoge nood" geholpen
moest worden, waarbij 's winters het
uitpeilen van de kleuters wel eens pro
blemen gaf. Maar samen kregen ze het
altijd weer voor elkaar. Dat geldt ook
voor het boekje „Zandvoort wat ben je
veranderd" dat ze in verband met het
jubileum Hebben samengesteld.

Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur. Van Paeeehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na
telefonische afspraak.
Tel:
02507-19393
BELBUS:

Het is mogelijk voor inwoners van 55
jaar en ouder gebruik te maken van de
bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevoren:
Huis In de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen etc.)
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvcort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR

NVH:

't

Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.

KERKDIENSTEN
Weekend 20/21 juni
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

ZANDVOORT - Vrijdagavond 3 juli wordt in het
Raadhuis het tien-jarig bestaan- van het Cultureel
Centrum gevierd, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland, Drs. R.J.
de Wit en burgemeester
Machielsen.
Aan beide heren zal Emmy van
Vrijberghe de Coningh het boek
'Zandvoort wat ben je veranderd'
overhandigen. Voor dit werk,
door haarzelf en Klaas Koper samengesteld, is geput uit het gemeentelij k foto-archief.
Tijdens deze bijeenkomst voor
genodigden, zal de heer De Wit
vervolgens de winnaars van de fotowedstrijd, georganiseerd door
het Cultureel Centrum, bekend
maken. De foto's werden beoordeeld door een deskundige jury,
bestaande uit de heren Ton Bakels, Louis van der Mij e en Harry
Pot.
Om 21.00 uur vertrekt het gezelschap naar het Cultureel Centrum, waar Drs. De Wit een tentoonstelling opent. Een ieder is
hierbij welkom.

Verkoop boeken
en platen

• Dankzij deze vier medewerkers heeft het Cultureel Centrum Zandvoort de afgelopen tien jaar uitstekend gefunctioneerd.

Wim Kok in 'De Krocht' over nieuwe ziektekostenregeling: Laatste spreekuur

'Ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten meest getroffen'
ZANDVOORT - Vooral ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
worden
het
slachtoffer van de plannen
van het Kabinet, in zake de
ziektekostenverzekering. De
Tweede Kamerfractie van de
Partij van de Arbeid zal zich
hiertegen verzetten, aldus
fractievoorzitter Wim Kok, die
donderdag op uitnodiging van
de PvdA-afdeling Zandvoort
een lezing hield in gebouw De
Krocht. Het bezoek van Kok,
die zich in speech en discussie
tot de landelijke politiek beperkte, trok een redelijk volle
zaal belangstellenden.

ZANDVOORT - De Openbare Bibliotheek verkoopt komende twee dagen de dit jaar afgeschreven materialen, zoals bijvoorbeeld boeken en
grammofoonplaten. De verkoop is
Kok kaarte onder andere het regemorgen, vrijdagavond van 19.00 tot
over het rapport van
21.00 uur en zaterdag van 10.00 tol ringsstandpunt
de Commissie Dekker aan, betreffende
14.00 uur.
de Regeling Ziektekostenverzekering.
Volgens de fractievoorzitter is het voor
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- de P.v.d.A onaanvaardbaar, dat alle
bezuinigings- en ombuigingsvoorstelwen
len uit het rapport overgenomen worKindernevendienst en crèche
den, terwijl de basisverzekering op de
lange baan geschoven wordt. "Van
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds. D.C. Piret, Alk- uitstel komt afstel", aldus Kok. De
P.v.d.A is het er mee eens, dat er bezuimaar
nigd moet worden in de gezondheidsKindernevendienst en crèche
zorg en heeft daarvoor dan ook een
NEDERLANDSE PROTESTANTEN- aantal voorstellen gedaan. Daardoor
zouden de zwaarste lasten op de sterkBOND
Zondag 10.30. uur: Mevr. Christien ste schouders komen en zou de ziekenfondsverzekerde dus niet op hogere
Schlette, Amsterdam
kosten worden gejaagd. Daarnaast
moet de beruchte 'medicijnknaak', de
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en eigen bijdrage voor geneesmiddelen,
afgeschaft worden.
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
"Nu het regeringsstandpunt over
Caeciliakoor, thema: 'Sacramentsdag
het rapport 'Dekker' bekend is, kun- neem, eet en ga'
nen wij constateren, dat een aantal
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, van onze voorstellen is overgenomen,
zoals de gecoördineerde inkoop van
Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en medicijnen, een verdere beddenreductie en het afschaffen van onterechte
bijbelgespreksgroepen
onkostenvergoedingen", aldus Kok.
10.30 uur: Morgendienst
19.00 uur: Avonddienst
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverden- 'Maar wat bfijkt? Niet alleen de 'medicijnknaak' blijft gehandhaafd, zelfs
king/bidstond
nieuwe eigen bijdragen worden ingeNED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- voerd, zoals ƒ25,- per verwrjskaart voor
specialistische hulp. Daardoor zullen
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op vooral diegenen getroffen worden, die
maandag 15.00 uur, tel: 14878
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

Ondertrouwd:
Geusebroek, Franciscus Jacobus en'
Verschoor, Nicolette
Scherzer, Erich Josef en Van der Kort,
Stella
Gehuwd:
Hartevelt, Johannes Jacobus en Sebregts, Marja
Geboren:
Jurriaan Marinus Nicolaas, zoon van :
Duivenvoorden, Boudewrjn Marinus
en Van der Velde, Yvonne Hermine
Gertrude
Wouter, zoon van : Ingwersen, Pieter
en Visser, Trijntje
Robert, zoon van : Zaadnoordijk, Ronald en Meijer, Karin Helena Albertha
Nathalie, dochter van : Berendse, Bob
Arend en Nunnink, Dominique Marie
Louise Armand.

"Deze maatregel gaat regelrecht in
tegen onze opvattingen over sólidariteit tussen mensen met een goede en
minder goede gezondheid, en over een
rechtvaardige lastenverdeling tussen
mensen met een hoog en lager inko-

Grootschalige
braderie gaat
zeker door
ZANDVOORT - De Ondernemers
Vereniging
Zandvoort organiseert op
zondag 16 augustus de
jaarlijkse, zomerse braderie. Het wordt een groots
gebeuren, waarvoor zo'n
70.000 bezoekers worden
verwacht.

men. Want de particulier verzekerden, die vaak al over meer geld be• schikken, worden niet getroffen door
deze maatregelen. Bovendien moeten
de ziekenfondsverzekerden per l juli
ook nog eens een hogere premie gaan
betalen. Dus terwijl het kabinet enerzijds bezuinigingen op het verzekeGedurende de maanden juli en auringspakket aankondigt, verhoogt het gustus zal er geen spreekuur zijn.
anderzijds de premie. De enige logica Vanaf september is men echter weer
die daarin nog te vinden valt, is die elke eerste en derde donderdag van de
van het 'operatiemes' van snoeimees- maand present. Zoals gebruikelijk 's
avonds van 20.00 tot 21.00 uur.
ter Ruding".
Een goede financiering van de volksgezondheid kan volgens de P.v.d.A alleen worden bereikt door de invoering
.van een verzekering tegen ziektekosten, die voor alle Nederlanders geldt.
Met een verzekerd pakket dat vrijwel
gelijk is aan het ziekenfondspakket en
een premie naar draagkracht. "Met
onze nota 'Naar een Algemene Wet
Ziektekosten' hebben wij aangetoond,
dat dit mogelijk is". In de komende
debatten over het rapport 'Dekker' zal
de Tweede Kamerfractie van de
P.v.d.A daarop blijven 'mikken'.

Duysterghast
krijgt gevelsteen *
ZANDVOORT - Aan de ge"
vel van sociëteit Duysterghast _
zal aanstaande zaterdag een "
gevelsteen worden onthuld.
Deze is ter beschikking gesteld'door de firma Lavertu, en 'ge-s
hakt' door beeldhouwer Edo.
van Tetterode. Na de onthul-"
ling breekt het Midzomer-feest los.
Duysterghast sluit zich hiermee aan
bij de thans lopende actie, om van
Zandvoort een 'beeldig' dorp te maken.
Iniatiefnemer van deze actie is Van'
Tetterode, die al ongeveer twaalf ge-'
velstenen her en der in de badplaats
heeft aangebracht, zoals bijvoorbeeld
bij de firma's d'Anvers en Van Pete-1
gem. 'De beelden hebben een anekdotisch karakter', aldus Van Tetterode,
die het niet kon laten, de uitbeeldingen met humor te doorspekken. Onderdeel van zijn streven is, het dorp
hiermee op te sieren de mogelijkheid
voor een Zandvoortse 'beeldentocht' te
scheppen.

Het bestuur van OVZ en de
wethouder van financiën, Aukema, zijn rond de tafel gaan zitten
en kwamen vrijdag tot bevredigende afspraken. Volgens het bestuur zullen evenals vorig jaar,
ook nu alleen de schoonmaakkosten doorberekend worden.
De grootschalige braderie zal
gehouden worden op de Grote
Krocht, de Louis Davidsstraat en
langs de busbaan aan de Prinsesseweg. Naar verwachting zullen
er ongeveer honderdvijf tig ondernemers aan deelnemen, zodat het
aanbod zeer veelzijdig zal zijn.
Voor meer inlichtingen over dit
evenement kan men terecht bij
Leo Bonkerk, Reisbureau Zandvoort, Grote Krocht 20, telefoon
12560.

ZANDVOORT - Voor de komende zomervakantie houdt
het Nederlands Verbond van
Huurders, afdeling Zandvoort,
nog eenmaal spreekuur. Hiervoor kan men vanavond, donderdag 18 juni, terecht in 't
Stekkie te Zandvoort-Noord.

De gevelsteen voor Duysterghast is
gehakt in de witte, harde marmersoort
del Mara. Wie het 'merkwaar• Wim Kok, voorzitter van de Tweede Bianco
dige' gedenkteken, dat ook de afsluiKamerfractie van de PvdA, hield don- ting van bouwfase nummer één symderdag een lezing in 'De Krocht'.
boliseert, gaat onthullen, is nog niet
bekend.

Gehandicapte wacht een
'Behoud Kostverlorenpark' jaar op voorzieningen

volgt eigenaar nauwlettend

ZANDVOORT - Volgens de
secretaris van de Stichting Behoud Kostverlorenpark, Jaap
is het plan om een golfBURGERLIJKE STAND Kolpa,
en tennisbaan in het park aan
Periode:
9 - 15 juni

het meest doorverwezen worden naar
een specialist. En dat zijn met name
ouderen, vaak met een laag inkomen,
chronisch zieken en gehandicapten".
Volgens Kok worden met name de ziekenfondsverzekerden getroffen door
deze maatregel "die wel de bijnaam
'verwrjsgeeltje' verdient".

huurdersverbond
vóór de vakantie

Loge Odd FeUows
wijdt tempel in
ZANDVOORT - Behalve in
Zandvoort, wonen in diverse
omringende plaatsen leden
van de Kennemer Loge van de
Independent Order of Odd Fellows. Deze orde wijdde in mei
in Centrum 111 te Heemstede
een nieuwe tempel in.
Deze internationale orde, die volgens eigen zeggen twee miljoen leden
telt, stelt zich ten doel, de Broederschap onder alle mensen te bevorderen en houdt daartoe bijeenkomsten
met Broederen. Daartoe behoren zowel mannen als vrouwen. De vrouwelijke leden noemen zich Rebekkah's en
houden hun bijeenkomsten in een
pand, Nassauplein 8 te Haarlem.

Overleden:
Molenaar geb. Zwemmer, Bertha, oud
Bij de tempelwijding waren verte89 jaar
genwoordigers uit het hele land aanSlagveld, Hendricus, oud 67 jaar
wezig.
Coskun, Serhan, oud 2 jaar

te leggen, nog niet geheel van
de baan. De eigenaar van het
park zou in beroep zijn gegaan
tegen de afwijzing door de gemeente. De stichting echter
zal alles in het werk stellen om
uitvoering van deze plannen
te voorkomen.

ZANDVOORT - Mevrouw
Scholtenlo, woonachtig in de
Burgemeester
Beeckmanstraat, wacht al meer dan een
jaar op aanpassing van haar
woning. Omdat zij door haar
handicap zeer slecht ter been
is, zijn er diverse voorzieningen nodig en moeten oude vervangen worden.

niets in de woning gebeurt", aldus de
bewoonster. "Ik heb te vaak gedacht
dat het wel goed zou komen, maar een
paar weken geleden heb ik er op een
vergadering van EMM wat van gezegd. Daarna kwam er pas iemand
langs. Later kwam er een aannemer
uit Haarlem, maar die zei dat onder
andere eerst de vloer van het toilet
vernieuwd moest worden, wat een
zaak voor EMM was. Van de woningbouwvereniging kreeg ik te horen, dat
er pas tegelijk met de renovatie wat
De Gemeenschappelijke Medische aan gedaan wordt, als ik eruit ea.
Dienst te Haarlem heeft in april 1986
' "Ik ga morgen maar weer eens naar
over de aanpassingen een positief uit- . het
raadhuis bellen, want volgens het
gebracht aan de gemeente Zandvoort. " GAK
ligt het zowel aan de gemeente
Deze heeft dit op haar beurt doorge- als aan
de woningbouwvereniging dat
speeld aan de huisbaas, woningbouw- het zolang
duurt". Ondertussen prijst
vereniging EMM. Vóór die tijd waren mevrouw Scholtenlo
zich gelukkig,
er al enkele handgrepen aangebracht, dat twee van haar kinderen
thuis
maar deze voorzieningen waren niet wonen en bereid zijn haar tenog
helpen.
meer afdoende en moesten bovendien
'vernieuwd worden. Zo is bijvoorbeeld
de toiletpot te laag en ontbreekt voldoende steun om op te staan. Ook moet
de doucheruimte aangepast worden
met een anti-slip vloer en de mogelijkheid om zittend te douchen.

Zaterdagochtend hield de stichting
een georganiseerde wandeling door
het park, onder begeleiding van vijf
natuurgidsen. De belangstelling was
groot, ruim vijftig mensen meldden
zich voor de rondleiding. Van tevoren
wees Kolpa op de grote ecologische en
recreatieve waarde van het Kostverlorenpark, dat door het afwisselende
landschap voor de omwonenden een
wandelgebied bij uitstek is. Voor honderden Zandvoorters functioneert het
dan ook als buurtpark. "De gemeente
zou dit ook als zodanig moeten waarder.en", aldus de secretaris, "vooral gezien het feit dat andere gemeenten
vaak kosten noch moeite sparen om
"Diverse huishoudelijke voorzienineen park aan te leggen".
gen moeten beneden geplaatst blijven,
ZANDVOORT - Jerry Komaar daarvoor ontbreekt de nodige
Bij de rondleiding werd veel aan- ruimte. "Ik zou eigenlijk een bijkeu- per heeft met succes zijn studacht besteed aan de zeldzame flora en kentje moeten hebben", aldus de zes- die in de geneeskunde, aan de
fauna van het park, en gewezen op het tig-jarige mevrouw Scholtenlo, "maar Vrije Universiteit te Amsteral veertig jaar goede samengaan van dat zit er tot nog toe niet in. Nu staat dam, afgerond.
natuur- en recreatiegebied. Na afloop de centrifuge op het toilet en de waskregen de bezoekers een kopje koffie machine in de keuken. Daar moet ik
Eind mei studeerde de jonge Zandaangeboden bij een van de bunker- dan steeds langs manoeuvreren".
voorter af en ontving vervolgens, als
huisjes, die als vakantiewoningen
kroon op zijn werk, de artsenbul. Proworden gebruikt.
"Sinds het advies van de GMD is er ficiat!

Afgestudeerd
als arts
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Ik vond wat ik zocht op üe Grote Krocht
VOOR

FOTO BOOMGAARD <

SERVICE EN GOED ADVIES)

UNIVERSEEL
2x50

DIADOZEN
per
3 stuks
19,-

PANASON 320 EF

automatische flitser
draait zelf door

MINOLTA X300
Reflex

MINOLTA AF-DL

mkl zoomlens
35/70

2 lenzen
ingebouwd

798,-

MINOLTA 5000

MINOLTA AFT
stelt zelf scherp
CQQ
groothoek- en telelens D9«fr'

mkl zoomlens
volautomatisch
ook scherpstellen

-fODO
l £90,*

MIRANDI
KIJKER
7x50
89, •
statief
69, •
Diverse combitassen

VIDEOBANDEN

Bij
ontwikkelen
en afdrukken

V.H.S.
V.C.C.
8 mm
MINI VHS
BETAMAX

volgende
film
1
voor /2 prijs

Diaraampjes
Pijlaanwijzers
Diasnijders
Diaviewers

V {VADERDAG
TRAKTATIEii
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PASFOTO
in kleur en
zwart/wit

DIREKT KLAAR
Middelweg 102
Uitgeest

Grote Krocht 26
Tel. 13529

Tel. 11490

BLOEMEN
BEACH AND
BODY SHOP

Het kleinste
i winkeltje
| met de
l meeste
spullen

houden ook van
vaders

Zeer uitgebreide kollektie
lingerie
Aanbieding
katoenen slip
met kant 9,95

f

stomerij

Aiea

Mode

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

Begijne Boetiek
Grote Krocht 23
Zandvoort
tel. 02507-18412

op de hele

VOORJAARSKOLLEKTIE

24 UUR SERVICE

Grote
Krocht 20B

to
Albert Heijn

Tel. 15697
Geopend
dinsd t/m
zat.
10.00-18.00,
\^s vrijdag
koopavond,
zon en ma
1300-1800

MeieenJS

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

Grote Krocht 24 - Zandvoort

Rivieradreef 5
Haarlem
(winkelcentrum Schalkwijk)
tel. 023-334277.

25% KORTING

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

Grote Krocht 25
'tel. 144O4

NIEUW

U'S GRILL BAR

De Rabobank
wijzigt haar
spaarrentetarieven

Burg. Eagelbertsstraat 80
Geopend van 12.00 tot 01.00 uur
Weekends
van 12.00 tot 03.00 uur
OPENINGSAANBIEDING

Spaar-Groei-Rekenmg
tot 2500,2500 - - 5000vanaf 5000-

2 '/è (was 2%%)
3 3 /4(was4'/4%)
5 (was

Spaar-Plan-Rekening

5

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.00025.000,- - 50 000vanaf 50.000-

2 3 /4(was3'/4%)
3 3 /4(was4!4%)
5 (was 5'/è%)

Rabobank Woonspaarplan
tot 25002500- - 5000vanaf 5000-

2'/è (was 2%%)
3 3 /4(was4!/ 4 %)
5

van
de HAAS
met frites

ZEKER
WETEN

(was5'/è%)

stokbrood, kruidenboter,
garni

750

Probeert U ook eens onze zelfgemaakte
Hamburgers, goulash soep, gehaktkroket met
ui, gehaktballen, sjaslik, en div. broodjes.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Rabobank Kinderspaarplan

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Rabobank Tienerrekening

3 tt (was 4 %)

Zilvervloot

4'/4(was4 3 /4%)

Van onderstaande spaarvormen (welke niet meer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente m i v van 16 juni met IA% veilaagd
Spaarrekeningen met opzegtermijn Spaar-Direkt-Rekening SpaarPremie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5

DE WIT VERHUIZINGEN

wijzigingen voorbehouden

Rabobank Q

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

0007

GROTE KROCHT 30-36

VOOR VADERDAG IS
FIETSEN EEN GOED IDEE,

tuinbanken
van echt teakhout, fabr. Bariow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verknjgbaar van 120 t/m 240 cm.

Stel je eens voor Weekend, het zonnetje schijnt en er staat
een zacht briesje Wat is dan leuker dan een flinke fietstocht?
Dat kun je natuurlijk alleen doen, maar met z'n tweeen is veel
gezelliger Kom samen eens bij ons langs. Het ideale paar zit
er vast en zeker tussen.

MAAR WORDT LEUKER
MET Z'N TWEE.

vanaf 52Q,-

tabernal sinds IMS
Hagelingeiweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

PETER VERSTEEGE WIELERSPORT
Haltestraat 31, Zandvoort

r
Spanning stijgt in ZVM-toernooi
'•'WEEKMEDIA 30

'- ZANDVOORT - Een definitieve
plaatsing voor de kruisfinales is nog
steeds niet tot stand gekomen, maar
'voor enkele teams moet het wel heel
,; vreemd verlopen, wil men een finale, plaats nog missen. De komende dagen
j zullen de beslissingen vallen, waarna
,de organisatie zich opmaakt voor de
ifinaleweek. Voor die finaleweek pro; beert men een fantastische attractie te
verzorgen.
•

Na vijf wedstrijden in poule IA gaat
de Klikspaan met tien punten aan de
leiding. De Klikspaan pakte de vijfde
zege ten koste van Bax Zeefdruk met 53. Peter Korver leek ook zeker van
• plaatsing maar maakte een geweldige
| misstap tegen 't Hemeltje en verloor
. met 7-2. 't Hemeltje is daardoor volle. dig weer in de strijd. Hong Kong Mi•
mi's had nog mogelijkheden maar
' werd door het reeds uitgeschakelde
Nike Sportshop weggespeeld. Nike liet
• een zeer gaaf partijtje zaalvoetbal zien
' en won met 9-5. Kansen zijn er niet
meer voor dit team.
• In 1B is Cecils vrijwel zeker van een
| plaats bij de laatste vier. In een zeer
. aantrekkelijke wedstrijd versloeg Ce• cilsPlayInmet4-l. Om nog een kans te
maken moet Play In de laatste twee
; wedstrijden winnend afsluiten. Stam
Fashion en Smit Sportprijzen staan er
, iets beter voor ondanks dat het in een
• onderling duel niet tot een beslissing
kwam, 3-3. HB Alarm werd verrassend

TC Zandvoort
grijpt naast
de promotie
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verslagen met 8-3 door Reprox en kan Hairshop hield Banana op een 4-4 gehet daardoor wel vergeten.
lijkspel. York versloeg Pim Janssen
Olds met 4-1. De Olds hielden wel LamIn 2A zal het tot de laatste wedstrijd mers Boy met 2-1 van zich af maar zijn
duren eer er een beslissing valt. Vele uitgeschakeld. Lammers heeft onteams hebben nog kans en de belang- danks dat verlies nog kans op plaatrijkste is wel Bloemen Van Baekel dat sing.
afrekende met Geerling, 9-1. Nihot
In 3B stelde Imex een finale plaats
blijft goede kanshebber door Auto Versteege van zich af te schudden, 3-2, en veilig door concurrent Nihot met 6-4
Luykx Verhuizingen is de derde kandi- terug te wijzen en Rinko gaat eveneens
daat door Luiten BV met 4-1 te klop- door. Rinko won met 3-1 van Rabbel
Boys dat door twee opeen volgende nepen.
derlagen kansloos is geworden. De
De situatie in 2B is overzichtelijker tweede nederlaag was tegen Imex met
en Turn Turn en Zandvoort Centrum 5-0. Nihot dat al verloor van Imex verhebben reeds tien en acht punten ver- speelde nog een punt en wel tegen de
zameld. In het topduel tussen de kop- Gemeente Zandvoort, 2-2.
lopers stelde Zandvoort Centrum haar
kandidatuur voor een goede eindrangschikking door Turn Turn met 3-2 de
baas te blijven. Ondanks die nederlaag
Donderdag: 18.45 uur The Hairshop
zal het voor de overige teams moeilijk vet.-Lippies Spijker Boys; 19.30 uur
worden Turn Turn in te halen. REA en Rabbel Boys-Zandvoort Centrum vet.;
Scandals kunnen nog gelijkkpmen 20.15 uur. Luiten BV-Bloemen Van
maar mogen geen punt meer verliezen. Baekel; 21.00 uur Grillbar Keur-ZandREA had geen moeite met Bakkerij E. voort Centrum; 21.45 uur St. TropezPaap, 10-1 en Scandals won nipt met 2- Nike Sportshop; 22.30 uur Reprox-Big
1 van Grillbar Keur.
Mouse.

Programma

In de veteranen klasse is kampioen'
van vorig jaar Banana nog lang niet
zeker van een plaats in de halve finales.
Banana ondervindt veel tegenstand
van The Hairshop en York Optiek. The

Vrijdag: 18.45 uur Eetcafé 't Vraagteken-De Klikspaan vet.; 19.30 uur Imex
Brilmode vet.-Rinko; 20.15 uur LuykxGeerling; 21.00 uur REA-Keur Glas;
21.45 uur Play In-Stam Fashion; 22.30

,

Zandvoort leek terug in de race,
vooral na de eerste set in het damesdubbel. Dat leverde een 6-2-zege op.
Het duo Esmir Hoogendoorn en Jacobine van der Dussen had de winst voor
het grijpen, maar dertien matchpoint
waren niet voldoende om de strijd af te
maken. Thor Rood Wit herstelde zich
en sleepte alsnog de partij binnen en
bracht de stand op 4-1. Zandvoort was
Op de grootste verschrikking van de klassieker Parijs-Roubaix, de kasseien,
een geslagen ploeg en de teleurstelling
was enorm groot.
moet de renner het voornamelijk alleen opknappen.

Zandvoortse jeugd ijzersterk
tijdens het districtstoernooi
ZANDVOORT - Maar liefst
. -drie kampioenen en vier twee••de plaatsen. Dit was het op? zienbarende resultaat voor de
|'jeugdafdeling van Tennisclub
!' Zandvoort, bij de deelname
•^aan de Haarlemse Jeugd Dis-'
' tricts
Kampioenschappen
*1987.
*.
Nadat de voorrondes reeds op 5 mei
op de diverse parken hadden plaatsgevonden, kwamen de overwinnaars
hiervan op 7 en 8 juni in de finales op
tennispark Nieuwe Brug tegen elkaar
uit. Zeven Zandvoortse jeugdtennissers hadden zich hiervoor geplaatst.
Alle zeven sleepten dus min of meer de
hoogste prijzen weg. Een uitstekend
resultaat voor deze jeugdploeg en trainer Paul van Geuns, die zich blijkbaar
erg snel bü TCZ heeft ingewerkt. Van
Geuns is pas sinds september 1986 als
trainer bij TCZ werkzaam.

Maandag: 18.45 uur DVS-Keur Glas;
19.30 uur Lammers Boys-The Hairshop vet.; 20.15 uur Bluys-Gemeente;
21.00 uur TZB Sports Cup-Nihot; 21.45
uur Reprox-Play In; 22.30 uur De Klikspaan-Peter Korver Sport.
Dinsdag: 18.45 uur Grillbar KeurBakkerij E. Paap; 19.30 uur LippiesPim Janssen Olds; 20.15 uur Zandvoort
Centrum vet.-Imex vet.; 21.00 uur Geerling-Luiten BV; 21.45 uur Nike Sport;shop-'t Hemeltje; 22.30 uur Smit-Textlite.
Woensdag: 18.45 uur Nihot vet.-Rabbel Boys; 19.30 uur Zandvoort Centrum-REA; 20.15 uur Luykx-Bloemen
Van Baekel; 21.00 uur Aurora-TZB
Sports Cup; 21.45 uur Pim Janssen-St.
Tropez; 22.30 uur Big Mouse-HB
Alarm.

Zes Zandvoorters namen aan dezerit deel: Kees Bruin, Kees Hoedt,
Klaas Koper, Klaas Hulshof, Jan Verburg en Pieter Visser. Slechts één
band hebben de heren lek gereden,
maar dat hield niet in dat alle renners
er zo fortuinlijk vanaf kwamen. Meerdere keren kwam men anderen tegen,
lopend vanwege een gebroken vork,
stuur of cranck. Na een aanloop van
honderdvrjfentwintig kilometer begonnen de eerste kasseistroken. "Bij de
eerste stroken word je optimistisch
omdat deze best meevallen", aldus Koper, "maar hoe meer de kilometers
gaan tellen, hoe lastiger ook de kasseien worden. En dan na tweehonderd
kilometer begint pas echt de hel: kasseien schots en scheef, met tussenruimtes alsof de helft ertussen uit is
gehaald. Voor menig deelnemer die
toch al moeite heeft met de afstand, is
het hier met recht een hel". De goede
voorbereiding kwam de Zandvoorters
vooral op deze vjjftig laatste kilometers goed van pas.
De deelnemers uit Nederland waren
pas om 05.45 uur gestart, een kwartier
voor de laatste starttijd, zodat in aanvang van de overige drieduizend deelnemers weinig te bespeuren viel. Maar
hoe langer de rit duurde, hoe meer
rijders werden ingehaald. Op de laatste twintig kilometers werden er honderden, die volgens Koper 'echt zaten
af te zien', ingelopen. "Het passeren is
ook acrobatenwerk, want je moet over
de slechtste delen van het wegdek om
je voorganger voorbij te kunnen gaan.

minder fortuinlijk waren Manon Pessel en Karin Croese, die daardoor
tweede werden in respectievelijk de
categorieën van 11-14 jaar en 15-16
jaar. Ook prestaties die er zeker zijn
mogen.

17, met Jean Paul van de Fange, Dennis van der Neut, Edwin Leenders en Dat vereist niet alleen veel behendigRonald Roodhart. Beide teams gaan heid, maar ook veel kracht". Aan beide
ontbrak het de Zandvoorters blijkbaar
nu strijden om de districtstitel.
niet, want zij volbrachten deze zware
klassieker op voortreffelijke wijze.
ADVERTENTIE

Bij de al wat oudere 'dames' tot en
met 18 jaar behaalde Esmir Hoogendoorn de hoogste eer met haar kampioenstitel. Deze finale werd een compleet Zandvoortse aangelegenheid,
want Esmir moest het opnemen tegen
clubgenote Katja Nelis, die echter het
onderspit moest delven. Zo kwam Katja op een zeker ook zeer eervolle tweede
plaats.

Sommigen denken nu al weer over een
herhaling in 1988. "Maar de hel is écht
een hel", aldus Klaas Koper.

De zevenkoppige Zandvoortse vertegenwoordiging bij de finales bestond
voornamelijk uit dames. Slechts twee
jongemannen maakten er deel van uit,
Michel van Beek en Sander van Gelder, die zich beide zeer goed staande
wisten te houden in het tennisgeweld
op de Nieuwe Brug. Zodoende werd
Michel eerste in de categorie tot en
Maar naast het werk van de trainer, met 14 jaar en Sander bijna even glohebben de jeugdleden de zeer goede rieus tweede bij de jongens van 15 tot
eindrangschikking zeker ook aan hun 16 jaar.
eigen enthousiasme, inzet en talent te
danken. Wat bijvoorbeeld te denken
Bij de jeugd zijn ook twee teams
van Manja van der Neut, die eerste kampioen geworden in hun poule: Zawerd in de categorie meisjes tot 10 jaar. terdag l t/m 14, waarin Manon Pessel,
Een ongelooflijke prestatie voor een Kim Bos, Birgitte ten Berg, Mathijs
meisje dat nog maar net een jaar gele- van de Brink, Leo Groenenstein en
'den met tennissen is begonnen. Iets Paul Koning; Zaterdag jongens t/m

ZANDVOORT - De ZHCsoftbalteams blijven voor goede verrichtingen zorgen in de
competitie. Zowel de dames als
de heren behaalden een ruime
overwinning, alhoewel in de b'eginfase de punten niet erg gemakkelijk tot stand kwamen.
Uiteindelijk wonnen de heren
met 17-11 van Rooswijk en de
dames met 13-7 van Kinheim.

Zondag: 10.30 uur Zandvoort Centrum-Keur Glas; 11.15 uur York Optiek-Banana vet.; 12.00 uur Effectenbeurs vet.-Nihot vet.; 12.45 uur AuroraAuto Versteege; 13.30 uur Turn TurnSchandals; 14.15 uur Pim Janssen-Bax
Zeefdruk; 15.30 uur HB Alarm-Cecils.

ZANDVOORT/Parijs - Met
succes hebben alle zes de
Zandvoortse deelnemers aan
de wielertocht Parijs-Roubaix,
de Noordfranse kasseien bedwongen. Hoewel er zaterdag
flink wat regen was gevallen,
was de situatie zondag redelijk
te noemen. Veel kasseistroken
waren droog, maar bij andere
stonden plassen of er lag modder. Menig Zandvoorter heeft
daardoor de kasseien van héél
dichtbij kunnen bekijken, aldus Klaas Koper, een van de
deelnemers aan deze wieiertocht.

TC Zandvoort had in het duel tegen
ThonRood Wit steeds de betere papieren maar kon op de beslissende momenten niet doordrukken. De heren
Wijnand van der Boom en Hans
Schmidt haalden niet hun niveau van
de competitie en verloren terwijl ook
Jacobine van der Dussen met lege handen bleef. Esmir Hoogendoorn bracht
weer hoop in de Zandvoortse gelederen
en haalde prima uit. De eerste set ging
nipt met 7-5 verloren maar in de tweede en derde set een uitstekend spelende Esmir Hoogendoorn die haar tegenstandster deklasseerde met de cijfers
6-1 en 6-4.

ZHC-softbalteams
zeer slagvaardig

uur Peter Korver Sport-Hong Kong
Mimi's.

Renners slaan zich door de hel

DEN HAAG - Na een ijzer• sterk tennisseizoen is het topteam van de TC Zandvoort ei
, toch niet in geslaagd promotie
te bewerkstelligen naar de
i,'hoofdklasse. Na vier enkelspe"len en één dubbelspel keek
Zandvoort tegen een 4-1-achterstand aan en verder spelen
was zinloos geworden.

'5

• Henri Marcelle omspeelt Cecils verdediger Piet van Blanken, maar deze
aanval zal zonder resultaat blijven.
Foto: Bram stijnen

Trimlopen op het circuit
ZANDVOORT - Hardlopen
op plaatsen waar men normaal
niet mag lopen is een belevenis,
die voor velen iets aantrekkelijks heeft. Vorig jaar werd er
gelopen door een autotunnel,
vorige maand over een vliegveld en aanstaande zondag 21
juni kan er gelopen woren op
het Zandvoortse autocircuit.
De Hardloopclub Amsterdam
organiseert dan een aantal
trimlopen over diverse afstanden.
Het eerste startschot valt om 10.30
uur en er kan gelopen worden over l, 2,
3, 4, of 5 ronden. Elke ronde bedraagt
4220 meter zodat de 5 ronden gelijk
staan aan de halve marathon. Daar het
erg druk beloofd te worden, is het gewenst dat deelnemers op tijd naar het
Zandvoortse circuit gaan. Er kan worden ingeschreven vanaf 09.00 uur in
restaurant La Course op het circuit. De
inschrijfkosten bedragen ƒ 5,- en iedere

deelnemer krijgt een certificaat als
herinnering aan deze circuit van Zandvoortloop. Onder alle deelnemers worden prijzen verloot, waaronder een
paar Brooks-hardloopschoenen.
Om 12.30 uur is de start van een
jeugdloop over 2200 meter, waarvoor
de inschrijving openstaat voor deelnemers tot 15 jaar. Het parcours van de
jeugdloop bestaat uit twee rondjes van
ieder 1100 meter over een ingekort circuit. Inschrijfkosten ƒ 2,50.
Het geheel wordt opgeluisterd door
een optreden op het circuit van de
band Het Goede Doel. Dit concert begint om 14.00 uur en de toegang is gratis voor diegene die twee goudgekleurde Coca Cola-lipjes bij zich heeft. Beschikt men daar niet over dan moet
f 10,- betaald worden.
Wil men zondag niet in de drukte
inschrijven dan kan dat reeds nu gebeuren bij Profoot, Grote Houtstraat
10 in Haarlem, telefoon 023-314010.
Profoot is ook tijdens de trimlopen
aanwezig en verstrekt deskundig advies over hardloopschoenen.

De strijd tussen de dames van ZHC
en Kinheim werd beheerst door de defensies maar werd toch een leuke wedstrijd. Goed werperswerk en foutloos
optreden van het veld zorgden datjde
honken lange tijd leeg bleven. Toen
ZHC eenmaal een voorsprong had genomen ging het gemakkelijker. Het
Zandvoortse slagwerk kwam beter tot
haar recht en werd de voorsprong groter. Kinheim slaagde erin de laatste
innings in om de schade beperkt te
houden tot een 13-7 nederlaag.
De ZHC en Rooswijk heren hielden
elkaar lange tijd in evenwicht en;de
spanning bleef tot aan de laatste .ïnning. Het werd de wedstrijd van Paul
Mulder die een paar gave homeruns
sloeg en daarmede belangrijke punten
scoorde. Bij het ingaan van de laatste
inning was de stand 10-9 in het voordeel van ZHC. Er was dus nog van alles
mogelijk maar een nieuwe homerun
van Paul Mulder bracht ZHC op een
voorsprong die niet meer uit handen
werd gegeven. De eindstand werd 17-11
en was volkomen verdiend gezien het
beter slaggeweld van de ZHC.
_'

'Oude bekende' i
weer terug bij j
de Boucherie \
ZANDVOORT - In de Boiicherie Culinaire aan de Gro^e
Krocht is kort geleden een
oude bekende teruggekeerd.
Deze 'oude bekende' is Evert $e
Vries, die zes jaar geleden z^lf
betrokken was bij de opening
van deze slagerij.
:.

Raadsleden en ambtenaren
voeren een sportieve strijd
ZANDVOORT - Het was waarschijnlijk een van de laatste
keren dat er een tennistoernooi gehouden kon worden op de
banen van het zwembad De Duinpan. Dit in verband met de
plannen voor de bouw van een bungalowpark. Zaterdag
jongstleden werd daarom een toernooi georganiseerd voor
raadsleden en ambtenaren, waarvoor helaas weinig animo
bestond. De raadsleden Paap, Van Marie, Methorst, Jongsma
' en Bloeme probeerden de bal de juiste richting te geven en
ook chef Algemene Zaken Dost wist de bal prima te raken.
Was er weinig animo om te tennissen, veel publiek trok dit gebeuren ook niet en daarom was het wat
sobertjes op de tennisbanen. De zes
herenkoppels en twee dameskoppels deden er alles aan om er toch
een geslaagd geheel van te maken
en gezien het spelpeil is dat redelijk
gelukt.
Aan het duo Jongsma/De
Boer was duidelijk te zien dat zij
voor het eerst naast elkaar stonden
en van een ingespeeld team was
geen sprake. Een laatste plaats
werd zodoende hun deel, maar dit

team vond deelnemen belangrijker
dan winnen.
Wat de koppels Molerus/Visser,
Post/Bloeme en Van Marle/Stobbelaar ook probeerden, tegen het goed
op elkaar ingespeelde duo Methorst/Van Schaik hadden zij geen
kans. Methorst/Van Schaik werd
dan ook eerste. De dames maakten
er een gezellig onderonsje van waarbij toch leuke partijen te zien waren. Zij speelden een halve onderlinge competitie waarbij raadslid
Marijke Paap als beste uit de bus
kwam.

• Evert de Vries is de nieuwe bedrijfsleider bij de Boucherie.

Maar velen zullen Evert de Vries
van veel vroeger herkennen. Ruim
twintig jaar geleden begon hij al in
Zandvoort bij een slagerij in de Haltestraat. Daarna heeft hij nog bij diverse
andere bedrijven gewerkt, zowel .in
Haarlem als in Zandvoort. Nu, na een
onderbreking van vijf jaar, is hij weer
terug op de Grote Krocht, waar hij vol
enthousiasme de bedrijfsleiding op
zich heeft genomen. De achtenveertig-jarige slager moet het vak wel goed
in de vingers hebben, want als dertien-jarige jongen kwam hij al in dienst bij
een echte boeren slager.
In het Zandvoortse bedrijf kan De
Vries zich weer goed uitleven met zijn
specialiteiten, zoals bijvoorbeeld de
panklare gerechten Popijetje of Chippolata-worstjes. Daarnaast is hij toch
ook wel trots op het hoogwaardige
vlees van de Schotse runderen ('Van
voor tot achter zacht') die hij verwerkt, het speenvarken en het Texelse
lamsvlees. "Door de inwerking van de
zoute zeelucht op het gras op Texel,
heeft het lamsvlees een heel aparte
smaak gekregen", aldus Evert de
Vries, duidelijk in zijn element bij de
Boucherie.

Indrukwekkend Truckstar Festival
ZANDVOORT - Menige
Zandvoorter schrok zaterdagmorgen vroeg wakker toen de
eerste van de ruim vijfhonderd
vrachtwagenchauffeurs
optrok naar het Zandvoortse autocircuit. Luid claxonnerend
arriveerden zij daar, om er een
geweldig sfeervol weekend van
te maken. De vijfhonderd
vrachtwagens vormden een
vrijwel gesloten lint over het
gehele circuit en dat maakte
grote indruk op de tienduizenden bezoekers.

U mag best geloven dal '
voor u vliegen. Wat eenvoudiger gezegd: wij doen er alles
voor dal elke klient hoogst
tevreden zal zijn met de
nieuwe bril. Vragen? Wij
brengen u met alles op de
hoogte

OPTIEK SLINGER
gedipl oogmeetkundige
o v -contactlensspecialist A N V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavont) •

.

Blazers Ensemble
Jeugd & Muziek
ZANDVOORT/HAARLEM
- Het Blazers Ensemble Jeugd
& Muziek, onder leiding van
Freddy Grin geeft zondagochtend 21 juni zijn laatste concert van dit seizoen. Dit vindt
plaats in het Cultureel Centrum de Egelantier.

om daar een gezellig feest te bouwen
tot diep in de nacht. De volgende ochtend was het echter weer vroeg dag en
sommigen zullen daar wel moeite mee
gehad hebben.

van Nederland. Onder een donderend
applaus werd de winnaar in de bloemen gezet en ook de bekers ontbraken
niet.
Het meest spectaculaire bewaarden
de truckstars tot het laatst. De finales
Voordat de slotwedstrijden begon- van de snelheidswedstrijden werd een
nen, de finales van de snelheidswed- gigantische happening waarbij een gestrrjd, had de jury een beslissing geno- middelde snelheid werd gehaald van
men, wie de fraaiste reus van de weg ruim negentig kilometer per uur. Het
bezat. De fantastisch blinkende Merce- verkorte circuit maakte het er voor de
des van A. van de Groep uit Spaken- chauffeurs niet gemakkelijker op en
burg verwierf de titel mooiste truck om de enorme kolossen door de boch-

ten te krijgen was maximale vakmanschap vereist. En die stuurmanskunst
bezaten alle vrachtwagenchauffeurs.
Slechts een enkeling raakte van de
baan zonder dat dat leidde tot' grote
brokken.
Net zoals de vrachtmonsters kwamen vertrokken zij van het Zandvoortse circuit. De claxon veel gebruikend
werd in file Zandvoort verlaten met de
vaste overtuiging dat het circuit volgend jaar opnieuw middelpunt zal zijn
van dit grandioze evenement.

Het Truckstar Festival kan dan ook
dit jaar weer onder de noemer zeer
succesvol worden geschaard. De zeer
fraai opgepoetste en uitgedoste trucks
zorgden twee dagen voor een waar
spektakel en enige trucks bleven in het
geweld niet zo fraai maar dat mocht de
pret niet drukken. Chauffeurs-cafés
bonden met elkaar de strijd aan in wedstrijden vaten laden, bestelbusdagen,
trucstoten en een acceleratie en remproef deed de vele toeschouwers van
hun plaatsen rijzen. Bovendien viel er
veel te genieten van de slalom en de
strijd in het snelste wielwisselen.

Enige spatjes regen beletten de
chauffeurs niet om tijdens de snelheidswedstrijden zo hard mogelijk te
gaan en vooral op het rechte eind werden hoge snelheden gehaald. Door het
verkorte circuit (1100 meter) had het
publiek een uitstekend zicht op de verOp het programma staan werken richtingen van de truckstars. De finavan J. Andriessen, L. v. Beethoven, les van de snelheidswedstrijden volgTh. Gouvy en F.A. Hoffmeister. Het den de volgende dag.
• De Zandvoortse vertegenwoordiging van TCZ kon dik tevreden zijn met concert wordt gehouden in de Grote
Nadat het bulderend geweld was vermaar liefst drie kampioenstitels en vier tweede plaatsen. Vln.r.: Michel van Zaal van Jeugd & Muziek van de Ege- stomd werd de sfeer er zeker niet minlantier, Gasthuisvest 47, Haarlem.
.Beek, Sander van Gelder, Karin Croese, Esmir Hoogendoorn, Katja Nelis, Aanvang 11.00 uur. De toegang is gra- der om. De deelnemende vrachtwagenManon Pessel, trainer Paul van Geuns en op de voorgrond Manja van der Neut. tis.
chauffeurs trokken naar een grote tent Om de kolossen met hoge snelheid door de bocht te krijgen, is veel vakmanschap nodig.

Foto Bram Stijnen
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Gevraagd

NETTE
BALIEMEDEWERKSTER
Part-time. Liefst met erv.
Voor inl.
Kunststof wissellijsten met
ontspiegeld glas. Zwarte,
witte of goudkleurige lijst
50x60 cm 3975
NU 34.75
40x50 cm 29.75
NU 24.75
30x40 cm. 2175
NU 18.75
24x30 cm. 16 75
NU 13.75

Katoenen herenondergoed,
1x1 rib, in div kleuren. Mt 4-8
Smglet 8.25 en 8 75
T-shirt. 8.75 en 9 75
Slip
6.25 en 6.75 *

NU Ir
GOEDKOPER

Isoleerkan in grijs of wit.
lnh.lltr.12.75 4/>7c

NU 10.

Katoenen herensokken m div.
dessins en kleuren. Mt.35-46.

NU 2 PAAR ö«

Roltas met voorvak. Lengte
65 cm en 039 cm. Rood,
groen, turquoise, zwart, l.gnjs,
mint of zand
19.75

NU

16?5

Gel haarversteviger. Normaal
of extra verstevigend. Inhoud
250 ml. 2.75
Foto-album, in rood, blauw, wit
of zwart. Geschikt voor
80 foto's tot 10x15 cm.
8.75

NU

725

Aanbiedingen geldig t/m 20 |uni 87

Postzegelalbum. 32 blz. m
div. kleuren.
^ ,* r*c

11?5

NU 2VOOR

HEMA

Tourkoop
Reisburo Zandvoort
Grote Krocht 20.
Tel. 12560 vragen naar
Leo Bonkerk

Echt Waar VoorJe Geldraar

Kwekerij P. van KLEEFF

veilinggebouw

Voor een onzer cliënten

de witte zwaan
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

Veiling
vastgesteld op
woensdag 15 juli
inl.: Tel. 12164

een woonhuis
Prijsindicatie ca. 200.000,-.
Mak. o.g. H. W. Coster b.v.
Tel. 15531

biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Natuurlijk
Papa, ook
bloemen

GEVRAAGD

Definitieve
ontharingen
Bikinilijn

bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
DE SPECIALIST IN AL uw Zandvoort, tel. 1 20 60
BLOEMWERKEN

Permanent
Ongelofelijk zacht
voor Uw haar en
sterke houdbaarheid

20,Dinsdags gesloten
PASSAGE 20

Tel. 02507-16309

Zaai- 0 5
\geraniumZ7 !

Geraniumstek
3,50

Zomerplanten O.a.
Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken -opgevulde bloembakken
DIV. BLOEMBAKKEN
ROODSTEEN
GRIEKS AARDEWERK

Wees wijs
Haal bij

Autorijschool v. Engelen
uw rijbewijs
Eerste 10 lessen ƒ 35,-p.u.
Vervolglessen ƒ 42,50 p.u.
NU OOK MOTORRIJLESSEN

Jetta Avance Sportief f24.800,-. U betaalt f 23.650,-. Uw voordeel fl.150,-. Jetta Avance Comfort f25.100,-. U betaalt f 23.650,-. Uw voordeel f 1.450,-.

Wat doe je
als je jarig bent?

Tel. 02507-19453

Het adres voor:

Warmtewerend glas. Voorkomt
dat de temperatuur in de auto
al te hoog oploopt.
(Avance Comfort)

Bekleed dashboard. Vanzelfsprekend in 'n exclusieve auto.
(Avance Comfort)

Centrale portiervergrendeling.
N ooit meer een deur vergeten
dicht te doen, werkt ook op de
kofferbak. (Avance Comfort)

Sportstuur. Vier-spaaks, dus
meer houvast en trefzeker stuurwerk.
(Avance Sportief)

Sportstoelen. Met'n in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel
voor een optimale zit.
(Avance Sportief)

Middenconsole. Geen rondslingerende spullen meer in de
auto.
(Avance Sportief)

Opbergvakken aan de portieren. Zo krijgt alles zijn eigen
plaats.
(Avance Sportief en Comfort)

Tweevan binnenuitverstelbare
buitenspiegels. Dus nooit meer
eerst't raampje opendraaien.
(Avance Sportief en Comfort!

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.
Gezellige pinkster- vaderdagstukjes.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Vaderdag! f
Niet alleen vaderdag maar ook het begin van
de zomer!
Daarom een mooie gelegenheid voor
iets luchtigs.
Bv. short
zwemslips
t. shirts
overhemden met korte mouw
katoenen broeken
ruitbroeken
Kortom; te veel om op te noemen.
Dit alles en nog veel meer vindt u bij:

KERKSTRAAT 20
ZANDVOORT

•

TEL: 13136

.,.

De boel versieren!
Wie jarig is, maakt het gezellig. Dus geven
we een feestje waarbij we de boel eens extra leuk
hebben versierd.
En met de boel bedoelen we met name onze
auto's. Want ter ere van het feit dat Nederland
40 jaar Volkswagen rijdt, komen we met de
Avance. Een exclusieve serie Volkswagens die dit
jaar* alleen hier te koop is. Daarna nergens meer.
Volkswagens die standaard meer in huis
hebben dan u gewoonlijk gewend bent van onze
modellen. Terwijl de prijs praktisch hetzelfde is ge-

bleven. Neem de Jetta Avance. Een auto die
verkrijgbaar is in twee uitvoeringen. De Avance
Sportief en de Avance Comfort.
Voor de hierboven afgebeelde accessoires
zou u in de eerste versie f2.000,- en in de tweede
f2.300,- moeten betalen. U betaalt slechts f 850,-.
Uw voordeel is respectievelijk f 1.150,- en f 1.450,-.
U heeft dan een auto die dankzij z'n
grenzeloze betrouwbaarheid u bovendien behoedt
voor een geregeld garagebezoek, en u, zelfs na

vele jaren, een hoge inruilwaarde garandeert. •
Nu we het daar toch over hebben. Als .u
besluit een Avance te kopen, geven we
tijdelijk 'n extra hoge prijs voor uw huidige autoZonder problemen.
Alle reden om even op visite te komen
de Volkswagendealer: U bent bij deze van harte
uitgenodigd.
Voor algemene informatie over dealeradres-1
sen bel 020-867351.

Avance serie. Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt.

*Zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn vanaf prijzen. Inclusief BTW en katalysator, exclusief afieveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.
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Grepen uit het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten 1987-1991

Emancipatie, prioriteit voor openbaar
vervoer en welzijn, vervuiler betaalt
HAARLEM - In de tijdspan.;ne tussen de verkiezingen van
,'maart tot nu, hebben de frac'ties van provinciale staten
"zich op kunnen maken voor de
lopende periode, die tot 1991
[duurt. De taken in de fracties
;zijn verdeeld en het college van
', gedeputeerden liet een collegeIprogramma het licht zien, dat
•onlangs in druk is uitgegeven.
"Het programma telt negen
(hoofdstukken.
.'Democratie en bestuur

niet meer plaats. Als de capaciteit te
gering is, lost men dit op door knelpunten op te hebben of wegen te verbreden. Een tweede Coentunnel moet
er wel komen. De S21 bij Uithoorn
wordt niet omgelegd, in afwachting
van een onderzoek naar de mogelijkheden om het economisch verkeer via
de Legmeerdijk om te leiden naar de
A9/A1. Projecten met buurtbussen en
diefstalveilige stallingsmogelijkheden
ondersteunt men.

regels wordt gecontroleerd. Het ambtelrjke apparaat breidt men uit. Uitstoten van stoffen die verzuring bevorderen wordt zoveel mogelijk tegen
gegaan. Bij het bepalen van een prioriteitsfactor bij bodemsanering speelt
de volksgezondheid een doorslaggevende rol. Het beleid ter ondersteuning van belanghebbende omwonenden zet men voort.

Waterschappen

De provincie voert een actief beleid,
gericht op behoud en herstel van
waardevolle gebieden, waar een optimale diversiteit van flora en fauna tot
ontwikkeling kan komen. Dagrecreatiemogelrjkheden in omgeving van
stedelijke gebieden wordt versterkt.
Deze voorzieningen worden goed toe- Welzijn
gankelijk gemaakt voor minder mobiele groepen. In watersportgebieden
Het beleid van de provincie richt
worden snelheidsbeperkingen vastge- zich op integratie van de verschillende
steld.
bevolkingsgroepen in de Nederlandse
samenleving. Dit beleid stelt de burEconomie en landbouw
gers tevens in staat voor andermans
en eigen welzijn actief in eigen organiDe vraag naar betaalde arbied van satie te zijn. De feestelijke vrijheid is
de bevolking van Noord-Holland moet grodslag voor dit beleid. Elk initiatief
worden gehonoreerd. Met name moet krijgt gelijke behandeling, mits het
de positie van vrouwen worden ver- voldoende draagvlak heeft in de sasterkt. De provincie richt samen met menleving. Onderwijs en scholing diegemeenten en bedrijfsleven de Noord- nen beter op de arbeidsmarkt afgehpllandse Ontwikkelingsmaatschap- stemd te zijn, zonder dat dit betekent
pij NV op, die zich werpt op promotie, dat het onderwijs zit volledig aanpast
voorlichting, kennisoverdracht, steun aan de behoeften van het bedrijfslegeven en zonodig beschikbaar stellen
van risicodragend vermogen. Beleid,
gericht op stimuleren van nieuwe acDe provinciale aandacht voor motiviteiten in het Amsterdam-Noord- numenten richt zich vooral op de
zeekanaalgebied, wordt met kracht woonhuizen en industriële archeolo-

De noodzakelijke besluitvorming zal
plaatsvinden ter uitvoering van het
statenbesluit van 9 maart 1987, waarbij delegatie van het waterkwaliteitsHet emancipatiebeleid moet inte- beheer aan de gemeente Amsterdam
| graal deel vormen van het provinciaal uiterlijk per januari 1992 wordt geëf•beleid. Het richt zich op fundamenteel fectueerd. Bij de waterverontreini(gelijkwaardige behandeling van alle gingsheffing blijft het toesingskader
'burgers, ongeacht ras, geslacht, sexu- het in 1984 vastgestelde bedrag van 210
'ele geaardheid, afkomst en economi- gulden per huishouding, voor zover
Ische positie. Gemeentelijke herinde- daarmee het bereiden van de basistlingen lyken achterhaald. De provin- kwaliteit voor oppervlaktewater in
', cie zal hiervoor geen lans meer breken. 1990 gerealiseerd kan worden. Onder'Taken en bevoegdheden wil de provin- zocht wordt in hoeverre deze heffing
icie decentraliseren, zover de wetge- op minder dan drie vervuilingseenheiving dat toelaat. Naarmate het draag- den per huishouding kan worden ge'vlak van de gemeente groter is, zullen baseerd.
Ihaar meer taken toevallen.

|yerkeer en Vervoer
Woon-werkverkeer wordt zoveel
mogelijk teruggedrongen. Betaalbaar
openbaar vervoer heeft een eerste
prioriteit als nieuwe infrastructuur
moet worden aangelegd. Uitbreiding
van het bestaande wegennet vindt

Bewonersverzet
• Vervolg van pagina l

Milieu

Uitgangspunten bij milieubeheer
zijn de (meer dan fysieke) gezondheid
van de mens en de bescherming van
ecosystemen. Nieuwe milieuproblemen worden voorkomen, vervuiling
wordt aan de bron aangepakt, en: de
'vervuiler betaalt. Op naleving van de

Natuur en recreatie

'Het Goede Doel' op het circuit

Volgens de huurders kan er alleen
sprake zijn van achterstallig onderhoud of groot onderhoud, omdat EMM
jaren niets aan de woningen zou hebben gedaan. "EMM is in gebreke gebleven, terwijl de bewoners zelf als een
goed huisvader hun huis van binnen
hebben opgeknapt. Bovendien krijg je
bij het opknappen van achterstallig
onderhoud geen huurverhoging en bij
renovatie wel", aldus mevrouw Van de
Werff-Koning. De bewoners vrezen
ook voor hun interieur, als zij hun
huizen moeten verlaten. Daarbij
komt, dat een en ander vervangen
moet worden, zoals wandbetimmeringen, indien bijvoorbeeld het plafond
vernieuwd wordt en daardoor iets hoger komt.
"Er wordt gesproken over een vergoeding van ƒ4000,-. Wie garandeert ons
dat wij die krijgen? Gezien de verhalen
van de bewoners van andere complexen, waarvan sommigen ƒ1200,kregen toegezegd maar uiteindelijk
maar ƒ500,- ontvingen". Volgens
WD-raadslid De Jong kan dit echter
geen probleem zijn. Zij stelde dat de
bewoners gegarandeerd zijn van de
bijdrage, indien deze door de raad als
vergoeding wordt vastgesteld.

Sloop
De wethouder van publieke werken,
Van Caspel, keek anders tegen de zaak
aan. Volgens hem heeft woningbouwvereniging EMM zich ingespannen
om een andere oplossing dan sloop te
vinden. "Want dat was het alternatief.
Technisch is het mogelijk om elke woning in stand te houden, maar dat
gaat op een gegeven moment met zoveel kosten gepaard, dat de exploitatie
van de woning niet meer verantwoord
is. Dan moet je kiezen tussen een ingrijpende opknapbeurt of sloop. In feite is men van mening, dat dit mede in
het belang van de bewoners de beste
oplossing is", aldus Van Caspel. Volgens hem zouden de huizen wellicht
met een opknapbeurt nog een paar
jaar in stand te houden zijn, maar dan
uiteindelijk toch gesloopt moeten worden. "Ik kan mij voorstellen dat een
hele boel mensen daar bezwaar tegen
hebben, omdat dit nog veel ingrijpender is".

ZANDVOORT - Komende
zondag, 21 juni, zal 'Het Goede Doel' optreden op het circuit, waarbij onder andere
de nieuwe hit 'Nooduitgang'
gebracht wordt.
Het voorprogramma begint om

Midzomernachtfeest belooft
bruisend festijn te worden

ZANDVOORT - Het centrum van Zandvoort wordt
volgende week vrijdag, 26 juni,
weer omgetoverd tot een feestcentrum, waar van alles te beleven valt. De festiviteiten
worden gehouden in het kader
van het Midzomernachtfeest.
De wethouder stelde, dat de keuze

tussen renovatie en sloop in eerste inDe vele horeca-etablissementen in
stantie een beleidsaangelegenheid van de Kerkstraat en Haltestraat, op
EMM is. De gemeente heeft alleen de Gasthuisplein en Kerkplein installetaak, de hoogte van de verhuis- en ren extra buitenterrassen, opgefleurd
herinrichtingskosten vast te stellen.
De huurderscommissie gaat er nog
niet van uit, dat alles een vast staand
feit is. "Alles wat eraan mankeert, zit
aan de buitenkant van de huizen. Aan
het inwendige mankeert niets, want
daar hebben de mensen zelf genoeg
aan gedaan". Daarbij betwijfelden beide spreeksters, of een en ander wel in
het belang van de bewoners is. "Voor
dat opknapwerk wil EMM ons een
huurverhoging opleggen en dat is iets,
wat negentig procent van de bewoners
niet pikt". De huurverhoging zou bij
vervanging van kozijnen en buiten•. deuren minimaal ƒ90,- per maand be-dragen, meer dan 30% van de huidige
, huur. Door renovatiewerk in huis, zou
£tlit nog verder oplopen.
In de commissie voor financiën, die
i'Tnaandag bijeen kwam, was men snel
"uitgesproken over deze problematiek.
;ï)e commissieleden waren van mening
«lat men niet tussen beide partijen in
"moest komen, onder andere omdat de
leden van de woningbouwvereniging
altijd nog van rechtsmiddelen gebruik
kunnen maken.

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

171

14.00 uur met een optreden van Powerlight, gevolgd om 14.45 uur door
Powerplay. Het Goede Doel treedt
omstreeks 16.00 uur aan. De hekken gaan om 12.00 uur open. De
toegangsprijs bestaat uit twee goudkleurige lipjes van coca-colablikjes
met een afbeelding van Het Goede
Doel. Indien men deze niet heeft,
kost de entree ƒ10,-.

Regionale WV
• Vervolg van pagina l
Het -bestuur van de Zandvoortse
WV bleek echter niet op de hoogte
van de vergaande gemeentelijke plannen. De voorzitter van de VW, Van
Maris, was wel verteld, dat de gemeente voor samenwerking in de Regionale
VW zou pleiten, maar hij toonde zich
'wat verbijsterd' over een aantal pun^
ten in het voorstel. Hij verwonderde
hij zich over de snelheid van werken
van de gemeente. "Ik heb vijf jaar bij
de gemeente aangeklopt om wat meer
subsidie, wat ƒ7000,- heeft opgeleverd.
Nu wordt er voorgesteld ƒ18.500,- voor
promotie voor Haarlem, Bloemendaal
en Heemstede. Want op dit moment
gaan Velsen en Zandvoort niet fuseren". Daarnaast geloofde Van Maris er
absoluut niet in, dat Zandvoort in een
nieuwe streek VW meer invloed uit
kan oefenen. "Wij zijn anderhalf jaar
bezig geweest met een voorstel van
Haarlem. Velsen en Zandvoort gaan
daarmee niet accoord en nu zegt
Haarlem 'het is stikken of slikken' en
treedt uit".
Hoewel ook Ingwersen bang was de
regionale WV-boot te missen en Flieringa (GBZ) en Sandbergen (D'66) wel
wat zagen in meegaan met ontbindenrie voorwaarden, sprak de commissie
zich op dit moment nog uit tegen deelname aan de Regionale WV. Voor
Kurjken (PvdA) waren er nog te veel
onduidelijkheden en Methorst drong
aan op fundamenteel overleg over de
geschilpunten. Men ging accoord met
het voorstel om het lidmaatschap van
de Streek WV op te zeggen. Doordat
dit voor l juli gebeurt, houdt de lokale
WV in ieder geval de handen vrij
houdt voor nieuwe stappen per l januari 1988.

voortgezet. De provincie werkt mee
aan de ontwikkeling van Schiphol
binnen de 0grenzen van het streekplan
en het convenant.
Om energiebesparing te bevorderen,
wordt er naar gestreefd het vastrecht
te verlagen en de prijs per kWh te
verhogen. De provincie wijst toepassing van kernenergie af. Het land- en
tuinbouwbeleid is gericht op belangen
van land- en tuinbouw in overeenstemming te brengen met die van natuur en landschap. Daarbij wordt bevorderd dat verbetering van de agrarische structuur met behulp van landinrichting en reconstructie van verouderde
glastuinbouwgebieden
plaatsvindt.

ZANDVOORT - Door een
tussentijdse verhoging zal in
1987 het aantal woningbouwcontingenten met rijkssubsidie in het gewest Zuid-Kennemerland stijgen met honderdvijfendertig. Als het Rijk de
bouwplannen van de gewestgemeenten in orde bevindt, betekent dit dat er circa 1165
woningen in de gesubsidieerde
sfeer in aanbouw genomen»
mogen worden. Begin dit jaar
was een aantal van ongeveer
1030
woningbouwcontingenten toegezegd, aldus het Gewest Zuid-Kennemerland. De
gemeente Zandvoort profiteert
echter niet van de stijging.
Bij de verhoging van het aantal contingenten heeft de onder de paraplu
van het gewest opererende Regionale
Volkshuisvestingscommissie (RVO
Zuid-Kennemerland een belangrijke
jol gespeeld. De RVC heeft de vrijheid
om zelf contingenten over de gemeenten te verdelen, zolang het rijks- en
provinciale beleid op het gebied van
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting niet doorkruist wordt. De RVC
kan ook in contact treden met andere
RVC's in de provincie om contingenten te lenen en te ruilen.
De RVC Zuid-Kennemerland heeft
van deze mogelijkheden ruimschoots
gebruik gemaakt. Eerst heeft zij binnen de regio, gevormd door de gewestgemeenten, een onderlinge verdeling
van woningbouwcontingenten bewerkstelligd. Daarbij heeft met name
de gemeente Bloemendaal veel contin-

• Schiphol maakt een belangrijk onderdeel uit van collegeprogram van Gedepuiteerde Staten van Noord-Holland.
GS wil zich sterk blijven maken voor draaiing van de vierde baan en beslist geen uitbreiding van het banenstelsel.

gie. De jongere bouwkunst krijgt meer
aandacht, alsmede het aanwijzen van
beschermde dorps- en stadsgezichten.
Eoken tijdens openbare vergaderingen en bijeenkomsten wordt verboden.

bedrijfsterreinen ten behoeve van
Schiphol of op Schiphol georiënteerde
bedrijven plaats ten zuiden van de
S21. Het openbaar vervoer is de ruggegraat van de stedelijke en landelijke
gebieden. Ontwikkeling van nieuwe
Ruimtelijke ordening
woon- en werkgebieden vindt zoveel
mogelijk langs rail-infrastructuur
De provincie doet al met mogelijke' plaats.
om de vierde baan van Schiphol gedraaid te krijgen. Uitbreiding van het Algemeen beheer
vierbanenstelsel vindt niet plaats. Bestaande en nog te bouwen woningen
Het personeelsbeleid is gericht op
mogen niet binnen de 35 Ke (komen te) aanstelling van leden van groepen die
vallen. Er vindt geen uitbreiding van relatief weinig bij de provincie werk-

zaam zijn. Dit geldt voor alle posities
binnen de organisatie. De provincie
heeft als werkgever een voorbeeldfunctie. Zo worden bijvoorbeeld voor
managementcursussen en interne
technische bedrijfsopleidingen allereerst vrouwen uitgenodigd voor deelname. Er wordt een nieuw beleid ontwikkeld over de grootte en de samenstelling van de reserve die de provincie
aanhoudt. Ook over de rente van bijdragen waarover de provincie tijdelijk
als verdeler van rijksmiddelen het beheer heeft wordt een beleid vastgesteld.

Aantal woningbouwcontingenten
met rijkssubsidie is toegenomen
genten aan andere gemeenten beschikbaar gesteld. Bloemendaal heeft
dit jaar een gebrek aan geschikte
bouwlocaties, maar wil volgend jaar de
uitgeleende contingenten wel benutten.
Vervolgens heeft de RVC contact
gelegd met andere regio's in Noord-Holland. Van de RVC Amstelland en
de RVC West-Friesland konden door
ruilen en lenen in totaal honderd contingenten verkregen worden, waardoor m Haarlem en Heemstede meer
bouwprojecten in de gesubsidieerde
sfeer gerealiseerd kunnen worden.
Van de geleende woningen moeten er
de komende jaren een kleine vijftig
teruggegeven worden.
Het aantal van 1165 woningbouwcontingenten is inclusief de sector

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD
vraagt

bezorgers/stens
voor de
vakantie-periode.

premie C, vrije sector met een eenmalige premie van ƒ6.500,-, maar exclusief een nu nog onbekend aantal m de
sector premie D, vrije sector met een
eenmalige premie van ƒ20.000,- in
stadsvernieuwingsgebieden.
Daarnaast zal er uiteraard ook nog gebouwd worden in de volledig vrije sector.
De verhoging van het totaal aantal
woningbouwcontingenten is voor een
deel ook te danken aan een omzetting
van contingenten van de ene in de
andere financieringscategorie. Voor
één premie A-wonmg mogen twee premie-huur-beleggerswoningen
gebouwd worden. Deze omzetting wordt
in Haarlemse bouwplannen nagestreefd. Haarlem is ook de gemeente
die het meest van de verhoging voor
zijn rekening neemt. In totaal zijn 880
contingenten voor deze stad beschikbaar.
De gemeente Zandvoort profiteert
echter niet van de verhoging. Begin
dit jaar kreeg men 87 woningcontingenten toegewezen, 16 in de sociale
huursector, 26 premie A en 45 premie
C. Van deze laatste heeft Zandvoort er
negen aan Haarlem uitgeleend. Volgend jaar zal men deze weer terug krijgen.

maakt. Deze datum speelde een rol bij
het indienen van bouwplannen voor
de contingenten. Vóór l juni moest per
gemeente en per financieringscategorie vijftig procent van de plannen ter
beoordeling ingediend zijn bij het Rijk.
Als de gemeenten hierin niet zouden
slagen, zou het ontbrekende deel van
de contingenten niet meer benut mogen worden.
Aangezien met deze strenge eis de
gemeenten onder zware druk werden
gezet, heeft de RVC Zuid-Kennemerland tegen te strikte hantering van
deze regel geprotesteerd. Dat protest
was volgens de RVC des te meer op zijn
plaats, omdat steeds duidelijker werd,
dat de l juni-datum niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, gebruikt
zou worden ten behoeve van de voortgangscontrole, maar mogelijk ook als
een gelegenheid om nog dit lopende
jaar op het nieuwbouwprogramma te
bezuinigen.
•

De gewestgemeenten hebben naast
het RVC-protest in ieder geval het zekere voor het onzekere genomen. Zij
hebben voor elkaar gekregen, dat nii
voor meer dan vijftig procent van de
contingenten plannen ingediend zijn
bij het Rijk. Per l juni ziet het totaal-overzicht van beschikbare woningbouwcontingenten over de gewestgemeenten er als volgt uit: Bennebroek
13, Bloemendaal 19, Haarlem 882,
De tussenbalans op het gebied van Haarlemmerliede c.a. 28, Heemstede
de contingenten is per l juni opge- 144 en Zandvoort 78.
^

'Juni-termijn'

AANMELDEN tel. 17166

School B, 1918

met vlaggen en parasols en eventueel
een bar. Op diverse locaties worden
podia geïnstalleerd, waar bands met
swingende muziek zullen optreden.
Een 'dweilband' zal reeds in de middag
de gemoederen opwarmen tot een
feeststemming.
De festiviteiten beginnen om 19.00
uur. Als topattractie van dit Lucky
Strike Midzomernachtfeest wordt 's
avonds op het Gasthuisplein vanaf
22.00 uur een grote Laser Show gegeven. Daarna zal traditiegetrouw om
23.00 uur op de Rotonde het startsein
gegeven worden voor de bekende Midzomernacht Strandloop. De twee volgende dagen, zaterdag 27 en zondag 28
juni, worden op het Kerkplein van
13.00 tot 19.00 uur modeshows gehouden.

Zomerconcert
Zandvoorts
Kinderkoor
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Kinderkoor zal vrijdag
26 juni het traditionele zomerconcert geven, in de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg te Zandvoort. Het programma, waaraan Mieke van
Ingen haar medewerking verleent, is zeer afwisselend en afgestemd op zowel jong als oud.
Het koor, onder leiding van Henk
Trommel, heeft een keur van bekende
en minder bekende kinderliederen in
zijn repertoir opgenomen, die vrijdag
ten gehore zullen worden gebracht. De
'zingende Zandvoortse kinderen' worden daarbij aan de piano begeleid door
Willem Poot.
Als extra verrassing geldt een optreden van zangeres en comédienne Mieke van Ingen, als afwisseling op de
kinderzang. Daardoor belooft het voor
jong en oud een boeiende en kostelijke
avond te worden.
Programma's, tevens bewijs van toegang, zijn a ƒ5,- per persoon verkrijgbaar aan de ingang van de Kerk. Aanvang 20.00 uur.

Op deze foto poseert de tweede klas van School B uit het jaar 1918, onder
leiding van juffrouw Konijn.
V.l.n.r.: Voorste rij: Kees Keur, Frits de NIJs, Arend van Duin.
Tweede rij: Jeroen Zwaanenburg, Jaap Keesman, Arle Koper, Pietje
Molenaar, Jo Koning, Arle Drommel.
Derde rij: Engel Kerkman, Evert de Mes, Gerrlt Gertenbach, Piet
Schaap, Albert Koper, Piet van Duivenboden, Klaas Koper, Arle Koper,
Jan Vossen, Frans van Deursen en juffrouw Konijn.
Vierde rij: Trijntje van Zelf, Jaantje Paap, Judlth van Naarden, Aagje
van der Met), To de Jong, Jo Stokman, Alle Vooren, Wlllie Driehulzen,
Keetje Zwemmer en Stelntje Koningsbruggen.
De foto is van F.M. van Deursen.

Lezers die een oude school- of verenigingsfoto van
minstens tien jaar geleden hebben en willen meewerken aan deze rubriek, wordt verzocht hun foto af
te geven op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Voor meer inlichtingen kan men bellen: telefoonnr. 12066 of 17166.
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Opel Omega, modern gelijnde Opel
Zeer gladde jongen, deze Opel Omega.

gew. 1730 kg; max. aanhanggewicht
1250 kg geremd, 600 kg'ongeremd; tankinhoud 75 liter super.

Autonievrws
Door Rem Lepoink

Prestaties:

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Uiterlijk is de Omega met zijn fraai aflopende neus, de sterk hellende voor- en
achterruit, de geïntegreerde bumpers, de
vlak in de carrosserie liggende portierramen, de gestroomlijnde buitenspiegel
en de verzonken ruitenwissers in elk
opzicht een echte gladde jongen. Uitsteeksels zijn tot het minimum beperkt,
regengoten ontbreken en zelfs de wieldeksels vertonen geen enkele uitwas.

Smaken verschillen natuurlijk maar de
soms wel eens wat schamper gestelde
opmerking dat de Omega, niets anders is
dan een verfraaide Kadett, raakt mijns
inziens: kant noch wal. Ik vindt het echt
een indrukwekkend mooie automobiel.
De door mij bereden GL-versie is qua
uitrustingsniveau de op een na goedkoopste uitvoering. Zaken als elektrische
raambediening, centrale deurvergrendeling en een boordcomputer ontbreken,maar voor het overige vind je ook in
deze versie toch vrijwel alles wat je als
automobilist kunt wensen. Royale, goed
zittende stoelen met voor de bestuurder
een instelbare lendensteun en handige
hoogteversnelling, een in drie delen
neerklapbare achterbank, in hoogte
verstelbare gordels voor de voorpassagiers, elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegel, veel opbergruimte
voor kleine spullen, afsluitbaar dashboardkastje, enz.

Wat vreemd vond ik dat de gordels voor
de achterpassagiers gewone heupgordels
zijn in plaats van rolgordels. Maar beter
wat dan niets.
Ruimte is er in overvloed in de Omega.
Zowel voor als achter meer dan voldoende plaats voor hoofd en ledematen.
En wat voor de inzittenden geldt, geldt in
niet mindere mate voorde mee te voeren
bagage. Met zijn inhoud van 520 liter -

door gegoochel met de achterbank zo
nodig uit te breiden tot 870 liter - doet de
Omega kofferbak denken aan een kleine
voorraadschuur.

Transmissie: viertraps automaat; achterwielaandrijving.
Onderstel: wielophanging vóór en achter
onafhankelijk met schroefveren; torsiestabilisator voor en achter; telesc.
schokdempers rondom; banden 185/70
HR 14.
Remsysteem: schijven voor en achter;
voor/achter gescheiden; rembekrachtiging; remdrukverdeler.
Maten en gewichten: lengte 469 cm;
breedte 177 cm; hoogte 145 cm; wielbasis 273 cm; spoorbreedte voor 144,7 cm,
achter 146,8 cm; draaicirkel 10,8 m.;
rijklaar gewicht 1225 kg; max. toelaatb.

Het contact met de weg gaat enigszins
verloren. Een kwestie van gevoel, want
de wagen blijft als een trein in het spoor.
Hij is zeer koersvast en toont ook in snel
gereden bochten geen enkele neiging tot
uitbreken.
Voorzien van de automatische transmissie - standaard heeft de auto een vijfbak is de bediening van de Omega echt kinderspel. Alles verloopt zo eenvoudig en
, gemakkelijk dat je je na luttele minuten
al volkomen thuis voelt in deze wagen.
Het schakelen zelf gebeurt vrijwel ongemerkt. Van een schokeffect is geen
sprake.
De mij ter beschikking gestelde testauto
was de Omega 2.0i automaat, waarvan
het prijskaartje een bedrag van
ƒ 44.925,- vermeldt. Deze Omega is
voorzien van een 1998 cm3 grote injectiemotor, die 90 KW/122 pk levert bij
5400 omw/min. Een opmerkelijke potente maar zeer rustige krachtbron, die
de 1225 kg zware wagen een topsnelheid
verleent van 200 jcm/h en hem in 10
seconden van O naar 100 km/h brengt.
Daarbij blijft het benzineverbruik binnen zeer redelijke grenzen voor een dergelijke uit de kluiten gewassen auto. Bij
90 km/h is dat l op 17,5, bij 120 km/h l
op 14 en in de stad l op 8,8. Tijdens de
gehele test kwam ik aan een gemiddelde Deze maand brengt General Motors een
van l op 11,2. »
nieuw aktie-model uit, de Kadett Flash.
Tezamen met het comfortabele veer- en
Deze Flash is een vierdeurs sedan met de
weggedrag en de rust die er in het inte62 KW/84 pk Euronorm motor met een
rieur heerst, stempelt dit alles de Omega
inhoud van l .8 liter, gekoppeld aan een
tot een uitgesproken reiswagen, waarvijfversnellingsbak.
mee je zonder vermoeid te raken in korte De Kadett Flah is te herkennen aan de
tijd grote afstanden kunt overbruggen.
Polar witte kleur, waarin ook de buiten-

Peugeot 405,
meteen veelzijdig

Top 200 km/uur; acceleratie 0-100 km/
uur 10 sec; verbruik bij 90 km/uur, 120
km/uur en in de stad resp. l op 17,5, l op
14 en l op 8,8. Gemidd. verbr. tijdens
test l op 11,2.

Prijs:
Opel Omega 2.0i GL ƒ 40.940; meerprijs voor automaat ƒ 3985; stuurbekrachtigjng/ 1975.
Motorrijtuigenbelasting van ƒ 726 tot
ƒ 752 per jaar.

Bij het particuliere bedrijf Peugeot hebben ze zeer slechte jaren gekend, en nog
niet zo lang geleden waren ze erg ver in
de rode cijfers. Ze zijn recentelijk keihard terug gekomen met een paar ijzersterke nummers, die enorm goed bij het
kopers publiek aansloegen.
Al deze sterke nummers, zijn in vele uitvoeringen te verkrijgen. Met een zuinige
diesel of benzine motor of met enorme
snelle motoren en wat daar al tussen zit.
Met de komende introductie, in september, van de 405 komt Peugeot met zeven
verschillende uitvoeringen en modellen.
De Peugeot 405 is geen echte opvolger •
voor de wat ouderwets jaandoende 305,
die nog van de oude generatie is, maar
meer een tussen model, dat onder de 505
en boven de 305 zit.

De 405 heeft alles in zich om ook een
succes nummer te gaan worden. Uiterlijk
is hij goed en zorgvuldig glad afgewerkt.
Ondanks de vele uren windtunnel testen
is het een opvallend geheel geworden,
dat een eigen Peugeot gezicht heeft gekregen. De benzinemotoren, van 1,4 tot
1,9 liter leveren een vermogen vanaf 65
pk tot 160 pk. Dit laatste is voor het
topmodel de Mi 16, die een zestienkleppen motor bezit.
Alle uitvoeringen van de nieuwe Pcugeot 405 zijn 4/5 persoons sedans, met
een breed scala aan uitvoeringen en
motoren. Ook de diesel zal wel niet heel
lang op zich laten wachten, tenslotte is
Peugeot al van ouds groot op diesel gebied.

Austin Mini Advantage

Kaden Flash

spiegels, de voor en achter spoiler, de
dorpelstrips en kofferdekselspoiler zijn
gespoten. Aan de zijkanten vinden we
rubber strips, die evenals de bumpers
zijn voorzien van een rode inlegstrip. De
Kadett Flash staat op lichtmetalen velgen en 175/65 TR 14 banden. De prijs
bedraagt ƒ 29.995,-, incl. BTW.

Techniek
Austin Rover brengt 200 Mini's in een
speciale uitvoering waarin het tennis
thema terug te vinden is. Deze Mini Advantage is alleen verkrijgbaar in de kleur
'wit met tennisnet zijstrepen op de portieren, waarin een tennisbal badge is opgenomen, witte wieldoppen en Advantage-badge op de achterkant en zijkanten.
Hij is eebasseerd op de Mini E maar

Opel Omega 2.0i GL Automaat
Ruim en overzichtelijk interieur.
De Omega is tegen meerprijs van
ƒ l .975,- leverbaar met een prima werkende stuurbekrachtiging, die alleen bij
wat hogere snelheden op minder geëffende wegen een beetje vaag aandoet.

Motor: 4 cil.lijn; vloeistofkoeling; 1998
cc; boring x slag 86 x 86 mm;
compr.verh. 10:1; max. vermogen 90
K W/122 pk bij 5400 omw/min.; max.
koppel 175 Nm bij 2600 omw/min.;
elektronische ontsteking; electronische
benzine-inspuiting; bovenl. nokkenas.

heeft vele extra's. Een exclusieve bekleding van grijze tweed met groene streep
siert het interieur en op de vloer ligt grijs
tapijt. De Advantage heeft getint glas en
uitzwenkbare zijruiten achter, is voorzien van een rechter buitenspiegel, een
afsluitbare tankdop en één grijs driespakig stuurwiel. Wanneer u vlug bent
kunt u deze Mini Advantage bemachtigen voor de prijs van ƒ '14.495,-

VAN LENT OPEL ZANDVOORT
KAM. ONNESSTR. 15

TEL 02507-15346

* Oppas gezocht voor twee- * Joop, Jelle, Jaap, Hans, * Te koop kinderbureau + * Te koop judopak, 13-14 jr
Gevraagd met spoed:
* Welke donateur of vriend
ling van 9 maanden, woens- Dirk sterkte en succes na de boekenkast ƒ45. Tel. 13193. ƒ35; blanke rotan stoel ƒ25.
van de Operette Ver. kan ons
1e dames/herenkapster
dag en vrijdag van 8-17 uur, ongevraagde willekeurige te- * Te koop lits-jumeaux + 2 Tel. na 18 uur 16242.,
helpen bij onze haringkraam
leurstelling bij bevordering, 1 nachtkastjes en kast, ƒ 150. Werkende jongeman zoekt
Tel. 14843, na 19 uur.
LEO'S HAARSTUDIO HAARLEM - TEL. 023-326722
op de Jubileummarkt, 27/28
juni. Tel. 13840.
Tel. 14718.
geschikte
WOONRUIMTE
* Oude ansichtkaarten te juni 1987.
Voor al uw
* Z.O.V. bstaat niet uit strekoop gevr. Ook kaarten van * Officieel is het nu zomer, * Te koop opklapbed ƒ45. voor perm. Tel. 14356.
bérs maar uit hard werkende
inlijstwerk
Nederl. ter ruiling aangebo en ook dan is er veel te bele- Tel. 12245.
leden. Dat kunt u zien op de Zandv. z. kl. zomerhuis, 2
* Wie wil er voetbal en/of
Kunst en Antiekhandel
ven bij de Verg. Vrouwen van
den. Tel. 023-377405.
speurneuzen
plaatjes
van
Paof Jubileummarkt kam., k.d.t., ƒ495 p.m., excl.
Wordt lid of bel eens met * Te koop salonkast; div. in- nini ruilen? Tel. 17419.
„West-Nederland" braderie
met
35
kramen,
27 en 28 juni. + borg. v. een werkend pers. •
• Reflectanten op adverten Nu.
boedel, weg. verh., t.e.a.b.
v. perm. Na 19 uur: tel. 13453.
Tel.
17248
ties onder nummer gelieven nr. 14462.
* T.k. aquarium,
60x30, Ook gevestigd op de „Zand- * Woningruil: aangeboden 2Tel. 15393, na 18 uur.
ervoor te zorgen dat het num TE HUUR STACARAVAN,
compl., ƒ 125; 20 vierkante
mer in de linker-bovenhoek 8x3 m, in mooie beboste * Te koop set golfstokken, 3 meter grenen vloerdelen voortse Antiekmarkt", Dorps- k.flat, Centrum. Gevr. eenge- TUINMAN HEEFT NU TIJD'
plein 2. Dagelijks geopend. zinswoning huur of evt. koop. voor al uw tuin-, straat- en/of
(bij Slagha- houten en 3 ijzeren, tevens 50 ƒ 100. Tel. 17862.
op de envelop staaf vermeld omg. Hardenberg
2
hekwerk. Tevens levering alle
en dat de brief geadresseerd ren), 200 m tuin, t.v., ijskast, golfballen, z.g.a.n. Tel. 18698.
* Wegens verhuizing te Tel. 14788, na 18 uur. wordt aan: Centrale Order- toilet enz. Tel. 12658.
* Te koop sportfiets, 10 ver- * T.k.a. klein orgel, Yamaha, koop wasdroger, AEG, in pri- WONINGRUIL. Aangeb.: gr. materialen. Vraag vrijbl. prijsVideotheek 'Dombo' afd. Weekmedia, Postbus Te koop BROMFIETS, BOXER snellingen, goed onderhou- 4 octaven, met stoeltje, ƒ 150. ma staat, ƒ200. Tel. 16791. 5-kam. eengez.hoekh. m. opgave. Tel. 023-327867.
122,1000 AC Amsterdam. Dit 2. Tel. 19287, na 18 uur.
Corn.Slegersstraat 2B
c.v., tuin zuid, schuur enz.,
den, prijs n.o.t.k. Tel. 17794. Tel. 61241.
voorkomt vertraging in de be* Wilt u volleyballen op niTel. 02507-12070
* Vanavond een rondje Vij- * Woningruil voor 2 pers. ge* Te koop trap, 28 treden, verhut, u komt toch ook? Het zocht i.y.m. stage, 1 sept. tot rust. str., Haarlem-Meerwijk. veau in competitieverband?
*
Te
koop
crossfiets
met
zijSUCCESVOLLE KLEINE
handeling.
Gevr.:
3-kamerwoonr.
in
1 film ƒ 5// 7,50 p.d.
wieltjes, kind kan er op rijden' ƒ95. Tel. 17085.
hele dorp is er van 19 tot 22 eind juni, max. ƒ 500 p.m. Tel. Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel. Sporting O.S.S. kan u dat bie5 films ƒ 25 p week
* Schoenen, drop, eieren, van ± 1 '/z tot 5 jaar, ziet er
ADVERTENTIES VOOR DE
den. Tel. 15609/15556.
01180-26816.
voor 11 uur: 023-330085.
kaas, horloges, donuts, wijn, zeer goed uit, pr. ƒ50. Tel. * Te koop vrolijke graspar- uur. Gezellig!!!
Verhuur movie-boxen
kiet + kooi en benodigheden,
ZAKENMAN EN PARTICULIER
ijs, vis. Dit is een klein gedeel- 18990.
vaste prijs ƒ30. Tel. 14643.
te wat er is. Komt u kijken op
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen woronze Jubileummarkt. Z.O.V. * Te koop eiken eettafel, * Te koop z.g.a.n. surfpak,
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterrond, ƒ95. Tel. 14104.
mt S, ƒ75 + surfschoenen
grootten.
TE HUUR: gem. 2-kam.app
* Te koop Fasto geiser; Phi- ƒ25. Tel. 02507-12158.
en
gemeub.
kamers.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
lips afzuigkap, oude koelkast * The Buffalo's en KabouTel. 16505.
Micro's op de pagina „MICRO'S".
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
ƒ50. Tel. 18690.
ters? Kan dat samen? Ja! per
Te
huur
gevraagd
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
1 sept. Inl. C. M. Kramer, tel.
*
Te
koop
gevr.
2
luxe
rolgroGARAGE
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
per week. Corn. Slegersstr.
dijnen, lichte kleur, mt 14244.
Tel. 02507-18110.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
2b, tel. 02507-12070.
160x180,
1.85x1.45. Tel.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
Timmerbedrijf
19423.
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
R.
F. Lammers
Gratis
* Te koop gevraagd diep• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand
voort.
vrieskist, 200 liter. Tel. 13952. voor al uw timmer- en onderWoninggids van Zandvoort
houdswerk. Tel. 023-364168.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
* Te koop gevraagd 2e- b.g.g. 023-381378.
1
1430 AG Aalsmeer.
hands herenfiets in berijdbare
* T.k. V4 jr oude stereo equa• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Otl U t makelaars o.g.
staat. Tel. 02507-17405.
lizer, 5-bands, zilverkleurig,
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/HalfwegNVM,
TE
KOOP
GEVRAAGD
evt. spelend te horen, merk
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelTel. 02507-12614
GARAGE
OP
DE
SCHELP.
Phonic, met aansluitingsnoeveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
TEL. 15569.
ren, pr. ƒ75. Tel. 16461.
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
BOUWBEDRIJF
BREBO
GARNALEN TE KOOP GECourant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alTE KOOP GEVRAAGD:
* T.k. 2 luidspr. boxen, 2voor al uw verbouwingen. VRAAGD. Tel. 12325.
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
antiek grootmoeders tijd; weg, merk Weltklang, 25
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- Tevens wit-, schilder- en be- * Help de Polen. Stuur eens kleingoed en meubels, nette watt, per 2 st. ƒ 60. Tel. 12314.
boeken
bode. De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en hangwerk. Vraag vrijbl. prijs- een voedselpakket! Geen inboedelgoederen,
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. opgave. Tel. 023-339793.
adres? Dat hebben wij voor u! etc. Tel. na 18 uur: 17248. T.k. 6 eik. eetk.st., antiek, leer;
gr. eik. uitschuiftaf., als nw;
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Inl.: tel. 02907-5235.
* Te koop jongensfiets, Ga- blank slpkam.ameubl. + 21Doe mee
zelle, i.z.g.st., leeftijd vanaf 7 pers. kantelbed, 1 m breed.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- Grote rommelmarkt tijdens
Hillegom-Antiek
jaar, ƒ150. Tel. 023-287716. Keesomstr. 483. Tel. 12599.
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- zwemvierdaagse, maandag 6
Vijf toonzalen leefbare meub.
ren verkrijgbaar.
t/m vrijdag 10 juli.
in alle stijlen, ook Mechels en
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
* 27 en 28 juni gaat iedereen Henry II. Laagste prijzen!
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
HUIS OF FLAT VERKOPEN?
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewiisnummers naar de Z.O.V.-markfkramen, Leidsestraat 122. Dag. tel.
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het want naar deze braderie daar 02520-20993. Koopavond.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt moet je heen. Man en vrouw, * Hulp gevr. voor invalide
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
jong en oud te zamen.
ƒ 2,50 in rekening gebracht.
dezelfde week op donderdag.
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
dame. Tel. 17084.
GARAGE TE HUUR
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoJachtig bestaan?
Burg. v. Fenemaplein.
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Naam:
Tel. 14534.
bezorgklachten), of zenden aan:
Neem een tijd voor een
Of afgeven bij:
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN
Centrale orderafdeling Weekmedia,
GARAGE TE KOOP GEVR.
tussendoortje!
Adres:
Postbus 122,
omg. v. Fenemaplein.
Elke middag van 14-18 uur
Ged. oude gracht 28
1000 AC Amsterdam.
Tel. 18556.
een kop thee -f broodje
Haarlem
Telefoon:
kaas voor ƒ 350
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Tel. 023-312486-313762
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- GARAGE/AF TE SLUITEN
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptqi- RUIMTE tijdelijk te huur gevr.
Gasthuisplein 12
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken Broodje
Burger
rokaart.
voor opslag. Tel. 13226,
Postcode:
Plaats:
financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting
2041 JM Zandvoort
Schoolstraat 4. Tel. 18789.
b.g.g 023-244273.
AANGEB. GOEDE VERZORGING VOOR UW HOND (teef)
tijdens uw vakantie of weekend. Tel. 02507-14058.
* Alle deelnemers veel succes toegewenst tijdens het
rondje Vijverhut op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 juni. Drs. Judokus
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In het begin van de zestiende
eeuw, toen de verhoudingen tussen de volkeren ernstig waren
verstoord en men overal hoorde
van oorlogen en oorlogsgeruchten, was varen op zee een riskante onderneming geworden. De
Zandvoortse vissers, nogal heel
gauw bijgelovig en bang, bleven
daarom thuis zitten met het gevolg dat er haast niets voor de
gezinnen binnen kwam.
Tegen een ambtenaar van de
belastingen hadden ze in 1514
verteld dat door de strijd op zee
er verschillende schepen verloren waren gegaan. Omdat hun
leven hen lief was, waren ze tot
bittere armoede vervallen en
niemand kon, bij wijze van spreken, een duit weghalen bij de
Zandvoorters. „Plukt u maar veren van een kikvors" zo hadden
ze smadelijk gezegd aan de belastinggaarders.
De armoede wordt
nend

schrij-

In de loop der jaren was de
toestand er niet beter op geworden. Niet alleen had men te maken met de oorlog, ook verschenen er alle mogelijke zeeschuimers op het water. Daar was
misschien nog mogelijk wat te
halen en de Zandvoorters die er
niet veel voor voelde hun bedrijfskapitaal,
het prachtige
bomschuiten in de waagschaal
te stellen, zeilden zo goed als niet
meer uit. Wel probeerde men op

De schenking
overdreven. Werkelijk zo verschrikkelijk als ,hij vertelde kan
het niet zijn." De vrouw nam
hem dat kwalijk. „Morgen komt
Jobje Claesz uit Zandvoort in de
keuken met vis en dan zal ik eens
vragen of het werkelijk zo is als
de kapelaan ons heeft verteld."

andere manieren wat aan de
kost te komen maar veel succes
had men niet.
s

De kapelaan van Haarlem, die
de pastorale zorg had over Zandvoort, leefde sterk met de bevolking mee. Als hij thuis kwam,
ging hij wel eens naar kennissen
en vertelde over de bittere armoede van de vissersgezinnen.
Zo was hij op een avond binnengelopen bij Hendrik The en zijn
vrouw Anna Allardsdochter.
Deze twee mensen hadden hard
gewerkt en flink gespaard. Ze
konden nu rustig leven van hun
geld. Bovendien hadden ze geen
kinderen zodat ze voor niemand
iets behoefden te bewaren. De
kapelaan speelde daarop in. Hij
maakt het nog erger dan het was
en toen hij vertelde over die
arme kinderen die met een rauwe wortel naar bed werden gestuurd, vloeiden de tranen bij
Henk en Anna uit hun ogen.

Toen Jobje de volgende dag
met haar mand vis kwam, vroeg
de vrouw des huizes of ze het
werkelijk zo arm hadden in
Zandvoort. Jobje, een slimme
vrouw, die aanvoelde dat er wat
was te verdienen, vertelde over
de nood en over de wanhoop
waaronder de bevolking leefde.
Anna had hiermede het bewijs
dat de kapelaan niets te veel had
gezegd.
Nadat Hendrik en Anna de
zaak nog eens goed met elkaar
hadden doorgesproken, vroegen
ze de kapelaan nog eens om te
komen. „Wij zijn zo onder de
indruk gekomen van uw verhalen over Zandvoort dat we besloten hebben om na onze dood de
helft van ons bezit af te staan aan
Zandvoort." De kapelaan was
daar blij mee. Hij adviseerde alleen om'het geld te vermaken
aan de kerk met de opdracht om
daar de grootste armoede mee te
lenigen.

Redder in de nood
Toen de kapelaan weggegaan
was zeide Anna tegen haar man:
„Wij moeten er wat aan doen".
Henk, die er wat anders over was
gaan denken, antwoordde: „Geloof je niet dat de kapelaan heeft

Doe wat je wilt
Gekletst wordt
er toch!

meldingen wordt er een sportieve,
maar fanatieke strijd verwacht.
Volgens de organisatoren belooft
het een ware happening te worden,
waarbij jazzbandjes en koren voor
de muzikale omlijsting zullen zorgen. 'Een niet te missen evenement', is men van mening. De ZRB
verwacht dan ook, evenals vijf jaar
geleden, duizenden toeschouwers
aan de vijver aan de Vondellaan.

ZANDVOORT - Vanavond om 19.00 uur start het
overbekende 'Rondje Vijverhut', dat dit keer plaatsvindt in het kader van de
viering van het vijfenzestig-jarig bestaan van de Zandvoortse
Reddingsbrigade.
Drie avonden lang zal de
Vijverhut het toneel vormen van deze spectaculaire
roeiwedstrijden, waar tal
van Zandvoorters aan deelnemen. Naar verwachting
is dit de laatste keer, dat dit
evenement gehouden kan
worden, zodat er op veel publiek wordt gerekend.

Braderie
Operette
Vereniging
ZANDVOORT - op 27 en 28
juni organiseert de 40-jarige
Zandvoortse Operette Vereniging een jubileum-braderie aan
de Louis Davidsstraat en rond
het Gemeenschapshuis. Het
doel is een financieel ruggesteuntje voor de volgend jaar in
de Haarlemse Stadsschouwburg op te voeren „Eine Nacht
in Venedig" en het geheel zal
dan ook een Italiaanse sfeer

De officiële opening wordt vanavond verricht door voorzitter August van der Mije. De verdere afwikkeling is in handen van Pieter
Joustra en Bram Stijnen. De groepen, onderverdeeld in diverse klasses, strijden vandaag en vrijdag in
de voorronden om plaatsing in de
finales op zaterdagavond. De
65+ers mogen deze voorronden
overslaan en nemen allen pas op
zaterdag plaats achter de roeiriemen.

Bijna vierhonderd - merendeels
Zandvoortse - deelnemers hebben
„zich in totaal met bijna tachtig
teams voor het 'Rondje Vijverhut'
'ingeschreven. Politici, verenigin'gen, koren en diverse sportclubs
^zullen vertegenwoordigd zijn,
•evenals delegaties van strandpach'ters, horecabedrijven en reservepo'litie. Gezien de enthousiaste aan-

DE WADDEN
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Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

van 18.0019.30 uur

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Deze week

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

OOK NAAR MAAT

Bier 1 gulden

\
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TEACHERS
SCOTCH WHISKY

COURVOISIER
COGNAC

verzorgd en bezorgd

•AM Oan t>ecmsen bu

Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoort
Tel 02507/12532
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Zo hou je pa zoet opVaderdag.
Volop keuze aan gebak bij de Hema. En vers. Want al dat lekkers wordt dagelijks in onze eigen banketbakkerijen
gemaakt. Van de allerbeste grondstoffen. Zoals u van ons gewend bent. Hoe kun je anders de grootste banketbakker van Nederland worden? En weet u wat zo fijn is? Zondag is het Vaderdag. Er is dus weer iets te vieren.
Aardbeienvlaai met slagroom. Boordevol met verse aardbeien.

n.75 NU
Aardbeienslagroomtaart. Cakegebak
gevuld met
aardbeienbavaroise
en gegarneerd
met aardbeien
en slagroom.

OKM -SHOP

DE l

*S"*

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

- Zo werd de indruk gewekt, dat het
'Funiculi Funicula afkomstig zou zijn
uit Mozart's Zauberflöte. De tekst
moest echter als volgt zijn: 'Ook de
tenor Hans Botman boekte groot succes bij het publiek met de uitvoering
van het bekende 'Funiculi Funicula'.
De bas Cor Versteege vertolkte voortreffelijk 'O Isis und Osiris uit Mozart's 'Zauberflöte'.

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

geen prijsje wisten te bemachtigen,'
mochten alsnog iets uitkiezen, zodat!
zij bijna met volle handen de fancy
fair verlieten.
De leerlingen hadden het behoorlijk
druk, maar zij vonden dat prachtig.
Op eigen initiatief pasten zij zich aan,
aan de leeftijd van de spelers. De kleintjes mochten vooraan staan en aan de
groteren werden hogere eisen gesteld.
De prijzen van de vrijdag gehou-v
den loterij vielen op de volgende lot-1
nummers: Ie prijs, lotnr. 1237; 2e prijs,-»
lotnr. 70; 3e prijs, lotnr. 1872; 4e prijs,;
lotnr. 1937; 5e prijs, lotnr. 844.
-;

VOOR VADER ALTIJD HET BESTE

ademen. Er is een theetuin met
levende muziek, solisten zullen liederen uit genoemde operette ten gehore brengen en
vanaf dertig kramen worden de
meest uieenlopende zaken aan
de man gebracht.
Het gaat goed met de Z.O.V. en dat
zal volgend jaar juni tijdens de uitvoering van deze bekende operette duidelijk blijken. Door de aanwas van nieuwe leden is het mogelijk meer dan honderd medewerkenden, waaronder uiteraard het orkest en de balletgroep,
bij de jaarlijkse opvoering in te schakelen. Financieel is men echter nog lang
niet rond, vandaar deze oproep van het
bestuur om artikelen beschikbaar te
stellen voor de braderie. Gebruiksvoorwerpen, overtollig serviesgoed,
boeken, platen, curiosa en ook levensmiddelen zijn uiterst welkom. De komende week zullen leden van de jubilerende Z.O.V. 's avonds van 7 tot 9 uur
in het Gemeenschapshuis aanwezig
zijn om spullen die u voor de braderie
beschikbaar wilt stellen, in ontvangst
te nemen. En kan men niets geschikts
vinden, dan is er altijd nog de jubileumrekening no. 32.63.36.540 bij de
Rabobank in Zandvoort om van sympathie voor de jubilerende Z.O.V. blijk
te geven.

Fa. Gansner & Co.

BOUWMAN

avond waren er veel ouders met kleuters. De kleintjes namen enthousiast
deel aan de georganiseerde spelletjes,
al waren zij soms nog niet vaardig genoeg om een pnjsje te winnen. De leerlingen van de groepen zeven en acht,
De fancy fair werd bijzonder druk die de kraampjes bemanden, wisten
bezocht. Vooral m het begin van de hier wel iets op. De jonge kinderen, die

Achter die enkele regels kan
een grote tragedie schuil gaan.
Ik heb geprobeerd deze te schetsen: men kan mij misschien een
verwijt maken dat ik te veel mijn
eigen verbeelding heb laten spreken. Wat erover te vinden was,
zijn die enkele regels die in het
archief van het bisdom zijn opgetekend. Maar toch, wanneer
men de situatie een beetje kent,
moet men toegeven dat het heel
best zo gebeurd moet zijn. Immers hoe is het anders mogelijk
dat een wildvreemde die geen
relaties had met Zandvoort, zo
maar de helft van zijn bezit wégschenkt aan het dorp omdat het
zo arm is.

ZANDVOORT - Uit het verslag van de heer W. Berlott,
over het optreden van het
Mannenkoor, is bij de verdere
verwerking van de tekst een
regel verloren gegaan.

DROGISTERIJ

Boul. Barnaart 18, Zandvoort

• Zo gebeurde het. Maar de tijden waren zo moeilijk dat van
de officiële stukken niets bewaard is gebleven. In het archief
van het bisdom Haarlem is een
aantekening in het Latijn, die
vertaald het volgende omvat
„Henricus The en zijn huisvrouw Anna Allardsdochter geven de helft van hun vermogen
aan Zandvoort en laten deze
goederen na aan de kapel met de
opdracht armen te ondersteunen 1540". Naspeuringen naar
de tekst van dit testament leverden niets op. Behalve de officiële
stukken over de regering is er
niet zoveel bewaard gebleven en
moet men het doen met enkele
aantekeningen, die heel toevallig werden gemaakt.

Mannenkoor

Door de plannen voor het Vendoradopark, kan dit de laatste keer
zijn dat het 'Rondje Vijverhut'
wordt gehouden. Reden te meer om
dit spektakel te gaan zien. De wedstrijden beginnen elke avond om
19.00 uur en zullen rond 22.00 uur
afgelopen zijn.

Fancy Fair werd
erg druk bezocht

ZANDVOORT - Bijna alle
jonge bezoekers van de Fancy
Fair in de Mariaschool, die afgelopen vrijdag werd gehouden, konden dik tevreden huiswaarts keren. Dankzij het zelfstandig improviseren van de
oudere leerlingen kregen zij
een hoop prijsjes mee.

Het testament

door Bertus Voets

'Rondje Vijverhut'
begint vanavond

Borreluun
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Com. Stegvrutraat 2c

Frambozen/
sinaasappe [taart
Cakegebak,
gevuld met
banket bakkersroom
en frambozenconfiture.
Bedekt met
sinaasappelpartjes
en frambozen

Slagroommokkataart, gevuld met een
luchtige mokkavullmg. Opgespoten met mokkacrème
en slagroom en gegarneerd
met kersen, mandarijnen en chocolade. 9.75

GEOPEND
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Com. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987
M O D E L CR300DL
AM/FM/tW stereo autoradio met
een outoreverse cossertespeler en
5-kanaals equalizer. Night design.
Autoseek.3x6pre-set.Met
ingebouwde ontstoring SDK/SK. 2 x
25 Wort. Automatische afstemming
met digitale frekwentie en tijduirlezing.
399,--

M O D E LFNTIo
FM/AM stereo outotodio met
cassettespeler. Uitgongsvermogeit
2 xlOWctt. Night design. Autostop.
Flatnose.

349,--

M O O t L CR200DL
AM/FM/IW stereo outorodio met
een autoreverse cassettespeler.
Nignt design. Auto stop Auto scan.
Auto seek. 3 x 6 pre-set. Met
ingebouwde ontstoring. SDK/SK. l x
25 Wort. Automatische afstemming
met digitole frekwentie en rijduiHezing (Ook leverbaar zondet
outoreverseModelCR90DL).

M O D E LCS2
Dubbelkonische autospeoker voor
inbouw. Uitgangsvermogert 30 Watt
maximoal. Ook model C 3.
39,--

zie onze uitgebreide kollektie vaderdagkado's in de winkel
M O D E L CS4
GS autospeaker voor inbouw.
Uitgongsvermogert20Watt
maximaal. Ook met 2-weg
systemen verkrijgbaar.

49,-M O D E L SP 26
3-weg cutospeaker.
UitgangsvermogertSOWatt
maximaal.
Afmetingen 196x92x120 mm.
OokSP27/SP28.
49,--

l
l

Gesuikerde pinda's
250gram2.50
Fricandeau
100 gram
1.95 t 65

NU

Candybars in de
smaken: cocos,
hazelnoot of
caramel. Pakje
a 3 stuks 1.75

NU

Pate's, o a. knoflook-, boeren-,
champignons- of kruidenpaté. Bakje a
145 gram. 185

!50

NU 2 STUKS

speciaal voor vaderdag

5

3!

If

Zomersalade. Frisse salade met o a
aardappelen, augurk, komkommer,
wortel en maïs
Per 600 gram 4 65
*J 95

NU O.

Clairette de Die,
mousserende zachte
feestwijn met een
milddroge smaak.
1250

Runde rrookvlees
100 gram 3.25

NU

op alle artikelen
10% korting bij inlevering van deze bon.
Chips naturel of
paprika. Zak a
200 gram 1.50

NU 2VOOR

O45

Graskaas, de eerste
kaas van het voorjaar,
l kg. 10-

NU
50

Croissants
2 stuks 1.50

10.-

Aanbiedingen geldig t/m 20 juni 1987

NU 2
VOOR
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HEMA
-Echt Waar Voor Je GeldJ

Polo Avance Comfort 3-deurs f19.540,,
U betaalt H8.040,-. Uw voordeel f 1.500,
Polo Avance Sportief 3-deurs f 19.535,-:
U betaalt f 18.040,-. Uw voordeel f 1.495,

Golf Avance Comfort f 24.295,^
U betaalt f 22.845,-. Uw voordeel fl.450,:
Golf Avance Sportief f23.995,.
betaalt f22.845,-. Uw voordeel f 1.150>

Jetta Avance Comfort f25.100,U betaalt f 23.650,-. Uw voordeel fl.450,-.
Jetta Avance Sportief f24.800,U betaalt f23.650,-. Uw voordeel f 1.150,-.

Passat Avance Comfort 5-deurs f32.495,-.
U betaalt f29.195,-. Uw voordeel f3.300,-

Wat
Is je jarig
Achterspoiler. Voor een nog betere
wegligging en uiteraard sportief uiterli|k (standaard op de Polo Coupél.
(Polo Avance Sportief)

Sportstoelen. Met'n in hoogte verstelbare bestuurdersstoel voor'n optimale
zit. IGolfJetta, Passat Avance Sportief)

Warmtewerend glas. Voorkomt dat de
temperatuur in de auto al te hoog oploopt.
(Avance Comfort)

Sportstuur. Vier-spaaks, dus meer houvast en trefzeker stuurwerk.
(Golf, Jetta, Passat Avance Sportief!

Staafantenne en stereo-radio voorbereiding met 4 speakers. Dragen zorg
voor een perfecte geluidskwaliteit.
(Passat Avance Comfort 5-deurs
en Variant)

Wieldoppen. Fraai afgewerkte sierringen met VW-logo.
(Passat AvanceSportief4-deurs, Passat
Avance Comfort 5-deurs en Variant)

Analoog klok en dagteller. In één otx
opslag de juiste tijd en de kilomete
stand.
(Polo Avance Comfoi

Bekleed dashboard. Vanzelfsprekend
in 'n exclusieve auto.
(Golf, Jetta Avance Comfort)

Glencheck bekleding. Een exclusieve
stof op de stoelen en achterbank.
(Passat Avance Comfort
5-deurs en Variant)

Middenconsole. Geen rondslingerende spullen meer in de auto.
(Golf, Jetta Avance Sportief)

Opbergvakken aan de portieren. Zo
krijgt alles zijn eigen plaats.
(Avance Sportief en Comfort)

Gescheiden neerklapbare achterbank.
Handig als u 'n gedeelte van de totale
laadruimte wilt gebruiken.
(Passat
Avance Comfort 5-deurs en Variant)

Centrale portiervergrendeling. Nooit
meer een deur vergeten dicht te doen,
werkt ook op de kofferbak.
(Golf, Jetta Avance Comfort)

twee van binnenuit verstelbare buiterq
spiegels. Dus nooit meer eerst't raamp
opendraaien.
(Golf, Jetta, Pass<

Wie jarig is geeft 'n feestje. En aangezien
we niet zomaar onze verjaardag vieren, willen we
eens flink uitpakken. Nederland rijdt namelijk al
40 jaar Volkswagen.
En dat vieren we met de Avance. Een exclusieve serie Volkswagens die dit jaar*alleen
hier te koop is. Daarna nergens meer Op zich al
heel leuk natuurlijk. Nog leuker wordt het als u
bedenkt dat een Avance standaard meer in huis
heeft dan u gewoonlijk gewend bent van een

Volkswagen. Maar het allerleukste is uiteraard het
feit dat dat "meer" niet slaat op de prijs.
Zo kan het prijsvoordeel voor een Avance
zelfs oplopen tot f3.300,- (Passat 5-deurs).
Maar ook fl.450,- korting op een Golf of een Jetta
is natuurlijk nooit weg. Zeker als u bedenkt dat
wanneer u kiest voor een Volkswagen met
katalysator, het prijsvoordeel nog eens kan toenemen met maximaal f 1.800,-.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de Volks-

bouwen
wagen Avance, dan heeft u bovendien de keuze
uit twee uitvoeringen. De Avance Sportief en de
Avance Comfort.
U begrijpt, in het eerste geval is de Avance
aangekleed met wat meer sportieve extra's, terwijl
de accessoires bij de tweede betrekking hebben
op het comfort in het algemeen.
Maar voor welke uitvoering u ook kiest, u
kiest altijd voor een Volkswagen. Een auto die

dankzij z'n grenzeloze betrouwbaarheid u ondei
meer behoedt voor een geregeld garagebezoek
en die u, zelfs na vele jaren, een hoge inruilwaarde garandeert. Over inruilen gesproken, alsi
nu 'n Avance koopt, betalen wij een extra hoge
prijs voor uw huidige auto. Zonder problemen.
Ach ja, we zeiden het al, we zijn jarig, dui
bouwen we een feestje. Bij deze bent u van harte
uitgenodigd. Volkswagen. Wie anders?

Avance serie. Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt.

Polo Avance Comfort 2-deurs f 20.240,-. U betaalt f 18.740,-. Uw voordeel f 1.500,-. Polo Avance Sportief 2-deurs f20.235,-. U betaalt f18.740,-. Uw voordeel f 1.495,-. Polo Avance Comfort Coupé f 20.640,-. U betaalt f 19.140,-.
Uw voordeel f 1.500,-. Polo Avance Sportief Coupé f 20.435,-.U betaalt f 19.140,-. Uw voordeelf 1.295,-. Passat Avance Sportief 4-deurs f 30.695,-. U betaaltf 29.195,-. Uw voordeel fl.500,-. Passat AvanceComfortVariantf 34.445,-.
U betaalt f31.195,-. Uw voordeel f3.250,-. *Zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn vanaf prijzen. Inclusief BTW en katalysator, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

bij

Auto Strijder B.V.

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565
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Presentatie politieen brandweerkorps

ZANDVOORT - Nadat er na
lange tijd onderhandelen tussen de gemeenten Zandvoort
en Haarlem een prijs was overeengekomen voor de aankoop
van de Clarakliniek, heeft
Haarlem kort geleden de
vraagprijs verhoogd. Het was
deze gemeente 'ter ore gekomen' dat Zandvoort andere
plannen had, dan aanvankelijk was gemeld.

De Zandvoortse Gemeentepolitie
presenteert zich met een informatiebus, ingericht met informatiemateriaal. De bezoeker kan hierdoor een goed
beeld krijgen van alle aspecten van het
politiewerk en de rol die de politiemensen daarin spelen. Het veelzijdige werk
bestaat onder andere uit adviseren,
bemiddelen, corrigeren en dienstverlenen. De brandweer zal deze dag zeker
in het oog springen, doordat men met
enkele brandweerwagens naar de Rotonde komt.
De presentatie duurt van 10.00 tot
16.00 uur.

Hugenholtz opent
Auto Salon 1987

Tijdens de opening zal hij een inleiding houden met als onderwerp 'De
miniatuurauto van speelgoed tot verzamelopbject'. De Auto Salon is te bezoeken op de tweede etage van de Bijenkorf aan het Damrak en toont vele
duizenden schaalmodellen van de
meest uiteenlopende soorten auto's.
ADVERTENTIE

• Niet alle stuuriieden ging het zo gemakkelijk af tijdens het 'Rondje Vijverhut'.

Foto: Beriott

'Roer houden, stuurman!!!'
ZANDVOORT - 'Roer houden, stuurman!!!'
kon men nog al eens horen tijdens het befaamde
'Rondje Vijverhut', dat vorige week drie dagen
lang op één van Zandvoorts meest kenmerkende
plekjes werd gehouden. Naast de rondjes die
vlekkeloos op de vijver gevaren werden, tolde
menig roelbootbemannlng In het rond of belandde het riet. Ook bijna omslaan en 'te water gaan',
het hoorde er allemaal bij, tijdens dit vrolijke
evenement.
Het 'Rondje Vijverhut', onderdeel van de Jublleumvlerlng van de vljfenzestlg-jarlge Zandvoortse Redding Brigade, lokte dagelijks wel enkele honderden toeschouwers naar de Vijverhut,
die zelfs op de regenachtige vrijdag niet verstek
lieten gaan. Wat betreft het bezoekersaantal was
Zaterdag wel de hoogtij-dag: de Vondellaan
stond In de omgeving van de Vijverhut volkomen
volgeparkeerd. Men kwam dan ook niet voor
niets, want naast de 'snelheidsmaniakken' die
vlug en feilloos hun rondje, roeiden, .waren er,
andere deelnemers die hun fantasie en dolle pret
niet onder de roelbootbanken staken.

Naast een aantal 'normale', hedendaagse
Zandvoorters waren er heel wat bonte gezelschappen, die verkleed de riemen In handen namen. Zo verschenen er kippen of hanen (daarover bestaat nog onduidelijkheid) in de oranje
boten van de ZRB, beconcurreerd door zeerovers,
of achterna gezeten door Sinterklaas en vier Pieten. Ook de Wurf was sterk vertegenwoordigd
met twee bootbemannlngen In klederdracht, en
de operettevereniging,stal een deel van de show
door zingend het parcours af te leggen.
Een en ander werd nauw gevolgd door de oplettende speakers Bram Stijnen en Pleter Joustra,
die een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen
gaven. Ondertussen konden de toeschouwers
zich tegoed doen aan een hapje of een drankje.
Door de inspanningen van de organisatoren waren alle ingrediënten voor een gezellige sfeer
aanwezig. 'Een zeer geslaagd, gezellig en echt
Zandvoorts evenement' kon men na afloop vaststellen. ._„,
.,-_.- .
-, ,.
Zie ook pagina 5.

Kinderdagverblijf gaat Circuit Zandvoort B.V.
morgen definitief dicht zet exploitatie voort
ZANDVOORT - 'De officiële
sluitingsdatum
van Pippeloentje van het kinderdagverblijf is vrijdag 26 juni', zo is
door het bestuur van het kinderdagverblijf schriftelijk aan
het College van Burgemeester
en Wethouders medegedeeld.
In de brief, die enige tijd geleden werd verstuurd, spreekt
men echter ook zijn ongenoegen uit over het niet nakomen
van afspraken van de zijde van
de gemeente, één van de redenen voor de schrijvers om van
verder overleg af te zien.
Tot zijn 'verbijstering' concludeert
het bestuur 'dat serieuze afspraken
eenvoudig weg als blijkbaar niet ter
zake doende zijn afgeschoven'. Men
stelt dat van de zijde van het college de
toezegging is gedaan, dat naar een vervangende lokatie zou worden uitgekeken, in verband met de sluiting van
het huidige onderkomen, de Jaap Kiewiet Mavo. Daarnaast is volgens het
bestuur overeengekomen, dat het college zich zou buigen over de gemeentegarantie voor de huursom, om te bezien in hoeverre deze zou kunnen worden aangewend als huur. Gebleken is
echter, aldus de briefschrijvers, dat
hieraan 'totaal niets' is gedaan.
pok de leiding van Pippeloentje zou
enige taken op zich nemen. Zo werd
enige tijd geleden een enquête gehouden, om het college duidelijkheid te
geven over de behoefte van de ouders,
aan een kinderdagverblijf. De uitslag
van de enquête ligt 'reeds wekenlang'
ter inzage bij Pippeloentje. Daarnaast
zocht men contact met de Provincie en
de Stichting Noord-Hollands Overleg
Kindercentra, om uit te zoeken in hoeverre van deze zijde een structurele
subsidie te verwachten zou zijn. Beide

Editie:30

Oplage: 4.400

Gemeente Haarlem verhoogt
verkoopprijs Clarakliniek

ZANDVOORT - Politie en
brandweer
van
Zandvoort
houden vrijdag 26 juni op de
Rotonde een voorlichtingsdag.!
Het doel is, om het publiek nader kennis te laten maken met
hun activiteiten.

AMSTERDAM/ZANDV9ORT - De
oud-direkteur van het Circuit Zandvoort, de heer J. B. Th. Hugenholtz,
opent dinsdag 30 juni de Bijenkorf
Auto Salon 1987.

Week ^edia

instanties zouden het er van harte
mee eens zijn, dat een kinderdagverblijf in Zandvoort gewenst en noodzakelijk is, maar verwijzen hiervoor uiteindehjk naar de gemeente.
Om over een en ander te discussieren zou l mei als datum afgesproken
zijn, maar de gemeente heeft deze datum echter 'vergeten', aldus een zeer
verbaasd en verontwaardigd bestuur.
Gezien deze 'betrokkenheid' is men
van mening, dat het weinig nut heeft,
de verdere resultaten van zijn onderzoekingen te vermelden. Men ziet af
van een eventueel nog te voeren gesprek, mede omdat het - in verband
met het korte tijdsbestek vóór het aflopen van het huurcontract - 'ons vrij
zinloos lijkt, nog over het voortbestaan
van Pippeloentje te discussiëren.

ZANDVOORT - Circuit
Zandvoort B.V. zal tot 21
september 1987 de exploitatie van het circuit voortzetten. Dit is bepaald door curator Mr. R.F. Meyer, in
overleg met de rechter-commissaris. Zo ook is gesteld
dat alle na 16 juni 1987, de
dag van de faillissementsuitspraak, aangegane verplichtingen zullen worden
nagekomen.
. Door deze bepalingen is het doorgaan van de geplande evenementen voor dit seizoen verzekerd en
'heeft de huidige exploitant de mo-

gelijkheid, haar veertien jaar geleden gestartte taak, de exploitatie,
af te maken', aldus Circuit Zandvoort B.V. in haar persbericht. 'De
gemeente Zandvoort heeft ondertussen de intentie uitgesproken,
dat de exploitatie van de enige permanente motor- en autosportaccommodatie van ons land, na 21
september zal worden voortgezet'.
Woensdag l juli zal hierover meer
bekend worden gemaakt.
Het
bestuur van de door de gemeente
opgerichte Stichting, die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het nieuwe accommodatieplan alsmede voor de voorbereiding van de exploitatiestructuur
van het circuit, zal dan dé nodige
informatie verstrekken.

De onderhandelingen hebben meer
dan een jaar geduurd, maar uiteindehjk was Haarlem bereid, de Clarakliniek voor een bedrag van ƒ750.000,aan Zandvoort te verkopen. De verkoper kwam onlangs echter terug op dit
bedrag en vermeerderde de aankoopsom tot ƒ900.000,-. Volgens wethouder
Koster van de gemeente Haarlem, was
de reden, dat hem 'ter ore was gekomen' dat Zandvoort een andere opzet
voor de grond had, dan oorspronkelijk
was aangegeven. "Ik heb toen op eigen
initiatief de gemeente Zandvoort gebeid, waarbij ik te horen kreeg,, dat
woningbouw in de sociale sfeer niet
waar te maken was. Men koos dus voor
een andere opzet".

dat een en ander te vroeg naar buiten
is gekomen. Tot nu toe vonden de besprekingen rond de woningbouw op
het terrein van de Clarakliniek' me-

Veel muziek tijdens
Midzomernachtfeest
ZANDVOORT - In verband
met het Midzomernachtfeest
zal de dorpskern morgenavond, vrijdag 26 juni, weer
omgetoverd worden tot een
feestcentrum, waar veel te beleven valt, waaronder bijvoorbeeld een 'laser-show' en de
Midzomernacht
Strandlopp.
Voor de muzikale omlijsting
zorgt een aantal muziekbandjes. Reeds in de middag al zal er
aan een feeststemming worden

Horeca voelt zich
erg beperkt door
geluidsnormen

Dit hield echter in dat Zandvoort de
grond voor een veel hoger bedrag zou
verkopen aan een groot bouwbedrijf,
dat hier woningen zou gaan bouwen.
Volgens Koster waren de nieuwe plannen aanleiding om de prijs te verhogen, omdat de ƒ750.000,- juist gebaZANDVOORT - Een aantal
seerd was op woningbouw in de sociale Zandvoortse horeca-ondernesfeer.
mers is bepaald niet gelukkig
Binnen de gemeente worden de de- met de wettelijke geluidsnorm
tails rond deze kwestie echter geheim van 70 dB (A), die wordt gehangehouden, en ook burgemeester Ma- teerd voor het buiten optreden
chielsen wilde geen commentaar geven. Naast 'het ter ore komen' van de van muziekgroep] es. Daarmee
plannen zijn er echter aanwijzingen kunnen wij nauwelijks nog
iets doen, aldus een van hen.

Disco-avond voor
gehandicapten
ZANDVOORT/AMSTERDAM - yoor gehandicapte en
niet-gehandicapte
jongeren
wordt zaterdag 27 juni in Amsterdam een 'disco zonder
drempels' georganiseerd. De
muziek wordt verzorgd door de
Nederlandstalige groep De
Dijk en de Stoplight Drive-in
Show.

rendeels achter gesloten deuren
plaats. Ook de vraag, door wie de plannen in Haarlem bekend zijn geworden,
blijft vooralsnog onbeantwoord.

gewerkt, door het optreden van
een 'Dweilband'.
De vele horeca-etablissementen in de
Kerkstraat en de Haltestraat en op zowel Gasthuisplein als Kerkplein, zijn
van plan extra terrassen te installeren,
eventueel opgefleurd met vlaggen en
parasols, met een buitenbar. Voor de
bandjes, die swingende muziek brengen, wordt een viertal podia opgesteld.
Het Gasthuisplein wordt het domein
van de Willem Kreugers Jazzband optreedt en op het Kerkplein is Martha's
Brassband te zien en te horen, een
groep die uit vijfendertig personen bestaat.
In de Kerkstraat is er 'Muziek om
wakker te blijven en daarna van te dromen'. Op de kruising van de Haltestraat en de Schoolstraat wordt een
'Amsterdamse' sfeer gekweekt met onder andere Dries Roelvink, terwijl bij
Café Neuf Captain's Cocktail optreedt.
De f eestactiviteiten beginnen om ongeveer 19.00 uur. Eén van de topattracties is vermoedelijk wel het lichtspel
van de grootse 'laser-show', die vanaf
22.00 uur op het Gasthuisplein wordt
gehouden. Sportievelingen kunnen
daarna hun kunnen vertonen, tijdens
de Midzomernacht Strandloop, die om
23.00 uur op het strand voor de Eotonde van start gaat.

Als vervolg van de festiviteiten wordt
Om jongeren tevreden te stellen is er zaterdagmiddag van 13.00 tot 19.00
nog een modeshow gehouden op
volgens het landelijke tijdschrift 'Ho- uur
reca' van Misset, een bepaalde geluids- het Kerkplein.
sterkte wel nodig. 'Het zal duidelijk
zijn dat het weinig zin heeft, de installatie in een discotheek op minder dan
95 dB (A) af te stellen, omdat jongeren
de gelegenheid dan bestempelen als
een dancing voor ouderen'.

Uw krant niet
ontvangen?

Het geluidniveau van 70 dB (A)
wordt in 'Horeca' wat betreft soort geluid vergeleken met dat van een televiBel voor vrijdag
sie of van een stofzuiger op één meter
afstand, maar komt in een hpreca-in12.00 uur ons
richting overeen met het niveau in
een restaurant of bruin café met achkantoor, telefoon
tergrondmuziek (75-80 dB (A)). "Het is
bijna onmogelijk, om met het optreden
van een bandje aan zo'n eis te volDe 'disco zonder drempels' wordt ge- doen", aldus de horeca-exploitant, die
organiseerd, omdat het volgens de ini- eventuele strenge controles met zorg
tiatiefnemer, Netwerk Stedelijke Or- tegemoet ziet.
ganisatie Jongerenvrijwilligerswerk
uit Amsterdam, ook in 1987 nog al te
vaak onmogelijk is, om met een rolstoel een discotheek binnen te komen.
Vaak zijn er trappen of zijn de deuren
te smal, in het slechtste geval wordt
men geweigerd. Meestal is ook een bezoek aan het toilet uiterst lastig, omdat dit niet aangepast is. Uit deze situledere avond geopend tot 22.00 uur
atie is 'disco zonder drempels' ontstaan, een avond, waarop valide en
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
niet-valide jongeren gezamenlijk op liGrote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
ve-muziek kunnen dansen.

17166

Diverse jacks,
NU 40%
broek en rokken KORTING

DE LEERSHOP

De disco wordt gehouden in het
KCA, Jacob Geelstraat 38 te Amsterdam. Kaarten a ƒ7,50 zijn te bestellen
bij het NSOJ, Vondelstraat 29, telefoon 020-838341.

'De Schelp' toont opmerkelijke bouwkunst
ZANDVOORT - Afgelopen
woensdag werd op het hoge
duin aan de Dr. C.A. Gerkestraat, waar ooit het oude gebouw 'De Schelp' stond, de
nieuwe aanwinst van woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht opgeleverd. Ter
gelegenheid hiervan was mevrouw M. de Boer, Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van
de Provincie Noord-Holland,
uitgenodigd, om een naamsteen in de hal van het flatgebouw te onthullen.

De Schelp, hoog uitstekend boven de
omgeving, bevat in totaal 50 flatwoningen, waaronder 32 tweekamer-, 12
driekamer-, 4 vierkamer- en 2 vijfkamerwoningen. Beneden is het uitzicht
beperkt, maar de bewoners van de bovenste verdiepingen hebben bij helder
weer een mooi uitzicht over het dorp,
de duinen en in de verte op zee. De
geheel geïsoleerde woningen worden
centraal zowel verwarmd als geventileerd. Dit laatste ten behoeve van
energiebesparing, door middel van
HW LW HW LW warmteterugwinning. Daarnaast is er
Datum
03.41
12.07
16.13
25 jun
een systeem voor brand/rookbeveili26 jun
04.23 00.15 16.54 12.48 ging, gericht op een snelle rookafvoer
27 jun
05.01 00.49 17.31 13.19 door middel van een geforceerde venti- • Directeur Visser van EMM (I.) en demedewerker van het architectenbureau zijn trots op experimentele bouw.
Foto: Bram Stijnen.
28 jun
05.39 01.16 18.08 13.41 latie van de centrale hal.
zwaren van omwonenden te voorko- structie opmerkelijk. Het gebouw is
06.17 01.42 18.43 14.05
29 jun
opgetrokken
uit
witte
stenen,
met
een
mene
ledenvergadering
in december
Het gebouw, ontworpen door Archi- men. Daardoor zijn het in feite twee
06.54 02.15 19.18 14.39
30 jun
flatgebouwen geworden, gelegen aan sterk contrasterend, ver naar beneden 1982 werd besloten, de plannen verder
tectenbureau
Ir.
C.J.
Wagenaar
B.V.
-1 jul
07.30 02.53 19.52 15.17 te Zandvoort en in ruim vijftien een centrale hal. Het daglicht kan hier stekend dak van rode, sneldek béton- te ontwikkelen. Het zou echter nog tot
-2jul
08.06 03.34 20.29 15.58
maanden gebouwd door aannemer' via een glazen overkoepeling binnen- pannen. De achtergevel is trapsgewijs 17 maart 1986 duren, eer de laatste van
de honderd zesentwintig betonnen pa-3 jul
08.46 04.17 21.12 16.42 I.B.B. Kondor uit Leiden, bestaat uit dringen, waardoor op de begane grond geconstrueerd.
len met enig ceremonieel de grond inzes verdiepingen en heeft een zeer grote planten geplaatst kunnen wor\
Eendracht Maakt Macht begon al in geschroefd kon worden. Het hoogste
aparte vormgeving. In tegenstelling den. De constructie van galerijen, muMaanstanden: vrijdag 26 juni
tot veel hoogbouw, zijn in De Schelp de ren en dakramen geven het geheel een de loop van 1982 met de voorbereidin- punt werd bereikt op 14 november
NM 07.37" uur
galerijen, die de woningen verbinden zeer strak en modern, maar toch speels gen voor het realiseren van een flatge- 1986 waarna de afbouw in ruim een
Springtij: 28 juni 05.39 uur
bouw met vijftig woningwetwoningen, half jaar plaatsvond.
met lift en trappenhuis, binnen in de uiterlijk.
Zie ook pagina 3.
NAP + 96 CM.
Ook aan de buitenkant is de con- op dit punt in Zandvoort. In de algehal aangebracht. Dit om eventuele be-

Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,

Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.
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UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

FAMILIEBERICHTEN

DAG en NACHT bereikbaar

„De Heer is mijn Herder

Tel. 02507-13278

Ps. 23: l
Bedroefd delen wij u mede dat na een kortstondig ziekbed is overleden, onze geliefde

Begrafenissen
en crematies!

Willem Keur
op de leeftijd van 71 jaar.
Zandvoort:
E. Keur-Hanicakova
Buchs SG, Zwitserland:
Anke Keur
Rudolf Hromadka
Max
Utrecht:
Elly Keur
Kees van Buuren
Elmer en Sanne
Amstelveen:
Eva Gough-van Keeken
Gavin Gouch
Heemstede:
Yvonne Stakelbeek-van Keeken
Fred Stakelbeek
Madeleine en Charlotte
Zandvoort, 19 juni 1987
Dr. J. P. Thijsseweg 21
De crematie heeft inmiddels op dinsdag 23 juni in
het crematorium „Velsen" te Driehuis plaats gevonden.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
-> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

Heden overleed, na een liefdevolle verzorging in
„Huize Bosbeek", onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder, zuster en schoonzuster

Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Carolina Wilhelmina Wiggelo
weduwe van Adrianus van der Wolde
in de ouderdom van 91 jaar.
Zandvoort:
G. C. Beekhuizen-van der Wolde
G. Beekhuizen
Eindhoven:
M. C. Fondse-van der Wolde
J. Fondse
Kleinkinderen en achterkleinkind
en verdere familie
Heemstede, 22 juni 1987
Correspondentie-adres:
Pasteurstraat 9
2041 VA Zandvoort
De begrafenis heeft heden plaats gevonden.
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*
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*
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C.
J.
WAGENAAR
B.V.
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*
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HUIS

M -SHOP

Com. Slegersslraat 2c

GEOPEND
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur
Com. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

SPECIALE AANBIEDING

NIEUW BIJ
de Yoko-shop

OP=OP
wekker radio met
cassettedeck

Tot ons groot verdriet is op 20 juni van ons heengegaan, na een arbeidzaam leven, mijn lieve man,
onze vader en opa

Hendrik Terol
op de leeftijd van 80 jaar.
Uit aller naam:
E. M. Terol-Wipprich
Zandvoort, 25 juni 1987
Pakveldstraat 4
Op zijn verzoek heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.

de krant helpt

u op weg

portable
radio's
in div.
uitvoeringen
voor

SUPER MOOI
de kleinste
WALKMAN
met AM/FM, zelf
oplaadbaar geen
batterijen meer nodig

TFO

EEN HANDICAP
BETEKENT:

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere famiheberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
AVQ-DOET
wat écht nodig is

Anlwoordnr 201,
3800 VB Amersfoort
Til 033 635214.

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING

Aangevraagde bouwvergunningen
95B87
Lijsterstraat 11
uitbreiden woning
96B87
Vuurboetstraat 14
oprichten erfafscheiding
97B87
Zandvoortselaan 329 vergroten garage
98B87
Fazantenstraat 11
plaatsen dakkapel
99B87
Thorbeckestraat 3/2
plaatsen dakkapel
100B87 C. Huygenstraat 4
plaatsen dakkapel
101B87 Willemstraat 7
uitbouw
102B87 Reinwardtstraat 28
oprichten erfafscheiding
103B87 Koninginneweg 41
veranderen voorgevel
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verderkan er een Verklaring van geen bezwaar*, van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunning
48B87
Haltestraat 43
erfafscheiding
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Verleende kapvergunningen
Pamassialaan 13
3 berken
Weimarweg 5
1 boom
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus2, 2040AA Zandvoort.
Gedeeltelijke onttrekking openbaar verkeer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort brengen ter openbare kennis dat gedurende een termijn van dertig dagen na de datum van deze
bekendmaking ter gemeentesecretarie feideling Algemene Zaken) op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.45 uur tot 16.30 uur voor een ieder
ter inzage is gelegd het ontwerp-voorstel-aan de gemeenteraad met de daarbij
behorende situatietekening 2.03-45 gedateerd 12 mei 1987, inzake de gedeeltelijke onttrekking van de Burg. van Alphenstraat, de De Ruyterstraat en de Piet •
Heinstraat aan het openbaar verkeer.
Bovengenoemde gedeelten dienen ten behoeve van de realisatie van het
bouwplan'Karel Doorman'2e fase aan het openbaarverkeerte worden onttrokken.
Gedurende de termtjn van tervisielegging kan door belanghebbenden tegen de
voorgenomen onttrekking bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad.
Zandvoort, 25 juni 1987.

\

SLAGERIJ
ARBOUW

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Marisstraat 13a, Tel. 15186

VRIJDAG 26 JUNI'87

1/2 pond BIEFSTUK
1 ons LEVERKAAS
1 ons ROSBIEF
1/2 pond LEVERWORST

toni macaroni
and the
swinging devils

*

Vele attrakties
o.a.

GROTE LASER SHOW
MUZIEK
en
GEZELLIGE
TERRASSEN

Nu wordt het KASSA voor U
SPAAR ONZE KASSABONNEN

Bij ƒ100,- kassabonnen een LEVERWORST wilt U doorgaan
Bij ƒ200,- kassabonnen 1 KILO KIPPEBOUTEN
Bij ƒ 300,- kassabonnen een ROLLADE van plm. 1 kg.

Uitsluitend kassabonnen van: SLAGERIJ ARBOUW
Deze aktie is geldig tot 31 december 1987.

OPEN DAG OPLEIDING VOOR VOLWASSENEN
Op woensdag 1 juli 1987 organiseert PBVE een open dag van 14.30 tot 20.00 uur,
in het gebouw van de Scholengemeenschap Haarlem, voor volwassenen, die (met
behoud van uitkering) een beroepsopleiding willen volgen.

PBVE

ADRES:
Scholengemeenschap Haarlem,
Verspronckweg 150, 2023 BP HAARLEM
Telefoon 023-261496

--..",V 'VOOR WIE?
ï* * - Vrouwen (herintredend)
- _ Werklozen
-! - Met werkloosheid bedreigden
f
- Culturele en etnische minderheden
- Leertijd: 18 tot ± 45 jaar.
\
OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN:
- Techniek: metselen, timmeren, metaal, schilderen
- Administratie
- Verzorging: brugdiploma verzorgende beroepen (B.V.B. 1),
bejaardenhelpende/gezinshelpende
- Horeca: kok/kelner
- Oriëntatiecursussen in verschillende beroepsrichtingen.

tr
Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging

INLICHTINGEN:
PBVE Umond/Haarlem/A en M
Coördinator: S. G. Posma,
Kuikensweg 80, 1944 EM Beverwijk,
telefoon 02510-43006

kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

7,25
1,15
2,65
2,25

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

GRATIS

in het dorpscentrum
vanaf 19.00 uur

Het*»

WEEKEND REKLAME

aanvang 21.30 uur

MIDZOMERNACHTFEEST

.1 i >•:

Bij de inwerktreding van de nieuwe Wet op het Nederlanderschap (1 januari 1985) is de mogelijkheid geschapen, dat Nederlandse vrouwen,
gedurende een periode van drie jaar, voor hun niet-Nederiandse kinderen kunnen opteren voor de Nederlandse nationaliteit.
Het gaat hierbij om kinderen die vóór 1985 geboren zijn en op dié datum
nog geen 21 jaar oud waren.
Zijn de kinderen jonger dan 18 jaar, op het moment van de optie, dan kan
de Nederlandse moeder voor hen een optieverklaring afleggen.
In Nederland: bij de afdeling Bevolking van de gemeente.
In het buitenland: bij een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging.
Zijn de kinderen ouder dan 18 jaar- maar nog geen 21 -dan kunnen zij
zelf zo'n verklaring afleggen.
Nadere informaties zijn verkrijgbaar bij H. V. Holtus, telefoon 070 70 68 50.

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE

ZANDVOORT
26 JUNI
LUCKY STRIKE

OPTEREN VOOR NEDERLANDERSCHAP TEN
BEHOEVE VAN NIET-NEDERLANDSE KINDEREN
nog mogelijk tot 1 januari 1988

Strandpaviljoen 9, Zandvoort, tel.: 02507 -18888

of:
Gewestelijk Arbeidsburo Haarlem
telefoon: 023-319580
Arbeidsburo Hoofddorp,
telefoon: 02503-12541
Arbeidsburo Umond,
telefoon: 02510-29180.

PRIMAIRE BEROEPSGERICHTE VOLWASSENEN EDUCATIE
Umond/Haariem/Amstelland en de Meerlanden
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Van 'Zomers Buiten' tot 'De Schelp'
ZANDVOOBT - Op het hoge duin aan de Dr. C.A. Gerkestraat, precies op de plek waar het nieuwe flatgebouw van
EMM is verrezen, stond eens een riant vakantie-verblijf, 'Zomers Buiten'. Dit gebouw, later omgedoopt tot 'De Schelp',
maakte in een tijdsbestek van iets meer dan een halve eeuw,
roerige tijden mee.

• Het riante gebouw aan de Dr. C.A. Gerkestraat werd in de twintiger jaren
gebouwd, om als vakantie-verblijf dienst te doen.

Precies zestig jaar geleden werd op
deze plek door een Amsterdamse stichting het vakantie-oord 'Zomers Buiten' neergezet, ten behoeve van financieel minder draagkrachtige gezinnen
uit de hoofdstad. Van de gelegenheid
om gedurende de zomermaanden een
flinke dosis gezondheid op te doen,
werd vanzelfsprekend een dankbaar
gebruik gemaakt, maar zoals aan zoveel plezierige zaken kwam ook hieraan door de oorlog een einde. "Zomers
Buiten" werd door de Duitsers in beslag genomen als onderkomen voor de
mannen van de Organisation Todt, die

Venetiaanse
Jubileummarkt
ZANDVOORT - De Venetiaanse Jubileummarkt van
de Zandvoortse Operette Vereniging, waarover wij vorige
week al berichtten, wordt aanstaande zaterdag en zondag
gehouden, rondom het Gemeenschapshuis aan de Louis
! Davidsstraat.
De markt, georganiseerd ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan
van de vereniging, wordt opgebouwd
met ongeveer dertig kramen met on;der andere kleding, sieraden, potten
.en pannen, planten en bloemen, ,en
, enkele levensmiddelen zoals kaas,_eie• ren en wijn. Daarnaast zijn er eeri zo• genaamde geldcycloon en een waar' zegger. Uitrusten kan men in de 'theetuin', waar 'levende muziek' ten gehore wordt gebracht.
De opbrengst komt ten goede van de
• uitvoering van 'Eine Nacht in Venedig', volgend jaar in de Haarlemse
Stadsschouwburg. In verband hiermee vindt een en ander plaats in een
Italiaanse sfeer. De markt begint zaterdag om 9.00 uur, zondag om 12.00
uur en zal beide dagen rond 18.00 uur'
worden- afgesloten.

Bustochten voor
thuisblijvers
en badgasten
ZANDVOORT - Stichting
WV Zandvoort organiseert in
de maanden juli en augustus
elke woensdagmiddag een bus-'
tocht, om badgasten en thuisblijvende Zandvoorters in de
gelegenheid te stellen, de
streek beter te leren kennen.
De bustocht, onder leiding van een
gids, voert vanaf de WV Zandvoort
aan het Schoolplein via Haarlem en
het recreatiegebied
Spaarnwoude
naar Spaarndam. Na een rit via de1
sluizen van IJmuiden wordt haltgehouden bij Restaurant Brêderodë, te-^
genover de eeuwenoude ruïne. De
tocht voert dan terug langs de binnenduinen, waarbij aandacht zal worden
besteed aan het rijke verleden van
deze streek.
De bus vertrekt 's middags om 13.30
uur en rond 16.30 uur is men weer
terug in Zandvoort. De prijs bedraagt
ƒ13,50, inclusief koffie of thee met
cake. Reserveren wordt aanbevolen en
is mogelijk tot op de dag van vertrek,
tot 10.00 uur. Het telefoonnummer
van het WV kantoor is (02507) 17947.

• Billy B. Jacket is morgen in Zandvoort te beluisteren.

NIEUW POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donHUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.'
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
15600/15091.
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Verdere Inlichtingen omtrent de Hogeweg.
weekenddiensten worden verstrekt Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
11.00-12.00
uur
en
via de telefoonnummers van de huls- woensdag
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, 19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
BRANDWEER: tel. 12000.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- CENTRALE POST AMBULANCE
VERVOER
(CPA) KENNEMER
arts bellen.
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
TAXI: tel. 12600.
van Kempen, tel. 13073

Eind vorig jaar nog was een deel van
het college vóór afschaffing van de
PVC, die zich sinds 1980 heeft beziggehouden met inventarisatie van en adrond het sociaal-cultureel
ZANDVOORT - Sinds lange visering
werk in Zandvoort. Deze commissie
tijd zal de formatie van jazz- bestaat uit raadsleden en burgers, met
-musicus Billy B. Jacket weer veel kennis en ervaring op dit gebied.
achtte zijn tussenkomst
in Zandvoort optreden. De Het college
niet meer nodig, omdat dit werk
band zal vrijdagavond, 26 juni, echter
ook door het ambtelijk apparaat verte horen en te zien zijn in het richt zou kunnen worden. Bovendien
Wapen van Zandvoort, aan was een geuit bezwaar, dat door de
aanwezigheid van raadsleden in de'
het Gasthuisplein.
commissie, de adviezen gemakkelijk
Het zijn vooral swingende klanken, werden overgenomen door de Zanddie Billy B. Jacket's Midgetown voort- voortse gemeenteraad.
brengt en waarmee men veel succes
"Vooral burgemeester Machielsen
boekt in binnen- en buitenland. Bezoekers van het Stadscafé van Din Shi had er moeite mee, dat de behandeling
te*Haarlem zullen het bandje, dat daar hiervan in de raad meestal werd tezaterdags optreedt, wel kennen. De be- ruggebracht tot een hamerslag", aldus
zetting bestaat morgen uit Peter van Hogendoorn. "Door het ontbreken van
Litsenburg, contrabas en trompet, een diepgaande discussie in de geHenk Engels, piano en baspianet, Rob meentecommissies deed dit volgens
Brakel op drums en Billy B. Jacket hem afbreuk aan de democratie, maar
hij vergat daarbij, dat de PVC juist
zelf op saxpphoons en klarinet.
door tiaar samenstelling een 'stevig'
advies kon uitbrengen. De commissieleden, een mixtuur dus van raadsleADVERTENTIE
den en niet-raadsleden, hebben een
gedegen kennis van zaken, die vooral
'verrijkend' werkt. Men versterkt elkaar juist, in plaats van dat er van
enige concurrentie sprake zou zijn.
Zodoende vindt er een goed overleg
Doe wat je wilt
plaats. De gemeenteraad hecht waarde aan deze samenstelling en daarGekletst wordt
naast aan het rechtstreekse contact
dat de commissie, door middel van
er toch!
overleg, heeft met de burgerij".

donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharmg
Kantoor: Gasthuisplem
12. Zandvoort. tel 02507 •
17166 Postadres
postbus 26. 2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
\
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u .woensdag 9-11 u ,
donderdag 10-12 en 13-17 u . vri|dag 9 12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8.
Aalsmeer, tel 02977-28411 Posladres
postbus 264, 1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 • 12066 Postadres postbus 26. 2040 ,
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef DickPiel
Abonnementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, ƒ
21,00 per half laar, f 39,95 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1,Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. N. Paap, Almelo
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds. P. Dondorp,
Heemstede
Kindernevendienst en crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Zondag 10.30 uur: Dhr. H. de Jong,
Zandvoort
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. beide koren, thema 'Gastvrijheid'.

lange baan geschoven, waardoor een
duidelijk standpunt uitbleef. Begin
december vorig jaar kwam men uiteindelijk bij elkaar. In het overleg
heeft Hogendoorn burgemeester en
wethouders op de hoogte gesteld van
de bepalingen van de in voorbereiding
zijnde Welzijnswet. Hierdoor, maar
ook omdat de gemeenteraad hierop
aandrong, heeft het college uiteindelijk tot handhaving van de commissie
besloten.

Voorwaarden.

Nu het college ermee heeft ingestemd, dat de PVC voorlopig blijft bestaan, heeft men een verordening opgesteld, als leidraad voor het functioneren van de commissie. Hierin wordt
de taak vastgesteld, evenals onder andere het rooster van aftreden van de
leden. Daarnaast blijft de commissie
ambtelijk ondersteund worden door
een gemeentefunctionaris, die het nodige vooronderzoek verricht. Naar
verwachting zal de gemeenteraad volgende week dinsdag een beslissing nemen over deze verordening.
"De PVC houdt uitsluitend een adviserende taak in de verdeling van de
subsidie, want het blijft een politieke
beslissing, waaraan het geld uiteindelijk wordt besteed. Maar de commissie
kan wel een duidelijke ruggesteun zijn
voor de politiek", benadrukt Hogendoorn, "omdat elk advies goed onderbouwd is. Zo wordt het bijvoorbeeld
voor de diverse instanties makkelijker
te accepteren, als men onverhoopt
toch minder subsidie krijgt dan men
wenselijk acht. Er is dan overleg aan
voorafgegaan, waarbij men de mogelijkheid heeft gehad, om verweer te

"Door de nieuwe Welzijnswet gaat
de overheidsbijdrage voor het flankerend ouderenbeleid met ingang van l
januari 1988 niet meer via de Provincie, maar rechtstreeks van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Voor
Zandvoort gaat dit mogelijk om gelden
voor het coördinerend ouderenwerk
en de vrijwillige hulpverlening. Maar
het Rijk stelt voor alle welzijnswet-gelden wel enkele voorwaarden. Zo
moet de,Eemeente bijvoorbeeld een regeling treffen, waardoor inspraak
door de burgerij mogelijk wordt. Daarnaast moet er een plan komen voor de
besteding van de gelden, en een duidelijke meerjarenvisie op de komende
ontwikkelingen. Dat is van groot belang voor de diverse instanties die van
subsidie afhankelijk zijn, omdat zij
moeten weten waar zij aan toe zijn. Zij
kunnen hun beleid voor de komende
jaren pas uitstippelen, als er een meerjarenvisie is. De PVC heeft goede contacten met deze instanties en is dus bij • "De PVC houdt een adviserende
uitstek geschikt om in samenspraak taak", aldus voorzitter Hans HogenAl lange tijd bestond binnen de met hen een plan voor te bereiden".
doorn.
Planvoorbereidingscommissie onduidehjkheid over de mening van het college. Daardoor drong men reeds in
1984 aan op een gesprek, om het toekomstig functioneren van de commissie onder de loep te nemen. Het gesprek werd onder andere door de wisselingen in het college en de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar op de

voeren. Als organisaties weten dat l
advies bij ons vandaan komt, w
men al dat er een verhaal achter zit e
dat de keuze geen natte-vinger-werk/
geweest. Maar daarbij is het in v/J
band met de bezuinigingen nodig, /
van tevoren al duidelijkheid te kriien
over de te stellen prioriteiten. Daafoni
is het van belang dat de cominssie
zich ook bezig gaat houden ma een
wegingsnota. De politiek zal d» uiteindelijk moeten wegen".
De nieuwe verordening v/or de
voortaan te noemen Commisse Planvoorbereiding Welzijn, is /volgens
Hans Hogendoorn duidelijl toegespitst op de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen. "Het is een/teken "dat
de Zandvoortse gemeente al een eind
op weg is in de bewustwording, Wat
betreft het maatschappelijk welzijn.
Het betekent ook een erkenning yan
het stuk kennis, dat de betrokken
raadsleden de afgelopen jaren door
wederzijdse beïnvloeding hebben 'opgedaan".

Ouderenbeleid

•:

De 'politieke' keuze, waaraan-,dé
rijksuitkering wordt besteed, wordt
volgens hem erg moeilijk, want Jiet
bedrag is al nauwelijks voldoende :pm
een deel van het maatschappelijk- en
sociaal-cultureel werk te bekostigen.
Wat betreft een rijksbijdrage voor-het
'flankerend ouderenbeleid' in Zandvoort, zijn de vooruitzichten volgens
Hogendoorn echter 'gunstig'. Tot-'-nu
toe stelde de Provincie een bedrag?beschikbaar, maar met de inwerkingtreding van de nieuwe wet is men'ook
hiervoor afhankelijk van 'Den Haag'.
De voorzitter van de Planvoorbereidingscommissie bekent desgevraagd
glimlachend, dat hij in zijn dagelijkse
functie als hoofd van de afdeling
Maatschappelijk Welzijn van de Brovincie Noord-Holland, met de Zandvoortse situatie goed op de hoogte^ïs.
"Ik heb goede hoop, dat die subsidie
erdoor komt", beaamt Hogendoorn Vol
vertrouwen. Maar verder laat hij zich
hierover liever niet uit.
,!
JOAN KURPERSHOEK

S

Inbraakbeveiliging is ook voor
de vakantiedagen van belang

Wisselende vangst
voor zeevissers
ZANDVOORT - De Zeevisvereniging Zandvoort is de afgelopen week tweemaal in actie gekomen. Eerst met een
bootwedstrijd, waarvoor vertrokken werd vanuit Den Heider, vervolgens met een
strandwedstrijd bij Bloemendaal.

Over de vangsten voor de kust van
Den Helder was men niet ontevreden,
want deze waren redelijk te noemen.
Er werd vooral veel schol, bot en schar
gevangen. Eerste bij deze wedstrijd
werd Herman Hogkamer, tweede Frits
Stiekel en derde Rob Dröse.
De strandwedstrijd betekende een
stapje terug, want de vangsten waren
hier duidelijk minder. Het meest sucNED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- cesvol was Herman Hogkamer, die weSCHAPSBOND
derom de eerste plaats bezette. J. Terledere veertien dagen samenkomst op cel werd tweede, terwijl de derde plaats
maandag 15.00 uur, tel: 14878
door drie man gedeeld moest worden,
F. Stiekel, W. Minkman en H. Leising.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van RaepGASBEDRIJF: horststraat 36 te Haarlem, tel.
STORINGSDIENST
tel. 17641.
023-244553.
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. BURGERLIJKE STAND
ZANDVOORT - Het Ge13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreeknootschap Oud-Zandvoort en
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, Periode:
maandagavond van 19.00-20.00 uur. 16 - 22 juni 1987
de Bomschuiten Bouwclub
Verder volgens afspraak. Voor deze Geboren:
presenteren
zich in de maanhulpverlening, beschikbaar voor iede- Irene Nora Aletta, dochter Van : Ver- den juli en augustus in het
re inwoner van Zandvoort geldt dat duijn, Johannes en Distelrath, Eva
.Raadhuis. Dit is hiervoor op
ervoor de vrager geen kosten verbon- Maria Hedwig
den zijn.
Grace, dochter van : Meijer, Ëric Jan woensdagmiddag open voor
Jacob en De Leeuw, Margriet
het publiek.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Nick Krispijn, zoon van : Bartels, Erik
HULPVERLENING: Voor informatie, Robbert en De Boer, Astrid Theresia
In de hal van het Raadhuis staan in
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- Regina
deze periode twee vitrines van het Gedagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- Kim, dochter van : Van Egdom, Wil- nootschap en de Bouwclub opgesteld.
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. lem Jan Theo en Moolenkamp, Wille- Leden van beide verenigingen zullen
aanwezig zijn voor een rondleiding en
mina
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
de bijbehorende uitleg. Ook de raadsL. Davidsstraat. Eerste en derde Overleden:
zaal is dan toegankelijk voor het puwoensdag van de maand van Sinke, Izaak Willem, oud 74 jaar
bliek. In de hal vindt men verder nog
17.30-18.30 uur.
Dammers, Johan Lodewijk, oud 75 een verkooppunt van Zandvoortse
boeken, platen en aanverwante artijaar
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't Jansen, Johnnie Johan, oud 52 jaar
kelen.
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde ,Boll geb. Duijster, Eleonora CathariDe openstelling is op woensdagochdonderdag van de maand 20.00 - 21.00 ne, oud 85 jaar
tend van 10.00 tot 12.00 uur en 's miduur.
dags van 14.00 tot 16.00 uur.
Keur, Willem, oud 71 jaar

WIJKVERPLEGING: Voor informa- DIENSTENCENTRUM: Koninginne
tie over de dienstdoende wijkverpleeg- weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
kundige: 023-313233.
3.00 uur door de heer Frits van Veen ol
telefonische afspraak.
Tel:
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine na
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 02507-19393
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. BELBUS:
Het is mogelijk voor inwoners van 55
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, jaar en ouder gebruik te maken van de
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo15847.
ren:
Huis In de Duinen: tel: 13141,
Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten etc.)
Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (faOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
miliebezoek, boodschappen doen etc.)
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op

Nieuwsblad

ZANDVOORT - Door de nieuwe Welzijnswet, die per l januari 1987 van kracht is geworden, ontvangt de gemeente de overheidsgelden voor maatschappelijk en cultureel werk rechtstreeks van het Rijk. Daardoor moet zij zelf een verdeelsleutel
zien te vinden, om het geld op de juiste plaats terecht te laten
komen. De Planvoorbereidingscommissie kan volgens voorzitter Hans Hogendoorn hierbij een belangrijke rol spelen. Na een
langdurige periode van onduidelijkheid, ziet het er naar uit dat
de PVC nog een aantal jaren zal blijven functioneren. Het
College van Burgemeester en Wethouders heeft enige tijd geleden tegenover de commissie dit standpunt ingenomen, nadat
men kennis had genomen van de inhoud van de nieuwe wet.

Billy B. Jacket
in het 'Wapen'

WEEKENDDIENSTEN
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

(Archieffoto's C.E. Kraan-Meeth)

'Planvoorbereidingscommissie kan
een belangrijke bijdrage leveren'

ZANDVOORT - Zesentwin- brandweer en politie werd een bezoek
aan deze instanties, waarbij
tig leden van Het Jeugd Rode gebracht
jongeren uitgebreid werd verteld
Kruis Zandvoprt hebben met de
over de activiteiten. Daarnaast was er
succes examen gedaan en krij- voorlichting over de vele gevaren die
gen maandag 29 juni het EH- in huis dreigen, door de daar aanwezigiftige stoffen. De gevaren van
BO-diploma uitgereikt. Het ge,
werden behandeld, maar
zijn-de eerste diploma's, die electriciteit
ook het nut ervan.
sinds de oprichting op 19 janu- Maandagavond om 19.00 uur krijari zijn behaald. De jeugdleden gen negentien jeugdleden in de leeftijd
hebben zich sinds de start van van elf tot dertien jaar het A-diploma
en zeven leden tussen derde cursus al behoorlijk actief uitgereikt,
tien en zestien jaar het B-diploma.
opgesteld.
Daarna worden de activiteiten vanwege de zomervakantie even gestaakt,
maar vanaf september gaat men weer
volop aan de slag. Daarvoor kunnen
zich ook nieuwe jeugdleden opgeven.
Het Jeugd Rode Kruis, afdeling Zandvoort is gevestigd in de vroegere kleuterschool aan de Nicolaas Beetslaan
14.

De Schelp in later jaren als hotel-restaurant.

Voorzitter Hans Hogendoorn voorziet veel werk door nieuwe Welzijnswet

Jeugd Rode Kruis reikt
de eerste diploma's uit

De jongeren hebben zich onder meer
verdienstelijk gemaakt bij fietscross-wedstrijden en op het circuit. Daarnaast deed een groot aantal van hen
mee aan de collecte, waarmee maar
liefst ƒ2600,- bijeen werd gebracht. Om
wat meer te weten te komen over

belast waren met de bouw van de
'muur'.
In 1945 stond het vakantie-oord enige tijd leeg, maar een jaar later vestigde er zich het populaire restaurantbedrijf Rutecks. Daarna nam hotelier
Bouwes het gebouw in gebruik, ten
behoeve van de repatrianten die in
grote getale uit het toenmalige Nederlands Indi kwamen. Toen het Rijk de
meeste opvangcentra voor repatrianten ophief, kwam het inmiddels tot 'De
Schelp' omgedoopte complex opnieuw
leeg te staan. Dit bleef zo, totdat in
1959 de toenmalige eigenaresse, de

maatschappij Verzicht uit Leidschendam, rondom het hoofdgebouw
drieënnegentig vakantieflats neerzette.
Door slecht onderhoud ging het eens
zo riante vakantieverblijf, dat inmiddels ook nog dienst had gedaan als
dancing en jeugdhotel, zienderogen
achteruit. Het op het bordes staande,
twee meter hoge standbeeld, een creatie van beeldhouwer Marinus Vreugde, moet vanaf zijn sokkel met lede
ogen hebben toegezien, hoe in de zeventiger jaren 'De Schelp' in verband
met de deplorabele toestand werd geblindeerd.
In de vroege ochtend van l oktober
1984 werd het voormalige hotelcomplex, inmiddels aangekocht door de gemeente, door brand geteisterd. De vakantieflats konden worden gered,
maar het hoofdgebouw brandde geheel uit.
c.E. KRAAN-MEETH

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst
19.00 uur: Avonddienst
Woensdag 20.00 uur: Bijbeloverdenking/bidstond

Oud-Zandvoort
presenteert zich
in het Raadhuis

ZANDVOORT - Vakantietijden zijn voor inbrekers vaak
gouden tijden. Vaak worden
woningen weken lang alleen
achter gelaten, zonder dat er
voorzieningen zijn getroffen
om inbraak te voorkomen.
Toch kan men hier met eenvoudige hulpmiddelen al veel
aan doen. De Zandvoortse Gemeentepolitie stelt daarbij
graag haar diensten beschikbaar.
Bij veel woningen is makkelijk te
zien, dat de bewoners op vakantie zijn.
De huizen zijn 's avonds in donker
gehuld, de post stapelt zich op en in
het ergste geval zet men nog een brief je achter het raam, met de mededeling
dat men op vakantie is. Dit zijn min of
meer uitnodigingen voor inbrekers om
eens binnen te komen kijken, zo stelt
het bureau Voorkoming Misdrijven
van de Zandvoortse politie. Daarom
doet men de suggestie, altijd 's avonds
in huis één of meerdere lichtpunten te
laten branden en de buren te vragen
om de post weg te halen. "De mensen
willen vaak hun buren hiervoor niet
lastig vallen", aldus Frank Steenman
van Voorkoming Misdrijven, "maar
men kan het allicht vragen. Misschien
vinden zij het helemaal niet lastig".
Indien deze oplossing niet voorhanden is, bestaat er altijd nog de mogelijkheid om op het postkantoor een regeling te treffen. Men kan zijn post op
een ander adres laten bezorgen, of een
tijd vast laten houden. Het aan- en
uitschakelen van lichtpunten in huis
kan men regelen met behulp van
schakelklokken. Licht is volgens
Steenman belangrijk, omdat dit inbrekers afschrikt, doordat zij makkeUjker zouden opvallen. Daarnaast kan
men, er rekening mee houdend dat er
toch altijd nog ingebroken kan worden, beter kostbaarheden elders onderbrengen. Voor sieraden en aanverwante artikelen zou men bijvoorbeeld
bij een bank een kluisje kunnen huren, waardoor de schade beperkt blijft.

Sleutel-adres
Op het politiebureau kan men dagelijks terecht voor adviezen, maar men
kan hier ook een kaartje invullen, met
de periode waarin men met vakantie is
en op welk adres een sleutel is achter-

gelaten. Als de politie hiervan op de
hoogte is, kan men daar de surveillance op richten en de woning iets extra
in de gaten houden. En in het geval
dat er iets aan de hand is, kan men
doordat het sleuteladres bekend is, altijd naar binnen.

naam te noemen, maar als men-dat
liever niet doet, is het voor het politiekorps geen punt. Alle tips kunnen helpen om inbraak en natuurlijk ook andere misdrijven te voorkomen. Zowel
omwonenden als bewoners kunnen
door alert te zijn op de situatie zo een
hoop narigheid voorkomen. "Wij wenSteenman dringt er vooral bij buren sen de Zandvoorters een prettige vaen omwonenden op aan, dat zij het kantie toe, maar ook een prettige
bureau bellen, indien zij denken dat er thuiskomst", beaamt Frank Steeniets aan de hand is. "Ook als men het man. Voor meer informatie en een
niet zeker weet, hebben wij toch graag brochure over inbraakbeveiliging kan
dat men ons belt. Ook al zouden wij men terecht op het politiebureau aan
voor niets langsrijden". Sommige de Hogeweg. Telefoon 13043, of' het
mensen zijn blijkbaar bang om hun alarmnummer 14444.

Leefbaar Zandvoort pleit
voor strengere controle
ZANDVOORT - In verband
met diverse geplande festiviteiten tijdens deze zomer, heeft
de Stichting Leefbaar Zandvoort bij het College van Burgemeester en Wethouders een
bezwaarschrift ingediend, ten
aanzien van het afgeven van
vergunningen.

strenge controle op de naleving van de
sluitingsuren en de wettelijk vastgestelde geluidsnorm.

Ook ten aanzien van de plaatsing
van de podia heeft men zijn wensen,
om te voorkomen dat het geluid van de
verschillende bands 'dwars door elkaar heen gaat' en de groepen in geluidssterkte tegen elkaar op gaan bieden. 'Dit is voor omwonenden onverdraaglijk, men verstaat elkaar IbinWat betreft het Midzomernachtfes- nenshuis niet meer'.
tival maakt men bezwaar tegen de
terrassen op de rijbaan, omdat deze
Voor het Tropicanafestival gelden
'ware obstakels' vormen voor het pu- de zelfde wensen, evenals voor,'een
bliek, vooral wanneer dit in grote geta- eventuele vergunning voor het Jazzle door de Haltestraat en de Kerk- -festival, terwijl ook bij de modeshow
straat loopt. 'Bij vorige evenementen de geluidsnorm niet overschreden
is gebleken dat door dit soort blokka- mag worden. In de vergunningen wil
des de mensen geen kant meer uit men graag opgenomen, dat deze workunnen, zodat men ongewild in de den ingetrokken, of dat een volgende
verdrukking raakt. Wanneer hierdoor aanvraag niet wordt gehonoreerd," inpaniek ontstaat, zijn de gevolgen ons dien geluidsnorm of sluitingstijdstip
inziens niet te overzien', aldus de overschreden wordt.
stichting. Men is van mening dat ditzelfde geldt voor het exploiteren van
Ten aanzien van het Straatmüzieen buitentap. Daarnaast wil men in kanten Festival, de Horeca Wedlôop,
de directe omgeving van de taps mini- de Openlucht Vismaaltijd en ;het
maal vijf toiletwagens opgesteld zien. Standwerkersconcours
heeft ttien
geen bezwaren, al stelt men voor! het
Het sluitingsuur dient volgens de festival wel een tijdslimiet van 22.00
stichting teruggebracht te worden tot uur voor. By de wedloop mag de ge24.00 uur, gelijktijdig met het stoppen luidsnorm niet door de 'stentors' overvan de muziek, omdat men dan nog schreden worden en moet men zich
binnen in de bar terecht kan, terwijl aan de tijd tussen 12.00 en 17.00 "uur
de omwonenden niet 'tot in de vroege houden. Wat betreft de twee andere
ochtend uit hun slaap worden gehou- evenementen wordt verzocht, toe te
den' door het opruimen. Men eist een zien op het opruimen van de romôiel.
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Suzuki Swift GTI
Rijbewijs B voldoende?

Door Rein Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

maar de rest van de bekleding op de
achterbank en zijpanelen is ook heerlijk
luxe en sportief afgewerkt De bediening
van de ruitenwissers, met interval, doet
mij enigzins Frans aan, met aparte knoppen op het dashboard maar gelukkig wel
met twee wisserbladen
Verder is deze Swift met wat leuke accessoires standaard uitgerust zoals elektnsche achterdeur ontgrendelmg, achter
ruitenwisser met sproeier, verstelbaar
stuurwiel en halogeen mistlampen Alleen de hchtmetalen velgen zijn tegen
meerprijs leverbaar Ach, de remmen
doen hun werk goed, met voor geventileerde schijven en achter goed werkende trommels Doch om met zeer hoge snelheden onmiddehjk tot stilstand te
komen remt - bij welke auto dan ook alleen nog maar een stevige boom en
daar wil uiteraard niemand gebruik van
maken

Voor deze auto heeft u meer nodig dan
alleen dat roze papiertje, namelijk een
ruime dosis zelfbeheersing en een redelijke voertuigbehcersmg, aangevuld met
énige ervaring Want alles jut je op om
toch nog\vat harder te gaan en het mooie
liitlaatje aan veel grotere en duurdere
weggebruikers te laten zien met de mogelijkc gevolgen van dien
Nu heeft de overheid ons gelukkig in
bescherming genomen door het instellen
van een snelheidslimiet maar toch we
rijden weieens naar andere landen waar
de overheid niet zo zuinig is op zijn kiezers De 1300 cm3 met zijn twee bovenliggende nokkenassen, zijn vier kleppen
per cilinder met een volledigelektromsch
gestuurde ontsteking en brandstof-mspuiting (een uniek en fraai ontwerp in
zijn klasse) volledig de vrijheid gevend,
^bereik je snelheden waar je je toch gauw
m vergaloppeerd
De weghggmg is namelijk erg springerig
en ook op een rechte weg wat dnbbelachtig en daar heb je toch een brok ervanng voor nodig omdat m de hand te houden Natuurlijk, dat geldt niet voor u
tnaar voor de buren want slecht autonjiden of onzeker zijn, dat doet niemand
lijkt het wel, zeker wanneer je op ver'jaardagen al deze mensen hun mensenreddende verhalen hoort vertellen hoe
'ij die en die gered hebben door zo snel
e reageren en andere verhalen
'Ie Suzuki Swift GTi is een race-mons>rtje met 101 pk een gewicht van 146
kgeen sportief uiterlijk met vele spoilers
en kirts en een dubbele uitlaatpijp waar
een zeer opwindende brom uit komt
. Kuifstoeltjes zetten je in een perfecte
• houdng achter het dne-spakig sportstuurte, hij heeft een acceleratie van O
Jot 100 in 8 5 sec en een nante top van
180 km/h Wat kan je je nog meer wensen als autobefhebber voor een prijs van
bijna 25 briefjes van duizend gulden9
Waarom ik dit nu zo opsom is omdat
mijns inziens deze auto een beetje teveel
van het goede geeft voor alleen een examen van het CBR, dat u m het bezit van
een rijvaardigheidsbewijs stelt

Autonievrws

Kortom, de Suzuki Swift GTI is een automobiel waarvan iemand met zelfbeheersmg veel plezier kan hebben maar
enige voertuigbeheersmg is wel vereist

Techniek

Afgebeeld staat de Suzuki Swift GXi, die tien centimeter langer is en twee deuren
meer heeft

Suzuki Swift GTi

Leidseplein
Maar goed, laten we eens verder over de
Swift GTi praten De auto is op zijn Japans af, eerder te veel lampjes dan te
weinig In het donker lijkt het dashboard
wel het Leidseplein bij nacht elke schakelaar en elk functieteken heeft verlichting Mijns inziens een beetje teveel van
het goede want je bent meer tussen de
lampjes aan het kijk naar de informatie
die je op dat moment zoekt, dan op de
weg te letten wat veel belangrijker is
De toerenteller is gelukkig niet over het
hoofd te zien want voordat je het merkt
loopt deze het rode gebied in, wat de
levensduur van het motortje niet ten
goede komt want ook m de vijfde versnelling wil de motor meer toeren maken
dan goed voor haar is' Waar ik heel erg
zenuwachtig van werd was dat de brandstofmeter na 330 kilometer geheel al op
leeg stond, dus ik tanken en in mijn achterhoofd rekening houden met een
enorm verbruik
Maar met een verbaasd gezicht - de
pomphouder moet nog steeds verbaasd

kijken - kon ik lachend de 26,9 liter
normale en ongelode benzmer afrekenen' l op 12,3 dus, inclusief zeer snel
njden bij onze zuiderburen De brandstofmeter was trouwens iets te pessimistisch want de inhoud van de tank is 33
liter dus ik had nog een behoorlijk eind
kunnen njden
Heerlijk en gemakkelijk is de elektrisch
verstelbaar linker en rechter buitenspiegel De voorzetels heb ik al genoemd

Renault 21 en 25 Monaco

Dwarsgeplaatste viercilmder in lijn met
twee bovenliggende nokkenassen Cilmdennhoud l 298 cm3 Max vermogen
101 pk Max koppel 108 Nm bij 5500
omw/mm
Elektronisch geregelde brandstofinspuiting Tandheugel stuunnnchting Wielophanging voor McPherson, achter semi
starre as met schroefveren
Remmen voor geventileerde schijven,
achter trommels
Transmissie gesynchroniseerde handgeschakelde vijfversnelbngsbak Lengte
3 67 m, breedte l 54 m, hoogte l 35 m
Wielbasis 2 24 m Spoorbreedte voor
l 33 m, achter l 30 m Massa 746 kg
Banden 165/65 SR 13 Inhoud benzinetank 33 liter

Als vervolg op de succesvolle Renault 25
Monaco van vong jaar komt Renault nu
uit met een 21 en 25 Monaco De Renault 21 Monaco heeft de 2 liter mjectiemotor of de 2 2 liter motor met katalysator in het vooronder, gekoppeld aan
een vijfversnelhngsbak De 21 Monaco is
gebaseerd op de 21 GTX, die m het modeljaar '88 uitkomt en heeft de volgende
exclusieve Monaco-uitrustmg Carrossenekleur m Havanna-bruin metaal,
open gnile m carrossenekleur, twee
buitenspiegels die van binnenuit verstelbaar zijn en meegespoten in de carrossenekleur, specifieke Star" wieldoppen,
verchroomd uiteinde van de uitlaat en
zonwerend glas in het interieur valt de
beige bekleding op, de achterbank is m
twee delen neerklapbaar, heeft een centrale armsteun en geïntegreerde hoofdsteunen, de portieren zijn met velours

bekleed en voorzien van luidsprekerroosters, de middenconsole is van het
type TXE met opbergvlak met klepje en
uitstroomopemngen voor de verwarming achter, het stuurwiel is dnespakig
Voor uw luxe zorgen elektrisch bediende
portierruiten voor, centrale portiervergrendehng met afstandbediening en een
stuurbekrachtiger Deze speciale Renaults zijn als volgt geprijsd, ƒ 41 350 voor de Renault 21 Monaco en
ƒ 39 995 - voor de Renault 21 Monaco
K6
De Renault 25 Monaco is gebaseerd op
de 25 TX, die m het modeljaar '88 zal
verschijnen Hij wordt met dezelfde
motoren geleverd als de 21 Monaco en
heeft de volgende extra's beige lederen
inteneurbekledmg, carrossenekleur Havanne-bruin metaal, achterspoiler mee-

RS Cosworth spoilerset

De Haarlemse onderneming Jamex
brengt een aerodynamische spoilerset op
Prestaties:
de markt voor alle 2- en 4-deurs modellen van de Ford Sierra Deze spoilerset
wordt in Engeland gefabriceerd en de
Topsnelheid 180 km/h Acceleratie van_ blikvanger is de imponerende vleugel
O tot 100 km/h in 8,5 sec Gemiddeld achterop Deze is door de Ford-ingebrandstofverbruik tijdens de test l op nieurs in de windtunnel ontwikkeld en
verbetert de neerwaartse druk bij hoge
12,3 ongelode normale benzine
snelheden Ook de extra ventilatie-openingen in de motorkap zijn bij dit ontwerp niet vergeten en door montage van
verlagingsveren ziet uw Sierra er nog
Geld:
sportiever uit Indien u inlichtingen
ƒ 24 295 - me BTW Motorrijtuigen- wenst over deze spoilerset kunt u terecht
belasting van ƒ 308,- tot ƒ 316,- per bij Jamex, Jan Tademaweg 13, 2031 CT
jaar
Haarlem, Tel 023 -314578

De aerodynamische spoilerset
maakt van de Ford
Sierra een imposante
\\agen

Ik vond mt ik zocht op ie Grote Krocht
Het is voor u even wennen

maar voor de kat zijn

DIEPVRIESKUIKENS
Ideaal!!! en het is

goedkoop

50 voor
100 voor

4,00
7,50

Geen bonk
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT, TEL 02507-5734

stomerij
hoofdzaak:
'n eigen gezicht!

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

Ook bij ons werken bekwame'

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

handen uiterst secuur. Met
veilige materialen en de uitstekende kennis van de
optiekspecialist Wij dokteren
alles zelf uit wat nog beter
kan Om onze optiekzaak

levend te houden

Ook toch
zomert het

Geen zon

bij
BLOEMENHUIS

maar wel volop

zomerbloemen

J. BLUYS
DE SPECIALIST IN AL uw

Haltestraat 65
Zandvoort, tel 1 20 60

OPTIEK SLINGER
gedipl oogmeetkundige
o v -contactlensspecialist A N V C
Grote Krocht 20a, Zandvoort Tel 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vnjdgavond koopavond

BLOEMWERKEN

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST
. Grote Krocht 24 - Zandvoort

adverteer in de krant

*•

gespoten in de carrossenekleur evenals*
de twee buitenspiegels die van binnenuit"
verstelbaar zijn, smalle beschermstnps"
opzij met chroomstnp, zonwerend glas,''
specifieke Star" wieldoppen, Monaco
badge op de achterstijlen en rechts op de
achterklep, diagonaal gestreepte veloursbekleing op de portieren, een met
leer bekleed stuurwiel en afstandbedie-*:
mng voor de centrale portiervergrende- *
ling
Als extra is ook nog leverbaar een elek- {
tnsch bediend schuifdak en een Radio t
Renault
.^
De Renault 25 Monaco kost ƒ 48 750 -; \
voor de 25 Monaco K6 moet u *
ƒ 47 240 - neertellen Voor ƒ 2 335 <
heeft u het elektrisch bediend schuifdak^
en voor ƒ 2 750 - is de Radio Renault^
van u
'«
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Vijverhut' levert bont spektakel
Mannenkoor geketend als slaven
,'ZANDVOORT - Geroeid werd er wel bij het 'Rondje Vijverhut',
,haar dat voor sommige ploegen de tijd van binnenkomst niet
^oveel uitmaakte blijkt wel uit de eindresultaten. Deden de
uiteindelijke winnaars van de profklasse, 'De Watjes', een team
van Post Noord van de ZRB, 2 minuten en 51.5 seconden over het
parcours, de zogenaamde 'Supergirls' kwamen op de vierenveertigste plaats binnen als de lachende laatste van de Vijverhutklasije, met 10.50.2. Maar plezier hadden zij wel, de dames, en dat was
vpor hen het belangrijkste, evenals voor de\ meeste andere deelnemers.
Ondanks de overwinning van De Watjes in de profklasse, waardoor zij zich
na afloop aan hun gewonnen 'bootlengte bier' konden zetten, is toch ook wel
de prestatie van The Red Devils het
vermelden waard. Vader De Roode zette samen met zijn drie zonen en één
broer in de voorronde de snelste tijd
neer. Maar in de finale belandde het
vijftal met een tijd van 3.08.7 op de
derde plaats, net achter The Wild
foxes, vader De Vos geroeid door vier
zonen. Zij werden met 2.54.5 tweede in
deze klasse. De vijf volgende plaatsen
«erden in beslag genomen door respectievelijk De Zuipschuiten, het
Gnoom Bierteam, de Oliebollenploeg
en twee teams van de Gemeente Politie, De Blauwe Reigers en De Blauwpit
Petten. De 'Ooms agenten' hadden speciaal hun diensten verzet, om aan dit
evenement deel te kunnen nemen.

In de Vijverhutklasse waren de 'amateurs' opgenomen, wat veelal wel aan
de tijden te merken was. Desondanks
werden ook hier opmerkelijke prestaties geleverd, vooral door De Troetelduifjes, de familie Kras, die met hun
tijd van 3.36.0 de uiteindelijke overwinning binnen sleepten. Voor hen was de
enorme taart van 100x50 centimeter,
beschikbaar gesteld door Maarten
Keur. Maar nadat de voorzitter van de
Zandvoortse Redding Brigade, August
van der Mije, de huldiging van de winnaars had verricht, kon bijna iedereen
delen in de feestvreugde, omdat er van
het gevaarte rijkelijk werd uitgedeeld.
De Troetelduifjes werden in het eindklassement gevolgd door de geuniformeerde Reservepolitie met 4.09.8 en
Ongeregeld uit Haarlem, met 5.04.5.
Ondanks een uitstekende tijd van

• Toevallig werd vijf jaar geleden, tijdens de dagen van hetzelfde evenement,
teze luchtfoto genomen.

3.53.8 moest het team van Flowershop
Rob zich uiteindelijk tevreden stellen
met een vierde plaats, nadat de heren
in de halve finale in de flank waren
aangevaren en daardoor een extra
'rondje' draaiden. Bovendien belandde
de stuurman op het laatste moment in
het water, in plaats van op de steiger.
Op de vijfde en zesde plaats eindigden
de cafébezoekers van De Slop en
Bluijs, gevolgd op de zevende plaats
door de Harley Davidson Club.

Ook de heren Wurfen, volledig in
oud-Zandvoortse klederdracht, deden
het niet slecht met hun negende plaats,
maar de Wurfinnen konden daarvan
nog wel iets leren. De vrouwen kwamen in de eerste ronde niet verder dan
vijftien meter van de kant, waarbij zij
eigenlijk aanspraak maakten op een
prijs voor het meest bochtige parcours.
Tot groot genoegen overigens, zowel in
de boot als op de kant. Later ging het de
Wurfinnen beter af al kon de oplettende toeschouwer wel een sleeplijntje
naar een voorgaande boot waarnemen.
Toen echter een van de Wurfen het
roer had overgenomen, bleken de vrouwen prima op eigen kracht vooruit te
komen en zetten zij een tijd van 7.23.0
neer.
De gekste namen kon men tegenkomen in de Vijverhutklasse, waarin allerlei instanties deelnamen. Zo noemde de bemanning van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht zichzelf De Laaielichters en werden de
vrouwelijke raadsleden vertegenwoordigd door de Raadsladies, waaronder
Ineke van de Storm, Ankie Joustra en
Marijke Paap. Zij kwam daarmee na
haar roeiprestaties als Zwarte Piet,
voor de tweede maal op. De Zandvoortse Hockey Club had de Ballenramsters
erop uit gestuurd om het kunstgrasveld te promoten en er waren 'kippen'
van Dirk van den Broek's Legbatterij,
die ruim anderhalve week aan hun verenkleed hadden gewerkt.
Het Zandvoortse verenigingsleven
was rijkelijk vertegenwoordigd, door
onder andere toneelvereniging Hildering en de Zandvoortse Operette Vereniging, die zingend rondroeide als De
Gondeliertjes. Het Zandvoorts Mannenkoor sleepte een grote fles charnpagne, de prijs voor de leukste ploeg, in
de wacht, door zaterdag verkleed als
slaven en aan elkaar geketend de vijver
rond te roeien, onder het zingen van
het 'Slavenkoor' uit Nabucco van Verdi. De zweepslagen bleven gelukkig uit.
Op de regenachtige vrijdag was al een

Sterk bezette finale van
ZVM^zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - De laatste
week van het Zandvoortmeeuren-zaalvoetbaltoernooi is ingegaan en de beslissingen zijn
50 goed als gevallen. Vanavond
gorden de kruisfinales van de
Jerste en tweede divisie gespeeld en vindt de finale plaats
Sussen de veteranen. Die finale
iran de veteranen is de strijd
;ussen The Hairshop en Imex
Brilmode.
Zoals verwacht plaatste De Klikspaan zich in de Ie poule A voor de
miisfinale door Pim Janssen met 8-4
e verslaan. Dat betekende de zesde
Dverwinning en daardoor werd voor De
£likspaan de strijd tegen Peter Korver
Sport een formaliteit. Peter Korver
Dakte eerste Hong Kong met 10-3 in en
lad toen aan één punt tegen De Klikspaan genoeg. Peter Korver versloeg
De Klikspaan met 4-2 en eindigde als
-weede in deze poule. In een strijd om
s keizers baard in 1B lieten Reprox en
Play In zien hoe attractief zaalvoetbal
«an zijn. Beide speelden zeer aanvallend en dat leverde het ene doelpunt
nog fraaier dan het andere op. De goed
gevulde sporthal kwam volledig aan
haar trekken en dat Play In won met
10-8 was wel zeer verdiend maar Reprox verdient eveneens een complitnept.
In die klasse wist Cecils de eerste

Softballers slaan
er flink op los
ZANDVOORT - De ZHC
softbalteams zijn er de afgelopen week wederom in geslaagd
de punten binnen te halen. Het
eerste, damesteam kwam niet
in het veld in tegenstelling met
tweede, dat er geen gras over
liet groeien en tweemaal sterk
uit haalde. Het tweede ZHC
team, dat in de middenmoot
vertoeft, boekte eerst een
fraaie zege op Kennemerland
niet 16-11 en Bloemendaal was
in het volgende treffen eveneens kansloos. Met prima softbal werd Bloemendaal naar
een grote 20-7 nederlaag geslagen.
Het eerste herenteam speelde een
zeer spannende en aantrekkelijke party softbal tegen Renovax en won fraai
met 17-11. Dat zag er in de eerste innings niet naar uit aangezien tegen een
7-2 achterstand geknokt moest worden. Allengs maakte ZHC minder veldfouten en ook het slaggeweld brak los
en Renova werd naar een ruime 17-11
nederlaag gespeeld.
Vanavond staat de Zandvoortse derby op het programma. De heren softballer van ZHC en TZB spelen op het
Duintjèsveld hun competitiewedstrijd,
aanvang 19.30 uur.

\'

plaats te veroveren door HB Alarm
eenvoudig met 6-2 te verslaan. Stam
Fashion is ook verzekerd van een halve
finale plaats door Textlite op te rollen
met 12-4. De kruisfinale in de eerste
divisie die vanavond gespeeld worden
ziet er als volgt uit. De Klikspaan tegen
Stam Fashion en Cecils tegen Peter
Korver Sport.

Doordat de koplopers Turn Tum en
Zandvoort Centrum een misstap
maakten leek het nog spannend te worden doch beide herstelde zich goed en
wisten zich te plaatsen. Tum Tum had
wel de nodige moeite met Scandals
• doch door de 4-3 zege werd dit team
onbereikbaar. Zandvoort Centrum verslikte zich eerst in Grillbar Keur (2-1)
maar plaatste zich door Keurglas hard
Bij het ter perse gaan van het nieuws- onderuit te halen met 12-3.
blad was nog niet bekend wie zich geplaatst heeft in de tweede klasse A.
The Hairshop veteranen behaalde
Luykx Verhuizingen is een van de gega- uit zeven wedstrijden dertien punten
digden door Geerling geen kans te ge- en was duidelijk te sterk. Lammers
ven, 6-1. Bloemen van Baekel had veel Boys heeft prima partij gegeven doch
moeite met Luiten BV (3-2) en is de het geroutineerde The Hairshop werd
tweede kandidaat en Aurora voegde finalist door een 2-1 zege. De tegenstanzich bij dit duo door verrassend twee- der van The Hairshop wordt Imex dat
maal fors uit te halen. Eerst had Nihot genoeg had aan een 2-2 gelijkspel tegen
geen schijn van kans met 10-3 en ook Rinko. Rinko is ondanks dat gelijk spel
Auto Versteege ging ten onder en wel en de 3-2 nederlaag tegen Bluys toch
met 6-4.
zeker van een finaleplaats bij de recreanten. Het moet daarin aantreden tegen York Optiek dat de finale veilig
stelde door een zwaar bevochten 5-4
winst op 't Vraagteken.

Midzomernachtloop
start vanaf Rotonde

ZANDVOORT - Sportieve
Zandvoorters en anderen kunnen morgenavond, 26 juni om
23.00 uur precies, terecht op de
Rotonde, om deel te nemen
aan de traditionele Midzomernachtloop. De loop, over een
afstand van acht kilometer,
wordt gehouden in het kader
van het Midzomernachtfestival.

Die finale van de recreanten tussen
York en Rinko wordt op vrijdagavond
gehouden. Tevens zijn dan de wedstrijden in de eerste en tweede divisie om
de derde en vierde plaats en de afsluiting van dit grootse toernooi is met de
finales tweede en eerste divisie.

team van het koor aangetreden, dat bij
aankomst warm ontvangen werd door
zingende vrouwen van het Zandvoorts
Vrouwenkoor.

Grote Redboot

• De ZRB-ploeg
zelf kwam tot
een uitstekende
prestatie bij het
Rondje VijverhuL

In de klasse van de 65-plussers namen zes teams deel, waaronder De
Bonnie's, van de familie Molenaar. Het
moet voor de tachtig-jarige Ploor Molenaar, het enige, nog in leven zijnde bemanningslid van de Grote Redboot van
de NZHRM, een enorme belevenis zijn
geweest om weer in een roeiboot te
zitten, tezamen met zijn broers. Volkpmen in styi en volgens de traditie
brachten zij met de riemen omhoog
gestoken een groet aan de toeschouwers. Eén van de andere teams in deze
klasse was De Flodderaars, genoemd
naar de heer Lodder. Tot de bemanningsleden behoorden onder andere de
ere-voorzitter van de ZRB Joop Bisenberger en Van Gennip, de vader van
zwemster Yvonne, uit Haarlem.
De gemeenteraadfracties bleken op
het water even fanatiek als in de raadszaal, al hadden sommigen wat moeite
met een vaste koers, aldus speaker Pieter Joustra, die met zijn commentaar
hier direct op in sprong. Zo kon de boot
van de PvdA met wethouder Ide Aukema en Ineke van de Storm volgens hem
noch links, noch rechts houden, evenals het CDA-team met Marijke Paap. In
deze boot werd afwisselend links en
rechts harder aan de riemen getrekken, zodat de ploeg naar alle kanten
uitweek. En dat alles onder het toeziend oog van burgemeester Machielsen en zijn vrouw.
Het team van de WD, met Frits van
Caspel, Jaap Methorst en Andries van
Marie, bleek het hardst aan de riemen
getrokken te hebben en eindigde met
4.24.4 op de eerste plaats. Ruud Sandbergen van D'66 roeide zich met steun
van zijn partijleden naar een uitstekende tweede plaats, gevolgd door Jan
Jongsma en Harry Landman in de boot
van Gemeente Belangen Zandvoort.
Foto: Berlott
Het roeien met deze riemen ging CDA
en PvdA iets minder af, waardoor Marijke Paap en haar ploeg als vierde binnenkwamen en Ide Aukema en Ineke gelmatig miste men, in de haast om een
Zaterdagavond kwam er uiteindelijk
van de Storm de vijfde plaats mochten goede tijd neer te zetten, de steiger of een eind aan het evenement. De deelnevielen er 'slachtoffers' door enterpo- mers kregen een luchtfoto van de vijinnemen.
gingen. -Een daarvan was Harry Paap, ver mee naar huis, met daarop de
die vierentachtig flesjes bier beschik- naam en de gemaakte tijd. De foto was
baar had gesteld voor de bemanning, bij toeval precies vijf jaar geleden bij
die het eerst een andere boot wist te het vorige 'Rondje Vijverhut' gemaakt.
Het gebeuren op de vijver zorgde enteren. Toen het er niet van kwam,
voor veel vertier, niet op de laatste nam hij zelf maar dit initiatief, al liep Maar voor men ging werd het feest
plaats doordat ettelijke keren deelne- dit anders af dan verwacht. Paap ging evenals de vorige dagen, nog even
mers in het water terechtkwamen. Re- zelf met bemanning en al overboord. voortgezet in de Vijverhut. De ZRB

Enterpogingen

Zomervoetbal
voor de jeugd
ZANDVOORT - De voetbalvereniging TZB blijft
ook in de zomer niet stilzitten. Zo is er dit jaar voor
het eerst een begin gemaakt met de softbalsport
maar ook het voetbal wil
men niet vergeten. En aangezien het in sportverenigingen met de jeugd aardig
terugloopt heeft TZB het
idee opgevat om in de zomer de velden beschikbaar
te stellen voor jeugdvoetbal.
Jeugd van 6 tot en.met 12 jaar
wordt de komende weken op
woensdagmiddag en tussen 14.00
uur en 16.00 uur in de gelegenheid
gesteld, gratis en onder deskundige leiding te komen voetballen op
de TZB velden aan De Kennemerweg, te beginnen op l juli aanstaande.
TZB denkt met dit unieke initiatief een goede mogelijkheid te bieden om te sporten, nog meer reliëf
te geven aan het dit jaar opgevatte
plan van 12 maanden sport.
Inlichtingen over het jeugdvoetbal bij Jaap Kerkman, telefoon
02507-15731.

kan terugzien op een zeer geslaagd evenement, met naar schatting in totaal
meer dan duizend toeschouwers, die
uitstekend en met humor op de hoogte
werden gehouden door het commentaar van Bram Stijnen en Pieter Joustra. "Het is een uniek gebeuren", aldus Joustra. Een mening die gedeeld
werd door vele anderen, die eigenlijk
vonden, dat dit evenement voor de toekomst bewaard moet blijven.

Gratis naar autosportspectakel
Het Racefestival op het circuit van Zandvoort, dit jaar op
zondag 28 juni, trekt sinds 1977
vele tienduizenden~bezoekers.
Kaarten zijn gratis af te halen
bij de automobieldealers van
Toyota en Austin Rover. Een
unieke kans voor een ieder die
de racerij een warm hart toedraagt.
Er wordt zondag een rijk geschakeerd programma aangeboden van
maar liefst acht autoraces. Het voorprogramma waarin auto's worden geshowd en onder meer wielerwedstrijden worden verreden begint al om tien
uur, terwijl aansluitend de races 's
middags om één uur aanvangen.
Hoofdmoot op deze door de Nederlandse Autorensport Vereniging georganiseerde racedag is een wedstrijd
voor het Brits formule-3 kampioenschap en een ronde voor de Europese
serie in de MG Metro Turbo. In beide
klassen een Nederlandse vertegenwoordiging. Bij de Formule 3 komt
onze landgenoot Peter Kox aan de
start, terwijl Bob Schippers een eenmalige inschrijving heeft gedaan.
Bij de MG Metro Turbo maakt Fred
Krab een grote kans op de eindzege,
terwijl Fred Frankenhout als gevaarlijke outsider mag worden beschouwd.
Krab moet direct na de MG Metro Turbo-wedstrijd overstappen in zijn Aus-

Aantrekkelijke avondfietstochten
in de omgeving van Zandvoort

tin Montego om een race in de produsktietoerwagens te rijden. Daarvoor
is echter de racedag geopend met een
ronde voor de supertoerwagens.
Wat ook zeker het aankijken waard
is, is de race om de Toyota Cup. Maar
liefst veertig Toyota Starlets gaan gelijktijdig van start en hoewel het op 28

juni er niet zo aan toe zal gaan als
tijdens 2e pinksterdag, toen het wel de
Pats Boem-show leek, kunen de toeschouwers zeker weer fraaie staaltjes
van autoracen zien.
Verder zijn er die dag nog races in de
Formule Ford 2000, Sports 2000, Squadra Bianca, Ascona, en Formule Ford
1600 klasse.

Tennistoernooi Zandvoort
heeft internationaal tintje
In de week van zondag 28
juni t/m zondag 5 juli wordt het
open B en C toernooi gespeeld
van de Tennisclub Zandvoort.
Ook dit jaar belooft dit toernooi, gelet op de sterke inschrijvingen, zeer interessant
te worden.

Volgens de organisatoren wordt het
zeker de moeite waard, om de komende dagen een bezoekje aan Tennisclub
Zandvoort te brengen. Vooral op de
finaledagen, zaterdag en zondag 4 en 5
juli, die bijzonder spannend beloven te
worden, en op de feestavond, vrijdag 3
juli.

Naast de districtstop treden ook nu
weer sterke spelers en speelsters van
buiten het district aan en zullen 6 Zweden acte de présence geven. Niet alleen
de B afdeling maar ook de C afdeling is
zowel bij de dames als bij de heren leuk
bezet, terwijl de veteranen, alleen dubbels, steeds meer de weg naar Zandvoort weten te vinden. Doordat het
Zandvoort Toernooi zowel in het Siemens PC als het Prince Cup circuit
meedraait, betekent dit dat de winnaars punten verzamelen voor zeer lucratieve vervolg-toernooien.
De belangstelling welke dit tournooi
steeds weer trekt, wordt, volgens wedstrijdleider Gerard van der Toorn,
enerzijds veroorzaakt door de sterkte
van het toernooi, maar anderzijds ook
door de medewerking van een groot
aantal sponsors. Dit garandeert een
leuke prijzentafel, terwijl de verliezers
op de eerste dagen toch nog een troostprijs meenemen.

Autokraker op
heterdaad betrapt
ZANDVOORT - Op de Boulevard Barnaart werd zaterdagmiddag een man aangehouden
die een radio-cassetterecorder
uit een Duitse auto had weggenomen. In zijn eigen voertuig
trof men nog meer radio-apparatuur aan.

De achtentwintig-jarige en uit Haarlem
afkomstige man, vertelde dat hij de
overige vijf radio-cassetterecorders, de
booster en twee paar luidsprekerboxen
van een onbekende had gekocht.
De apparatuur die hij van de Duitsers gestolen had, werd even later teruggegeven.

Iedereen kan meedoen aan dit evenement, dat wordt georganiseerd door
Rijwieltoerclub Olympia, die jaarlijks
diverse loop- en fietsevenementen in
Zandvoort houdt. Voorinschrijving a
H,- per persoon is mogelijk bij alle
kantoren van het Haarlems Dagblad,
alsmede bij de strandpaviljoens Trefpunt (No. 8), Maritime (No. 9) en Seagull (No. 10).
Vrijdag kan vanaf 21.00 uur ingeschreven worden aan de kassa's op de
Rotonde, tegen de prijs van ƒ7,50. Bij
het inschrijfgeld zijn een consumptie,
een herinneringsvaan en een lichtstrip inbegrepen. Deze laatste dient
om de route massaal te 'verlichten'.

Problemen tussen
badgasten
ZANDVOORT - Een tweeënzestig-jarige Amsterdammer
had vorige week problemen
met een Duitse surfer. Het bezorgde hem een gebroken arm.
De Duitser wilde zijn surfzeil tegen
het strandhuisje van de Amsterdammer zetten, maar de laatste vond dit
niet goed. Er volgde wat 'heen en weer
gepraat', waarna de bewoner van het
huisje kwam te vallen en zijn rechterarm brak.

Vrijdag 26 juni openen wij officieel ons
strandpaviljoen „PALM BEACH" nr. 11
met in de avonduren onze
„Franse Bistro".
Zandvoort - Voor het negende achtereenvolgende jaar worden door Rijwieltoerclub
Olympia op dinsdagen avondfietstochten georganiseerd. De Zandvoortse leden van deze
vereniging uit Amsterdam slagen er steeds
weer in, zeer aardige toeristische routes te
vinden. Deze week werd de achtste rit gereden, de komende weken volgen er nog twee.
Door de vindingrijkheid van de organisatoren zullen
de drie komende ritten zeker de moeite waard zijn. Wel
liet het deelnemèrsveld diFlaar~wat-te-wensen over,
maar vermoedelijk ligt de oorzaak hiervan bij het slechte weer. Voorgaande jaren verschenen er gemiddeld

rond de driehonderd fietsers aan de start, dit jaar waren
het er niet meer dan ongeveer vijfenzeventig.
Toch was er afgelopen dinsdagavond een flink aantal
renners, dat dit jaar alle acht ritten tot nu toe heeft
gereden. De moed van deze volhouders werd dan ook
terecht beloond met bloemen. Het zal voor hen een extra
stimulans zijn om ook aan de komende drie ritten mee te
doen. Maar ook andere fietsliefhebbers kunnen nog
deelnemen aan deze aantrekkelijke tochten. De afstand
bedraagt ongeveer dertig kilometer, maar deze hoeft
niet binnen een bepaalde tijd gereden te worden. Men
kan dus rustig genieten van de natuur.
De start op de komende twee dinsdagen vindt plaats
bij strandpaviljoen Trefpunt, nabij de Rotonde, om 18.30
uur.

Naar aanleiding hiervan nodigen wij
vrienden en kennissen uit voor een
gezellige receptie tussen 14.00-16 00 uur.
De „Franse Bistro" met open grill
open van 18.00-22.00 uur.
Geniet in een ontspannen sfeer van het mooie uitzicht
op zee, met een glas wijn, een heerlijke T.Bonesteak of een malse
Schotse Triploin bereid op onze houtskoolgrill en bijv. als
toetje verse aardbeien gemarineerd in Kirsch a la Simon.
U BENT VAN HARTE WELKOM!
Palm Beach
Strandpaviljoen 11, tel. 17580

de „Franse Bistro"
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Gevr. VERKOOPSTER
VOOR SLAGERIJ

Kwekerij P. van KLEEFF

met ervaring

,/>*-&

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

eventueel part-time
verkoopsters
Boucherie, Grote Krocht 7
tuinbanken

4i

van echt teakhout, fabr. Bariow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

Zaaigeranium

Geranium- 50
stek
3,

vragen naar Hr. E. de Vries, tel. 19067

vanaf 520,--

tabernal sinds isss

3 VOOR 10f

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

Zomerplanten

100% SCOTCH

F. M. SCHILDER
,

verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij
o.a. kozijnen en ramen monteren met
speciale tochtprofielen''

zowel m Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

"o

CUES DU RHONE

Vrijdag en Zaterdag:
JOGGINGBROOD

1 J5

Vanaf Dinsdag:
ZWITSERS

1f5

JEANIORET

BITTER
1&45
CAMB:

c en i s in RIIOM

Hogeweg 28

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist

Voor als het

HEERLIJK ROMIGE
KREEFTENSOEP

ELEKTRO-INSTALLATEUR

Zandvoorts Nieuwsblad

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,

02507-18225

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Slotman &
van den Bos

AKO,

MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN
Ged oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

100 JAAR
VEILING

BROEK OP LANGEDIJK: De oudste groenteveiling van Europa is „de
Broeker Veiling" te Broek op Langedijk. U kunt er zélf groenten, fruit en
bloemen veilen, alles rustig bekijken in het museum én met de rondvaartboot een tocht maken door het Rijk der Duizend Eilanden. Maar er is véél
meer.
Dit jaar bestaat „de Broeker Veiling 100 jaar" en dat wordt gevierd met
een feestelijk programma. Elders in dit weekblad kunt U hieromtrent méér
lézenSpeciaal voor de lezers van deze krant hebben wij een grandioos aanbod:

tegen inlevering van deze
REDUKTTEBON betaalt U géén
ƒ 59,00 maar slechts: ƒ 45,00 p.p.
(dus: ƒ 14,00 p.p. reduktie) op een
wel héél SPECIAAL ARRANGEWEEKMEDIA MENT MET O.A. ZANGERES
geeft u méér! CONNY VINK.
Het speciale arrangement luidt als volgt: Per luxe touringcar wordt U op
diverse opstapplaatsen opgehaald (o.a. Zaandam, Purmerend, Amsterdam, Badhoevedorp, Aalsmeer, Amstelveen, Mijdrecht, Weesp en Alrr.e*
re) en gebracht naar Broek op Langedijk (bij Alkmaar). Om 10.00 uur
arriveert U in de grote feesthal bij de Broeker Veiling; hier krijgt U een
kopje koffie mét een echt plakje Westfriese krentemik (besmeerd met
roomboter) geserveerd.
Vervolgens maakt U een rondvaart door Het Rijk der Duizend Eilanden en
bezoekt U de veiling en het museum.
Om~12.30 uur krijgt U in de feesthal een warme lunch aangeboden,
bestaande uit: soep, vleesragoüt, diverse groenten/aardappelen,
een toetje; en dit alles met muzikale omlijsting van een hammondorganist. Het programma wordt vanaf 13.30 uur vervolgd met o.a'. bingo, een Westfriese humorist en zangeres Conny Vink.
Rond 16.00 uur is dit wervelende programma ten einde en zal de
touringcar U weer huiswaarts brengen.
DIT PROGRAMMA IS UITSLUITEND BIJ TE WONEN OP: woensdag l en donderdag 2 juli a.s. Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij
het kantoor van dit weekblad (zie de colofon voorin het blad). Reageert U
wél snel, want het aantal kaarten is beperkt (dus: zolang de voorraad
strekt). Overigens is deze reduktiebon voor meerdere personen inlever^
baar!!

Géén: ƒ 59,00 p.p. maar slechts ƒ 45,00 p.p.

Aanbiedingen geldig tm 11 juli

LANDELIJK ERKEND

6,95

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

ZEKER WETEN

VAN MAAS

goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

k op Luw<ii|k (N-ll)

(maximaal 3 flessen per klant)!

Echte Bakker Balk

RReus
„UisenSpecialiteiten"

/2 liter

35%vol.

Permanent
Definitieve
Ongelofelijk zacht voor
ontharingen
Uw haar en sterke
Bikini- ^ _
houdbaarheid
lijn
20,-

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER"

Deze week
Witte wijn l gulden

1

Huid en Haar

biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

ECHTZWTTSERS... JE PROEFTT!

Boul. Barnaart 18, Zandvoort
V2/£5

IODELÜK

Dinsdags gesloten
PASSAGE 20 Tel. 02507-16309

Telefoon 023-360929

Borreluur

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 /13612 /12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Aannemersbedrijf

DIV. BLOEMBAKKEN
ROODSTEEN
GRIEKS AARDEWERK

van 18.0019.30 uur

GAS- en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

VERBOUWEN??

Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken -opgevulde bloembakken

DE WADDEN

Fa. Gansner & Co,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. BakelS,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag.
De Krocht.
T. Goosens,

Gr. Krocht 17, Zandvoort

UIEIIUI l 'Amsterdam,
Bilderdijkstraat 124-126 *Haarlem CaliformaI
I
I
l [II Ml l Plein 17 (naast het postkantoor Winkelcentrum Schalkwijk)
*Zoetermeer, Winkelcentrum Croesmckplem (bij Digros)

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Hondenkapsalon „ELSE"
• Molenaar
muieiRiidi

radio stiphout
Thorbeckestraat 15 t/o het CASINO Tel. 13378
Sinds 1938 een begrip in HAARLEM

VERKOOP VAN ALLE
BEKENDE MERKEN:
Philips, l.T.T., Nordmende,
Fischer, Sansui, Sony, J.V C
Panasonic, Grundig etc.
VERKOOP, stofzuiyeib
scheerapparaten, strijk bouten
etc. en tevens alles op het
gebied van stopkontakten,
stekkers, gloeilampen,
T.L.buizen

gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-1 3077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

H

R.T.C. OLYMPIA
ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET

HET PAROOL

50 KM POLYSPORTIF

GLASZETTERS
Bij voorkeur met ervaring.
In bezit van rijbewijs.
Eventueel opleiding tot
glaszetter mogelijk.

KEUR GLAS
tel. 02507-15602 of 16089

REPARATIE dooi uyen
technische dienst

VAN AMSTERDAM
11 JULI A.S.
Het Polysportif brevet is een recreotieve mini-uitgave van de Tnothlon en meer gericht op de trimmer dan op de topatleet. De 50 km
Polysportif speelt zich af m en rond het Amsterdamse Bos.
De onderdelen bestaan uit: l km zwemmen in maximaal 45 minuten,
9 km lopen in maximool l uur en 30 minuten en 40 km fietsen, waaraan geen tijdslimiet is gesteld.
Kosten per persoon ƒ 15,- welk bedrag uiterlijk 30 |uni a.s. ONTVANGEN moet zi|n (zie verder onderstaande mschri|fbon).
Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving (door onderstaande bon te sturen naar:

KLEUR T.V. en VlütO
24 uur service

K. J. Koper, Van Lennepweg 38"", 2041 LK Zandvoort.

SCHILDERS
voor. regio Haarlem.

Gespecialiseerd m
bedrijfsgeluidapp t b \/ u a
horeca, sportvelden, etc

Termijn betaling moyein>

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

.AMSTERDAM: » »t,^,->i-> ,i • •~ - •>- a ^ j - u »
. -KJ .*. j«
l Nieuwpoortstraatl 00 1 Lijnbaansgracht 33 1 Sloterkade 1101 Delflandplein 1 82 (-,.,
l Osdorpplein 228 1 Lambertus Zijlplein 3-1 Plein 40-45 nr. 3 1 Motorkade 10
l Kamperfoeheweg 1 1 1 Kastelenstraat 170
l Zandvoort, Burg. Englbertstraat 21 1 Zwanenburg, Dennelaan 1 7 1 Hoofddorp,
Tumweg 44 1 Nieuw Vennep, Hoofdweg 1 183 1 Sassenheim, Oude Haven 1 1 1 Hillegom,
Vossenlaan 15 1 Noordwijk, Kerkstraat 21 • Noordwijkerhout, Dorpsnngweg 2 1 Oude
Wetering, Meerkreuk 4 1 Katwijk aan Zee, Visserijkade 2 1 Leiden, Lange Gracht 3
l Hilversum, (m het souterrain van Hilvertshof Groest 86)
en nog 11 filialen m Rotterdam en omgeving. (Kijk voor adressen m de Gouden Gids)

Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zi|n en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.
Voor nadere inlichtingen: K. J. Koper, telefoon 02507-14833

INSCHRIJFFORMULIER 50 KM POLYSPORTIF VAN AMSTERDAM

KEUR SCHILDERS

Naam:

tel. 02507-15602 of 16089

Adres.-

H. W. COSTER BV

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

m/v

Postcode:

Plaats:

leeftijd:

Telefoon:

Het inschrijfgeld ƒ 15,- heb ik overgemaakt op giro l 2676 t.n.v.
Rabo Bank Zandvoort, ten gunste van rekeningnummer
38.63.25.944, met vermelding van „Polysportif". Ik doe
mee op eigen risico.
Handtekening:
Deze bon ingevuld opsturen.
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Sociëteit Duysterghast begint met een schone lei
beschikking staan van de leden en de
klaverjasavond op donderdag wordt
gecontinueerd. Naast de jaarlijkse uitreiking .van de Tafel van Verdienste,
heeft men plannen, meer aandacht te
besteden aan cultuur, onder andere
door het houden van tentoonstellingen. "In het verleden heeft Duysterghast al een duidelijke rol gespeeld in
het culturele leven van Zandvoort", aldus Schuurman, "want bij voorbeeld de
oorsprong van het jazz-festival en carnaval ligt bij onze sociëteit". De bardiensten zullen voorlopig voornamelijk verricht worden door Jan en Antoinette Schuurman, Han van Gog en Wil
Hovinga.

-.Bijna gehele bestuur is vernieuwd
; ZANDVOORT • Sociëteit Duysterghast heeft sinds kort een
'bijna geheel nieuw bestuur met op de voorzittersplaats praeses
', Jan Schuurman. Omdat het bezoek aan de sociëteit de laatste
; tijd danig was teruggelopen, wilde het oude bestuur het bijltje
' erbij neer gooien en de sociëteit opdoeken, maar een aantal le; den ging dit te ver. De nieuwe leiding van Duysterghast is dan
* ook met frisse moed begonnen om deze club nieuw leven in te
; blazen. Het bestuur presenteerde zich zaterdagavond aan de
• pers, na de onthulling van een nieuwe gevelsteen. Daarna brak
het midzomerfeest los.

• Het nieuwe bestuur van Duysterghast ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. V.l.n.r.: Leo Duivenvoorden,
Antoinette Schuurman, Jan Schuurman, Wil Hovinga en Edo van Tetterode. Han van Gog ontbreekt op de foto.
Foto: Bertort

ren". Het aantal leden was toen rond de
vierhonderd, terwijl het er dit op het
ogenblik op papier ongeveer honderdtwintig zijn.
Daar gaat wat aan gedaan worden,
aldus de praeses. Het verleden wil men
laten rusten, 'want iedereen maakt fouten'. Ondertussen worden pogingen in
het werk gesteld, om de relatie met de

Bosman en Schouten, collega's
maar ook erg trouwe vrienden

' In een gesprek met de heer Bosman
blijkt dat er ook buiten het raadhuis
tussen hen een goed contact bestond.
'„Cees Schouten was niet alleen een be- kwaam collega maar ook een heel trou" we vriend" aldus de vroegere gemeen-

eigen portempnnaie was," zegt de heer
Bosman, het is duidelijk dat hij en zijn
vrouw Cees Schouten als huisvriend
nog steeds missen.
Maar de heer Bosman kan ook zelf

Bij deze verzoeken wij u beleefd de
gang van zaken bij het bestuur van
EMM betreffende complex I te Zandvoort voor ons te willen uitzoeken.
De gekste dingen worden ons mondeling beloofd en voorgerekend. Wanneer wij akkoord gaan met deze regehng staan ons huurverhogingen te
wachten die door menigeen niet meer
kan worden betaald en dat kan hooit
uw bedoeling zijn.

Bibliotheek
verkoopt oude
boeken en platen

Floreren

; ZANDVOORT - Door nieuw- tesecretaris, die met waardering zijn
bouw op het terrein van de grote deskundigheid op financieel geen zijn medewerking aan de totVoormalige Karel Doorman- bied
standkoming van het circuit memo"school en omgeving ontston- reert. Als penningmeester van „Touden twee nieuwe straten waar- ring Zandvoort", de stichting die belast
van de naamborden morgen- was met het beheer en de exploitatie
de racebaan, heeft de heer Schoumiddag zullen worden ont- van
ten bergen werk verzet, terwijl ook het
fculd. Daarmee worden de ver- trekkerskamp „De Branding" aan de
* diensten gehonoreerd van twee Boulevart Barnaart en het caravanj eminente inwoners, de heer W. kamp „De Zeereep" aan de Van Lenveel van zijn aandacht vroe*M. B. Bosman, gemeentesecre- nepweg
gen.
^taris van 1940 tot en met 1968, De laatste gemeente-ontvanger (in
*ign de in 1984 overleden
heer C. . Zandvoort bestaat dit ambt'niet meer)
'^Schouten, dïë~ irïGde>èlfdrpê-* '• hééft" voorts' in lal-' varT andere functies
de gemeenschap gediend en genoot in
riode de functie van gemeente- brede
kring hoog aanzien. „Hij beheer'. ontvanger bekleedde.
de de gemeente-financiën alsof het zijn

Aan Burgemeester, Wethouders en leden van de Gemeenteraad van Zandvoort.

Tevens verzoeken wij u dit project te
stoppen totdat iedere bewoner weet
Volgens de nieuwe praeses is er een wat zijn rechten en plichten zijn, want
goede kans dat sociëteit Duysterghast, de tijd om te beslissen is ons te kort.
volgens hem zeker niet 'elitair' zoals in
Eveneens verzoeken wij u deze brief
de badplaats nog al eens verondersteld
wordt, weer tot bloei komt. "Vooral de nog deze maand te willen behandelen.
gezelligheid moet het hier doen en wij
richten ons dan ook op gezellige, posi- In afwachting antwoord,
tieve mensen, geen 'drinkebroers'. Er
huurderscommissie:
is voor deze mensen weinig in ZandMevr. Bol, Van Lennepweg 47; Mevr.
voort, waar zij heen kunnen, dus wat
dat betreft kan Duysterghast in een. v. d. Werff-Koning, Beekmanstraat 17;
behoefte voorzien. Bovendien bestaat Dhr. C. Kerkman, Beekmanstraat 23;
het bestuur nu uit mensen die elkaar Dhr. J. Kerkman, Van Lennepweg 39.
aanvoelen en aanvullen". De contrïbutie, ƒ120,- per jaar, kan niet hoog genoemd worden in vergelijking met wat
men bij andere verenigingen betaalt.
Nog lager kan men volgens Schuurman niet gaan, omdat de contributies
de huisvestingskosten dan niet meer
zouden dekken.

• Het vorige bestuur had in mei te kenpen gegeven, dat men ermee wilde
stoppen. De belangstelling voor de sociëteit was onder de leden zo sterk afgenomen, dat het nieuwe onderkomen
in de Diaconiehuisstraat, sinds eind
vorig jaar het trotse bezit van Duysterghast, nauwelijks bezocht werd. Dit
in tegenstelling tot de verwachtingen.
Men wist hier geen raad mee en besloot
de zaak op te heffen. Om dit te regelen
ilwerd een 'afwikkelingscommissie' in
Jet leven geroepen. Maar de leden hiervan, veelal vanaf de beginjaren betrok£jcen bij Duysterghast en de 'strijd' om
•Tde sociëteit te behouden, konden zich
•toch niet bij een liquidatie neerleggen.

jazz-liefhebbers, waaronder onder andere een van de oprichters, Peter Keller, de sociëteit, vooral omdat er onenigheid ontstond over de muziek-keuze. Niet iedereen toonde zich een even
enthousiast liefhebber van deze muzieksoort. Daarnaast speelde waarschynlijk ook de samenstelling van het
bestuur een rol. "Het kwam nog al eens
voor, dat er voor het bestuur een nieuw
lid werd aangenomen, omdat men veronderstelde dat deze wel geschikt zou
zijn", aldus Jan Schuurman. "Maar
deze mensen misten dan wel een stuk
historie van Duysterghast". Volgens de
nieuwe praeses is deze ervaring en de
daarmee samenhangende verbondenheid met de sociëteit, toch wel nodig
Volgens de nieuwe praeses, Jan voor een juiste leiding.
Schuurman, had men daarvoor tijdens
het twintig-jarig bestaan teveel meegemaakt en er teveel energie in gestoken.
Met uitzondering van de penningmeesHet nieuwe bestuur heeft over ge• .ter trad het oude bestuur af en werd
het nieuwe ingeïnstalleerd. Naast Jan brek aan kennis van Duysterghast niet
Schuurman wordt dit gevormd door te klagen. De leden zijn al lang lid en
Antoinette Schuurman, secretaresse, hebben ervaren hoe een goed lopende
Edo van Tetterode, bestuurslid alge- sociëteit kan floreren. Jan Schuurman
ijiene zaken, Han van Gog, vice-voor- zelf was in de jaren 1975 tot 1979 al
zitter en Wil Hovinga, bestuurslid eve- penningmeester en kan zich de glorienementen. Oud-gediende Lep Duiven- tijd van de club duidelijk herinneren.
goorden gaf ook de moed niet op en "Het was toen echt een sociëteit, zoals
die moet, zij n. Wij hadden wat vaker
ijleef aan als penningmeester.
feestjes, maar ook daarbuiten was het
1
De terugloop van de belangstelling vaak druk. Er was zoveel animo, dat
Speelt al jaren. In 1980 verliet een groep wij zelfs een ledenstop moesten invoe-

Brievenbus

terugzien op een indrukwekkende
staat van dienst. Voor Zandvoort zijn
de steun, die hij tijdens de oorlogsjaren
aan tal van inwoners heeft gegeven en
zijn inzet, samen met burgemeester
Van Alphen, voor de wederopbouw van
de zwaar geteisterde badplaats, van
grote betekenis geweest. Ook als geschiedschrijver heeft hij belangrijk
werk gedaan. „Zandvoort in de jaren
1945-1965" was een bestseller en is nu
hoogstens nog bij een antiquaar op de
kop te tikken.
Na eerst de gemeentehuizen van Alkimaar en Haarlemmermeer verkend te
"hebben werd Bosman op l junf 1935
aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris van Zandvoort in de rang
van hoofdcommies. Eind 1940 werd hij
de opvolger van secretaris Jellema. Tal
van jaren was de heer Bosman lid van
de Provinciale Staten voor de K.V.P.,
het latere, C.D.A. Zijn daaruit voortvloeiend lidmaatschap van Gedeputeerde Staten was echter niet verenigbaar met de functie van gemeentesecretaris, zodat eind 1968 de deuren van
het Zandvoortse raadhuis zich achter
hem sloten.

Burgemeester
Die van Velsen gingen echter wagenwijd voor hem open. Van Mr. F. J. Kranenburg, Commissaris der Koningin,
had hij namelijk het verzoek gekregen
om tijdelijk burgemeester van Velsen
te worden. Dat „tijdelijk" hield verband met een op handen zijnde grenswijziging. Uiteindelijk bleef Velsen
zelfstandig zodat zijn ambtsperiode
slechts duurde van 15 augustus 1970
tot 31 december 1972. „Maar het zijn de
mooiste jaren uit mijn loopbaan geweest" aldus de heer Bosman, die bij
zijn afscheid bevorderd werd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en
benoemd tot ereburger van de gemeente Velsen.

afgesplitste groep te herstellen. Juaarnaast zal men flink aan de weg timmeren om de sociëteit gezelliger te maken
en nieuwe leden aan te trekken. Het
begin was er afgelopen zaterdag al, met
de onthulling van een gevelsteen van
Edo van Tetterode, waarvoor het materiaal beschikbaar was gesteld door
Toon Lavertu. Deze plechtigheid, verricht door Wim Bossink, werd gevolgd

door een druk bezocht Midzomerfeest,
wat weer veel leden naar de Diaconiehuisstraat trok.
Door een nieuwe opzet probeert men
de sociëteit aantrekkelijker te maken.
Het verenigingsblad 'Ghastboek' zal
weer wat vaker uitkomen en de openingsuren worden mogelijk uitgebreid.
De twee wedstrijdbiljarts blijven ter

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Zomerconcert
Kinderkoor
ZANDVOORT - Morgenavond, vrijdag 26 juni, houdt
het Zandvoorts Kinderkoor
haar traditionele Zomerconcert, onder leiding van Henk
Trommel. Zangeres en comédienne Mieke van Ingen treedt
tussendoor als gast op.
Het programma biedt een keur van
bekende en minder bekende kinderliedjes, zowel uit Nederland als bijvoorbeeld uit Engeland, Spanje en Italië. De 'zingende Zandvoortse kinderen' worden hierbij begeleid door pianospel van Willem Poot. Volgens het
bestuur van het Zandvoorts Kinderkoor wordt het een kostelijke avond
voor jong en oud, waarbij ook veel te
genieten valt van het optreden van
Mieke van Ingen.
Het concert vindt plaats in de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg te
Zandvoort, en begint om 20.00 uur.
Programma's, tevens bewijs van toegang, zijn aan de ingang van de kerk
verkrijgbaar. Kinderen van acht jaar
en ouder zijn ook welkom als lid. Zij
kunnen zich aanmelden op donderdagmiddag 16.30 uur, in het repetitielokaal, Emmaweg 22.

Bij de nieuwe ontwikkelingen zal
men ook veel aandacht richten op het
werven van jongere leden, een groep
die tijdens het Midzomerfeest al aardig
vertegenwoordigd was. Mede vanwege
de grote belangstelling kijkt Schuurman dik tevreden terug op afgelopen
zaterdag. "Zo'n geslaagd feest hebben
wij de afgelopen jaren nauwelijks nog
gehad", aldus de praeses. Het lijkt een
goed voorteken voor sociëteit Duysterghast.
JOAN KURPERSHOEK

ZANDVOORT - De Openbare Bibliotheek Zandvoort biedt
26 en 27 juni diverse afgeschreven materialen te koop aan.
Jaarlijks worden boeken, grammofoonplaten en andere materialen uit
de collectie verwijderd, zodat er nieuwe in kunnen worden opgenomen. De
oude afgeschreven exemplaren worden dan tegen geringe prijzen aan het
publiek verkocht. Zo ook op vrijdag 26
juni, van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 27 juni van 10.00 tot 14.00 uur. ,

Eigen parkeerstrook afgewezen
als oplossing camper-probleem
ZANDVOORT - Tijdens de
laatste vergadering van de
commissie van Publieke Werken is door directeur Wertheim het idee naar voren gebracht, om op de noord-boulevard een speciale strook voor
campers te reserveren. Dit zou
een oplossing moeten zijn, om
van de naar willekeur geparkéerde kampeerwagens en de
overlast die dit met zich meebrengt, af te komen. De commissie wees het voorstel echter
van de hand, omdat er nogal
wat haken en ogen aan zitten
en deze tijdelijke oplossing
ƒ56.000,- zou moeten gaan kosten.
De lange rijen campers die vooral in
het weekend op de boulevard geparkeerd staan, zijn al geruime tijd voor
veel Zandvoorters een doorn in het
oog. Enerzijds klaagt men, dat deze
toeristen, waar Zandvoort mede van
afhankelijk is, geen cent in het laatje
brengen. Een ander bezwaar is, dat dit
'wildkamperen' veel overlast met zich
meebrengt. Vooral de strandpachters
klagen over de ongeïnteresseerde houding van de badgasten, die hun afval
achterlaten, lawaai maken en de zeereep als openbaar toilet zouden gebruiken.

Het overnachten in de campers op
de openbare weg is verboden, maar
men is van mening dat de gemeente er
geen raad mee weet en de politie het
slapen op de boulevard oogluikend
toestaat. De oplossing van Publieke
Werken bestond uit een af te zetten
strook ten noorden van het Shell-station aan de noord-boulevard, met afvalcontainers en toiletvoorzieningen,
waar de campertoeristen hun voertuigen zouden kunnen plaatsen. De voorziening zou een tijdelijke noodoplossing zijn voor de duur van dit seizoen
en een investering van ƒ56.000,- eisen.
De commissie van Publieke Werken,
die over dit voorstel, dat echter nog
geen raadsvoorstel was, werd gepolst,
zag teveel bezwaren. Het bedrag werd
'erg hoog' genoemd voor een tijdelijke
oplossing, maar bovendien zou een en
ander juridisch ook problemen opleveren. De strook blijft tot de openbare
weg behoren, waardoor overnachten
nog steeds niet is toegestaan. Een echte kampeervoorziening acht wethouder Van Caspel hier niet mogelijk, in
verband met het langsrazende verkeer. Bovendien zou dit niet passen in
het huidige bestemmingsplan. Volgens een politiewoordvoerder zouden
er ook grote risico's ontstaan voor de
toeristen, die de Zeeweg moeten oversteken om op het strand te komen. Hij
vroeg zich af, in hoeverre de gemeente
aansprakelijk zou zijn.
Om voor dit jaar nog een 'camping'
in te richten, waar men wél mag sla-

pen, maar waarvoor ook de nodige vergunningen en financiën nodig zijn,
lijkt het te laat. Het agendapunt werd
afgesloten met de conclusie, dat men
het ingebrachte idee laat varen en zal
aansturen op een definitieve oplossing, waarvoor voor volgend jaar een
bedrag moet worden gereserveerd. Ondertussen probeert PW voor dit seizoen alsnog een noodoplossing te vinden.
!

Zomerconcert in \
Hervormde Kerk :
ZANDVOORT - Het Noordhollands Philharmonisch Orkest komt vanavond naar de
Hervormde Kerk aan het
Kerkplein in Zandvoort voor
een zomerconcert. Het concert
heeft een gevarieerd programma.
Op het programma staan de Ouverture Covent Garden van Haydn, het
Klarinetconcert van Mozart, het Concerto Grosso van Hellendaal en Symfonie nr. 3 van Schubert. Dirigent is
Lucas Vis, terwijl klarinettist Jacques
Meertens als solist optreedt.
Het concert begint om 20.15 uur. De
toegang bedraagt ƒ10,- of ƒ5,- voor
houders van een Pas 65 of Cultureel
Jongeren Paspoort. Kaartverkoop
vanaf 19.30 uur aan de kerk.

De Meeuwen

En dan waren er natuurlijk nog de
talrijke bestuursfuncties waarin hij
zich verdienstelijk maakte voor de gemeenschap. Om maar enkele te noemen: de Woningbouwvereniging
E.M.M., waarvan de heer Bosman
thans ere-voorzitter is, de Stichting
Geestelijke Volksgezondheid, waarvoor hij zich als voorzitter jarenlang
heeft ingezet, met het gevolg dat hij in
1982 uit handen van Commissaris Roei
de Wit de zilveren ere-medaille van de
provincie Noord-Holland in ontvangst
mocht nemen. Als erkenning voor zijn
dertigjarig lidmaatschap van het R.K.
Kerkbestuur van St. Agatha overhandigde pastoor Celophas hem namens
de parochie het ere-teken van de Orde
van Sylvester. „Ik weet eigenlijk niet
waar ik dat allemaal aan te danken
heb," zegt de heer Bosman bescheiden.
Anderen weten het kennelijk wél. Ook
waarom er morgen een straat naar
• De heer W.M.B. Bosman is achtentwintig jaar gemeentesecretaris van hem genoemd wordt...
Kr. M.
FotwBeriott
Zandvoort geweest.

vrouw
Casino, Planconsult en Verdachte
aangehouden
Caransa gaan in beroep
ZANDVOORT - De Stichting Nationale Casinospelen,
het bouwbedrijf Planconsult
uit Breda en Caransa gaan in
hoger beroep tegen de uitspraak van het kort geding,
dat nachtclub-exploitant Nees
tegen hen had aangespannen.

eigenaar op de hoogte was van een
huurovereenkomst, werd ook Caransa
bij deze zaak betrokken.

ZANDVOORT - In de Poststraat werd zaterdagmiddag
een
negenentwintig-jarige
vrouw aangehouden, die kort
daarvoor in een winkel een verdachte indruk had gemaakt.

De drie gedaagden hebben nu gezaDe uit Amsterdamse vrouw had kort
menlijk besloten 'spoedappèl aan te tevoren in een boetiek geprobeerd met
tekenen', wat min of rneer een 'snellc- een creditcard te betalen. Toen de verre' versie van hoger beroep inhoudt. koopster deze echter eens goed wilde
Naar verwachting zal dit appèl in au- bekijken, griste zij de kaart weg en vergustus behandeld worden. Men hoopt liet de winkel.
dat de uitspraak daarna snel zal volNadat zij was overgebracht naar het
Nees, exploitant van het in het oude' gen, zodat men alsnog in september bureau, meldde zich daar een man, die
Bouwes gevestigde Cecils, won on- tot de sloop van Bouwes kan overgaan. bij haar hoorde. Ook hij werd aangelangs het kort geding, door middel
houden, op verdenking van medeplichwaarvan hij de SNC en Planconsult De afbraak en wederopbouw zal in tigheid. De verdachten werden ingeslowilde dwingen, zijn huurrechten te twee fasen geschieden, eerst komt het ten.
respecteren. Door alle verwikkelingen, zuidelijke gedeelte aan de beurt, verVerder onderzoek volgt.
waarbij van belang was of de laatste volgens het noordelijke.

Deze groepsfoto toont een team van de vooroorlogse, Zandvoortse voetbalvereniging De Meeuwen. De foto is van K. Halderrnan en stamt uit
1921.
De spelers zijn (vanaf linksboven):
Toon Koper, Gerrlt de Joode, Cor Drayer, Willem Paap, Henk de Wit, Arle
Molenaar, Steef Schulpzand, Chris Visser, Ko Halderman, Gljs Koper en
Willem Paap.

Lezers die een oude school- of verenigingsfoto ter beschikking willen
stellen voor deze rubriek, wordt verzocht deze af te geven bij liet Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo spoedig
mogelijk terug, samen met een afdruk op het zelfde formaat als hier
afgedrukt. Voor inlichtingen kan men bellen telefoonnummer 12066 of

mee.
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DE PRIJZEN
OMLAAG
Met kortingen tot meer dan 50%!

VOOR
DAMES
Tassen, div. soorten
12.75 t/m 24.75

NU

10,
15r

Slips en tanga's bedrukt 3.75

1
Sjaals

NU 3",

O

Hieronder vindt u een greep uit onze opruimingsartikelen met kortingen tot meer dan 50%.
U kunt ze in de winkel herkennen aan een rode prij'ssticker. Deze aanbiedingen gelden
zolang de voorraad strekt. Zorg dus wel dat u er snel bij bent.

VOOR
BINNEN

Pullovers 39.75,49.75
en 60-

Aluminium jaloezieën, 25 mm van 90- t/m 240.-

NU VAN

NüZ5"

EN

30rEN40r

Glanstrainingspakken
75-

Rauhfaserbehang 9.75 en
13.75

NU

Blouses 29.75 t/m 44.75

NÜ

65r T/M 170r

Gordijnstoffen, uni of dessin
van 6.75 t/m 16.75

NüZUrEN

25.-

Leuke woondingetjes o.a.
schaaltjes, potjes, doosjes en
Sport-, dieren- of kookboeken blikjes
6.75

NU

4r

NU'

Geïllustreerde kinderboeken
3.75

Zwemslips 9.75 t/m 16.75
Badpakken en bikini's
vanaf 16.75

NUVANAF

NU 8?EN10

Strandjasjes
34.75

A/\

NÜ

NüZOi

VOOR DE
JEUGD
^

NU Ir

NU,
Emaille kookpannen

29.75 NU

Kaftpapier 2.50 * CA
Vorkjes of lepeltjes per
NÜl.
6 stuks in doos.
17-Ringsband 4.75

NU

Sportpakken 65-

Sweatshirts
4975

Div. wintergarens

Sweatshirts 39.75,49.75
en 55-

ETC.

50r

T-shirts 14.75

NU

10r

Zwemslips 6.75 t/m
12.75
_
Sweatshirts 26.75, t/m
36.75

Rokjes en jurkjes 14.75 en
16.75
1 ft

NÜlUi

Jeans rugzak
18.75

VOOR
BUITEN
Surfzeilen 150- en 195-

Jacks 44.75 en 55.-

NU O"

ar os*

Nü 2ü"

20r,25i
N30

150.-

Melamine servies en bestek.
Divers zomerspeelgoed:
In grijs, blauw of rose.
rackets
^TC

1.-

Nü 5?
Baby pyjama's
10.75
Croquet-spel 16.75

Pyjama's 15.75

lOr

NU

Div.zomergarens

NU

Te huur gevraagd
GARAGE
Tel. 02507-18110.

1e dames/herenkapster
LEO'S HAARSTUDIO HAARLEM - TEL. 023-326722
AANGEB. GOEDE VERZORGING VOOR UW HOND (teef)
tijdens uw vakantie of weekend. Tel. 02507-14058.
* Alle deelnemers veel succes toegewenst tijdens het
Doe mee
rondje Vijverhut op donderGrote rommelmarkt tijdens dag 18, vrijdag 19 en zaterzwemvierdaagse, maandag 6 dag 20 juni. Drs. Judokus.
t/m vrijdag 10 juli.
* 27 en 28 juni gaat iedereen
naar de Z.O.V.-marktkramen,
want naar deze braderie daar
moet je heen. Man en vrouw,
jong en oud te zamen.
Videotheek 'Dombo'
GARAGE TE HUUR
Corn.Slegersstraat 2B
Burg. v. Fenemaplem.
Tel. 02507-12070
Tel. 14534.
1 film ƒ 5117,50 p.d.
GARAGE TE KOOP GEVR
5 films ƒ 25 p.week
omg v. Fenemaplein.
Verhuur movie-boxen.
Tel. 18556.
GARAGE/AF TE SLUITEN
RUIMTE tijdelijk te huur gevr.
voor opslag. Tel. 13226,
b.g.g. 023-244273.
GARNALEN TE KOOP GEVRAAGD. Tel. 12325.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
* Help de Polen. Stuur eens v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
een voedselpakkel! Geen per week. Corn. Slegersstr.
adres? Dat hebben wij voor u! 2b, tel. 02507-12070. Inl.: tel. 02907-5235.
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen.
Tevens wit-, schilder- en behangwerk. Vraag vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-339793.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
• Bij plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
* Wonmgruil. aangeboden 2k.flat, Centrum. Gevr. eengezinsworiing huur of evt. koop
Tel. 14788, na 18 uur.
* Te koop sportfiets, 10 versnellingen, goed onderhouden, prijs n.o.t.k. Tel. 17794.
* Te koop trap, 28 treden,
ƒ95. Tel. 17085.
* Te koop vrolijke grasparkiet + kooi en benodigheden, j
vaste prijs ƒ30. Tel. 14643.

O *7 C

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub.
in alle stijlen, ook Mechels en
Henry II. Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
02520-20993. Koopavond.
* Hulp gevr. voor invalide
dame. Tel. 17084.

Jachtig bestaan?
Neem een tijd voor een
tussendoortje!
Elke middag van 14-18 uur
een kop thee + broodje
kaas voor ƒ 350

* Z.O V. bstaat niet uit streBroodje Burger
bers maar uit hard werkende
Schoolstraat
4. Tel. 18789.
leden. Dat kunt u zien op de
bradene of jubileummarkt * Joop, Jelle, Jaap, Hans,
met 35 kramen, 27 en 28 juni Dirk sterkte en succes na de
ongevraagde willekeurige teWONINGRUIL Aangeb.: gr. leurstelling bij bevordering, 1
5-kam. eengez hoekh. m. juni 1987.
c.v., tuin zuid, schuur enz., * Officieel is het nu zomer,
rust. str., Haarlem-Meerwijk en ook dan is er veel te beleGevr.: 3-kamerwoonr. m ven bij de Verg. Vrouwen van
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel. Nu. Wordt lid of bel eens met
voor 11 uur: 023-330085.
nr. 14462.

TE HUUR STACARAVAN,
8x3 m, in mooie beboste
omg. Hardenberg
(bij Slagharen), 200 m2 tuin, tv., ijskast,
toilet enz. Tel. 12658.
Te koop BROMFIETS, BOXER
2. Tel. 19287, na 18 uur.
•* Te koop crossfiets met zijwieltjes, kind kan er op rijden
van ± 1 '/> tot 5 jaar, ziet er
zeer goed uit, pr. ƒ50. Tel.
18990.
* Te koop eiken eettafel,
rond, ƒ95. Tel. 14104.
* Te koop Fasto geiser; Philips afzuigkap, oude koelkast
ƒ50. Tel. 18690.
* Te koop gevr 2 luxe rolgrodijnen, lichte kleur, mt
160x180,
1.85x1.45. Tel.
19423.
* Te koop gevraagd diepvrieskist, 200 liter. Tel. 13952.
* Te koop gevraagd 2ehands herenfiets in berijdbare
staat. Tel. 02507-17405.
TE KOOP GEVRAAGD
GARAGE OP DE SCHELP.
TEL. 15569.

Gratis
Woninggids van Zandvoort

wtl U t makelaars o.g.

Tel. 02507-12614
* Oppas gezocht voor tweeling van 9 maanden, woensdag en vrijdag van 8-17 uur.
Tel. 14843, na 19 uur.
* Oude ansichtkaarten te
koop gevr. Ook kaarten van
Nederl. ter ruiling aangeboden. Tel. 023-377405.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

NVM

* Schoenen, drop, eieren,
kaas, horloges, donuts, wijn,
ijs, vis. Dit is een klein gedeelte wat er is. Komt u kijken op
onze Jubileummarkt. Z.O.V.
TE HUUR: gem. 2-kam.app.
en gemeub. kamers.
Tel. 16505.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onderhoudswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.
* T.k. '/2 jr oude stereo equalizer, 5-bands, zilverkleurig,
evt. spelend te horen, merk
Phonic, met aansluitingsnoeren, pr. ƒ75. Tel. 16461.
* T.k. 2 luidspr. boxen, 2weg, merk Weltklang, 25
watt, per 2 st. ƒ 60. Tel. 12314.
T.k. 6 eik. eetk.st., antiek, leer;
gr. eik. uitschuif taf., als nw;
blank slpkam.ameubl. + 21pers. kantelbed, 1 m breed.
Keesomstr. 483. Tel. 12599.
* T.k. aquarium,
60x30,
compl., ƒ 125; 20 vierkante
meter grenen vloerdelen
ƒ 100. Tel. 17862.
* T.k.a. klein orgel, Yamaha,
4 octaven, met stoeltje, ƒ 150.
Tel. 61241.
TUINMAN HEEFT NU TIJD
voor al uw tuin-, straat- en/of
hekwerk. Tevens levering alle
materialen. Vraag vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-327867.
* Vanavond een rondje Vijverhut, u komt toch ook? Het
hele dorp is er van 19 tot 22
uur. Gezellig!!!
Voor al uw

TE KOOP GEVRAAGD:
inlijstwerk
antiek grootmoeders tijd;
Kunst en Antiekhandel
kleingoed en meubels, nette „West-Nederland"
inboedelgoederen,
boeken
Tel. 17248
etc. Tel. na 18 uur: 17248.
Ook gevestigd op de „Zand* Te koop jongensfiets, Ga- voortse Antiekmarkt", Dorpszelle, i.z.g.st., leeftijd vanaf 7 plein 2. Dagelijks geopend.
jaar, ƒ 150. Tel. 023-287716.
* Wegens verhuizing te
* Te koop judopak, 13-14 jr, koop wasdroger, AEG, in priƒ 35; blanke rotan stoel ƒ 25. ma staat, ƒ200. Tel. 16791.
Tel. na 18 uur 16242.,
* Welke donateur of vriend
* Te koop kinderbureau + van de Operette Ver. kan ons
boekenkast ƒ 45. Tel. 13193. helpen bij onze haringkraam
* Te koop lits-jumeaux -t- 2 op de jubileummarkt, 27/28
nachtkastjes en kast, ƒ 150. juni. Tel. 13840.
Tel. 14718.
Werkende jongeman zoekt
WOONRUIMTE
* Te koop opklapbed ƒ45. geschikte
voor perm. Tel. 14356.
Tel. 12245.

70;

-Echt WaarVoorJe Geld.

NU O.
Gevraagd met spoed.

NU

HEMA

Nül2?5
Emmersetje

2 r EN 3 r NU 20?

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

8.-

Grasmaaimachine 97.50

NU TOT
VOORDEEL

5

Jeans 27.75,
t/m 44.75

NU

* Wie wil er voetbal en/of
speurneuzen plaatjes van Panini ruilen? Tel. 17419.
* Wilt u volleyballen op niveau in competitieverband?
Sporting O.S.S. kan u dat bieden. Tel. 15609/15556.

* Woningruil voor 2 pers. gezpcht i.y.m stage, 1 sept. tot
eind juni, max. ƒ 500 p.m. Tel.
01180-26816.
* Te koop salonkast; div. inboedel, weg. verh., t.e.a.b.
Tel. 15393, na 18 uur.

5 REGELS

* Te koop z.g.a.n. surfpak,
mt S, ƒ75 + surfschoenen
ƒ25. Tel. 02507-12158.
* The Buffalo's en Kabouters? Kan dat samen? Ja! per
1 sept. Inl. C. M. Kramer, tel.
14244.

Zandv. z. kl. zomerhuis,
kam., k.d.t., ƒ495 p.m.,.éxc!
+ borg. v. een werkend pers
.v. perm. Na 19 uur: tel. 13453
* Te koop set golfstokken,
houten en 3 ijzeren, tevens 5
golfballen, z.g.a.n. Tel. 18698

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander hulsraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
Te koop br u id8
*
3 B i mo d . 9 a 1 o n t a
T e
r ie t en s t ae 1

i a p 0: n J m kt e
ie 1 1 e u
i . 0 2 0 - 11 1 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTACT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)'
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:'
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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gteeds \ninder verscholen
de huizenrij aan de
0dhoevedorpse Stevinstraat,
Van Beek Graphic Art
Jpplies. Nog~maar enige weLH geleden nam het'bedrijf
LII gloednieuw futuristisch
«end gebouw Jn gebruik. De
roei blijft etbij de leverancier
au grafische materialen in
itten. Telde Van Beek aan het
egin van de jaren zestig nog
clit personeelsleden, inmidels zijn dat er honderdtien,
erspreid over diverse vestiingen. Algemeen directeur
j,tfip over het bedrijf dat
Ireitner nog van materialen
loorzag: "Het gaat erom dat de
nensen weten dat je een speiialist bent."
ctiter

Directeur Van Beek Graphic Art Supplies:

'Iedereen die een potlood vast
kan houden is een prooi van ons'

Om in de pas te lopen met de technische ontwikkelingen werd drie jaar geleden een HTS-er aangetrokken die
zich met de verkoop van de ontwerpcomputer bezighoudt. In die tijd ontstond Van Beek Technidata, inmiddels omgedoopt tot Van Beek Nemographic (men werkt nu samen met een
aantal andere Europese specialistten
op dit gebied). De heer Nip over ontwerper en ontwerp-computer: "Daar
zal men zeker in de toekomst niet buiten kunnen. Ik bespeur bij een groot
aantal mensen nog een bepaalde
angst. Maar dat had je ook bij de
komst van de plakletter. Toen zei men
: nu is het vak kapot. Nu zeggen veel
art-directors ook: daar gaat m'n creativiteit. Ze moeten er gewoon mee werken, dan zien ze vanzelf dat er veel
meer mogelijkheden bij komen."

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Om goed op de hoogte te blijven bezoekt directeur Nip vakbeurzen over
de hele wereld. "Beurzen waar je met
altijd met belangrijke nieuwtjes vandaan komt", is zijn ervaring, "maar je
houdt de ontwikkelingen in ieder geval in het oog."

foen E.Nip bij Van Beek Graphic
$ Supplies binnen stapte, het was
950, had hij geen enkele ervaring in
U grafische wereld. De schoonzoon
ran Van Beek is oorspronkelijk afoinstig uit de rijwielbranche. Maar
osls hij zegt 'handel 'is handel' en dan
naakt het niet uit of er een viltstift of
,ei> spaak over de toonbank moet
'i&n. Toen grootvader Van Beek beOn was hij trouwens ook niet echt
net de handel en wandel van grafici
in kunstenaars vertrouwd.
Hij startte in 1895 met het beletteren
ren bakkerskarren in Amsterdam en
ietrok een pand in de Jacob van Camlenstraat. Al snel had Van Beek in de
raten dat, wilde zijn nering een succes
vorden, hij zelf olieverf moest gaan
mporteren. Maar hij zocht het ook in
;e verkoop van bijvoorbeeld linnen en
jenselen. Dat nu kwam een aantal
Mofdstedelijke kunstenaars goed van
jas. De toentertijd opgang makende
Wisterdamse Joffers, een gezelschap
Joor het impressionisme aangestoken
vrouwelijke kunstenaars, begon haar
inkopen bij Van Beek te doen. En van
de Amsterdamse stadsgezichten specialist bij uitstek, Breitner, is bekend
dat hij zich regelmatig in deze zaak
vertoonde voor de aanschaf van penselen.

wordt gedaan. Dit apparaat ondervindt in toenemende mate belangstelling van ontwerperszijde.

Personeel
Ook van zijn personeelsleden eist
Nip dat ze weten waarover ze praten.
De meesten van hen hebben dan ook
een grafisch achtergrond. "Dat moet
wel, anders kun je niet op een lijn met
de klant praten. Ook in de winkels
streven we ernaar mensen in dienst te
nemen die iets van het grafische vak
af weten. Het gebeurt tenslotte wel dat
er klanten binnen komen die niet precies weten wat ze hebben moeten. Dan
moet je ze toch juist kunnen adviseren."

• Directeur E.Nip]
van, Van Beek
Graphic Art Supplies: "Je moet!
studenten goed
laten
weten
waarin je gespecialiseerd bent.
Dan weten ze je
later ook te vinden."

ders aangepakt. Men richtte zich op een speciale vertegenwoordiger voor
toekomstige afnemers, door academies in dienst.
te bezoeken. De studenten werden binVan Beek Graphic Art Supplies is
Tot de tweede wereldoorlog bleef nen gehaald door hen aantrekkelijke
inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf
Van Beek, inmiddels present op de kortingen voor te schotelen.
met 110 mensen en vijf winkel-vestiStadhouderskade, dé winkel waar
Mede door deze vorm van reclame gingen (in Amsterdam (2), Rotterdam,
| kunstenaars hun materiaal insloegen.
i Daarna werden de zaken ietwat an- heeft de naam 'Van Beek' na de oorlog Den Haag en Eindhoven). Er zijn vier
opgang gemaakt. "Je moet studenten poten waarop de zaak rust; tekenmagoed laten merken waar je in gespecia- teriaal, meubilair, reprografie en ontliseerd bent,"aldus de algemeen direc- werpcomputers. Men kan de afnemers
teur, "Als ze dan later bij een reclame- dan ook een uitgebreid pakket aan
bureau komen, weten ze je ook te vin- materialen aanbieden. De ontwerpden." Zijn klanten omschrijft hij als studio's, reclamebureaus maar ook
'aardige mensen waarmee het prettig technische tekenkamers kunnen een
werken is' Nip:"Dat geldt zowel voor keuze maken uit uiteenlopende prode ontwerper als de kunstschilder. Dat dukten als ontwerpcomputers en afpubliek vond ik een hele verbetering wrijfletters. Om met Nip te spreken:
ten opzichte van de klanten die ik in "Iedereen die een potlood vast kan
de vorige branche bediende." De bu- houden is een prooi van ons. Alles wat
reau-wereld zelf wordt overigens ook gepubliceerd wordt moet tenslotte
regelmatig bezocht. Daar heeft men eerst getekend worden."

Academies

Weerman'. Henk van Dorp:

'Pelleboer heeft zendingswerk
verricht voor de weermannen'

naai praat je tegen leken, daar moet je halve het KNMI, ook een aantal amatenminste vanuit gaan. Je weet niet teurs zich bezig. Sommigen doen dit
wat het publiek wel en niet begrijpt. als hobby, anderen schrijven de weerBilt en deels in de studio te Hilversum
berichten voor kranten of lokale omZo zitten we met het weer vast aan roepen. Hoe betrouwbaar zijn deze
of op het KNMI op Schiphol. Dit is
voor hem de meest vertrouwde werk- steeds terugkomende termen zoals voorspellingen? Henk van Dorp:
plek. Als luchtvaartmeteoroloog werkt hoge drukgebied en lage drukgebied. "Sommige amateurs hebben redelijke
hij al jaren op Schiphol, maar door het Is dit nu wel of niet begrijpelijk? Soms apparatuur en flink wat ervaring en
televisie-werk lijkt daar nu enigszins ga je er vanuit dat een bepaalde ,term inzicht. Dan kunnen ze behoorlijk bewel bekend is, maar als je dan later om trouwbare voorspellingen doen. Menverandering in te komen.
je heen vraagt wat het betekent, blij- sen die veel buiten zijn en vaak naar
ken veel mensen daar geen flauw be- de lucht kijken, zoals boeren bijvoordoor Monique Gouwerok
nul van te hebben.
beeld, kunnen ook heel redelijk het
weer op de korte termijn voorspellen.
Het is natuurlijk wel mogelijk om Minder betrouwbaar wordt het als ze
"Op de dagen dat ik de weerberichten op de televisie doe, werk ik ook op iedere term uit te leggen, maar dan het weer voorspellen voor vier dagen
het KNMI in De Bilt. 's Avonds moet ben je niet op tijd klaar. Bij het NOS- later of langer. Ook opmerkingen als:
ik naar de studio en op de overige da- journaal zitten we vast aan anderhal- we hebben een strenge winter gehad
gen zit ik hier op Schiphol. Als ik door- ve minuut. Daarin moet in ieder geval dus het wordt een mooie zomer en fa•ga met het televisiewerk, ik zit nu nog het weer van de vorige dag aan bod beltjes over zwaluwen en dergelijke
'in mijn proefperiode van twee jaar, zal komen, het weer elders en het weer dat kun je afdoen als onbetrouwbaar".
ik hoogstwaarschijnlijk meer tijd door er aankomt. Als het even kan, probeOm het weer te kunnen voorspellen
-gaan brengen op het KNMI in De Bilt. ren we er zoveel mogelijk uitleg tussen
Daarom moet ik er nog goed overna- te wringen, maar dat dat niet altijd hoef je, volgens Henk van Dorp, lang
fdenken of ik hier mee doorga want ik lukt is wel duidelijk. Om onder dit pro- niet altijd een meteorologische opleiwoon in Hoofddorp en dat heen en bleem uit te komen, lijkt het me leuk ding gevolgd te hebben. Met veel inweer rijden vind ik toch wel knap ver- om weerberichten te maken voor een zicht en ervaring kom je voor de vooriets meer gespecialiseerde doelgroep, spellingen voor een paar uur, al een
moeiend", zegt Henk van Dorp.
bijvoorbeeld voor zeilers en surfers". heel eind. Wel meent hij dat de opleiVoor het televisiewerk bij het NOSding meer status aan het vak van de
Wat Van Dorp lichtelijk irriteert bij meteoroloog heeft gegeven.
journaal werd Van Dorp gevraagd.
de
tv-uitzendingen
is
dat
het
publiek
"De nieuwe aanpak met weermannen
Van Dorp:"Vroeger waren weers•erbij was nog in een experimenteel sta- zich meer lijkt te interesseren voor de
;jlium", vertelt hij. "Een KNMI-mede- vorm dan voor de informatie. "Zelf voorspellers kofiedikkijkers. Daar had
' tferker, die de contacten met de NOS voel ik me altijd meer aangesproken niemand vertrouwen in. Tegenwoort>jiderhoudt, vroeg me of ik iets voor tot kranten en programma's die veel dig moet je, om bij het KNMI het weer
"dat televisiewerk voelde. Zij hadden al informatie geven. In welke vorm die te mogen voorspellen, opgeleid zijn.
een aantal medewerkers gescreend, informatie tot mij komt, vind ik min- Het is wetenschappelijk werk gewormaar de NOS vond daar niemand bij der belangrijk, maar bij heel veel men- den en daardoor hebben mensen iets
van hun gading. Het leek mij wel leuk sen blijkt dat juist andersom te zijn. meer vertrouwen gekregen in de
-dus heb ik ook meegedaan aan de Jammer", zegt hij.
weersvoorspellingen. Het heeft de meteorologen ook meer status gegeven,
screentest".
maar dat is niet altijd terecht. Ook
"•- Een carrière als tv-meteoroloog
zonder opleiding kun je goed zijn. Pel• heeft hij nooit geambieerd. "Het was
leboer zat vroeger ook bij het KNMI,
In
tegenstelling
tot
veel
andere
meer uit louter nieuwsgierigheid dat 'weermannen', die op school al op maar hij mocht niet officeel als meteo.-ik meedeed", zegt Van Dorp. "Boven- amateuristische wijze het weer voor- roloog voor de radio naar buiten tredien leek het me wel leuk om eens op spelden, is het weer voor Henk van den omdat hij niet was opgeleid. Pelle,pen totaal andere wijze met het weer Dorp
is voor zichzelf begonnen en gegeen jeugdliefde. Hij besloot na boer
otn te gaan, maar als een echte ommeniet nu veel aanzien bij het publiek.
de
HBS
het
ruime
sop
te
kiezen
en
zwaai in mijn carrière heb ik het nooit ging naar de Hogere Zeevaartschool. Zijn werkwijze sprak het publiek
gezien".
aan, waardoor er veel naar hem
Na enkele jaren op een koopvaardij- enorm
geluisterd
werd. In feite heeft het
. Henk van Dorp vond het presenta- schip meegevaren te hebben, werd NOS-journaal, wat de presentatie be• tiewerk in het begin flink tegenvallen. duidelijk dat de zeevaart niets voor treft, de weg van Pelleboer gevolgd. Hij
~ "Ik heb het er nog wel moeilijk mee", hem was. "Het weer vond ik altijd al heeft zendingswerk verricht".
• bekent hij. "Het gaat allemaal nog wat een interessant verschijnsel en op de
• sfroef, ik sta er niet echt losjes bij. We zeevaartschool had ik het een en ander
• hebben wel een korte cursus gehad aan meteorologie gehad. Toen ik bij
"voor tv-presentatie, maar dat veran- het KNMI terecht kon, heb ik dat ge. dert weinig aan je houding. Het blijft daan. Eerst een poosje als waarnemer
bij het KNMI op Schiphol en na een
Volgens Van Dorp is het weer voor
»een spannende aangelegenheid". '
bedrijfsopleiding en een aantal cur- iedereen belangrijk. Dat velen zich er
j De weerberichten bij" het NOS-jour- sussen kwam ik succesievelijk achter voor interesseren, blijkt wel uit de tele• naai moeten duidelijk en in eenvoudi- de balie bij de Luchtvaart Meteorolo- foontjes die het KNMI dagelijks krijgt.
; ge bewoordingen verteld worden, zo- gische Dienst terecht. Aanvankelijk Hoewel het niet de bedoeling is, wor'. dat het voor iedereen begrijpelijk is. betrof het nog voorlichtingswerk- den de luchtvaartmeteorologen regel•.Van Dorp vond dat geen makkelijke zaamheden, maar later kon ik aan de matig gebeld door mensen die willen
^ opgave, vooral omdat hij als lucht- slag als meteoroloog. Het weer boeit gaan zeilen, een fietstocht organiseren
" vaartmeteoroloog gewend is om in me wel, maar een liefhebberij is het of filmopnamen maken. Iedereen wil
• vaktermen te praten. "Als je met colle- niet van me", aldus Van Dorp.
graag weten wat voor weer het wordt,
• ga's over het weer praat, kun je in twee
maar vooral voor bedrijven zijn de
| woorden iets uitleggen. Bij het jour- Met weersvoorspellingen houdt, be- weersverwachtigen van belang.

H. ENK VAN DOEP brengt zijn
werktijd deels door op het KNMI in De

Zeevaart

Commercieel

Het bedrijf kwam in 1967 naar Badhoevedorp. Gedwongen door ruimtegebrek en het ontbreken van genoeg
parkeerruimte zocht het zijn heil in de
Jan van Gentstraat. Op deze stek bleef
Van Beek in totaal acht jaar. De verdere groei van het bedrijf leidde tot de
bouw van 'het rode pand', in de Stevinstraat."Het was allemaal op het
nippertje" weet Nip nog, "we werden
echt gek van het gebrek aan ruimte.

'verdubbelde. Men beschikt nu over in
totaal 6000 vierkante meter aan kantoor- en magazijnruimte. Het nieuwe
pand bevat een grote showroom waar
ondermeer tekentafels,
schrijfbureaus, lichtbakken en tekenmachines
pronken. Er is ook een demonstratieruimte ondergebracht waar alles over
de ontwerpcomputer uit de doeken

In de toekomst is het de bedoeling
dat van Beek Graphic Art Supplies
zich nog meer richt op de verkoop van
materialen in de technische tekensector. De automatisering in de technische tekenkamer rukt op. "Ook op dat
gebied kunnen we onze kracht bewijzen door een goede service te verlenen.
We weten dat we niet de goedkoopste
zijn, maar uiteindelijk is men toch beter uit. En daar gaat het om."

We hebben in die tijd nog een extra
pand op de Sloterweg gehuurd om de
buik-voorraden op te slaan."
Maar verleden jaar bleek het bedrijf
al weer uit zijn jas te zijn gegroeid. Aan
de Stevinstraat is een fraai futuristisch ogend bedrijfspand verrezen,
waardoor de oppervlakte meer dan

Bij de verschillende
omroepen was het al een
.bekend verschijnsel: een
vaste weerman die wekelijks terugblikte op het
weer en voorspellingen
deed voor de komende
week. ledere weerman
deed het op zijn eigen

In het 'oude' pand in Badhoevedorp
is het al jarenlang de gewoonte dat
bepaalde klanten grote voorraden zelf
af komen halen. "Dat is zo gegroeid.
Ook mensen uit Hoofddorp, Haarlem
en andere plaatsen uit de omgeving
weten dat we hier zitten." De 'balieverkoop' blijft in het genoemde gebouw gehandhaafd. Dat brengt ons op
de concurrentie. Die blijkt in de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral
de plaatselijke handelaar in tekenmaterialen betekent een geduchte mededinger in de strijd om de creatieve
klant. "Daar hadden we in de zestiger
jaren absoluut nog geen last van", vertelt Nip, "Maar nu hebben veel plaatselijke zaken een goed assortiment.
Iemand uit Almelo gaat nu niet meer
naar Van Beek. Dat is logisch."

m'anier, de een gaf er een
cijfer bij, de ander mocht
steevast een verzoekplaatje aanvragen. De
formule was simpel,
maar werd door het publiek gretig beluisterd.
Ook het NOS-journaal
koos enige tijd geleden

voor deze persoonlijke
aanpak, het nieuws heeft
nu zijn eigen 'weermannen'. Henk van Dorp is
één van de KNMI-medewerkers die twee maal
per week de weersvoorspellingen voor het journaai doet.

• Weerman Henk van Dorp: "Het valt niet mee om iets aan leken uit te leggen, als je gewend bent om in vaktermen te
praten".

"Veel bedrijven zijn voor hun werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden. Stel, je wilt een weg
asfalteren of filmopnames maken, dan
wil je toch weten of het nog gaat regenen. Deze bedrijven kunnen in feite
nergens terecht. Het KNMI heeft een
speciale dienst voor de luchtvaart en
ook aan de scheepvaart wordt veel
aandacht geschonken, maar bedrijven
of instellingen zullen het moeten doen
met de weerberichten op het journaai**, aldus Henk van Dorp.
Sinds kort is er een dienst opgericht,
Meteo Consult genaamd, die tegen betaling de weersverwachtingen bijhoudt voor bedrijven. Het KNMI mag
dit niet tegen commerciële tarieven
doen omdat het een overheidsinstelling is. Meteo Consult staat nog in de
kinderschoenen, maar gaat volgens
Henk van Dorp een gouden toekomst
tegemoet. "In het buitenland zijn dergelijke bedrij yen al verder doorgevoerd
en daar draaien zij prima. In Amerika
stelt de overheidsdienst helemaal niets

Folo Willned Overwater

voor, daar hebben de commerciële
weerstations de overhand", zegt hij.

hadden we een flinke storm in ons
land. Het KNMI had vierentwintig
uur ervoor al gewezen op de mogelijkDe particulier heeft overigens geen heid van storm en met name de surfers
belang bij dergelijke commerciële een waarschuwing gegeven. Toch zijn
weerdiensten. Zij zullen het voorals- er een aantal surfers en zeilers in de
nog moeten doen met het KNMI en problemen geraakt. En zelfs Noraly
het legertje amateurs dat zich met de Beyer zegt bij de aankondiging van de
voorspellingen bezighoudt. "Voor de weerberichten: 'En waar kwam die onparticulier is het weer natuurlijk ook verwachte storm nu plotseling vanniet zo verschrikkelijk belangrijk, zegt daan"?
Henk van Dorp. "Mensen kunnen er
alleen nog wel eens chagrijnig van
Dat er flink gemopperd wordt op het
worden. Als het mooi weer is, hoor je weer m deze weken is wel begrijpelijk.
niemand klagen, maar zolang het Vooral voor vakantiegangers is het te
weer niet meezit, zoals nu het geval is, hopen dat het wat warmer en zonniger
lopen mensen voortdurend te kanke- gaat worden.
ren."
Laatste vraag aan de KNMI-er: MoVan Dorp vindt dat het publiek ook gen we nog wat verwachten van deze
niet altijd even nauwkeurig naar de zomer?. Van Dorp: "Daar kan ik heweerberichten luistert. "Veel mensen laas geen uitspraken over doen want
onthouden wat ze horen willen, bij- op de lange termijn zijn dergelijke
voorbeeld hoeveel graden het morgen voorspellingen nooit betrouwbaar. Ik
wordt, maar de rest gaat langs ze heen. weet alleen dat het vanaf 27 juli straVooral waarschuwingen worden nog- lend zomerweer is want dan ga ik zelf
al eens genegeerd. Enkele weken terug op vakantie".
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Het wordt eindelijk toch nog zomer

eek

ZANDVOORT - Eindelijk was het dan weer eens zover. Maandag konden de kinderen zich
weer eens vermaken in het zwinnetje, terwijl vader of moeder tussen het bruinen door even
kwam kijken. Voor het gevoel was het de warmste dag sinds 'tijden', waarvan velen gebruik
maakten om het strand op te zoeken.
's Morgens reed een lange file auto's richting Zandvoort en nadat iedereen een plekje aan zee had gevonden, was het weer ouderwets druk. De strandstoelen
werden eindelijk weer eens goed benut en de terrassen
liepen flink vol met toeristen. Gelukkig bleef de zon die

dag lang aan het firmanent, zodat men het er uitgebreid
van kon nemen. De laatste dagjesmensen vertrokken
dan ook pas 's avonds laat. Voordeel was dat de file op de
Zandvoortselaan op dat moment al was opgelost.
Foto: Bram Stijnen

PvdA-raadslid negeert verzoek van
overige fracties om op te stappen

Het 'uitlekken' van de informatie
over de tot nu toe achter gesloten deuren behandelde bouwplannen, heeft
binnen de Zandvoortse gemeenteraad
tot flinke beroering geleid. Schending
van de plicht tot geheimhouding
wordt hoog opgenomen, omdat de mogelrjkheid van herhaling het besturen
van de gemeente ernstig zoubemoeilijken. Alleen het CDA was echter mild
in haar oordeel en aanvaardde de excuses van Kuijken. Het PvdA raadslid
benadrukte dat schending van deze
plicht wat hem betreft niet meer zal
voorkomen.

persoonlijke bemoeienis, zijn persoonlijke overtuiging en integriteit. In het
voorjaar van 1986 had hij bij een - hem
bekende - wethouder in Haarlem aangedrongen op verkoop van de grond,
met de mededeling dat deze voor Zandvoort noodzakelijk was voor sociale
woningbouw. Volgens Kuijken bedroeg de boekwaarde in die tijd
ƒ840.000,- en kon Haarlem de Clarakliniek voor ƒ1,2 miljoen verkopen aan
een projectontwikkelaar. Uiteindelijk
kwamen Zandvoort en Haarlem tot
een accoord, met een verkoopprijs van
ƒ750.000,-. "De argumenten bij verkoop zijn altijd geweest sociale woIn de verklaring die hij dinsdag af- ningbouw", aldus Kuijken. Hij stelt
legde, stelt Kuijken, dat zijn handelen daarbij, dat in een besloten zitting van
niet los gezien kan worden van zijn de commissie voor Publieke Werken

wer
werd
medegedeeld, dat
dat de
de grond
grond voor
voor
d medegedeeld,
ƒ1,4 miljoen zou worden doorverkocht
aan een projectontwikkelaar, die
daarbij af zou zien van bepaalde verworven rechten op de grond van het
voormalige 'Huize Sterre der Zee'.

Hoewel
Hoewel sommige
sommige fracti
fracties moeite
hadden een hard oordeel te vellen, in
verband met de 'persoon' Kuijken,
aarzelde met uitzondering van het
CDA geen van hen, om dit handelen
sterk af te keuren. Binnen de Partij
van de Arbeid heeft het handelen van
Kuijken: "Ik heb in de commissie Kuijken tot grote beroering geleid.
wat verbijsterd opgemerkt, dat, hoewel ik zeer gelukkig was met de aankoop, ik deze opzet politiek en bestuurlijk niet kon onderschrijven en sterk Volgens PvdA-fractievoorzitter Ineke
afkeurde. Ik ben van mening, dat hier van de Storm zien de overige leden van
onder voorwendsel van sociale wo- deze fractie, in tegenstelling tot Kurjningbouw bij een buurgemeente, die ken, de kwestie van de schending
daar begrip voor toonde, een accepta- apart van de discussie rond de Clarakbele prijs werd bedongen van liniek. De fractie 'heeft het standpunt
ƒ750.000,-. Dit terwijl Haarlem het in te nemen, dat zij het gedrag van de
toch kon verkopen voor 1,2 miljoen heer Kuijken, niet kan goedkeuren',
gulden". Nadat de raad in april beslist aldus Van de Storm. Men is van mehad over de aankoop, terwijl 'over alles ning dat hij andere wegen had moeten
wat daar annex was, angstvallig niet bewandelen.
of nauwelijks werd gesproken', heeft
Kuijken een afweging van belangen
"Het gaat niet aan, dat een raadslid
gemaakt en de Haarlemse wethouder van welke partij ook, buiten alle geingelicht. "Ik heb toen mijn plicht tot bruikelijke partijen om, zich meldt bij
geheimhouding ondergeschikt ge- de wederpartij in onderhandelingen,
maakt aan'mijn persoonlijke integri- om aldaar zijn gemeende gelijk te hateit".
len". Als ieder raadslid dergelijke overwegingen zou kunnen maken, bij elke
Pim Kuijken geeft toe, dat 'de juiste zaak waar geheimhouding op rust,
weg geweest zou zijn, eerst alle legale zou volgens de fractie het functionewegen te bewandelen'. "Dat ik deze ren van zowel college als raad in ernweg niet heb bewandeld, betreur ik en stige mate worden belemmerd.
bied hiervoor de Gemeenteraad van
Vervolg op pagina 3
Zandvoort mijn excuses aan".
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Vooruitzichten realisatie accommodatïeplan zijn erg gunstig

Gezellig op
Stichting start met fondswerving circuit markt Z.O.V.

ZANDVOORT - Woensdagmiddag werd in het World Trade Centre te Amsterdam de
Stichting Nieuwe Accommodatie Circuit gepresenteerd, die
een dag eerder was opgericht.
De stichting heeft ten doel, het
in 1986 opgestelde accommodatieplan voor het Zandvoortse.circuit te realiseren, de daarvoor benodigde fondsen te verwerven als mede de exploitatie
van het nieuwe circuit voor te
bereiden. De verwachtingen
ten aanzien van de realisatie
zijn uitermate gunstig, en men
is ervan overtuigd dat de
Grand Prix weer naar Zandvoort terug kan keren.

plan zijn gebaseerd op een brede ondersteuning van de overheid, zowel op
plaatselijk, provinciaal als op landelijk
niveau, als ook van alle betrokken
auto- en motorsport-organisaties en
het bedrijfsleven. Er zijn positieve verwachtingen, ten aanzien van de haalbaarheid van het accommodatieplan,
deels gebaseerd op genoemde steun
van Rijksoverheid en bedrijfsleven. In
de Baad van Beheer zijn zowel de Kamer van Koophandel te Haarlem, de
-Vereniging RAI als Philip Morris Holland B.V. vertegenwoordigd.

De investeringskosten voor het nieuwe circuit zijn begroot op ƒ34 miljoen.
Het accommodatieplan omvat een ingrijpende wijziging van het baantracê
en een totale vernieuwing van de gebouwde accommodaties. Uitgangspunt daarbij is volgens de stichting, dat
het circuit voor een multi-functioneel
gebruik geschikt is en het baantracê
voor zoveel mogelijk toeschouwers te
De stichting en het'accommodatie- overzien. Gesteld wordt, dat topevene-

Nieuw casino krijgt toren
van zeventig meter hoog
ZANDVOORT

-

Op

de te komt een restaurant en onder het

plaats van het oude Bouwes
komt een nieuw hotel te staan,
met een toren van zeventig
meter hoog. Deze toren, die
naar boven toe smaller toeloopt, bevat in totaal honderd
dertig hotelunits, verdeeld
over vijfentwintig woonlagen.
Directeur Wertheim van de
Dienst Publieke Werken toonde tijdens een extra'ingelaste
commissievergadering de aanwezige raadsleden een maquette van het gebouw. Zij
konden instemmen met de
verdere ontwikkeling van dit
bouwplan.
De hoteltoren wordt bijna recht voor
de Kerkstraat gebouwd. Het publiek
dat vanuit deze straat naar het strand
loopt, kan kiezen uit een route over
het Badhuisplein langs de nieuwbouw
of door een passage schuin onder de
toren. In deze passage zullen een aantal winkeltjes gevestigd worden. De
rest van het gebouw, het zuidelijke gedeelte, zal lager worden opgebouwd
dan het huidige Bouwes. Aan de boulevard-zijde zullen twee bouwlagen te
zien zijn, waar de kantoorruimtes
worden gevestigd. Hierin vindt ook de
speelzaal zijn uiteindelijke plaats, echter op de begane grond, in tegenstelling tot de eerdere plannen om deze
weer in het souterrain te vestigen. Ook
zullen er op dezelfde verdieping enige
winkeltjes geopend worden. Op de begane grond van het noordelijke gedeel-

gebouw is een parkeergarage gepland,
met voldoende ruimte voor honderd
auto's.

De toren wordt in principe gebouwd
als hotel. Indien de exploitatie hiervan
echter onmogelijk blijkt, kan de bestemming ook veranderd worden in
een appartementengebouw.
Volgens wethouder Van Caspel vereist deze locatie een hoogwaardig en
deskundig ontworpen gebouw. De bebouwing moet zodanig zijn, dat er een
betere samenhang komt tussen de
Strandweg en de dorpskern. Een en
ander is ontworpen door architect A.
Bonnema, recent prijswinnaar van
een ontwerpprijsvraag voor kantoren
te Rotterdam. Directeur Wertheim
was ook vol lof over het ontwerp, terwrjl burgemeester Machielsen benadrukte dat er tempo gemaakt moet
worden in de verdere ontwikkeling
van'de plannen, en dat de gemeente
begrip moet hebben voor mensen, die
met dergelijke initiatieven bezig zijn.
De Provinciaal Planologische Dienst
heeft zich al positief over de plannen
uitgesproken.

menten als de Grand Prix in de toekomst weer in Zandvoort plaats kunnen vinden. Daarnaast zal men bezien
of de infra-structuur verbeterd kan
worden.

ris Holland B.V., Raet en de Grontmij.
Daarnaast zijn er intenties uitgesproken door rijksoverheid en bedrijfsleven, met betrekking tot mogelijke investeringen in het nieuwe plan voor
De Ministeries van W.V.C., V.R.O.M. circa ƒ25 miljoen.
en Economische Zaken hebben reeds
Volgens de stichting wordt de realivoorlopige toezeggingen gedaan voor satie van het accommodatieplan in feieen bijdrage van enkele miljoenen. te haalbaar door de voorbereidende
werkzaamheden, die de Gemeente
Deels bestaat dit uit subsidiebedragen Zandvoort sinds 1985 heeft getroffen.
in het kader van de Wet Geluidhinder,
deels uit bydragen die voortvloeien uit Vooral nu Provinciale Staten het cirhet toeristisch belang van het plan en cuit in het nieuwe Streekplan hebben
de inpasbaarheid in het 'speerpunten- opgenomen, zijn er geen planologische
beleid' van de regering.
belemmeringen meer. Ook wat betreft
de Wet Geluidhinder worden er geen
De stichting heeft voor de periode problemen verwacht, omdat met 'kleivanaf heden tot en met december 1987 ne aanpassingen' aan de normen van
een werkkapitaal van ruim een half deze wet kan worden voldaan.
miljoen gulden. Dit bedrag bestaat in
de vorm van sponsorgelden, diensten,
Naar verwachting zullen de bouwgoederen en personeel en is meren- werkzaamheden in augustus 1988 stardeels door het bedrijfsleven opge- ten, opdat het nieuwe tracé voor het
bracht, onder andere door Philip Mor- raceseizoen van 1989 gereed is.
ADVERTENTIE

„TOUR DE FRANCE 1987"
Met de winkeliers van de GROTE
KROCHT een weekend gratis naar Parijs.

Zie pag. 6
De foto's op deze pag. werden verzorgd door
foto BOOMGAARD.

stelden zich positief op ten opzichte
van de plannen, al pleitte Methorst,
WD, voor een doorloop over het Badhuisplein, waarbij men niet teveel van
de rechte route hoeft af te wijken.
Jongsma, GBZ, voorzag parkeerproblemen en legde er de nadruk op, dat
hiermee rekening mee moest worden
gehouden. Men kon zich echter in
principe wel in het ontwerp vinden,
zodat de plannen verder worden uitgewerkt. Afgelopen dinsdag, tijdens de
gemeenteraadsvergadering klonken
echter enige bedenkingen ten aanzien
van de situering en hoogte van de toren. Later zal er echter een definitief
LW standpunt ingenomen worden.

Datum
HW
LW HW
2 jul
08.06 03.34 20.29 15.58
:3jul
08.46 04.17 21.12 16.42 Sloop en nieuwbouw van het oude
•4jul
09.40 05.05 22.06 17.33 gebouw vindt in twee fases plaats. In5jul >
10.43 05.58 23.10 18.40 dien het geschil met nachtclub Cecils
• 6 jul
11.45 07.00
--.-- 19.55geen oponthoud geeft, willen Casino
.7jul
00.19 08.06 12.50 21.02 Zandvoort en projectontwikkelaar
'8 jul
01.23 09.15 13.54 22.08 Planconsult Vastgoed uit Breda in
september beginnen met de sloop van
\9jul
02.19 10.36 14.51 23.03 het zuidelijke gedeelte. Nadat de
'10 jul
03.10 11.37 15.43 23.46 nieuwbouw hier verrezen is, komt het
Maanstanden: zaterdag 4 juli
noordelijke gedeelte aan de beurt.
EK 11.34 uur
Naar verwachting zal het nieuwe
complex dan in de zomer van 1989
Doodtij: 7 juli 00.19 uur
gereed zijn.
>
NAP + 64 CM.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging
heeft afgelopen weekend een
jubileum-markt gehouden, die
beide dagen, maar vooral zondag veel publiek trok. Het weer
zat de organisatoren die dag
wat méér mee, waardoor ook
het terras en de optredende
zangers en zangeressen goed

dorp en wist de wandelaars al danig in
stemming te brengen, 's Avonds zette
deze band, met sterk ritmische klanken die af en toe aan de carnavalsmuziek uit Eio de Janeiro deden denken,
zijn opzwepende werk op het Kerkplein voort. Veel omstanders konden
niet stil blijven staan en swingden mee
op het ritme. Ondertussen werd hier
een lasershow vertoond, in plaats van
op het Gasthuisplein. Wie af en toe
omhoog keek, kon ook het puntje van
de kerktoren verlicht zien.
Dansende mensen kon men ook aantreffen voor het podium bij Café Neuf,
waar het publiek zichtbaar genoot
van het optreden van Captain's Cocktail. Urenlang hield deze groep de aandacht vast met haar optreden, dat
De 'dweilband', Martha's Brass- vlak voor twaalven werd afgesloten
band, bestaande uit ongeveer vijfen- met het succesvolle 'Drive that car'.
twintig man, trok 's middags door het De straat stond voor dit podium vol

Diverse jacks,
NU 40%
broek en rokken KORTING
ledere avond geopend tot'22.00 uur
11F l FFRCHflP *"*straat 28. Zandvoort, tel. 02507-15444;
•"•
fcfctHwHUi
Grote Houtstraat 4. Haarlem; Spekstraat 1-3.
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

tot hun recht kwamen.

zo-sopraan Mirjam van Looij en tenor
Amand Hekkers. Zij werden begeleid
door dirigent Bert van Poelgeest en
organist Ed Marinus, die af en toe ook
solistisch- op traden. Zo wasjjet aangenaam verpozen op het terras voor het
Gemeenschapshuis, mede door het
stralende zonnetje, dat die dag doorbrak.
Er was een flink aantal stalletjes,
bemand door leden van de vereniging,
waar van alles te koop was, van tweede
hands kleding, bijouterieën, potten en
pannen tot etenswaren toe. Zo verkocht erelid Rie Schaap, vanaf het
'eerste uur' bij de vereniging betrokken, verse haringen. Het schoonmaken van de vis ging haar goed af, al
was dit de eerste keer, dat zij met dergelijk werk bezig was.
De bezige verenigingsleden hadden
het duidelijk naar hun zin, al moesten
zij een vrij weekend opgeven voor deze
jubileummarkt, gehouden ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan.
De baten komen ten goede van de ope-,
rette 'Eine Nacht in Venedig', die begin volgend jaar in de Stadsschouwburg te Haarlem wordt opgevoerd. In
verband hiermee ademde de markt
ook een Venetiaanse sfeer, ook doordat
bijna alle medewerkenden in daaraan
• Het was een gezellig en aangenaam verpozen op de jubileummarkt van aangepaste kostuums waren gestoZ.O.V.
Foto: Berlott ken.

Enthousiast publiek geniet van
sfeervol Mdzomernachtfeest

ZANDVOORT - Het weer
was de organisatoren van het
Midzomernachtfestival
zeer
welgevallig. Nadat de voorafgaande dagen niet veel goeds
hadden voorspeld, trok de bewolking vrijdag vrijwel geheel
weg, zodat het straatfeest in
een aangename temperatuur
kon beginnen. Een 'dweilband'
zorgde 's middags al voor de
nodige sfeer, 's avonds volgde
het
hoogtepunt.
Muziek,
Parkeren
drank en hapjes stonden gaDe aanwezige gemeenteraadsleden rant voor een geslaagde avond.

\\ Oplage: 4.400

Pim Kuijken betreurt zijn handelwijze inzake de Clarakliniek

ZANDVOORT
'geladen' raadsvergadering,
raadsvergadering, afZANDVOORT - Tijdens een 'geladen'
gelopen dinsdag, heeft PvdA-raadslid Pim Kuijken in een
verklaring zijn excuses aangeboden voor zijn handelen, inzake
de aankoop van de Clara-kliniek. Gehoor gevend aan zijn 'persoonlijke integriteit' heeft hij de gemeente Haarlem ervan op de
hoogte gesteld, dat Zandvoort op dit terrein geen sociale woningbouw zou plegen. Volgens de Haarlemse wethouder Koster
was dit aanleiding om de verkoopprijs te verhogen van
ƒ750.000,- naar ƒ900.000,-. De Zandvoortse wethouder van Publieke Werken, Van Caspel, stelt echter, dat dit voor Haarlem
geen nieuw gegeven was. Hoewel het merendeel van de raad
daar - doormiddel van een motie - op aandrong, zal Kuijken
geen 'consequenties' uit zijn handelen trekken.

• Maandag Kon er gepoedeld worden in het zwinnetje.

Editie:30

met mensen, en over de sfeer had men
bepaald niet te klagen. Al was het er
iets rustiger, ook de optredens op de
hoek van de Schoolstraat en de Haltestraat trokken flink wat publiek. Op
het Gasthuisplein, voor het Wapen,
verzorgde Billy B. Jacket in iets rustiger sferen jazz-muziek voor terraszitters en omstanders. Op het strand ten
slotte, bij strandpaviljoen Club Maritime, gaf Toni Macaroni and the
Swinging Devils een show, die vast
heel wat rock 'n roll-liefhebbers aangetrokken heeft.

De toeschouwers bij de verschillende
bands vermaakten zich blijkbaar uitstekend, want tot twaalf uur bleef het
druk. De horeca-ondernemers hadden
met hun terrassen een belangrijke bijdrage geleverd aan de sfeer, zo ook met
het plaatsen van bierpompen en eetkraampjes op straat. Het feest werd
zaterdag en zondag nog even voortgezet met een 'swingende' modeshow op
het Kerkplein, waarvoor veel belangv
stelling was.
Het optreden vrijdagavond in de
Kerkstraat ging echter niet door. Tot
grote ergernis van enkele horeca-ondernemers werd dinsdag besloten,
geen vergunning te verlenen voor het
plaatsen van een podium. De Kerkstraat moest vrij gehouden worden
voor doorstromend publiek, vooral
vanwege, de te houden Midzomernachtloop, waarbij men nogal wat toeschouwers verwachtte. Een optreden
op straat mocht eventueel wel, maar
de gepikeerde ondernemers wilden
van deze mogelijkheid geen gebruik
meer maken.

De Midzomernachtloop, die om 23.00
uur begon, trok wat minder deelnemers dan vorig jaar, maar voldoende
voor de organisatoren, om er toch met
• Een 'dweilband' zorgde vrijdagmiddag al voor de nodige sfeer in het dorp. tevredenheid op terug te zien. Méér
Foto: Berlott hierover op de sportpagina.

Gedurende de twee dagen werd het
publiek aangenaam vermaakt met
operette-liederen, ten gehore gebracht
door de soprpan Tineke Krieger, mez-
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BEKENDMAKING

FAMILIEBERICHTEN
„De Heer is mijn herder,
mij ontbreekt niets".
Na een ernstige ziekte is in vrede ontslapen mijn
dappere man, onze zorgzame vader en grootvader

Johannes Lissenberg
14 april 1908
29 juni 1987
echtgenoot van Th. Klop
eerder weduwnaar van N. Biemond
Zandvoort:
Th. Lissenberg-Klop
Wïnnipeg/Canada:
G. Lissenberg
D. Lissenberg-van Dorp
Soest:
F. Joldersma-Lissenberg
C. Joldersma
Zandvoort:
J. Lissenberg
M. Lissenberg-Botman
W. Lissenberg
W. Lissenberg-Camkova
en kleinkinderen.
Zandvoort, 29 juni 1987
Jhr. Quarles van Uffordlaan 32
De dienst van Woord en Gebed in de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg en de begrafenis
op de algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort, hebben inmiddels op donderdag 2 juli plaatsgevonden.

Met droefheid geven wij U kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en grootmoeder

Anna Maria Kraaijenoord-v.d. Burgh
echtgenote van Jacob Kraaijenoord
op de leeftijd van 64 jaar.
Zandvoort:
J. Kraaijenoord
Nw. Vennep:
J. Kraaijenoord
Linda
Zandvoort:
D. J. G. Kraaijenoord
G. Kraaijenoord-v.d. Kruisweg
Ingrid en Marcel
Wijchen:
A. M. Castien-Kraaijenoord
A. J. Castien
Richard
Zandvoort, 22 juni 1987
Korrespondentieadres: D. J. G. Kraaijenoord
Celciusstraat 31, 2041 TB Zandvoort
De crematie heeft naar de wens van de overledene in alle stilte plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

Huwelijk
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ 25,-, prijzen excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

Verkoop gemeentewoning
De gemeente Zandvoort biedt aan ingezetenen te
koop aan:
Burgemeester van Alphenstraat 3O
Bestaande uit:
entree, woonkamer, keuken, bijkeuken, werkkamer,
douche, twee slaapkamers.
De koopprijs bedraagt f 84.OOO,-.
Aanmeldingen kunnen tot na een week'van het verschijnen van dit blad schriftelijk worden ingediend bij
Burgemeester en Wethouders.
Bij meerdere aanmeldingen kan o.a. geselecteerd worden op basis van het urgentiesysteem bij toewijzing van
woningen en doorstroming.
Ter inzage
Voor een ieder is ter inzage gelegd de 'Ontwerp-nota ouderenbeleid 1987' in de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34, in het Dienstencentrum, Koninginneweg 1 en in het Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
Tot 15 augustus 1987 heeft een ieder de gelegenheid zijn/haar commentaar op deze
nota schriftelijk in te dienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van
Zandvcort.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken,
gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat zij vergunning
ingevolge de Hinderwet hebben verleend aan de
gemeente Zandvoort voor het oprichten etc. van
een gasdrukregelinstallatie op het terrein van het
gasbedrijf, gelegen aan de Tolweg 10 te
Zandvoort,
De beschikking en alle daarop betrekking
hebbende stukken liggen op werkdagen, gedurende een maand, gerekend vanaf vrijdag, 3 juli
1987 ter inzage tijdens de kantooruren:
- ten Provinciehuize te Haarlem,
(Afdeling Milieuhygiëne, Florapark 5) en
- ter secretarie der gemeente Zandvoort.
Tevens liggen de stukken ter inzage in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 32-34 te Zandvoort, op zaterdagen van 10.00 uur tot
14.00 uur.

Desgewenst kan na telefonische afspraak met de
Dienst voor de Milieuhygiëne van de Provinciale
Waterstaat van Noord-Holland (telefoon: 023174242) mondelinge toelichting op de stukken
worden verkregen.
Haarlem, 2 juli 1987.

m provinciaal bestuur

Aangevraagde bouwvergunningen
104B87 Thorbeckestraat 29
oprichten voorportaal
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend.
(wettelijke verplichting), ook al is bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunningen
9B87 Kamerlingh Onnesstraat oprichten opslagloods
53B87 Brederodestraat 51A
oprichten woning
72B87 Boul. Barnaart/Burg. van
Alphenstraat
oprichten hotel
64B87 Dr. Kuyperstraat 12
dakraam voor en dakkapel achter oprichten
57B87 Haltestraat 77-79
veranderen voorgevel/kozijn
68B87 Lorentzstraat 306
oprichten dakkapel
71B87 Stationsemplacement vergroten rijwielstalling
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit'
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Gevraagd

medewerker/step
Inl. 't Familierestaurant

Tel. 1Z537

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG EN NACHT VERZORGING

RRens
Vis en Specialiteiten"

vriendelijke
winkeljuffrouw
Voor inl. tel. 16204
vragen naar Hr. Reus.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
-> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POUS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. Jh d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Lorentzstraat 55
2041 RC Zandvoort
Tel. 02507-17244

Internationaal Straal- en
Schildersbedrijf dat zich
bezighoudt met straal- en
schilderwerkzaamheden in de
industrie- en scheepvaartsector
zoekt:

ervaren
constructieschilders/
aankomend schilders
in de leeftijd tot 30 jaar.
Geboden wordt:
• een prettige werksfeer;
• aansluiting bij het Sociaalfonds Schildersbednjf;
• een goede betaling, conform schilders CAO.
Uw schriftelijke reacties kunt u richten aan
Straal- en Sch/lderbedrijf Reiniger, Molenvliet
33, 3335 LH Zwijndrecht, telefoon 078100355 (tijdens kantooruren).

Alle pullovers, blouses, rokken, broeken, jacks,
shirts met korte mouw, tenniskleding, badgoed, strandlakens
en zomerspeelgoed

NU 30%
KORTING.
(ook pp reeds eerder verlaagde prijzen).

Bijvoorbeeld:
Damesblouses met lange mouw. Van 49.75 voor 20 - '
met 30% korting NU
Shirts met korte mouw van 29.75 met 30% korting

NU 20>

Heren sweatshirts van 49.75 voor 30- met 30% korting NU

HEMA
14.Echt Waar VoorJe Geld

Kinderjeans van 34.75 t/m 39.75
voor 20met 30% korting NU

4. De flatwoning
VAN LENNEPWEG 26-4
Huur ƒ 390,67 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
berging.

7. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 309
Huur ƒ 663,69 per maand
8. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 206
Huur ƒ 693,69 per maand

Ervaring niet noodzakelijk.
In vaste dienst of part-time.

tel. 02507 - 1 53 51

3. De eengezinswoning
K. ONNESSTRAAT 30
Huur ƒ 708,33 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
bergruimte.

Hulp in de huishouding

VRAAGT

kennemerland

2. De eengezinswoning
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 15 +
garage A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 15 A *
Huur ƒ415,63 per maand + ƒ59,05 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.
en bergruimte.
* De garage wordt alleen in combinatie met de woning
verhuurd.

6. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 101
Huur ƒ 685,50 per maand

Haltestraat 16, tel. 16204

•^

1. De flatwoning
ROZENOBELSTRAAT 32-1
Huur ƒ 365,49 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging.
* Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
* alleenstaanden
* twee-persoonshuishoudens '

IN DE BEDIENING

Zandvoort, 2 juli 1987

uitvaartverzorging

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR JULI 1987

5. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 147
Huur ƒ 558,49 per maand

Verleende kapvergunningen
Parnassialaan 13
3 berken
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

WONINGBOUWVERENIGING

9. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 246
Huur ƒ 683,69 per maand
Bovengenoemde flatwoningen bestaan uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, lift, c.v. en berging.
* Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort
verlenen voor bovengenoemde woningen (uitgezonderd Rozenobelstraat 32-1) slechts woonvergunning aan:
* twee-persoonshuishoudens
* (onvolledige) gezinnen
10. De garage
CELSIUSSTRAAT AA
Huur ƒ 80,35 per maand
* De huurders van de woningen Celsiusstraat 82 t/m 182
hebben voorrang bij de toewijzing.
11. De garage
SOPHIAWEG K
Huur ƒ 60,20 per maand
* De huurders van de woningen Sophiaweg 1 t/m 73 hebben
voorrang bij de toewijzing.
12. De garage
VOLTASTRAAT T
Huur ƒ 68,85 per maand
* Op deze garage kunnen alle leden inschrijven.
De toewijzing van bovengenoemde garages zal geschieden in
volgorde van lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder de op zijn/haar
naam gestelde rij- en kentekenbewijs deel 1, 2 en 3 mee te brengen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 7 juli 1987 vóór 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen en/of garages kan men dat kenbaar maken
in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te
schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het
kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag 10 juli a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK JULI 1987
1. Aangeboden: Flatwoning
FLEMINGSTRAAT (parterre woning)
Huur ƒ645,05 per maand (incl. stookkosten)
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., grote eetkeuken en royale tuin op het
zuiden met terras.
Gevraagd:
Eengezinswoning.
2. Aangeboden: Grote eengezinswoning
ZR. D. BRONDERSSTRAAT
Huur ƒ 477,04 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v.,
zolder en dubbel glas.
Gevraagd:
Kleinere eengezinswoning, minimaal 2
slaapkamers.
3. Aangeboden: 5-kamermaisonnette
SOPHIAWEG
Huur ƒ 434,85 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, c.v. en berging.
Gevraagd:
Eengezinswoning met tuin.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te'dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.
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-Aangepast Strandvoort' wacht al lang op verbeteringen

•Juist Zandvoort zou beter aangepast
moeten zijn voor rolstoelgebruikers'
, ZANDVOORT - Voor de rolstoelgebruikers van Nieuw Unitum is het nog een hele toer om zich nóór en door Zandvoort te
begeven. De gemeente heeft in de loop der jaren wel wat
voorzieningen getroffen, maar een normaal comfortabele rit is
nog niet mogelijk. Hellende trottoirs of te steile op- en afritten
weerhouden velen ervan, 'even' naar het dorp te gaan. Daarnaast verbaast men zich er nog steeds over, dat er geen goede
toegang naar het strand is. 'Een logische voorziening, juist in
een badplaats als Zandvoort', aldus de Werkgroep Aangepast
Strandvoort. Om een en ander nog eens onder de aandacht te
brengen heeft men aangekondigd, binnenkort tot acties over te
gaan.
, De trottoirs worden door de meeste
rolstoelgebruikers van Nieuw Unicum
gemeden, om omvallen te voorkomen.
Vooral op de Zandvoortselaan kampt
men nogal met een glooiende stoep,
waardoor de kleine voorwielen van de
rolstoelen snel naar opzij neigen.
Daardoor dreigt de rolstoel het ernaast gelegen fietspad op te rijden, of
in het ergste geval om te vallen. In de
dorpskern zijn in het verleden op- en
afritten gemaakt, maar de meeste
hiervan zijn te steil voor de kleine
Vierwielers, waardoor de voetsteunen
op de stenen blijven haken. Verder
heeft men last van los liggende tegels
en kuilen, waardoor men ook nog eens
•flink door elkaar wordt geschud. 'Bepaald geen plezierritje', voor de bewoners van Nieuw Unicum.
• Om deze hindernissen te omzeilen,
neemt men dan ook meestal maar het
fietspad of de openbare weg, met alle
risico's van dien. De kleine voertuigen
jJoemen vaak plotseling op voor het
overige verkeer, omdat zij vrij onopvallend zijn en door hun lage snelheid
snel worden ingehaald. Dit kan gevaarlijke schrikreacties tot gevolg
hebben. Nog gevaarlijker wordt de situatie op de terugweg, als de rolstoelrijders zich tegen het verkeer in begeVen.

Het aanbrengen van de op- en afritten bij de trottoirs is één van de resultaten die de bewoners in de loop der
jaren hebben bereikt, door in overleg
te treden met de plaatselijke overheid.
Maar deze voorzieningen functioneren dus nog verre van ideaal. "Dat
komt, omdat men ons indertijd niet
heeft laten meedenken, over hoe een
en ander moest worden gerealiseerd",
aldus Niek Teeuwen, voorzitter van de
in 1984 opgerichte Werkgroep Aangepast Strandvoort. "Wij hadden zó
kunnen voorspellen dat de opritten te
steil zouden zijn".

"Daarnaast gaat het tegelwerk
voortdurend achteruit, doordat er veel
grondwerken plaatsvinden", vult Pieter Postmus, secretaris van de Bewonersorganisatie, aan. "Men laat hobbels achter, die later kuilen worden.
Erg onaangenaam voor de bewoners
van Nieuw Unicum, die bovendien als
inwoners van Zandvoort recht hebben
op een zo groot mogelijke toegankelrjkheid van het dorp. De gemeente duidt
voetgangers en fietsers aan als 'zwakke verkeersdeelnemers', maar gehandicapten zijn wat dat betreft nog
zwakker. Als men het straatbeeld op

Zwemvierdaagse
in De Duinpan
start maandag

Maar er gebeurt méér dan 'baantjes trekken'. Zo worden ook dit
jaar weer de ludieke en zo succesvolle kampioenschappen plankhangen en achteruitzwemmen gehouden. De voorrondes hiervan
vinden van maandag tot en met
donderdag plaats, de finales op
vrijdagavond.

ZANDVOORT - In zwembad De Duinpan wordt komende week een traditie
voortgezet door het organiseren van de bekende
'Zwemvierdaagse'. Dit evenement, met daarnaast diverse attracties, wordt gehouden van maandag 6 juli
tot en met vrijdagavond 10
juli. Behalve op vrijdag, kan
men zowel overdag als 's
avonds hieraan deelnemen.

Verder zijn er diverse attracties,
zoals een groot piratenschip als
luchtkussen, een kinderkermis en
een rommelmarkt, en op de slot-avond kan men, evenals vorig jaar,
weer deelnemen aan een WV ballonnenwedstrijd. Daarnaast staan
er gedurende de gehele periode informatiestands van diverse verenigingen en organisaties. Vrijdagavond zal er een bandje aanwezig
zijn, om de'uitreiking van dézwemmedailles muzikaal te omlijsten.

Aan dit sportieve gebeuren kan
zowel jong als oud deelnemen.
Weekend: 4/5 juli
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

NIEUW

hen afstemt, waarvan bijvoorbeeld
ook mensen met kinderwagens voordeel hebben, is dit voor iedereen veilig
te gebruiken".
De Werkgroep verrichtte uitgebreid
onderzoek naar de zwakke punten van
de gebruikelijke routes naar en door
Zandvoort en legde bevindingen alsmede suggesties vast in een rapport.
Dit werd in januari 1985 tijdens een
forum-avond met Veilig Verkeer Nederland, de Gemeentepolitie en Publieke Werken, overhandigd aan burgemeester en raadsleden, die op deze
avond aanwezig waren. Een en ander
werd verduidelijkt aan de hand van
een diaserie, waardoor men toch wel
schrok, aldus Teeuwen. "Burgemeester Machielsen gaf toen te kennen, dat
er zeker werk van gemaakt zou worden". Dat jaar volgde een onderzoek
van de dienst Publieke Werken, naar
aanleiding waarvan werd voorgesteld,
de kosten voor de nodige aanpassingen, ongeveer ƒ7500,-, over 1985 en 1986
te verdelen. Overhangende takken en
struiken werden weggehaald en kuilen her en der opgevuld. Duidelijk was
ook, dat het trottoir op sommige plaatsen 'geherprofileerd' moest worden.
"Maar wat dat betreft is er nog niets
gebeurd", aldus Teeuwen.

Meesterkoks tonen
hun kunsten

gen de gerechten werden bereid, toonde elk der meesterkoks de genodigden
zijn kunsten. Wonderbaarlijk sterke
staaltjes leverde dit op, wat betreft
snij- en prepareerkunst. Voor de aanwezigen werd het 'een onvergetelijke
avond'.
. .

Vrijwillige Hulpverlening

De zwemtijden zijn van maandag
t/m donderdag van 9.00 tot 11.00
uur en van 18.00 tot 20.00 uur, en
vrijdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Deelname kost ƒ7,50.

17373

WEEKENDDIENSTEN

Van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
tel Hogeweg.
sociaal cultureel werk (zwemmen, eetWijkfunctionaris Zuid, Co Koper, tafel, kaarten etc.)
11.00-12.00
uur
en Van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (faVerdere Inlichtingen omtrent de woensdag
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- miliebezoek, boodschappen doen etc.)
weekenddiensten worden verstrekt weg.
vla de telefoonnummers van de hulsSTORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, BRANDWEER: tel. 12000.
tel. 17641.
tel. 13355,
Fllerlnga, tel. 12181 en Zwerver, tel. CENTRALE POST AMBULANCEALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
12499.
VERVOER
(CPA)
KENNEMER- ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
. 13459 bgg 023-320899 of 320464. SpreekTANDARTS: Hiervoor de eigen tand- LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
arts
bellen.
TAXI: tel. 12600.
t
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, DIENSTENCENTRUM: Koninginne- Verder volgens afspraak. Voor deze
beschikbaar voor iedeH.B.A. Mulder, tel. 13185
weg l, Zandvoort. Spreekuur op hulpverlening,
inwoner van Zandvoort geldt dat
maandag en donderdag van 1.30 tot re
WIJKVERPLEGING: Voor informa- 3.00 uur door de heer Frits van Veen of ervoor de vrager geen kosten verbontie over de dienstdoende wijkverpleeg- na telefonische afspraak.
Tel: den zijn.
kundige: 023-313233.
02507-19393
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
BELBUS:
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine Het is mogelijk voor inwoners van 55 HULPVERLENING: Voor informatie,
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- jaar en ouder gebruik te maken van de advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftevoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. bus van het vervoersproject.
Men belle hiervoor: 24 uur van tevo- Irjk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
pIERENARTS: Mevrouw Dekker, ren:
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
L. Davidsstraat. Eerste en derde
15847.
woensdag van de maand van
*
KERKDIENSTEN
17.30-18.30 uur.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Weekend 4/5 juli
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
Guido van Schagen, maandag en don- HERVORMDE KERK, Kerkplein:
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
wen, Bediening Heilige Doop
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- Kindernevendienst en crèche

Kantoor Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel 02507 17166. Postadres
postbus 26,2040 AA
Zandvoort.
Kantoor geopend
\
maandag 13-16 u;
dinsdag 10-13 en 14-16
u.; woensdag 9-11 u,
donderdag 10-12 en 13-17 u; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8,
Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres.
postbus 264,1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider: B Lodewegen
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres: postbus 26.2040
AA Zandvoort.
Joan Kurpershoek Redactiechef: Dick Piet.
Abonnementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal; ƒ
21,00 per half jaar, ƒ 39,95 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,-.
Bezorgklachten: vnjdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

In 1984 heeft men al aangedrongen
op de aanschaf van een plankier,
waardoor men met een rolstoel het
strand op kan rijden. Niek Teeuwen:
"Wij willen ook graag het strand op,
om bij de zee te komen en daarvoor zou
een plankier een goede oplossing zijn.
Dat is al bewezen op Texel, waar men
er een heeft aangebracht. Maar hij
moet oprolbaar zijn, omdat hij anders
door de golven wordt weggeslagen. Dat
stuit op het bezwaar, dat er mensen
aanwezig moeten zijn om het plankier
af en op te rollen. Daarom dachten wij
aan een locatie bij een post bij de
strandpolitie of reddingsbrigade, ervan uitgaande dat deze mensen zich
hiervoor wel beschikbaar willen stellen. Maar ook hierover is nog steeds
geen beslissing genomen".

Ook Sandbergen (D'66) viel het oordeel zwaar. Volgens hem is het goed,
dat bepaalde zaken 'met de mantel der
liefde bedekt worden', maar kunnen
sommige fouten niet zonder consequenties blijven. "Ik constateer dat
betrokkene door deze schending zijn
politieke geloofwaardigheid onherstelbaar heeft geschaad", aldus Sandbergen. "Ik verwacht dat hij dan ook
zijn consequenties trekt".

• Door de glooiing van het trottoir dreigt de rolstoel weg te draaien naar het fietspad, of, in het ergste geval, zelfs om te'
vallen. 'Zo mankeert er veel aan de route naar en door Zandvoort', aldus Niek Teeuwen, voorzitter van de Werkgroep
Aangepast Strandvoort (r.).
Foto: Berlott,

juist ook met rolstoelhouders rekening
te houden", aldus Postmus. "Naast
goed begaanbare routes door het dorp
betekent dat ook een aantal andere
voorzieningen, zoals extra aangepaste
toiletten en een duidelijke verwijzing
daar naar toe".
Ook aan de toegankelijkheid van
winkels en horecabedrijven schort het
volgens beide heren hier en daar nog
wel eens. "Het is heel vervelend voor de
mensen, om voor de deur van een winkel te moeten roepen of iemand een
bestelling voor je wilt opnemen", verklaart Niek Teeuwen. Maar over de
vraag of er een bokaal uitgereikt moet
worden voor de meest 'rolstoel-vrien-

delijke' winkel, is de discussie op
Nieuw Unicum nog op gang. "Wij vinden eigenlijk, dat daarvan geen apart
punt gemaakt mag worden, omdat het
normaal moet zijn, dat wij ergens naar
binnen kunnen".

Frustrerend
"Wij blijven wel rea/istisch, want
natuurlijk weten wij d&t er veel geld
mee gemoeid is. Maar al kan alles dan
niet in één keer, de knelpunten kunnen wel successievelijk opgeheven
worden. In een gesprek met ambtenaren is ons echter medegedeeld, dat pas
bij nieuwe aanpassingen ook nieuwe

Geloofwaardigheid geschaad

Vecht-vliegeren in -:
Zandvoort-zuid om:
De Bronzen Schelf

een vecht-vliegertoernooi géj
houden.
T,

Het vecht-vliegeren is een sport die
enkele jaren geleden uit het verre oos'
ten is komen 'overwaaien' en de laat;
ste jaren in Nederland sterk opgang'
doet. De deelnemers krijgen de lastige1
opdracht, eikaars vlieger naar bene
den te halen, wat veel stuurmanskunst vergt. De oosterlingen hebben
deze kunst in de loop der tijden zeer
goed onder de knie gekregen en door de"
verwachte deelname van Indonesiërs,
Chinezen en Ambonezen zullen ei>
waarschijnlijk knappe staaltjes te zien'
zijn.
Sociëteit Duysterghast stelt de"
hoofdprijs, De Bronzen Schelp, beschikbaar voor deze wedstrijd, die aanvankelijk 6 juni gehouden zou worden'
maar toen vanwege teveel wind werd
uitgesteld. Tweede en derde prijs zijn
Ply Away medailles en alle deelnemers
ontvangen de Zandvoortse Vecht-vliegersvaan. Bovendien plaatsen de beste
vier vliegeraars en de hoogst geeindig-de onder de jeugd zich automatisch
voor de finale van het Nederlands
Vecht-vliegerkampioenschap. Dit zal
19 september eveneens in Zandvoort'
gehouden worden.
'•

GEMEEN- Overleden:

Drijver, Klaske, oud 84 jaar
ledere veertien dagen samenkomst op Loogman geb. Van den Berge, Elisamaandag 15.00 uur, tel: 14878
beth Wilhelmina, oud 92 jaar
Schröder, Laurens, oud 83 jaar
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- Kraarjenoord geb. Van der Burgh,
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- Anna Maria, oud 64 jaar
straat 37 te Haarlem.
Beekelaar geb. IJsendijk, Johanna
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- Maria, oud 75 jaar
tingen: R. van Rongen, Van Raep- ,Terol, Hendrik, oud 80 jaar
horststraat 36 te Haarlem, tel. Van den Berg, Maria Anna Elisabeth,
023-244553.
oud 77 jaar
\

op, dat er geen eigenbelang in het spet
was en dat Kuijken wellicht erger had
voorkomen. Volgens Ingwersen had:
Haarlem, indien de transactie was"
doorgegaan, beroep aangetekend err
zouden er veel problemen zijn ont;
staan.

Zandvoorts Kinderkoor oogst
veel succes met zomerconcert

Zondag 10.00' uur: Cand. J. Maliepaard
Kindernevendienst en crèche
Periode:
23 - 29 juni 1987
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Ondertrouwd:
5 juli t/m 9 augustus geen diensten
Van Griethuysen, Diederick Sebastian en Giraudi, Bianca Rosa
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Gude, Alfred Arthur en Van Vuuren,
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en Arina Cornelia Jacoba
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met orgel Gehuwd:
en samenzang, cel. J. v.d. Meer, thema Boerboom, Johannes Hendrik en Du'De echte Messias, mild en fier'.
ker, Christa Petra
Bouwman, Pieter en Boon, Catharina
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, Maria
Haarlem
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Geboren:
Overduin
Robert Stephan Henri, zoon van :
19.00 uur: Avonddienst Ds. J. Over- Berghoff, John Rudi Etienne en Mölduin
ler, Josepha Margaretha Maria
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bid- Yordi, zoon van : Van Steijn, Petrus
stond
Johannes en De Vries, Karin Anita
NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

projecten 'meegenomen' zullen wor-'
den, een zogenaamd 'Gehandicapt-in-1',
clusief beleid'. Maar er moet juist nüjwat gebeuren, want Zandvoort heeft'
duidelijk een achterstand wat dit be|
treft. Wij hebben de gemeente in 1985het rapport overhandigd, maar daar-*
na is er nauwelijks iets gebeurd. Het,
meest frustrerende is nog, dat men',
geen apart beleid maakt en er geen"
visie ontwikkeld wordt. Wij worden^
dan ook steeds wantrouwender, omdat,
wij betwijfelen, of we wel serieus geno-'
men worden. Omdat wij het zo langza-*
merhand zat worden, hebben wij dan*
ook plannen om actie te gaan voeren",?
aldus Niek Teeuwen.
*
JOAN KURPERSHOEKf

echter af, omdat hij vijfmaal, in commissie- en gemeenteraadvergaderin- Vervolg van pagina l
gen, de gelegenheid heeft gehad, om
zijn gevoelens kenbaar te maken.
"Daar had U die afwegingen moeten andere lijn. Volgens fractie-voorzitter Volgens Kuijken is deze gewetensmaken", aldus Methorst. Duidelijk Ingwersen is het niet zo verwonderlijk zaak uiteindelijk niet los te zien van de
woog voor hem zwaar, dat Kuijken pas dat de geheimhouding een keer is ge- zaak die speelt rond de verkoop. Daarop 14 juni van een en ander melding schonden. "Er gebeurt hier veel in het om ging het hem te ver, als het hem
maakte, nadat de commissie van pu- geheim en op den duur gaat er wel politiek 'de kop zou kosten'. Hij zelf
blieke werken de week ervoor het colle- eens iets fout met al dat geheime ge- stemde dan ook, evenals de CDA-fracge om een onderzoek naar het uitlek- doe", aldus Ingwersen. Het CDA is tie, tegen de later ingediende motie,'
ken, omdat de raad in deze samenstel- ken had verzocht. "Naar onze mening echter wel van mening dat Kuijken ondertekend door twaalf raadsleden...
ling niet meer optimaal zal kunnen heeft U een normale rechtshandeling, 'afkeuringswaardig' heeft gehandeld, In de motie spreekt men 'als zijn oor.;functioneren, aldus fractie-voorzitter koop en verkoop tussen twee publiek- 'eerlijk voor zichzelf, wellicht oneerlijk deel uit, dat ieder lid van de Baad der
Jongsma. In verband hiermee diende rechtelijke lichamen, Zandvoort en jegens anderen, naar de letter van de gemeente Zandvoort - die zich aan een"
de fractie een motie in. "Ondanks dat Haarlem, niet kunnen scheiden van wet'. "Iemand heeft, onder omstandig- zodanige of vergelijkbare handelwijze
wij zijn functioneren in deze raad een motief, dat U misschien persoon- heden, het recht om een fout te ma- zou schuldig maken, zijn of haar poli-'
hoog kwalificeren", aldus Jongsma. Er lijk bewoog, maar dat niet als een vast- ken. In de beklaagdenbank zit niet al- tieke consequentie ten aanzien van dé.
waren door deze zaak bij GBZ echter,r staand feit ergens vast staat genotu- - leen de heer Kuijken, maar zit eigen- continuering van het raadslidmaatveel vragen gerezen betreffende de af- leerd", concludeerde Methorst. De lijk de hele fractie van de Partij van de schap zou trekken'.
~•
spraken met Haarlem, zodat de fractie fractie betreurt het voor Kuijken als Arbeid, tekort geschoten in het politieeen motie indiende, om een nader on- persoon, maar drong er bij hem op ke richting geven bij de koop van de
Door de discussie ontstonden er bin-t
derzoek te laten verrichten.
aan, als raadslid zijn consequenties te Clara-stichting", aldus Ingwersen, nen de raad twijfels over, of Haarlem
trekken.
waarbij hij veel kritiek uitte op het vanaf het begin wel of niet verteld zou
Kuijken staat als persoon buiten
huidige functioneren van deze partij. zijn, dat er sociale woningbouw op het
kijf, aldus de fractie-voorzitter van de
"De heer Kuijken heeft zijn excuses terrein zou plaatsvinden, en of de
WD, Methorst. De WD keurt het
aangeboden, het CDA is bereid deze te hoogte van de prijs daarvan afhankehandelen van het 'raadslid' Kuijken
De fractie van het CDA volgde een aanvaarden". Daarnaast wees hu er lijk was vastgesteld. Volgens wethouder Van Caspel wordt onterecht door
Haarlem de indruk gewekt, dat dat
wel het geval was en wist deze gemeente precies wat voor bebouwing Zandvoort op het oog had. GBZ was echter
in het bezit van een stuk van de gemeente Haarlem, waarin wel verband
wordt gelegd tussen prijs en soort woningbouw. Gezien de twijfels zal wet-,'
houder Van Caspel, op aandringenvan de raad, het dossier betreffende dé'
ZANDVOORT - Het Zand
Daarna kreeg het concert een wat
ven koorleden vanaf 10 jaar, die een onderhandelingen ter inzage leggen. ;:
opgewekt karakter, want in een vlot
Daarnaast werd tijdens de vergadevoorts Kinderkoor gaf op
aantal engelstalige evergreens ten
tempo werden kinderliederen van
ring betwijfeld, of de kwestie rond de'
gehore brachten; een optreden dat
vrijdag 26 juni j.l. in de zaal
o.m. Henk v.d. Velde, Paul Chr. v.
Clarakliniek eigenlijk nog wel geheim'
bij het publiek zeer in de smaak
van de Gereformeerde Kerk
Westering en Jos Timmer ten geho
was. De betreffende commissie zal zich"
viel.
voor een talrijk publiek het
re gebracht, waarbij het liedje
daarover moeten uitspreken.
'Twee katten uit Katwijk' veel suc
Het intermezzo van Mieke van In
traditionele zomerconcert.
ces oogstte. Ook het 'jazzy' klin
gen bleek bij jong en oud wederom
Het geheel stond onder lei
kend 'In de trein' werd met verve
een succes, zeker wat betreft haar
ding van Henk Trommel en
gezongen.
voordracht 'De zielsverhuizing'.
de pianobegeleiding was in
Het concert werd besloten met lied
handen van Willem Poot.
jes uit verschillende landen en het
applaus na afloop gaf aan, hoezeer
Als afwisseling op de kinder Vrolijkheid
de aanwezigen van deze avond had
zang trad de zangeres en co
den genoten.
Als intermezzo trad Mieke van In
médienne Mieke van Ingen
gen op met een buikspreek-act en
op.
Een bijzonder woord van lof voor
ook het zingen van een lied met
de dirigent Henk Trommel, die op
bewegingen, waaraan de hele zaal
sympathieke wijze dit kinderkoor
Dat dit kinderkoor, dat thans 27
moest meedoen, gaf veel vrolijk
leidt en de kinderen tot een zuivere
leden telt, nog steeds tot een goede
ZANDVOORT - Liefhebbers
heid.
en gedisciplineerde zang weet te
samenzang in staat is, bleek ook
van vliegeren kunnen aan?
brengen, hierbij gesteund door de
weer deze avond. Na de vaste intro
Nadat Ingrid Kraayenoord en
staande zaterdag, 4 juli, hun
kundige pianobegeleiding van Wil
ductie 'De zingende Zandvoortse
Geert Kuneman uit handen van
hart ophalen op parkeerterj
lem Poot. Het bestuur van het
kinderen' van G. J. Moed, werd op
burgemeester Machielsen de ere
Zandvoorts Kinderkoor kan onge
medaille wegens 5-jarig lidmaat
rein De Zuid in Zandvoort. In
een ingetogen wijze een vijftal liede
twijfeld op een geslaagd concert te
ren met geestelijke inslag ten geho
schap van het koor hadden ontvan
samenwerking met de Indij
rugzien.
re gebracht, waarbij de canon 'Do
gen, vermeldde het programma na
sche Vecht-vliegerclub wordt
de
pauze
o.a.
het
optreden
van
ze
mine Cantate' wel bijzonder opviel.
W. BERLOTT hier door Ply Away Zandvoort

BURGERLIJKE STAND

GEREFORMEERDE KERK,

Nieuwsblad

De rolstoelrijders betreuren daarnaast, dat het strand voor hen niet
zelfstandig te bereiken is. Alle strandafgangen zijn te steil, waardoor een
rit naar beneden een gevaarlijke onderneming wordt. Niet in de laatste
plaats door het prikkeldraad, dat een
bedreiging vormt, indien men de rolstoel niet meer onder controle heeft.
Vooral voor de bezitters van een 'hoepelstoel', die met handkracht voortgedreven wordt, is de weg omhoog onmogelijk. De klim is te lang en daardoor
zo vermoeiend, dat men het eind niet
meer haalt. Een vlak, rustpunt, halverwege de strandafgang, of een 'zig-zaggende' afrit zouden hiervoor een
oplossing kunnen zijn. Helemaal als
ideaal, maar uiteraard zeer kostbaar,
ziet men een lift op de Rotonde.

ZANDVOORT - Zaterdagavond waren vier meesterkoks
uit Peking aanwezig in Chinees-Indisch restaurant Fong-Lie in de Zeestraat. Dit ter
ere van de derde prijs Fijne
Volgens Gemeente Belangen ZandChinese Keuken die kok Rob
voort rest Kuijken niets anders, dan
onlangs behaald heeft.
voor het raadslidmaatschap te bedanTerwijl in de keuken door de overi-

arts:

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur. G C Hollander Hoofdredacteur
J.M Pekelhanng

Strand

"Verder hebben wij voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar
een bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van verschillende politieke
partijen. Zij vonden toen ook dat er
wat aan gedaan moest worden, maar
verder dan mooie woorden is het niet
gekomen, terwijl er wél verwachtingen waren gewekt. In oktober hebben
wij nog eens geschreven naar het college en in november naar de fractievoorzitters, om op maatregelen aan te
dringen. In januari en april 1987 hebben wij het college opnieuw geschreven, omdat wij nog geen antwoord
hadden gekregen. Begin mei kregen
"Een toeristenplaats als Zandvoort
wij een schrijven waarin het college is het wel aan zichzelf verplicht, om

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol ling, woensdag 10.00-11.00 uur en
Huis In de Duinen: tel: 13141,
i, P.C.F. Paardekoper:
19.00-20.30 uur in het politiebureau

Voor
dienstdoende
15600/15091.

zijn excuses aanbood, en aankondigde
dat wij 'binnen afzienbare termijn
antwoord zouden krijgen'".

• Het Zandvoorts Kinderkoor liet een goede samenzang horen.

Foto: Berlott

De wedstrijd van komende zaterdag
zal evenals vorige jaren op het grote
parkeerterrein in Zandvoort-zuid
worden gehouden. Inschrijving a ƒ7,50
(leden krijgen korting) is mogelijk
vanaf 11.00 uur, de strijd vangt aan
om 11.30 uur.
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SLAGERIJ
ARBOUW

^^^••••••^•••^^^•^^^^^^^•^••••••^^^^M

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

Lekkere hapjes:
makkelijkjSmakelijk en voordelig,

natu"'

WEEKEND REKLAME

V2 pond BIEFSTUK

7,25

1 ons ACHTERHAM

2,65

1 ons CERVELAAT

Stokbrood 195

1,85

ruime administratieve ervaring,
typevaardigheid,
paniekbestendig, goede
kontactuele eigenschappen,
leiding kunnen geven.

NU

Geboden wordt:
zeer verantwoordelijk werk met
grote mate van zelfstandigheid,
met de daarvoor passende
beloning.

Nu wordt het KASSA voor U
KASSABONNEN

GRATIS
BIJ ƒ 100,-kassabonnen
BIJ ƒ200,- kassabonnen

een LEVERWORST Wilt U doorgaan
1 KILO KIPPEBOUTEN

BIJ ƒ300,- kassabonnen

een ROLLADE van plm. 1 kg.

welke na inwerkperiode zorg zal dragen
voor o.a. de administratie, computerinput,
telefoonplanning van werkzaamheden
vooral op het gebied van glas.

Rotterdammertjes
Per stuk a 150 gram

Wij hebben uitsluitend Hormoon vrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

SPAAR ONZE

ADM. BEDRIJFSLEIDER

Vereisten:

1,15

1 ons CORNEDBEEF

Door de dynamische groei van ons
schildersbedrijf en glashandel zoeken wij
ter ondersteuning voor onze directie een

Voor verdere informatie kunt u vragen naar
mevr. Keur.

KEUR en ZOON

Uitsluitend kassabonnen van: SLAGERIJ ARBOUW
Deze aktie is geldig tot 31 december 1987.

Paradijsweg 2-6, Postbus'57, Zandvoort,
tel. 02507-15602 of 02507-16089.

Leverworst speciaal. .
Per stuk a 400 gram
225

Wees wijs
Haal bij

Autorijschool v. Engelen
uw rijbewijs

Gevraagd:

Knip wit of tarwebrood
Gratis gesneden.

part-time
winkelmeisje

95

Eerste 10 lessen ƒ 35,- p.u.
Vervolglessen ƒ 42,50 p.u.

Luxe vruchtentaart gevuld met banketbakkersroom en frambozen bessenjam
Opgemaakt met abrikozen, sinaasappel,
druiven en aardbeien
^ ^T
13.75
.-_ 11 ï

NU OOK MOTORRIJLESSEN

tevens

oproepkrachten en
jonge man

SaumurBlancAC1985.
Droge Loire wijn
475

Bakbacon, 100 gram 155

1775

NU 2

Tel. O25O7-19453

Zak met mini bars Cocos of caramel,
300 gram 3 50

VOOR L m

Helly Hansen

Kwekerij P. van KLEEFF
Gekookte schouderham, 150 gram 2 -

1

70
.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tei. 17093

Kersenkwarkschmtte, gevuld met
kersenbavaroise Gegarneerd met kersen
en slagroom. 5 75

Hema huiswijn,
wit of rood Inh l Itr
575

NU 2

VOOR «f.

1e keus met volle garantie.
fff^ff

Als u toch in de Hema bent, neem dan meteen koffie mee.
Deze week extra voordelig: elk 3e pak Hema koffie halve prijs.
NU 3 £7
75
Bijv. : Extra aroma 250 gram. Per pak 2.70, 3 pakken 8.10
PAKKEN D.
Aanbiedingen geldig t/m 4 |uli 87

DIV. BLOEMBAKKEN
ROODSTEEN
GRIEKS AARDEWERK

droogpakken
spec. aanbieding

Hazelnoot, 200 gram 2.75

QZ5

Hema koffie, meer smaak voor je geld!

Zomerplanten oa
Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken -opgevulde bloembakken

voor schoonmaakwerkzaamheden.
Brood-banketbakkerij Seysener
Haltestraat 23, Zandvoort, tel. 12159.

Norm. prijs 895,- nu voor DoDr~
ideaal voor surfers en catamaran zeilers!!

Zegwaard -watersport

HEMA

Spaarne 48 - Haarlem.

-EchtWaarVoorJeGeld-l

RReus
Vis en Specialiteiten"

M -SHOP

DE l

Com. Slegersstraat 2c

Haltestraat 16, tel. 16204

GEOPEND
Maak mensen
tevreden met
een bloemetje

van

Com.

LOODS 300

J. BLUYS

of event. gedeeltes als
hobby/opberg/
opslagruimte

BLOEMWERKEN

Voor a/s het
goed moet zijn.

Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

PHILIPS FCD 560
midi-set inkl.
C.D.-speler en
boxen voor

Tel. 17084

HEERLIJKE
PAELLA

850,

ovenklaar

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

UI •••

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Slotman &•
van den Bos
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN

Ged. oude gracht 28
Haarlem
lel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

Te koop gevraagd in Zandvoort

NIEUW

vrijstaand of
hoekhuis

U'S GRILL BAR

m. mog. tot bouwen van garage
(geen nw.bouw).

Burg. Engelbertsstraat 80

Reacties naar H. G. G. Brinkman, Kerkhoflaan 3, 1161 JA Zwanenburg.

Geopend van 12.00 tot 01.00 uur
Weekends
van 12.00 tot 03.00 uur

Met uw bijdrage
gooien ze me in het diepe!
Jaarlijks worden m Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen
Dat aantal stijgt, de lasten ook'
De meeste van die zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn bittere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen' Die verzorging geven
wij met liefde, het ovenge met geld1
Door een bijdrage te leveren oan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven m te
blazen, waardoor ze op eigen
krocht verder kunnen

Die goede daad vereist weinig
moeite Door vandaag nog de bon
in te vullen noemen wij u morgen
donateuri

OPENINGSAANBIEDING

SATÉ van
de HAAS
met frites
stokbrood, kruidenboter,
garni

750

Probeert U ook eens orfze zelfgemaakte
Hamburgers, goulash soep, gehaktkroket met
ui, gehaktballen, sjaslik, en div. broodjes.

l Ja, ik red een zeehondeleven! l
iMookmijdonateurenstuureenoccepIgiro
tefwootdevon l _
l Noom
___

|
l

Kode
Raols

Stichting Zeeixxidencreche Antwoofónummer 950
1 9950 WL Pietertïuren
(Pv3i*v*t»<nMv) |

zeehondencrèche

PIETERBUREN
Telefoon 05952-285, Pieterburen

15;

voor 2 pers.

HAAST P OP=OPin
HflfflU l UHI UI

"

Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

EENMALIGE SUPER KNALAANBIEDING

Te huur of
te koop

BLOEMENHUIS
Haltestraat 65
DE SPECIALIST IN AL uw Zandvoort tel 1 20U OU
fin

uw traiteur en visspecialist .

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur

Fa. Gansner & Co.

radio stiphout
Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Te koop aangeboden
Luxe 2-kamer premie-A app.
met balkon aan straatzijde.
Lage servicekosten.
Eigen parkeergelegenheid.

Philips I T T Nordrnende
Fischer Sansui. Sony. J V (
Panasonic Grondig eu,
VERKOOP, ö u>k,ny w ,.,
scheer apparaten strijkboui. ,
etc en tevens alles op hti
gebied van sk^pkoniakien
stekkeis gloeilampen
T l buizen
R t P A R A l l t j(„ ,
technische dien.,t

,,,, ,

KI

fcUR l

V

,;,,

„M

24 uur su vu,e

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

VERKOOP VAN ALl t
BEKENDE MERKEN:

Tel. 02507-16804 na 18.00 uur.

GAS-

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 / 12518
Deskundig advies.
Voor al uw

n.orbecKestraat \ü l/o het CASINO Tel l3J,o
Sinds 1938 ee,i begrip in HAARLEM

DE TELEFOONQENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN

ERZUNNOGI20S2
WKHTENDENVÖORU

HOGERE PRODUKTIE

't staat in de'krant
iedere week weer

bedrijfsgeluidapp t b '
horeca sportvelden jt<
l erinljn betaling ,

,

-i

' DONDERDAG 2 JULI 1987

WEEKMEDIA 30
f WEE

f ZANDVOOBT - Een gemid'delde maandtemperatuur van
fdrie graden lager dan normaal
[betekende voor het dolfinari•dim een extra goede maand, „'s
(Ochtends om half elf zit het
hier vol met schoolkinderen.
In de voorzomer worden er
jheel wat schoolreisjes geimaakt. Als het te koud of te nat
is voor de speeltuin, komen ze
ïiier."
>

'Iedereen die een dolfijn ziet, wil er wel eens tussen zitten'
Duiken tussen dolfijnen volgens
John Slootmaker nieuwe rage

' Dolfijnentrainer en eigenaar van het
.Dolfirama John Slootmaker is tevreden. De reden: een goed begin van het
•seizoen en een nieuwe activiteit die
'zijn bedrijf minder seizoengevoelig
maakt. Duiken tussen de dolfijnen is
•onder sportduikers een ware rage aan
liet worden. De persluchtduiker die
leen brevet heeft, mag zich voorizchtig
,-tot op de bodem laten zakken en daar
"wachten tot de dolfijnen naar hem toe
Jcomen.

hele winter." Slootmaker reserveerde
het Palace Hotel voor het laatste weekend van september. 300 duikers en hun
familieleden komen dan kennismaken
met de dolfijnen. „Dit is echt een familie-aangelegenheid. Manlief duikt,
maar de vrouw heeft hem nog nooit
onder water gezien. Bij mij kan dat,
want ze kunnen door de ruiten van het
bassin kijken. De kinderen vinden het
natuurlijk helemaal fantastisch hun
« Slootmaker: „Iedereen die een dol- vader tussen de dieren te zien."
fijn ziet, wil er wel eens tussen zitten.
Dat er door de duikers niet gezwom^Bovendien heeft iedere duiker die lid is
jvan de duikersassociatie een blauw men mag worden omdat de fijngevoeli'logboekje waarin hij zijn activiteiten ge dieren daarvan nerveus zouden wor[bijhoudt. Hij krijgt van mij na afloop den, doet aan de pret van een weekend
ieen diplomaatje dat in dat logboek past dolfrjnduiken weinig af. „Ik heb nu ook
''en waarop staat dat hij tussen de dolf ij- een hotelaccomodatie voor kleinere
groepen geregeld. In zo'n weekend kan
'nen gedoken heeft".
voortaan ook paard gereden worden."
- Het idee duikers in het bassin te laToch is Slootmaker niet helemaal te'ten, ontstond na herhaalde telefoon.tjes van sportievelingen die „het basin vreden. De gemeente Zandvoort be•wilden komen schoonmaken". Sloot- loofde een opknapbeurt voor de bordmaker: „Schoonmaken is niet nodig, ik jes die naar het Dolfirama en andere
heb onlangs de filters vervangen en het evenementen verwijzen. Tot op de dag
water is prachtig helder. Het schoon- van vandaag is alleen het bordje bij het
maken was maar een smoes, het gat station vernieuwd. De aanwijzingen op
de paal in de Burgemeester van Al.hen erom tussen de dieren te zijn".
phenstraat zijn bijna onleesbaar. Het
.kinderpark' waar de richtingaanwijzer optimstisch naar verwijst, bestaat
niet meer. Slootmaker: „De gemeente
•' Nederlanders, Duitsers en Belgen in zal er hard aan moeten trekken. Het
'bezit van een duikbrevet melden zich Circuit is failliet en als de Grand Prix
;in groten getale aan, veelal in vereni- definitief vervalt, zullen we het alle.'gingsverband. De Dolfirama-eigenaar: maal merken. En wat het seizoen nu
•„Ik heb het in m'n 28-jarige loopbaan betreft: binnenkort moet het mooi
jals dolfijnentrainer nog nooit zo druk weer worden. Anders komen er geen
cgehad. Er zijn nu al boekingen voor de toeristen en dat is ook slecht voor mij".

door
Margreet
Kwakernaak

ÏDruk

j: ZANDVOOBT - Op 30 juni
^herdachten de heer en mecvrouw De Buijzer-van Ewijk
• het feit dat ze elkaar vijfenvijftig jaar geleden in Amsterdam
"het ja-woord gaven. Ze vinden
-het prima dat bij het verschijtfien van het Zandvoorts
[Nieuwsblad die datum achter
[de rug is. "We willen het rustig
rsamen vieren en die kans krij[gen we nu", zegt de heer De
pBuijzer. De Buijzer volgde een opleiding voor
typograaf, behaalde tal van diploma's,
jmaar tijdens zijn studie voor het laatjste deel koos hij toch voor de muziek.
«De aanleiding daartoe was het o verlij den van zijn leraar Piet Zwager, dirigent van het Amsterdams Jeugdorkest. Hij besloot diens taak over te nemen en zo gebeurte het, dat de heer De
Buijzer, die de muziek als liefhebberij
beoefende, er nu zijn beroep van ging
maken.
Eigenlijk had de muziek altijd al een
grote rol in zijn leven gespeeld, ook in
dat van zijn vrouw. Ze ontmoetten elkaar bij een kinderoperette-vereniging waar de toen veertienjarige Wil. lem George de Buijzer klarinet speel|'de. Helena Cornelia van Ewijk gaf les
' in creatieve vakken, was een bekwaam
,'modiste, volgde balletlessen en speelde
jiiet onverdienstelijk piano. "Je kunt
wel zeggen dat we een harmonisch hu-

Steeds meer duikers
. nemen een kijkje
tussen de dolfijnen.

Een 'harmonisch' huwelijk
welijk hebben," zegt de heer De Buijzer, en het is duidelijk dat hij op de
dubbele betekenis van het woord „harmonisch" doelt.
Vijftig jaar was hij verbonden aan
het Amsterdams Jeugdorkest waarvan veertig als leraar klarinet en harmonieleer. Wanneer we vertellen dat
de heer De Buijzer twintig jaar leraar
is geweest bij de Brandweer Harmo-

Echtpaar
De Buijzer
viert 55-jarig
bruiloftsfeest.
nie, eenzelfde aantal jaren bij de Post
Harmonie, dirigent was bij het Volendams Operakoor, ere-dirigent is van
de Tram-Harmonie, erelid van de
Het echtpaar De Buijzer woont al ruim vijfentwintig jaar in Zandvoort.
Bond van Amateur MuziekvereniginFoto: Berlott
gen, tweemaal de dirigentenprijs van
de gemeente Amsterdam kreeg uitge- tastbare herinneringen aan zijn muzi- heer De Buijzer de dirigeerstok gehanreikt, dan zal het niemand verbazen kale loopbaan.
teerd en tot aan zijn achtenzeventigdat deze musicus pur sang ook nog
ste heeft hij klarinetles gegeven. Onere-burger is van de stad Amsterdam.
der zijn leerlingen bevonden zich muTal van oorkonden, medailles, insigsici als de pianist Daan van Zweden,
Tot zijn achtenzestigste heeft de vader van de bekende violist, Theo
nes en een gouden dasspeld zijn de

Dirigeerstok

'{Vrolijke musical op Mariaschool

Pet is een feest zoals er nooit één is geweest
ZANDVOOBT - „Dus hang
ide vlag maar uit, het is een
I-feest zoals er nooit één is geijweest".
j;
'~: Deze slotregels van de vorige
>week vrijdag door leerlingen
,svan de Mariaschool opgevoer;-de musical werden door de
«aanwezige ouders, grootouders
Jen verdere belangstellenden
uit volle borst meegezongen.
Want een feest was het, ook op
-het toneel, al zag het daar in
•het begin niet naar uit. Zoals de
>itel „Geen idee" van de door
feenny Vreden geschreven mu£ical al deed vermoeden, hadden de schoolverlaters geen
idee hoe ze hun afscheidsfeest
moesten organiseren.

„We gaan verschrikkelijk af" zongen
ze in koor en dat zou ook gebeurd zijn
wanneer de schoonmaaksters Gina,
Lolo en Brigitta, die een ruime ervaring hadden in de showbusiness, hen
niet te hulp waren gekomen. Ze wonen
met elkaar in een oud theatertje en
hebben op zolder een veelheid aan attributen uit hun glorierijk verleden: toneelkostuums, hoeden, pruiken, veren
boa's en glinsterende sieraden. Ze bieden aan de kinderen op zolder een
spoedcursus toneel te geven en dan
ontdekken deze dat er nog twee leerlingen zijn, de verlegen mijnheer Lodewijk en de onverstaanbare mijnheer
Van Dam. Ze worden door Gina, Lolo
en Brigitta hardhandig aangepakt en
ook de kinderen die een nummer moeten instuderen krijgen van het strenge
trio het nodige te verduren.
Maar het resultaat is dat de gewichtheffer de zware balk moeiteloos omhoog tilt, de vlooiendresseur zijn favoriete vlo Wally over zijn arm laat lopen

zonder dat die wegspringt en de goochelaar geen vergissingen meer maakt
met zijn kaartentruc. Mijnheer Lodewijk stopt niet langer zijn vinger in z'n
mond en mijnheer Van Dam is redelijk
te verstaan.

mer, waar hij met vliegtuigjes speelt,
gesloopt zou worden. Bij die gedachte
schieten de tranen de wethouder in de
ogen en hij gelast de firma Knal onmiddeliyk te stoppen. De piloot adviseert
hij een speciale manier van opstijgen,
zodat deze niet langer last heeft van de
De dansjes en liedjes zitten er goed in zolder. Dus ook hier: eind goed al goed.
en het had een schitterend afscheidsfeest kunnen worden, wanneer wet:
De musical werd opgevoerd door de
houder Kleurloo geen roet in het eten kinderen van groep 7 en 8 en het gemak
had gegooid. Hij wil de zolder laten waarmee ze zich op het toneel bewoafbreken omdat vliegtuigen van het na- gen, hun goede rolkennis en leuke imburige vliegveld er last van hebben bij provisaties vielen beslist op. De rollen
het opstijgen. Hoe de kinderen ook van Gina, Lolo en Brigitta waren bij
protesteren, de slopers van de firma Diana Sandbergen, Lilian van Daalen
Knal gaan aan de slag en bij alle argu- en Elise Versteege in goede handen en
menten die aangevoerd worden om de de kostelijke typetjes die ze van de
zolder te redden raadpleegt wethouder vroegere diva's maakten, waren goed
Kleurloo het zware wetboek dat hij voor heel wat lachsalvo's uit de zaal.
met zich meetorst.
Maar ook de jongens lieten zich niet
ledere keer blijkt er weer een artikel onbetuigd. Marco Borst deed het als de
te zijn dat de sloop rechtvaardigt, tot- gewetensvolle wethouder Kleurloo
dat zijn eigen dochter hem vraagt hoe heel leuk en dat vonden we ook van
hij het zou vinden als zijn hobby ka- Menno Merts en Jorg de Bruyn, die
mijnheer Lodewijk en mijnheer Van
Dam uitbeeldden. John Dalman en Johan Bijl waren in hun blauwe overalls
een paar echte slopers en Raymond
Teunisse wordt later beslist straaljagerpiloot.
En dan waren er nog de artisten Marijke Mettes, Ivor Soepboer en Berend
Pasman, terwijl de groep' „toneel-spelers" bestond uit Saskia Kuneman, Tamara Vossen, Jill Toonen, Elisa Overpelt, Odette ter Braak en Denise van
Duuren. In een musical wordt natuurlijk ook gedanst en dat deden Patricia
Bijl, Mariëlle v.d. Zon; Kim v.d. Mije,
Willemijn Ackermans, Yumi Gotoh en
Amber Amende.
Aan het slot van de avond richtte de
directrice van de Mariaschool, mevrouw Snijders-Blok, zich met waarderende woorden tot de volwassenen die
hadden meegewerkt aan het succes
van de musical, te weten de regisseurs
mevrouw Rubeling en de heer De
Vries, de dames Van Daalen, Van der
Donk en Van der Staay (requisieten,
decor en grime) alsmede de heer Teunisse die de lichteffecten voor zijn rekening nam. Verder waren er bloemen
en een klassefoto's voor de schoolverlaters, die op hun beurt de „juffen" en
de „meesters" in de bloemetjes zetten.
Met het zingen van een heel toepasselijk lied kwam een eind aan een bijzonder geslaagd afscheidsfestijn.

1% De leerlingen van de Mariaschool bezorgden hun familieleden een vermakelijke avond,

Foto: Beriott

C. E. Kraan-Meeth

Loevendie en de inmiddels overleden
Tonny More van het Cocktail Trio.
Ook de in 1978 overleden Femia van
Nierop was een leerlinge van hem. Mevrouw van Nierop, die als dirigente en
begeleidster van o.a. het Bejaardenkoor, het Peelbea Sextet, het Dames
Vocaal Ensemble en de Kinderoperettevereniging 'Jong Zandvoort', heel
veel voor muzikaal Zandvoort heeft
betekend, was bovendien een goede
vriendin van het echtpaar De Buijzer.
Op haar aanraden kwamen zij indertijd in Zandvoort wonen, betrokken
een huis aan de Van Stolbergweg, dat
ze een half jaar geleden verlieten om
hun intrek te nemen in een flat aan de
Quarles van Uffordlaan.
Hun liefde voor muziek, theater en
ballet hebben ze doorgegeven aan hun
enige dochter en de twee kleindochters. De dochter, getrouwd, en ook in
Zandvoort wonend, is verbonden aan
een bibliotheek, speelt piano en saxo.foon. De oudste kleindochter is werkzaam bij het Uitbureau in Amsterdam
en is uit dien hoofde betrokken bij de
samenstelling van de Uitkrant. De
jongste is op de MEAO en danst bij
Scapino.

Alle leerlingen geslaagd!

ZANDVOOBT - Directeur

Ook al woont het bruidspaar ruim Nijboer van de Gertenbach
vijfentwintig jaar in Zandvoort, hun Mavo heeft deze week - met enihart is in Amsterdam gebleven. Ze zijn
nog steeds trouwe bezoekers van thea- ge trots - bekend gemaakt, dat
tervoorstellingen en concerten. Am- het geslaagdenpercentage van
sterdam mag dan in 1987 'Cultuur- dit jaar honderd procent is.
stad' zijn, voor hen is Amsterdam dat
altijd geweest!
Dit houdt in, dat alle éénenveertig
C. E. KRAAN-MEETH eindexamen-kandidaten geslaagd ziin.

Doormiddel van herexamens hebben
zes leerlingen alsnog hun diploma gehaald: Richard Hendriks, Daniëlle
Laarman, Dennis Laarman, Ilse Schrader, José Swart en Jolanda v.d. Mije.
Richard Hendriks deed tegelijkertijd
voor de eerste keer examen en slaagde
direct. Op de foto's poseren de twee
eindexamenklassen.

Grote braderie
op het circuit
ZANDVOOBT - Op het circuit wordt komend weekend
een grootse braderie gehouden, met naar verwachting
ruim honderd vijftig kramen.
Het aanbod is zeer veelzijdig.
Het wordt een combinatie van braderie, kunst- en rommelmarkt, waar
kunst, kitsch, kolder, 'kaviaar' en andere koopwaar aan de man wordt gebracht. Daarnaast kan men zich vermaken met, diverse kleine kermisattracties, zoals bijvoorbeeld een springkussen en een rondvaartbootjesdraaimolen. Een en ander staat zoveel
mogelijk opgesteld ter hoogte van de
pits.
Niemeyer organiseert bij goed weer
zondag diverse rondvluchten. Tevens
is een wedstrijd uitgeschreven, waarmee een gratis rondvlucht kan worden
gewonnen. Voor deze rondvluchten
wordt gebruik gemaakt van een helicopter van het type Sikorsky S-61n
met vierenzestig zitplaatsen. Deze
tweemotorige helicopter is de grootste
machine die de KLM in gebruik heeft.
De duur van de vluchten is ongeveer
vijftien minuten.

Nrdh. Philharmonisch Orkest
creëert weer bijzondere sfeer

ZANDVOOBT - Traditioneel was het niet al te best weer
tijdens het optreden van het
Noordhollands
PhilharmoDe braderie is geopend vanaf 10.00 nisch Orkest: het regende. Het
uur en duurt zowel zaterdag als zon- programma, dat men bij de
dag tot 17.00 uur. De toegang bedraagt kaartverkoop kreeg, was wat
ƒ4,-, of ƒ1,50 voor 65-plussers en jonge- onvolledig, want de onderdelen
ren in de leeftijd van zeven tot twaalf
van de ten gehore te brengen
jaar.
stukken waren niet aangegeven. Ook ontbrak de anders zo
uitvoerige toelichting. In de
kerk was het koud. Doch zat
men eenmaal, dan kwam men
toch
onder de indruk van de
ZANDVOOBT - 'Het feest is bijzondere
sfeer, die dit conal voorbij' moet een stel jonge- cert ieder jaar
heeft.
ren zaterdagnacht gedacht
hebben, toen zij een spandoek Ook dit jaar weer het langzaam binmet 'Midzomernachtfestival' nenschuifelen van de bezoekers, het
aparte, warme licht, dat de kleine lamvan de palen haalden. De poli- pen
het met tussenpozen
tie toonde bezwaar hiertegen. plaatsverspreiden,
nemen van de musici in de gewijde ruimte, allen keurig in het zwart,
Het spandoek hing zater- het stemmen van de instrumenten. De
dagnacht nog aan palen langs enige valse noot daarbij was deze keer
orkestinspecteur, die gemeend had,
de Zandvoortselaan, tot de vier de
de plechtigheid te moeten opluisteren
'jongeren om ongeveer kwart in fantasiejasje met spijkerbroek. Oveover één langskwamen. Zij rigens niet zo verwonderlijk: de direcwerden op heterdaad betrapt teur van het orkest vertoont, in tegenstelling tot zijn conventioneel gekleed
door de agenten, die het span- publiek,
ook zulke progressieve trekdoek meenamen en later aan jes.
de organisatoren van het festiHet concert opende met Ouverture
val overhandigden.

Spandoek
thuisgebracht

Convent Garden van Haydn. Behalve
de niet perfecte inzet, werd deze redelijk goed vertolkt, zij het wat plichtmatig. Goed uit de verf daarop: het klarinetconcert van Mozart, waarbij de solist Jacques Meertens alle eer toekomt.
Had de dirigent hem wat romantischer
begeleid, was hij tot een nog grotere
prestatie gekomen. Zijn instrument
van toon niet te donker en niet te hel,
bezit een prachtige welluidendheid.
Na de pauze, altijd gezellig dorps, dicht
op elkaar koffie genietend in een klein
tuinzaaltje, volgde Concerto Grosso
van Hellendaal, dat als concertstuk
van die aard zeer breed als samenhangend geheel uitstekend in de kerk werd
gezet.
De dirigent Lucas Vis had de beste
wijn tot het laatst bewaard: Symfonie
nr. 3 van Schubert. In deze veel te weinig uitgevoerde symfonie toonde hij
zijn kunnen: slagvaardig, energiek, gevoel voor dramatiek en uitwerking, bovenal het vermogen zijn orkest geestdriftig met veel elan te leiden. Jammer
genoeg ontbrak net het gepointilleerde, doch het luide bravo, dat na afloop
weerklonk, was alleszins verdiend.
Tot slot: de belangstelling voor dit
concert was de laatste twee jaren zeer
matig. Ik heb in een vorige kritiek al
eens opgemerkt, dat kaartverkoop in
supermarkten en hotels zo gek niet
zou zijn. Beter wellicht het strikken
van een bekende solist als Jaap van
Zweden of Daniel Wayenberg.
A. F. C. Brosens

DE WINKELIERS VAN DE GROTE KROCHT
PRIJSVRAAG
.Ook U, lezer van deze krant heeft een kans om gratis mee te
•gaan naar de Franse Lichtstad.
ledere winnaar mag één introducé(e) gratis meenemen.

PROGRAMMA
Vertrek zaterdag 25 juli plm. 07.00 uur.
Terugkomst zondagavond 2B juli plm. 24.00 uur.
Inbegrepen is:
Lichttour door Parijs met vele
bezienswaardigheden * Koffie onderweg
* Diner * Overnachting * Ontbijt
Hoe kunt U in aanmerking komen voor deze prijs?
Op de Tour de France pagina staan 1 6 vlaggetjes van A t/m
P met daarin de namen van de winkeliers.
Ook vindt U 16 wielrenners met de rugnummers 1 t/m 16.
Zoek nu de wielrenner die hoort bij de naam in het
vlaggetje.
Vermeld nu het rugnummer dat correspondeert met de
letter in het vlaggetje.
Als u alle rugnummers bij de vlaggetjes hebt gevonden,
vermeld dit alles op een briefkaart en maak het volgende
rijmpje af.
„HOERA NAAR PARIJS" .................................................

MAKEN HET U MOGELIJK EEN
WEEKEND NAAR PARIJS TE GAAN
OM DE FINISH VAN DE
„TOUR DE FRANCE"
BIJ TE WONEN

Inzenden tot donderdag 9 juli 1987 naar Weekmedia Zandvoort,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of bij het ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD in de bus doen, Gasthuisplein 12, Zandvoort.
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Klikspaan via strafschoppen naar overwinning

'Hoogspanning' in finale
ZVM Zaalvoetbaltoernooi

De strijd tussen De Klikspaan en Peter Korver bleef tot het einde toe uiterst spannend.

Foto: Bram Stijnen

Wielrenner Wim Koene zet
overwinningenreeks voort
t ZANDVOORT - De Zandyoortse
amateur-wielrenner
Wim Koene heeft de afgelopen
dagen zijn successenreeks
voortgezet. In een week tijd
won hij maar liefst twee ritten,
terwijl hij elders nog een tweede en een vijfde plaats veroverde. De vooruitzichten voor een
goede klassering in de Wieierronde van Zandvoort zijn dan
ook uitstekend.
Koene komt dit seizoen voor het
eerst uit in de 'Liefhebbers' klasse,
waarin veel amateurs rijden, die weinig tijd hebben om te trainen. Deze
klasse wordt vaak gecombineerd met
die der veteranen, rijders vanaf vijfendertig jaar. De afgelopen weken is duidelrjk geworden dat Koene uitstekend
kan meedraaien in deze klasse, wat
vooral te danken is aan een bijna optimale vorm. Het resulteerde in een eerste en een derde plaats tijdens ritten in
het Pinksterweekend. Vorige week
zondag toonde hij zijn kracht nog
eens, door glansrijk de Ronde van Doetinchem te winnen en tijdens deze rit

ook de leidersprijs en de klassements- een zeer sterk veld aan, waaronder enprijs in de wacht te slepen.
kele 'groten' uit deze klasse. Tijdens de
race was een kopgroepje van vier man
Ook donderdag, tijdens de Ronde ontstaan, met ruim vijftig seconden
van Nieuw Vennep, was Koene bijna voorsprong op de achtervolgers. Om
niet te stuiten. Van de ruim honderd nog een kans te maken op een goede
renners moest hij echter één man voor eindklassering sprong Koene, een van
laten gaan. In de eindsprint bleek Ron de achtervolgers, weg, gevolgd door
Bakker uit Zaandam net iets sterker, drie andere sterke rijders. Tot tweewaardoor deze met minder dan een maal toe werd geprobeerd, het gat te
wiellengte voorsprong de overwinning dichten, maar zonder het gewenste rein de wacht sleepte. Op de derde plaats sultaat. Bij Koenes tweede poging kon
werd Koene gevolgd door de als sterk alleen Diepenveen het nog bijhouden,
bekend staande renner Ton Gieske.
voor de twee overige achtervolgers was
het tempo te hoog, waardoor zij moesIn het weekend zal Koene wederom ten lossen. De snelheid was echter zo
op de racefiets. Zaterdagmiddag meid- hoog geweest, dat de voorsprong bij de
de hij zich voor de Ronde van Lands- finish tot nog maar vijftig meter gemeer, waarin hij wederom Gieske ach- slonken was. Ondanks deze knappe
ter zich liet. In de stromende regen liet prestatie moest Koene zich tevreden
de Zandvoorter zich niet afleiden door stellen met een vijfde plaats.
de manoeuvres van zijn gevreesde tegenstander, en bereikte als overwinDe Zandvoorter zal ook aantreden in
naar de finishlijn. De derde plaats de Wielerronde van Zandvoort, die op
werd ingenomen door Compas, uit woensdag 22 juli wordt gehouden. "Als
Venhuizen.
ik deze vorm kan vasthouden, belooft
dat veel goeds voor die wedstrijd", aldus Koene. "Maar het kan nog beter,
want helemaal optimaal is mijn vorm
Zondagmiddag had Wim Koene het nog niet". Deze thuiswedstrijd belooft
echter een stuk moeilijker. Voor de rit dus uitermate spannend te worden
in de omgeving van Zoeterwoude trad voor Koene en zijn fans.

'Groten'

Zeeschuimers succesvol op Nederlandse Kampioenschappen

Stan
naar Nederlands record
Tijdens de Nederlandse
kampioenschappen die het afgelopen weekeinde in Amersfoort werden verzwommen, is
door de Zeeschuimers een
groot aantal medailles behaald. Hoogtepunt van het
zwemweekeinde was het Nederlandse aspirantenrecord op
de-200 m schoolslag van Stan
Steegeling.

(zilver) in een tijd van 4.43.96, genoeg
om de limiet voor Rome te halen. Wander Halderman 'werd op diezelfde afstand winnaar bij de jongens 1969 in
4.43.24.
De meisjes zwommen deze avond de
langste afstand nl. de 800 m vrije slag.
Hanneke Koopmans werd bij de meisjes 1974 vierde in 9.55.68. Bij de meisjes
1972 werd Marja Molenaar vierde in
9.41.66. Wandy Kater behaalde het
brons bij de meisjes 1971 in 9.31.83.

Opvallende prestaties op de zaterdag
kwamen van onze schoolslagzwemsters, op de 200 m. Hanneke Koopmans werd overtuigend eerste in haar
jaargang ('74) in 2.48.76. Gigi van Es
deed dat in de jaargang 1972 in 2.48.05.
Ria Willemse legde tenslotte beslag op
het zilver bij de dames in 2.41.66 Op de
Hieronder volgen de voornaamste laatste dag van dit weekeinde vielen de
uitslagen van dit eerste NK-weekeinde. grote klappen (de meeste medailles
Vrijdagavond barstte het zwemgeweld werden verdiend)
los. Op de 400 m wisselslag werd Stan
Barbara de Wit behaalde haar limiet
Steegeling bij de jongens 1971 tweede
Stan Steegeling en Barbara de Wit,
allebei lid van de Zeeschuimers, hebben zich door hun goede tijden op de
voor hun favoriete slagen geplaatst
voor de Europese jeugdkampioenschappen die te Rome worden gehouden eind juli.

ZANDVOORT - Na vijf weken van spannende voorrondes kwamen vrijdag de uiteindelijke finalisten van het
Zandvoortmeeuwen Zaalvoetbaltoernooi op de vloer. Er
werd een spannende strijd verwacht, zodat de Pellikaanhal
bomvol was. Het publiek kreeg
inderdaad waar voor zijn geld.
Er waren enkele bijzonder
spannende wedstrijden te zien,
waarna Klikspaan in de eerste
divisie als overwinnaar uit de
bus kwam, terwijl Aurora in de
tweede divisie zegevierde. Bij
de Veteranen ging de overwinning naar Imex, bij de Recreanten naar Rinko.

De finalisten, De Klikspaan en Peter Korver, zorgden vrijdagavond voor
een 'zinderende' eindstrijd. De teams
waren zochten in het begin voorzichtig naar openingen, waarbij de zenuwen duidelijk te bespeuren waren. De
Klikspaan kwam tot tweemaal toe op
voorsprong, maar dankzij enkele
schitterende acties van het team van
Peter Korver werden de rollen omgedraaid. Peter Korver kwam op voorsprong en na een poos leek de strijd bij
een stand van 3-2 beslist. Neeskens
maakte echter zijn faam waar en
bracht De Klikspaan alsnog langszij.
Er moest verlengd worden, maar dit
bracht geen beslissing, al werden er
nog twee doelpunten gemaakt. Uitblinkers Frank Neeskens en Hans Berends tekenden hiervoor en brachten
zo de eindstand op 4-4. Penalty's moesten de beslissing brengen. De Klikspaan kon hierbij de zenuwen het best
de baas en schoot zich zo naar de uitIn de eerste divisie moesten Klik- eindelijke overwinning.
spaan en Stam Fashion, en Cecils en
Ook de strijd om de derde plaats
Peter Korver in de kruisfinale uitmaken, wie er naar de finale over zou bleef tot het eind toe spannend, omdat
gaan. De strijd tussen De Klikspaan de beslissing pas in de slotfase viel.
en Stam Fashion was bijzonder span- Stam Fashion behaalde in dit gevecht
nend, waarbij Frank Neeskens en Ger- verrassend de overwinning op het oorrie Blokzijl voor schitterende hoog- spronkelijk favoriete team van Cecils.
standjes zorgden. De Klikspaan wist De eindstand werd 5-3.
uiteindelijk zijn tegenstander op afstand te houden en overwon met 5-3.
De andere kruisfinale had voor het
publiek een verrassing in petto. Het
team van Peter Korver zag kans het
In de tweede divisie had Aurora zich
favoriete Cecils met - eveneens - 5-3 donderdagavond via een 6-2 overwinuit te schakelen.
ning geplaatst voor de finale, ten koste

Evenwicht

Beide ploegen moesten wel wennen
aan de ongewoon hoge temperatuur,
op het moment dat zij het strijdperk
betraden. TZB had hier blijkbaar de
minste moeite mee, want al in het begin liep deze ploeg uit, door in de eerste
inning drie punten te scoren. Echter
wakker geschud door dit slag-geweld
trachtte ZHC wat terug te doen. Met
succes. Via de tussenstanden 4-3 en
5-3 nam de Zandvoortse ploeg na verloop van tijd een grote voorsprong, die
opliep tot 16-4.
TZB bleek zo aangeslagen, dat dit
team nog maar één puntje kon scoren.
Meer kwam er voor deze ploeg niet uit,
mede door de sterke verdediging van
de Zandvoorters. Uitblinkers waren
ZHC-er Tjeerd Bluijs en TZB-speler
Klok.
Vanavond moet het ZHC herenteam
opnieuw aantreden. Tegenstander is
EHS, de nummer twee in de competitie.

Tussen de wedstrijden door werd het
publiek vermaakt door het optreden
van Dries Roelvink, een nieuwkomer
aan het muziekfirmanent, die een
aantal bekende songs ten gehore
bracht. Al met al werd de vrijdagavond
ZANDVOORT - Een aantal
zo een waardige afsluiting van een bij- prijzen van de loterij van
zonder geslaagd toernooi. Dat was ook
KNVB-official Berk, die de prijsuit- Zandvoortmeeuwen zijn nog
reiking verrichtte, van mening. Hij niet afgehaald.
zwaaide de organisatoren van ZandHet betreft de volgende nummers:
voortmeeuwen veel lof toe en noemde 202, 245, 308, 357, 539, 957, 1016, 1182,
het toernooi een 'geweldige promoting' 1471,1776,2120. (Zetfouten voorbehouvoor het Nederlandse zaalvoetbal.
den).

Prijzen loterij
Zandv. meeuwen

ZANDVOORT - Het zat de
ZHC dames-softbalteams niet
mee deze week. Zowel voor het
eerste als voor het tweede team
bleef een overwinning uit. Het
eerste team verloor van Rooswijk, het tweede van de Pino's
uit Umuiden, een gevreesd tegenstander, die momenteel
met nog maar twee verliespunten in zes wedstrijden, bovenaan de ranglijst staat.
Tussen het eerste damesteam van
ZHC en dat van Rooswijk ontstond
een spannende strijd, waarin met
name de pitching van Jolanda Kuin
centraal stond. De twee teams waren
aan elkaar gewaagd, waardoor de laatste inning in werd gegaan met de
stand 7-7. Maar dit was vooral te danken aan het werk van Jolanda Kuin,
die daarvoor maar liefst zes slag-vrouwen met 3-slag had teruggestuurd.
De zenuwen kregen kennelijk echter
de overhand. ..Toenx ZHC
het veld inging, mocht er"gë en'Jpunt'birïnenko-~i
men, waardoor er enkele veldfouten
werden gemaakt. Deze werden de
Zandvoortse dames fataal. Zij verloren
met 7-9.

Matige vangst bij
zeeviswedstrijd

voor de Europese jeugdkampioenschappen door een goede tijd te zwemmen op de 200 m rugslag. Zij won goud
ZANDVOORT - De leden
in de jaargang 1972 in 2.21.04. 'sAvonds
tijdens de finales lag zij naast Jolanda van Zee Visvereniging Zandde Rover, de Olympische kampioene voort gingen afgelopen zateren eindigde zij als derde, voo.rwaar een
grootse prestatie. Bij de 200 m school- dag weer op pad voor een wedslag was Stan Steegeling de absolute strijd op het strand. Frits Stietopper, in de series won hij goud in een kel sleepte de eerste prijs in de
Nederlands
aspirantenrecord
in wacht.
2.26.47. In de finale 's avonds streed hij
De resultaten van de verrichtingen
naast Patrick Braam, de Nederlandse
recordhouder, en werd met miniem vielen wat tegen, want er werd maar
verschil tweede in opnieuw een aspi- matig gevangen tijdens deze wedstrijd.
Dit in tegenstelling tot de 'privé-vangrantenrecord van 2.25.21.
sten' van de vissers. Regelmatig maIn de jaargang 70/69 werden Nico ken zij het mee, dat er - vooral 's
V/empe en Onno Joustra resp. eerste avonds - tien tot twintig flinke palinen tweede. De estafette 4 x 100 m wis- gen gevangen worden.
selslag meisjes onder de 16 jaar won de
De grootste vangst zaterdag was
zilveren medaille. Hierin zwommen voor Frits Stiekel, die in totaal 1000
Barbara de Wit, Gigi van Es, Marja gram vis ving en daarmee eerste van
Molenaar en Hanneke Koopmans. Het deze wedstrijd werd. De tweede plaats
komende weekeinde vertrekt de ploeg was voor Ton Goossens, met 760 gram
weer naar Amersfoort voor het tweede en derde werd Herman Hogkamer met
deel van de kampioenschappen.
740 gram.

Foto: Berlott

Midzomernachtloop ondanks
minder animo toch gezellig
ZANDVOORT - De Midzomernachtloop, die vorige
week vrijdag werd gehouden, trok veel belangstelling. Meer nog van de kant
van het publiek, dan wat
deelnemers betreft. Het
juiste aantal lopers is echter
niet helemaal bekend, omdat er nogal wat 'zwart-lopers' bij waren.
Ruim voor elf uur al stond er
vrijdagavond een lange rij toeschouwers op de Rotonde en langs
de boulevard. De Midzomernachtloop geniet kennelijk een grote bekendheid en blijft zo in combinatie
met het Midzomernachtfeest in
het dorp een publiekstrekker.
Ruim vierhonderd vijftig deelnemers gingen in het donker van

Lezers die een oude school- of verenigingsfoto ter beschikking: willen
stellen voor deze rubriek, wordt verzocht deze af te geven bij het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo spoedig
mogelijk terug, samen met een afdruk op het zelfde formaat als hier
afgedrukt. Voor Inlichtingen kan men bellen telefoonnummer 12066 of
17166.

start voor de acht kilometer, compleet met een gratis verkregen zaklantaarn. Sommige renners zetten
er veel vaart in en de eerste was
binnen een half uur terug. De
meesten deden het rustiger aan en
maakten er een gezellige wandeling van. De laatste wandelaar
meldde zich zodoende pas om 01.15
uur, maar ook hij werd geduldig
opgewacht door de organisatoren.
De animo voor deelname neemt
echter jaarlijks af. Hoewel de teruglopp zich sinds 1982, toen er nog
1790 inschrijvingen waren, gestadig voortzet, waren de verwachtingen van de organisatoren toch redelijk hoog gespannen, in verband
met het goede weer. Dit jaar meidden zich echter ruim honderd vijftig lopers minder dan vorig jaar.
Onder de organiserende Wieiertoerclub Olympia leeft echter de

overtuiging, dat er dit keer ruim
honderd 'zwart-lopers' bij waren.
Dit werd opgemerkt, omdat zij bij
terugkomst geen kaart inleverden.
'Een betreurenswaardige zaak', is
men van mening, gezien de inspan- *
ningen die men verricht om een
leuk evenement op te zetten.
Daarnaast ondervindt Zandvoort tegenwoordig veel concurrentie van andere steden, zoals
Amsterdam en Umuiden, die het
voorbeeld hebben gevolgd en hun
eigen midzomernachtloop zijn
gaan houden.
Toch is men bij Olympia van mening, dat men nog niet mag mopperen. Gezien de terugloop bij allerlei
andere evenementen, valt het aantal deelnemers nog mee, en is in
deze mate voldoende om volgend
jaar weer opnieuw een Midzomernachtloop te organiseren.

Ford-rijder Arie Ruitenbeek rijdt
sterk tijdens races op het circuit
Het Ford Sierra-team kende
op het Circuit Zandvoort tijdens het 30.000 toeschouwers
bezochte Racefestival zowel
geluk als tegenslag. Bij de race
voor de toerwagens groep N
ging Sierra-coureur Arie Ruitenbeek die de eerste vier races
dit jaar wist te winnen, ook nu
als eerste over de finishlijn,
maar het leverde de 's-Gravelander dit keer geen punten op.

De spelers zijn: achterste rij (v.l.n.r.) Plet Kramer, Dlck Buscher, Jan
Koster, Wim van Duyn, Maarten Koper, Teun Vastenhouw en Jan Wlllem
Groen.
Voorste rij: Joop Tukker, Peter Auberlen, Plm Crouwel, Jan v.d. Mije,
Karel v.d. Oever, Rijk Geitenbeek en Dlederik Jan Jansen.

Bij de Recreanten was de finale tussen Rinko en York-Optiek spannender dan de uitslag, 6-2, doet vermoeden. De ploegen hielden elkaar lange
tijd in evenwicht, maar de routine van
Rinko was uiteindelijk teveel voor het
jeugdige York. De Veteranen van
Imex wisten zich in hun finale, die
veertig minuten lang fijne staaltjes
zaalvoetbal liet zien, pas na het laatste
fluitsignaal zeker van de overwinning.
De ploeg haalde met 2-1 een nipte zege
op Hairshop.

ZANDVOORT - Het herensoftbal team ZHC l moest deze
week aantreden tegen het heren l team van TZB. Na een
korte periode van achterstand
ging de glansrijke overwinning van 16-5 naar de Zandvoorters.

Geen punten voor
ZHC dames-teams

Schoolvoetbal Wilhelminaschool

Deze foto toont het schoolvoetbal-elftal van de Wilhelminaschool, dat
In april 1960 een derde plaats veroverde. De foto is van J.W. Groen.

van Turn Turn. De andere finalist
werd Van Baekel, die Zandvoort Centrum met 5-2 uitschakelde. Van Baekel redde het in de finale echter niet
tegen zijn tegenstander, waardoor de
eindoverwinning via 4-2 naar Aurora
ging. Van Baekel werd tweede, terwijl
Zandvoort Centrum de strijd tegen
Tum Turn om de derde plaats via een
4-3 overwinning in zijn voordeel besliste.

ZHC-heren te
sterk voor TZB

De sportcommissarissen besloten
namelijk zowel Arie Ruitenbeek als de
als tweede gefinishte Jeroen Hin uit de
uitslag te nemen, omdat zij een vlagsignaal van een baanpost zouden hebben
genegeerd. Henny Hemmes keerde
ook zonder punten huiswaarts. Zij zag
een derde plaats door een technische
afkeuring vanwege extra koeling van
het interieur, tot niets gereduceerd.
Ten slotte liep Gerrit van Kouwen tegen een halve strafminuut op vanwege
een valse start. Gevolg van dit alles was
dat Sierrateam-rrjder Theo Koks de
volle winst in de schoot geworpen
kreeg. En daarmee blijft het succesvolle team in divisie I van het Autorensportkampioenschap 1987 ongeslagen!
De groep N race was een wedstrijd
vol tumult en hindernissen. Al bij de
start kregen drie rijders een halve minuut straftijd opgelegd, vanwege een
vermeende valse start. Onder hen ook
BMW Dealerteam-rijder Gerrit van
Kouwen die vanaf de derde rij naar de
koppositie sprintte. Arie Ruitenbeek
kwam net als in de voorgaande twee
wedstrijden slecht weg vanaf zijn pole
position en ging als vijfde de Tarzan-.
bocht in. Het complete veld kwam
heelhuids de eerste ronde door, met

Van Kouwen nog steeds aan de leiding.
Koks had een plaatsje weten goed te
maken, terwijl Arie Ruitenbeek op zijn
beurt de snel gestarte Jeroen Hin had
verschalkt.
Het talrijke publiek genoot van een
spannende strijd in een kopgroep die
zeer dicht bij elkaar bleef. Met het ingaan van de derde ronde maakte de
wedstrijdleiding een vroegtijdig einde
aan de strijd, vanwege een crash bij het
Scheivlak. En juist dit voorval zou de
uitslag van de wedstrijd danig in de
war gooien. Bij het aanremmen van de
Panoramabocht werd door de betreffende baanpost aan de kopgroep de bewogen zwarte vlag getoond, ten teken
dat de wedstrijd werd gestaakt. Henny
Hemmes reageerde alert en liet meteen haar gas los. De achter haar liggende Arie Ruitenbeek en Jeroen Hin reageerden pas later en passeerden de
Sierra RS Cosworth-rijdster.

de Ford Sierra RS Cosworth van Hen
ny Hemmes op geringe afstand, oj
haar beurt gevolgd door Gerrit var
Kouwen en Theo Koks.
Dat Koks na de race alsnog de bekei
voor de eerste plaats in ontvangst
mocht nemen, verbaasde hem zeer
„Natuurlijk ben ik blij met de volle
winst, want ik kan de 20 kampioen
schapspunten heel goed gebruiken
Maar de manier waarop ik tot winnaai
wordt uitgeroepen is minder elegant
Jammer voor mijn teamgenoot Arie
want die was ook ditmaal het snelst"
meende Theo Koks na afloop.
Uitslag Racefestival: 1. Theo Koks
Ford Sierra RS Cosworth 13 min 52.33J
sec., 2. John Postmaa Renault 5 G1
Turbo op 23,256 sec. 3. Joop Bodt Re
nault'5 GT Turbo op 23,448 sec. 4. Geer
lof Stam Renault 5 GT Turbo op 24,731
sec. 5. John Hoogendoorn Renault E
GT Turbo op 25,358 sec.
Tussenstand Nederlands Autoren
sportkamploenschap 1987 groep N: l
Arie Ruitenbeek Ford Sierra RS Cos
worth 80 punten, 2. Gerrit van Kouwer
BMW M3 54,3. Theo Koks Ford Siern
RS Cosworth 46, 4. Henny Hemmes
Ford Sierra RS Cosworth 42,-5. Jeroer
Hin Ford Sierra RS Cosworth 20.

Dat kwam hen duur te staan, want
beide coureurs werden na afloop van
de race uit de uitslag genomen. Arie
Ruitenbeek: „Ik had een tv-camera in
de auto en lette daardoor meer op de
tegenstanders om mij heen, dan op de
baanposten. Ik heb de zwarte vlag bij
de Panoramabocht absoluut niet gezien. Pas op het rechte einde heb ik
vaart geminderd. Ik heb er geen moeite
mee dat men mij terecht wijst als ik
iets onregelementairs doe, maar gezien
de omstandigheden is de straf wel erg
Floor Kerkman is 29 juni geslaagc
zwaar".
voor zijn opleiding aan de Middelbare
Bosbouw
en
Cultuurtechnische
School te Velp.
Na een nieuwe start kreeg het enFloor begon in zijn jeugdjaren op d(
thousiaste publiek wederom een span- Van Heuven Goedhartschool en ver
nend gevecht te zien, waarbij dit keer volgde zijn schoolopleiding aan de La
Arie Ruitenbeek en Jeroen Hin met gere Tuinbouwschool te Overveen
nog twee ronden te gaan een gaatje Voor verdere studie vertrok hij naai
wisten te slaan. Achter het duo volgde Velp.

Geslaagd !
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Ons
wasprogramma
is
nu
kompleet,
MICRO
Van inweek en voorwas tot bontwas, van totaalwasmiddel tot wol- en
middelen zelf zijn vernieuwd: meer gekonsentreerd dus minder nodig,
fijnwas, voor elk wasmiddel kunt u bij de Hema terecht. Geheel nieuw in Op kwaliteit getest in eigen laboratorium en allemaal goedgekeurd door
ons programma is het Hemax Fosfaatvrij totaalwasmiddel. Onze overige
de Ned. Ver. van Huisvrouwen. De prijs is zoals u van ons g
pakken zijn vernieuwd. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook de was- wend bent: voordelig. En ter introduktie extra voordelig.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

*••n
.af.™
^ '.inM

mmx

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd' dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie'
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/HalfwegHemax Fosfaatvrij 40°-60°-95°.
Hemax Bontwas 30°-40°-60°.
Hemax Wol- en Fijnwas 30°Hemax Inweek en Voorwas
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelTotaalwasmiddel voor elke was.
Wasmiddel zonder bleekmiddel.
40°. Wasmiddel zonder bleek40°-60°. Speciaal om moeiveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Wast zonder fosfaten goed
Wast gekleurd textiel schoon
middel. Speciaal voor wollen en
lijke vlekken voor te behanCourant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alschoon. Ook op lagere temperamet behoud van kleur.
'tere' kledingstukken.
delen.Ook
prima
voorvakantieIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
turen. Pak a 2 kg. 6.75
Pak a 2 kg. 6.25
Pak a 1100 gram. 3.90
of handwasjes.
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsPak a 1000 gram. 3.50
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities / 5,61 per millimeter.
NU TER INTRODUKTIE
NU TER INTRODUKTIE
NU TER INTRODUKTIE
brwi » • Ik
NU
TER INTRODUKTIE
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
2 VOOR
2 VOOR
2 VOOR
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm kosten.
Aanbiedingen geldig t/m 4 juli '87
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
1
ƒ2,50 m rekening gebracht
TUINMAN HEEFT NU TIJD THUISKAPPER/STER GEVR.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- GEVR ERV KEUKENHULP Ochtendbladen de Volkskrant en Trouw voor al uw tuin-, straat- en/of Alle benodigheden aanwezig.
nisch opgeven- tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor voor strandpavaljoen 11,
zoeken voor ZANDVOORT
hekwerk Tevens levering alle
Tel 12059.
Palm Beach Tel 17580
bezorgklachten), of zenden aan:
materialen Vraag vrijbl. pnjsGevr
voor
perm
in
ZandTimmerbedrijf
Centrale orderafdeling Weekmedia,
opgave. Tel 023-327867
voort, zomerhuis of flat, 2 ka;
Postbus 122,
R.
F. Lammers
mers,
keuken,
douche,
of
1
1000 AC Amsterdam.
voor al uw timmer- en ondervoor vakantie en vast
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- grote kamer, keuken, douhoudswerk Tel 023-364168,
Min leeftijd 15 jaar
smg m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- che Br o nr 798-75289 bur
bg.g 023-381378.
v
d
blad
rokaart.
Inlichtingen tel. 02507-18531
Videotheek 'Dombo' * T k. 2-pers. lattenbed met
GEZOCHT ZELFST WOONR
Corn Slegersstraat 2B
bijbehoren. Tel. 17903.
voor 2 pers , liefst met zon en
Tel. 02507-12070
tuin, van 1 sept '86 tot eind
*
T k 3 glasplaten, 210x150,
* Elektr ventilatorkachel, 3 * Perzisch tapijt, 80x125, Be- juni '88, ±/500 p.m.'Tel.
1 film ƒ 5// 7,50 p d.
tot. ƒ120 Tel 19575
standen, ƒ 35, gegoten kope- loutsch, ƒ 175 Tel 023- 01180-26816
5 films ƒ 25 p week
ren haarstel ƒ 125 Tel 13796 247371
* T k. aangeb donkerblauVerhuur movie-boxen
we nbcord kinderwagen met
Handbreisters
* Flinke huish hulp ge- * Petra gefeliciteerd van het
toebehoren, ƒ 125 Tel 17235.
gevraagd Tel 02507-15795
vraagd, liefst 's middags, hele hussie
ƒ 12,50 per uur Tel 14058
T.k
ACADYANE (bestel*
Help
de
Polen
Stuur
eens
PLASTIC BOOT Yak II ƒ350,
eend), sept. '81, vr pr ƒ 1250.
GARAGE TE HUUR
buitenb motor, 1'/2 pk, ƒ 100 een voedselpakketi Geen1
Inl • tel 19575.
Burg v Fenemaplem
In één koop ƒ 400 Tel 13796 adres' Dat hebben wij voor u
TE KOOP OF TE HUUR
Inl tel 02907-5235
Tel 14534
GEVR GARAGE c q schuur, * T k. aquarium, compl.,
• Reflectanten op advertenƒ125; hondemand ƒ25 Tel
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film ties onder nummer gelieven
centrum dorp Tel. 15030
Hillegom-Antiek
Open
vanaf
14.00
tot
1
uur
's
nachts;
17862.
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25 ervoor te zorgen dat het numVijf toonzalen leefbare meub
Te koop: PEUGEOT 103 SP,
weekend
tot
3
uur
's
nachts.
per week Corn Slegersstr mer in de Imker-bovenhoek
T
k. CHRYSLER SIMCA aum alle stijlen, ook Mechels en
i.z.g st, 17 maanden oud
2b, tel 02507-12070
op de envelop staat vermeld Henry II Laagste prijzen'
Dinsdag gesloten.
Vraagprijs ƒ 1000. Tel 13056; tom ƒ500; VOLKSWAGEN
PICK-UP, open
laadbak,
* BIJ zon en regen, het is en dat de brief geadresseerd Leidsestraat 122 Dag tel
na 20 uur 15812
* Te koop fonteinpomp ƒ 50 * T.k. teakhouten wandmeu- * Te koop Philips koelvnes- ƒ750. Tel. 18619 of 18893
altijd gezellig bij de ver wordt aan Centrale Order- 02520-20993 Koopavond
„Vrouwen van Nu" Word ook afd Weekmedia, Postbus
Tel 19283
bel ƒ75; eiken boekenkast combinatie, model 225 Tel. T.k. FIAT 131 MIAFIORI, m pn* Hoera' Leo v/d Meer is gelid of bel eens voor informatie 122, 1000 AC Amsterdam Dit
35, stalen schnjfbureau ƒ 65 16215, na 19 uur
ma staat, APK-gek., ƒ1750
slaagd voor het diploma Mid- * Te koop gevr 2e-hands ƒTel
voorkomt
vertraging
m
de
be02152-12179
met nr 1446211
delbare Tuinbouwschool m compl lichtgewicht surfplank
* Te koop set golfstokken, 3 Tel. 18619 of 18893
handelmg
BOUWBEDRIJF BREBO
Venlo Felicitaties van Manel, voor 14-jarige beginner Tel * T k. vloerkleed, 2x2.70, houten en 9 ijzers, z g a.n. Te- * T.k. keukenbuffet etc.
* Rose meisjesfiets, niet Loes en Herman
voor al uw verbouwingen
02507-19672, na 18 uur
ƒ 75; snijmachme ƒ 75; klass vens 50 golf ballen Tel 18698 Weg verhuizing Tel. 15393
nieuw,
leuk
voor
camping
of
Tevens wit-, schilder- en beHuis te huur, 1 t/m 15 aug, * Te koop gevr 4-pits gas- telefoon, zw./koper, ƒ 75 Tel Te koop t e a b . mooi bali- * T k kmderfiets, Valamos,
vakantie,
leeftijd
±
6
jaar,
hangwerk Vraag vrijbl prijs17862
brum huiskamerbar en zwaar voor ± 5-6 jaar, ƒ 30 Tel
ƒ 25, kleuterset, tafel + stoel- vlakbij zwembad en strand stel, m goede staat. Tel
opgave Tel 023-339793
* T k weg omstandigh., en solide tafelbiljart Kees- 17030
12885
Tel. 17030
tje, ƒ25 Tel 12698
CARAVANSTALLING, boot,
* Te koop gevr super kleine z g a n . , bankstel, '/a v.d omstraat 281 Tel 13586
KAMER TE HUUR
* T.k orig pauwestoel, weg
surfplank Overdekt ƒ 20 per * Set van 3 keramische
autootjes, metaal, oud geen nieuwpnjs. Tel 02507-13317. Te koop TOURCARAVAN, ruimtegebrek eiken barretje
werkende jongeman
2
sfeerlampen,
ƒ25
Tel
023m Bel nu 02979-87855
bezwaar, voor opvulling trein- TE HUUR kamer, douche, merk Sprite 400, teg zeer Tel 02507-17295.
Tel 02507-15982
247371
•*• Dame gevr ter assistentie
keukenblok, v werk. jonge- aantr prijs. Tel. 023-287169. T k smeedijzeren potkachel,
* Mijn vnend(mnen) zitten bij baan Tel 13600
Sporten
doe
je
voor
je
condiv. invalide. Tel. 17084
T Z B Waar * Te koop gevraagd ge- man boven 28 jr Omgeving Te koop wandmeubel, 250 naar antiek model, prijs
tie en voor de lol Meld je Sportvereniging
77
bruikte herenfiets Te koop C ƒ385 p m Inl tel 12510. mtrbr., prijs ƒ 450 Tel 17992 n o.t k Tel. 12309
Doe mee
daarom aan als lid van TZB zijn de uwe
aangeboden eiken dressoir,
aan
de
Kennemerweg
Grote rommelmarkt tijdens
* Moulinex grill + bakoven,
Voor al uw
T.h gevr. v echtpaar en 2 T.k. SPEEDBOOT, Ecelfeber,
zwemvierdaagse, maandag 6 VOETBAL, ZAALVOETBAL z g a n , prijs ƒ100 Tel ƒ50 Tel. 17405.
kinderen v. 9 en 10 jaar, van 1 3 50 m, 40 pk Mercury, event.
inlijstwerk
en SOFTBAL Sportief en ge- 02507-15272
* Te koop gevraagd berijdt/m vrijdag 10 juli
tot 15 aug. woning, flat of zo- met ligplaats en trailer,
Kunst
en
Antiekhandel
zelhg Inl tel 14066.
bare herenfiets Tel 17405
merhuis Tel. 14058 tot 15 uur. ƒ3250. Tel 18619 of 18893.
DRINGEND GEVRAAGD
* Nieuwe tennisschoenen,
TE HUUR AANGEB voor juli maat 44/45, met tennisprofiel, * Te koop judopak, 13-14 „West-Nederland"
etage of zomerhuis voor
Tel. 16551
en sept compl vakantiewon , merk Palladium, ƒ65 Tel jaar, banketbakkersbroek, 14
permanent Tel 16551
ƒ 450 p w excl, voor 4 pers 023-247371
jaar, schnjfbureau Fleming- OOK gevestigd op de ,,Zandvoortse Antiekmarkt", Dorps* Te koop aang dames- Tel 02507-16897
* Nog 63 nachtjes slapen enstraat 250, Zandvoort.
Sportfiets met 10 versnellin- TE HUUR juli, augustus, sep- dan kunt u weer schaken bij * Te koop Linguaphone cur- plein 2 Dagelijks geopend
gen, zeer goed onderhouden tember, vrij etage m Centr • de Zandvoortse Schaakclub sus Engels met gramm pla- WEET U MET UW TIJD GEEN
Voor u speciale aanbieding Zandvoort, ƒ 1500 p m mcl Inlichtingen R Schiltmeyer, ten, compleet
m koffer, RAAD' Krijgt u een zweverig
gevoel nadat u twee trappen
ƒ250 Tel 12383
Tel 18619 of 18893.
z g a n , ƒ30 Tel 17200
tel 17272
bent opgelopen? Dan wordt
het tijd om te gaan
SOFTBALLEN.
TZB kan nog enkele actieve
leden gebruiken Voonnl tel.
13666 (vragen naar Han)

FOSFAATVRIJ
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HEMAX
EXTRAAKTIEF

Hemax Extra Aktief 40°- 60°95°. Totaalwasmiddel voor elke
was. Wast schoon bij alle temperaturen, ook op 40° en 60°.
Pak a 2 kg. 6.75

De vertrouwde Hemax gezinswas, 40°, 60°, 95°. Extra
voordelig totaalwasmiddel in
2 kg-zak.

425

NU TER INTRODUKTIE

HEMA

2 VOOR

Echt WaarVoorJe Geld

bezorgers m/v

ZONGERIJPTE
PRIJZEN

Tjonge jonge

wat is het heet, hè?

Broodje Burger

Schoolstraat 4 - Tel. 18789

5 REGELS

GRATIS

ICRO

Werkende jongeman zoekt
geschikte woonr voor perm.
Tel. 023-257486, na 18 uur.

WIE HEEFT op maandag 22
juni jl mijn bruine HERENFIETS, Gazelle, v.a. de Hasebroekstraat
(garagezijde)
meegenomen of gevonden'
Voorbeeld:
Bel bij terbez: tel. 15123
T e
k oop b r u id s ia p o n , mt
* Wie wil er voor mij een
*
3 8 ; mo d
s a 1 o n t a t e 1 ; 1 e u k e muurtje metselen, ± 250x70
r ie t en s t 0e 1
T e 1 . 0 2 0 - 1 1 1 . cm Tel 16793.
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN * Wilt u volleyballen op ni?
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300 veau in competitieverbano"
Sporting O S S kan u dat bieKUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH den Tel 15609/15556.
WORDEN OPGEGEVEN.
* Wilt u volleyballen op ni7
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT veau m competitieverband
Sporting O S S kan u dat bieTE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
den Tel 15609/15556

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
Voorbeeld aangeeft.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

.

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

-.

Wonmgruil aangeb. Haarlem
eengezwon., gr woonk, 2
sip kam , huur ± ƒ 275. Gevr.
i d te Zandvoort Br o nr
798-75288 bur v.d. blad

l__

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

WONINGRUIL Aangeb Hui-,
zen N H. 4-kamer hoekwonmg + garage, c.v., open
haard, tuin op z. Huur: ƒ450.
Gevr. kleiner hoekhuis (2 a 3
kamers), gar. of carport Huur
tot ± ƒ 350 Tel 02152-52406.
WONINGRUIL Aangeb.: gr.
5-kam eengez hoekh
m.
c v , tuin zuid, schuur enz,
rust str., Haarlem-Meerwijk.
Gevr
3-kamerwoonr. m
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
voor 11 uur- 023-330085
WONINGRUIL. eengezinswonmg, 5-k + cv., huur ƒ350,
naast Vijverpark voor andere
won., geen flat. Br o. nr. 79875277 bur. v.d blad.
WONINGRUIL
Aangeb.:
3-kam flat,
De
Schelp, huur ƒ 684 incl. serv.kosten Gevr.. eengezinswonmg m Zuid. Tel. 12357.
* Z.RB bedankt jeloi. De
Wurfies.

-

Dan Oeunsen bo

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

ELKE WEEK NET DAGELIJKS NIEUWS

DE WIT VERHUIZINGEN

fERKENK
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04
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ierra-serie eindelijk volledig

Techniek

Autonieuws
Door Rem Lepomk

Postbus 383
3200 AJ Lelystad

onafhankelijke wielophanging. Vóór
d.m.v. de legendarische dominee
McPherson uitgekiende veerpoten met
gesmede wieldraagarmen, om overhellen in bochten tegen te gaan ook nog
eens voorzien van een stabilisatorstang.
Achter wordt de zaak in toom gehouden

In lengterichting voorin geplaatste 4-cilinder lijnmotor. Cilinderinhoud.2304
cm3. Boring x slag 94 x 83 mm. Compressieverhouding 22,2:1. Brandstofsysteem dieselinspuiting. Max. 49 Kw
(67 pk) bij 4200 omw/min. Max. koppel
139 Nm bij 2000 omw/min.
Achterwielaandrijving.
Vijfversnellingsbak met achteruit. Wielophanging
vóór onafhankelijk door middel van
McPherson veerelementen, gesmede
wieldraagarmen, aan achterzijde gemonteerde stabilisatorstang, schroefve-

rcn en dubbelwcrkende schokdempers.
Wielophanging achter onafhankelijk
door middel van schuin naar achteren
gerichte wieldraagarmen, schroefveren
en dubbclwerkende schokdempers.
Stuurinrichting tandheugel. Draaicirkel
10 meter. Hydraulisch tweekrings-gescheiden systeem met vacuümbckrachtiger. Zelfstellende wielremmen, geventileerdc schijfremmcn vóór en achter.
Wielbasis 261 cm. Spoorbreedtc voor
145 cm, achter 147 cm. Lengte 448 cm,
breedte 170 cm, hoogte 142 cm. Massa
1160 kg. Max. aanhanggcwicht geremd
1100 kg. Laadvermogen 540 kg. Inhoud
brandstoftank 60 liter.

Prestaties:
Topsnelheid 153 km/h
Acceleratie van O tot 100 km/h in 19.4
sec. Gemiddeld brandstofverbruik l
op l l .6.

Geld:
ƒ 29.053,- excl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 1.2 I I . - t o t .
ƒ 1.237,- per jaar.

Lancia's, neusjes van de zalm
Na de Taunus bleef er een behoefte bestaan aan een Sierra met kofferbak. Deze is nu een korte tijd op de markt, tegeijk met het opwaarderen van alle Sierramodellen. De new look van de Ford
Sierra's met een meer op de Scorpio lijcende neus en verder wat ronder en
lladder afgewerkt, heeft de Sierra's volwassener gemaakt. Door al deze verbe-

snelling zit moet je achter de versnellingspook zijn, wat bij mij altijd een
puinhoop wordt, zodat mijn buurjongetje weer wat vakantiegeld kan verdienen met het stofzuigen van het interieur.
De kofferbak is groot, met een naar mijn
idee onhandig geplaatst reservewiel onder de vloer. Ik vergeet nooit meer de
volledige vakanticbagage, die langs de
sprintje - nou ja, sprintje - van O tot 100
km/h heeft deze Sierra Sedan 19,4 secondcn nodig. Die motor is trouwens wel
fabelachtig soepel. Bij wijze van spreken
trek je probleemloos op in de eerste
versnelling vanuit stationair toerental.

en geregeld middels schuin naar achteren
gerichte wieldraagarmen, schroefveren
en dubbelwerkende schokdempers. De
besturing wordt geregeld door het bckendc en exact werkende tandheugelsysteem. Het aantal omwentelingen van
aanslag tot aanslag is 3,96.

Achterwielaandrijving

Bent u van het gemakzuchtige soort en
hebt u voor een stuurbekrachtiging
ƒ 1.117,- over, dan blijven er nog maar
2.52 lichthandige omwentelingen over
om van aanslag tot aanslag te komen.
Het hydraulische remsysteem is tweekrings gescheiden, zelfstellend, gevcntileerde schijven vóór en trommels achter.
AI dit mechaniek zorgt dat de Sierra
diesel zonder mankeren liniaalrechten in
de kortste keren tot stilstand gebracht
kan worden. Smaken verschillen maar
ikzelf vind deze Sedan mooier dan de 3of 5-deurs versie maar Ford heeft nu
voor elk wat wils in de Sierra-klasse.

Volgens de filosofie van Ford dat een
automobiel met een zuigverplaatsing van
2 liter of meer achterwielaandrijving behoort te hebben, heeft uiteraard ook deze Sierra diesel achterwielaandrijving.
Om die voornoemde 49 kW vanuit de
voorin gelegen machinekamer soepeitjes
naar de achterwielen te transporteren, is
deze Sierra voorzien van een zeer wel
functionerende vijfversnellingsbak.
Voor het veercomfort en een heel braaf
weg- en bochtengedrag zorgt de rondom
teringen is het rijwindgeluid ook een l
rtuk afgenomen, wat het rijcomfort ten
;oede komt, zeker bij een diesel die gecocht wordt om vele kilometers te rijden,
iet interieur is netjes en smaakvol afgeverkt, de stoelen zijn dik bekleed en
;"even overal goede steun, zodat men het
iren vol kan houden zonder last van vercramping en/of pijn in de rug. Het dash3oard heeft al zijn functies op een goede
:n overzichtelijke plaats zitten. Goed
ffleesbaar zijn de klokken, waaronder
'elukkig ook een toerentéller naast de
;fielheidsmeter en uiteraard ook een
:emperatuurmeter en een brandstofme:er.

Vlinder blij
_is_de .asbak. op_een .onhandige
laats gezet, zeker als je in de vijfde ver-

snelweg uitgestald was omdat ik een
band moest wisselen. Wat minder blij
ben ik met de hoge drempel om in de
kofferbak te komen, daar zijn toch andere oplossingen voor. Wat wel praktisch
is, is de indelen neerklapbare achterbank
(60/40%) voor het vervoeren van langere dingen zoals bijvoorbeeld ski's.

Lancia's zijn al automobielen die iedere rechtgeaarde automobilist het
hart sneller doen slaan. Dit komt gewoon omdat die Lancia's knappe
prestaties paren aan een weergaloos
weg- en bochtengedrag. Maar stilstand is
achteruitgang moeten ze daar bij Lancia
gedacht hebben, vandaar waarschijnlijk
dat ze nog enige hoogstandjes ten tonele
voeren. Zo is er nu een Prisma 4 WD met
permanente 4 WD en die kost
ƒ 48.675,-.
Zoals bekend mag worden vcrondersteld zijn de Lancia Delta's HF 4 WD
vrijwel onverslaanbaar in het rallygebeuren. Dit snelle monster is nu ook te
koop in straatuitvoering en kost dan
ƒ 59.590,-.
De Thema-serie is uitgebreid met ccn
uiterst fraaie door Pininfarina gctekendc stationwagcn. Deze kost in Turbodiescl uitvoering ƒ 69.900,- en inde
i.e. Turbo benzine uitv. ƒ 72.990,-.
Helemaal het neusje van de Lanciazalm is de Thema 8.32, die.buiten alle
denkbare luxe is voorzien van een
achtcilinder Ferrari-motor. Deze wel
zeer exclusieve geweldenaar kost

ƒ 134.000,-. Is u dit allemaal 'n beetje te
kostbaar, dan kunt u misschien
toch toetreden tot de groep van Lancia-rijders middels Lancia Prisma
Monte Carlq, ccn speciale uitvoering
van de Prisma, die voorzien is van on-

der andere donkerrode metallic lak,
lichtmetalen velgen en een stuurwiel
met houten rand want hier hoeft het
verhoudingsgewijs maar luttele bedrag
van ƒ 33.990,- voor op de toonbank
gelegd worden.

Daihatsu dubbel in de race
Met de nieuwe Charade is Daihatsu
volop in de race naar een groter marktaandeel. Ook de belangstelling voor de
nieuwe kleine Charade GTti is
groeiende. Het gevecht om de kopersgunst zal zich toespitsen tussen Suzuki
Swift GTI en de Daihatsu Charade
GTti wat allebei zeer snelle wegraceauto'tjes zijn. •
ook op het circuit zullen deze elkaar
het vuur na aan de schenen gaan leggen.
Twee zeer ervaren coureurs, Berend O.
Kaptein in de Suzuki en in de Charade
Evert Boldehei, die aan elkaar gewaagd
zijn, zullen uitmaken wat de snelste auto
is. Voor de, verkopen zullen we moeten
wachten tot volgend jaar de RAI cijfers
bekend zijn. Dat deze beide race's spannend zullen worden, staat als een paal
boven water.

Kloeke viercilinder
De motor is een kloeke viercilinder uit
het huis Peugeot. Hij heeft een zuigverplaatsing van 2304 cm3. Het vermogen is
vrij bescheiden, namelijk 49 Kw bij 4200
omw/min en het max. koppel is 139 Nm
bij 2000 omw/min.
Vandaar dat de prestaties niet overdon.derendjzijn; de topsnelheidJs_l53 oprechte kilometers per uur en voor het

Met andere films maakt u ook scherpe foto's,
maar niet voor zulke scherpe prijzen.
Onze Hema Super SR kleurenfilms - met superfijne korrel en
uitgebalanceerde kleurgradatie - kunnen elke vergelijking
met elk ander topmerk glansrijk doorstaan. En onze toch
al lage prijzen zijn nu voor de
vakantie extra laag.
100 ISO
Kleinbeeld

12 opn.

ISOOrtfOVERDEKTESHOW
van de nieuwste modellen CHATEAU, HOMECAR en CONSTRUCTAM tourcarvans en PARADISO vouwcaravans.
Tevens grote keuze occasions met Bovaggarantie in alle prijsklassen.

BERGMAN CARAVANS
Leidsevaart 189 - Noordwijkerhout - Tel. 02523-72649

400 ISO

5.75

24 opn.

7.25

8.25

36 opn.

8.75

9.75

Pocket

24 opn.

5.75

Insta matic

24 opn.

5.75

Dia

36 opn.

11.75

incl. ontw.

Disc

30 opn.

10.75

200 ISO

TER KENNISMAKING ALLE
FILMS NU 2.50 GOEDKOPER

Reparaties
Financiering
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* Voortenten
* Accessoires

Geldig van 29/61/m

Echt Waar VoorJe Geld Jï
HONDENKAPSALON

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg,
De Spar,

* VERHUUR

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

KLANT
van de MAAND

vakkundigheid.

Sig. Mag.
LiiSSenberg,

Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. BakelS,

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort

Nieuw in HAARLEM.
De KLUSSENMEESTER

Sig.mag.
De Krocht,
T. GoOSenS,

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info tel. 023-330424,
geen voorrijkosten.

Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

ECHTZWTTSERS... JE PROEFTT!
KKER".
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Vrijdag en zaterdag

Zwitsers

vanaf dinsdag
Mandelbrötchen

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

155
150
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vakantiebezorgers/sters
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U KUNT TOCH BETER

BIJ

mickcu/
TERECHT

j

v»*-**
rf?«

y'H^

f'r-'-aHillUBMilii..

K

J

<ï£s

WC
URIIHEKJES
pak 25 stuks^<9S'

zojang de voorraad strekt!

Ultra

ULTRA

PAMPERS
MAXI - PAARS
GEEN 27^95^MAAR

STUKS

NATOSAN
BABYZALF

L

,BIJ
ONS

Namsani
_8ABYZALf_
•~^==^-

WETTIES

grotepot125ml
geen3^3"maar

.VOCHTIGE TISSUE
DOEKJES

^St^

KINDEB-Of DAMES

, -°S-i*

%.

MflIIJU -:S^ '^*
•V» •é2^ doosje
onteei -^
30 stuks
geen^^Tmaar

100% polyamide
maten 35 t'm 45 in
6 hippe kleuren

EDET vochtig

SUSKE & WISKE

STRIPBOEKEI

'TOIIETPAPIER

,\u kent ze vast wel.

doos
50 vel

888-

É*^ -~-=•~-,

Y O R

TROPICAL ZUIVELDRANK
^•NlUVüH.

™»M

WED BEEF blik ™T
2.79

«BSBSS

- •'

'r&-^~.

Lf'ks.

soep

~^™^"i^^^^^-_^^^

PREGO COf

\J&.F'

wrtxe"

JAMES KEILLER
5Ü^P£FRU/TDRUPS
55

„ALASKA
BETER
I GEVULDE

SOEPEN

* uiensoep, torn. / groentesoep
goulashsoep, ossestaartsoep,
minestrone • of champignonsoep
LITERBLIK
GEEN ^49T MAAR

$&,

lf?(ij»4

SÏÏn°fem

PRINCESS

_

• s\na,s(perz\K

KABELJAUW
FILET

CHOCOMEL

op zee gefileerd en diepgevroren
verser kan haast niet

VAN NUTRICIA
„VOLLE" of „LIGHT"
neem mee voor onderweg
per blik
GEEN WTMAAR

GROOT Afin
PAK
^UU GRAM
GEEN Jk98T MAAR

YOR ZUIVEL
in lang houdbare verpakking
ook buiten de koelkast
LITERPAK
GEEN J^T MAAR

DUREX

CLEAN PACK
AUTOAFVALZAKJES

map e 1

J ° stuks

„^IL^LKAARTEN

HfINFKFN »AGfl BUK

mm

,1 W) iedere krat
Heineten
Pilseneré
24
Pijpjes

••'.*-'.i> A *H-He '"•'

'@Wf**'

15.49
IN ON2E GROENTE/FRUIT AFD.

HOLLANDSE

OVENVERSE GROTE

PUNIBBOODJES
beker 450

ZAK

kui

STUKS

PJ 100

faas

GEEN

GEEN
l#$

j-er

GEEN
töiSt'.!»

MAAR

TOMATEN

GELDERSE
GEKOOKTE WORST
per stuk 350 gram

MAAR

bijde
i banket' bakker
betaalt
u het
dubbele
(of meer) i

GEEN
MAAR

^PB^^I^r

U.JtA/tA

gemarineerd v/e"e

iMJP WW

^B^^l^

^[^^^ ^^^

^^^

610.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

WEEKMEDIA

Nieuwsblad
47e jaargang nummer 27

Los nummer ƒ1,-

Donderdag 9 juli 1987
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Plotselinge hitte leidt tot veel flauwtes onder badgasten

2 verse

Zandvoort had 't weer zomers druk KIPPEN
9 95
^+J

ZANDVOORT - Voor degene die de 'betere tijden' nog
niet vergeten was, bood het
strand de afgelopen dagen
weer een vertrouwd beeld. De
strandstoelen en -terrassen
waren weer volop bezet zodat
de strandpachters eindelijk
weer eens goede zaken konden
doen. Ook in het dorp was het
daarna nog druk, al wordt het
als een gemis gezien, dat de
terrassen 'veel te vroeg' dicht
moeten.

De strandpachters togen 's morgens
vroeg weer eens enthousiast aan het
werk met het uitzetten van de strandstoelen. Ook voor hen lijkt het seizoen
nu eindelijk definitief te beginnen.

Terwijl het bij een twijfelachtige
lucht nogal eens een moeilijke beslissing voor de pachters is, of zij wel of
niet de stoelen zullen uitzetten, hoefden zij zondag en maandag in ieder
geval niet te aarzelen. Het was wel
Het zonnetje heeft door het wegblijven zeker dat de toeristen zouden komen.
hun geduld de afgelopen maanden danig op de proef gesteld. Alleen sommi- Sommige pachters gingen om vijf uur
ge oud-pachters, die tientallen jaren 's morgens al aan de slag, maar de
op het strand werkzaam zijn geweest, meesten startten .zo rond een uur of
konden zich een slechter voorseizoen zeven. Dit karwei moet vroeg gedaan
in 1954 herinneren. Het zomerse weer worden, omdat het lastig werken is als
zal dus nog een flinke tijd moeten er al veel mensen over het strand lodoorzetten, willen de strandpachters pen. Bovendien zoekt de badgast
uiteindelijk van een 'goed seizoen' meestal een strandpaviljoen op, waar
kunnen spreken.
alles al klaar staat.

Sommige mensen moesten echter
wel wennen aan het warme weer, wat
duidelijk werd doordat zowel op het
strand als in het dorp een aantal badgasten een flauwte kreeg. Zo ook voor
paviljoen 't Trefpunt, waar onder andere een in verwachting zijnde vrouw
werd binnengebracht. De echtgenoot
werd aangeraden zijn vrouw maar
snel naar huis te brengen en kreeg het
advies, voortaan wat voorzichtiger te
zijn. Opvallend by dit verschijnsel was
het, aldus strandpachter Jaap Paap,
dat het merendeels vrouwen van tussen de twintig en dertig jaar betrof.

Kinderen
Het stranddetachement van de
Zandvoortse politie had enkele 'redelijk drukke' dagen, al kwamen er zondag enkele tientallen kinderen aan,
die hun ouders kwijt waren. Zij werden echter liefdevol opgevangen door
de 'kinderjuf en aan het eind van de
dag hadden alle ouders hun kleintjes
al weer in de armen gesloten. Daarnaast moest er enkele keren EHBO-hulp verleend worden, waarvoor de
bemanning van de op de Rotonde gestalde ambulance zich beschikbaar
stelde.

Vanwege de hoge temperatuur zochten veel badgasten zondag afkoeling langs de waterkant.

Foto: Berlott

's Avonds was het ook in het dorp
nog gezellig druk, al geeft dit volgens
Fred Paap van 'Kopertje' een wat vertekend beeld. De terrassen in Zandvoort moeten om één uur ontruimd
zijn, waardoor de plaatselijke horeca 's
avonds veel badgasten naar andere
steden als Noordwijk en Haarlem ziet
vertrekken. De terrassen mogen daar
tot twee of drie uur 's nachts open
blijven, waar men dan ook, gezien de
hoge temperaturen, uitgebreid gebruik van maakt. De horeca-ondernemers ergeren zich danig aan dit beleid
en hebben op eigen initiatief een onderzoek laten instellen naar de juiste
promotie-wij ze van Zandvoort als toeristenplaats. Het rapport dat hierover
is samengesteld, wordt nog deze
maand gepresenteerd.

ZANDVOORT - De zoniet
heeft zich de afgelopen dagen
stevig genesteld in Nederland.
Het gevolg was dat vooral zondag een grote stroom toeristen
zich naar de Noordzeekust begaf. De meesten hadden het er
voor over, urenlang in de auto
te zitten en mochten uiteindelijk van geluk spreken, indien
zij een plaatsje in de buurt van
het strand konden bemachtigen. Zandvoort stond zondagmiddag bijna volgeparkeerd.
De files op de grote wegen richting
kust vormden zich al 's morgens rond
negen uur en dit verschijnsel zette
zich zo gestaag door, dat enkele uren
later via de radio werd omgeroepen,
dat de parkeerplaatsen vol waren.
Toch bleef de verkeersdrukte richting
Zandvoort aanhouden tot ongeveer
half drie 's middags, aldus persvoorlichter Bruntink van de Gemeentepolitie Zandvoort. Waarschijnlijk had
men met flinke vertragingen te maken gehad op de knelpunten rondom
Haarlem. Zo komt er bijvoorbeeld op
de Dreef in Heemstede verkeer uit verschillende richtingen samen, waardoor files kunnen ontstaan. Nadat de
rust op de weg richting Zandvoort was
weergekeerd, was er een uurtje later
opnieuw drukte, nu van badgasten die
huiswaarts gingen. De constante
stroom auto's in oostelijke richting
hield aan tot twaalf uur 's nachts.
Door de grote drukte stond Zandvoort-zuid in het begin van de middag
al volgeparkeerd, zodat dit gedeelte
rond half twee voor het verkeer werd
afgesloten. Dat gebeurde ook met de
Boulevard Barnaart tot op de hoogte
van het circuit. Dit om te voorkomen
dat de verkeersdruk op dit gedeelte te
groot zou worden en de toeristen een
parkeerplaats in het dorp zouden zoeken. De parkeerplaatsen in noord waren om negen uur 's morgens al bezet.
Tussen de flats aan de noord-boulevard kwam het vol met auto's te staan
en zo was ook het terrein aan de kop
van de Van Lennepweg overvol. Zo
moesten de latere badgasten hun voertuig een flink eind uit de buurt zetten
en niet uitgesloten wordt, dat sommigen geen plaats meer konden vinden.
De verkeersdrukte had tot gevolg
dat er een groot aantal aanrijdingen
ontstond, maar met weinig lichamelijk letsel. Op de Dr. Gerkestraat kon
één voertuig de hitte en file niet meer
aan en vloog in brand. De brandweer
Verscheen ter plekke om het brandje te
blussen.

.Datum
HW
LW HW
- 9 jul
02.19 10.36 14.51
M O jul
03.10 11.37 15.43
•11 jul
03.58 12.23 16.33
;12 jul
04.46 00.27 17.22
-13 jul
05.34 01.11 18.10
'14 jul
06.23 01.57 18.58
15 jul
07.15 02.46 19.46
16 jul
08.09 03.36 20.34
.17 jul '
09.04 04.28 21.25
Maanstanden: zaterdag 11 juli
•VM 05.32 uur
Springtij: 13 juli 05.34 uur
NAP + 119 CM.

LW
23.03
23.46

Opvallend was het grote aantal fietsers dat deze richting uitkwam. Voor
hen was het wel uitkijken geblazen,
omdat zij op de Zandvoortselaan te
maken kregen met tegenliggers. Fietsers in de richting Bentveld moeten
tijdelijk van het aan de overkant gelegen pad gebruik maken, omdat een
gedeelte van het fietspad aan de zuidzijde vanwege asfalteerwerkzaamheden tijdelijk is afgesloten. Zo was men
ook afgelopen dagen nog bezig met het

oostelijk gelegen rijwielpafl langs de
Zeeweg, waardoor hier eveneens fietsers naar de overzijde moesten.
Veel badgasten kwamen ook met de
trein. De NS had enkele 'dubbeldekkers' ingeschakeld maar ook deze puilden af en toe uit. Vandaag is de bouw
begonnen van de twee appartementenflats tussen het Stationsplein en de
Burgemeester Engelbertstraat, precies aan weerszijden van de doorloop
naar het strand.

ADVERTENTIE

U KUNT NOG EEN KANSJE WAGEN
OP EEN GRATIS WEEKEND NAAR

PARIJS

Stuur uw oplossing van de „Tour de
France"- prijsvraag (uit onze krant van 2 juli)
snel naar ons toe.
De inzendtermijn sluit DEFINITIEF op MAANDAG
13 JULI a.s.
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Zandvoorts
Nieuwsblad
zoekt nog

vakantiebezorgers/sters
voor de periode
van 10 juli tot 10 augustus

Tel. 17166

ZANDVOORT - Het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening te Zandvoort kan
nog dit jaar een part-time beroepskracht als coördinator
aantrekken. De Provincie
heeft voor het jaar 1987 hiervoor een bedrag beschikbaar
gesteld. Daarnaast heeft de
Zandvoortse
gemeenteraad
onlangs zijn goedkeuring verleend aan het voorstel van
burgemeester en wethouders,
om per l januari 1988 de financiële verplichtingen over te nemen. Ondanks de financieel
krappe tijden heeft men ge-

Diverse jacks,
NU 40%
broek en rokken KORTING
div. tassen voor de helft van de prijs
ledere avond geopend tot 22.00 uur

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28. Zandvoort. tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem. 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.

Emmy Vrijberghe de Coningh riep
in haar openingswoord nog eens de
geschiedenis van het Cultureel Cen13.02 trum op, een tijd waarin veel was ge15.40 beurd. Achtien juni 1977 was het cen16.27 trum, het voormalig Gemeentelijk
Verzorginsghuis, geopend door burge17.08 meester Nawijn, eveneens present op
17.43 de receptie van afgelopen vrijdag.
18.00 Naast een expositieruimte kwam er
een oudheidkamer en er werd in de
beginjaren een groot aantal culturele
activiteiten georganiseerd. Op zondagochtend werden voorstellingen ge-

Bijna zes ton extra
voor noord-boulevard
ZANDVOORT - Als aanvulling op de subsidie van bijna
drie miljoen gulden, die de
rijksoverheid Zandvoort heeft
toegezegd in verband met de
reconstructie van de noord-boulevard, heeft ook de Provincie Noord-Holland een bijdrage toegekend. Deze bedraagt ƒ585.000,-.
Zoals bekend zal de gemeente Zandvoort in het najaar een aanvang maken met de herinrichting van de Boulevard Barnaart, waardoor onder andere de parkeerplaatsen anders worden ingedeeld en lager komen te liggen. Zo ook wordt de verkeers-loop,
waar het de zijstraten betreft, anders
geregeld. Een en ander is mogelijk ge-

ZANDVOORT - Morgenmiddag, vrijdag 10 juli, start
in de Zeestraat om half drie
's middags de Zandvoortse
kortebaandraverij. Er worden dertig 'sterke' deelnemers verwacht alsmede enkele duizenden toeschouwers. Ook is het weer mogelijk een gokje te wagen.

meend, het centrum te moeten zou nemen. Voor de continuïteit achtte men dit nodig, omdat de middelen
ondersteunen.
krachtens de Welzijnswet met ingang

Een betaalde kracht is nodig om gegarandeerd te zijn van voortzetting
van het werk, zo stelde enige maanden
geleden Ine van Duijn, oud-coördinatrice van het centrum. Een mening die
gedeeld wordt door het gemeentebestuur. Ine van Duijn was zelf tot september 1986 vrijwillig coördinatrice
van het centrum, maar trok zich terug
omdat haar taak teveel tijd vergde. Zij
bleef echter nog enkele maanden aan
voor het waarnemen van lopende zaken. Haar taak moet dus overgenomen
worden, maar daarvoor is een beroepskracht nodig, die de nodige vaardigheden bezit en aanspreekbaar is op zijn
verantwoordelijkheden.
Het college was inmiddels overtuigd
geraakt van de noodzaak om een betaalde kracht aan te stellen en wilde
ondanks de noodzakelijke bezuinigingen op allerlei posten, hiervoor een bedrag van ƒ34.300,- beschikbaar stellen.
De gemeenteraadsfracties namen het
voorstel over en gingen zonder veel
oroblemen accoord.
Hiermee gaat men in op de voorwaarde d.ie de Provincie stelde, toen
deze, in het kader van het flankerend
ouderenbeleid, geld beschikbaar stelde
voor het aanstellen van een beroepskracht in het jaar 1987. De voorwaarde
was, dat de gemeente Zandvoort daarna de financiële verplichtingen over

De kortebaandraverij is een jaarlijks terugkerend evenement geworden, georganiseerd door de

van l januari 1988 niet meer via de
provincie, maar rechtstreeks via een
brede doeluitkering naar de gemeenten vloeien.

Het is echter nog niet duidelijk, of
ook de gelden ten behoeve van de coördinator hierbij inbegrepen zullen zijn.
Bovendien is het nog de vraag, of het
rijk deze middelen als structurele uitkering mee zal nemen. Zo niet, dan
loopt de gemeente het risico, voor deze
post zelf jaarlijks geld beschikbaar te
moeten stellen, indien men een betaalde kracht wil houden. Voor 1988 stelt
het dagelijks bestuur van de gemeente
echter 'hoge prioriteit aan de continuïteit van het centrum'. 'Het wegvallen van deze functie zal een stuk practische hulp aan vooral ouderen verloren doen gaan', aldus het college.

Lege brandkast
ZANDVOORT - Donderdag
werd aan de Zandvoortselaan
een lege brandkast gevonden.
De kast was blijkbaar met grof geweld geopend. De eigenaar is tot nog
toe onbekend.
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Kerkstraat

geven, onder andere door Jules Croiset
en Youp van 't Hek, en elke eerste
zaterdag van de maand kindervoorstellingen. Daarvoor was zoveel animo, dat het de beheerders van het centrum moeite kostte, om tussen de voorstellingen door de honderden kinderen
zonder brokken in en uit te laten.
Omdat het stichtingsbestuur in
haar ogen echter niet goed functioneerde, nam de gemeente in 1980 de
exploitatie over, wat een drastische
vermindering van het aantal activiteiten tot gevolg had, omdat er bezuinigd moest worden. Alle activiteiten
moesten stoppen, behalve de exposities. "De verandering was moeilijk en
het heeft enkele jaren geduurd voor
we ons weer echt thuisvoelden in het
gebouw", aldus Emmy Vrijberghe de
Coningh, sprekende namens haarzelf,
Klaas Koper en oud-medewerker Jan

Als aanvulling daarop heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
onlangs besloten, nog eens vijftien
procent van de totale projectkosten te
subsidiëren tot een maximum van
ƒ585.000,-. Dit bedrag is afkomstig van
de rijksgelden die de Provincie ter verdeling over projecten krijgt overgedragen. De hieraan verbonden voorwaarden zijn conform aan die, welke de
rijksoverheid stelt.

Zandvoortse Stichting Hippodrome. Vorig jaar kon men zich nog
permiteren om een 'week van het
paard' te houden, maar dat zat er
door bezuinigingen en andere oorzaken voor dit jaar niet in. Met het
behoud van de draverij is echter
het grootste spectakel voor Zandvoort bewaard gebleven. Ook is er
dit jaar weer een loterij, met als
hoofdprijs een pony.
Het evenement, waarop ook met
Zandvoortse dravers is ingeschreven en dat veel paardeliefhebbers
van 'buitenaf' aantrekt, heeft altijd een gezellige sfeer om zich heen
gehad.

bedoeld. Over deze expositie, die vele
verschillen tussen het oude en nieuwe
Zandvoort duidelijk weergeeft, is elders in dit blad meer te vinden. Het
gelijknamige boekje is voor ƒ19,95 te
verkrijgen bij het Cultureel Centrum,
de Rabobank en de AKO-boekwinkel
aan het Kerkplein.

• Emmy Vreberghe de Coningh
Cultureel Centrum.

worden, doordat de rijksoverheid een
subsidie toezegde van maximaal
ƒ2.925.000,-. Zandvoort was in de prijzen gevallen, omdat de gemeente was
uitgekozen voor subsidie in het kader
van het 'speerpuntenbeleid'. Dit beleid
moet verbetering van de toeristische
infrastructuur stimuleren. Het toegezegde bedrag is vijfenzeventig procent
van de totale subsidiale projectkosten
van ƒ3,9 miljoen.

Zeestraat wordt 't domein
van de kortebaandravers

Jubileumviering Cultureel Centrum en
Raadhuis roept veel herinneringen op
ZANDVOORT - Tijdens een
bijeenkomst van diverse genodigden werden op het Raadhuis afgelopen vrijdag het vijfenzeventig-jarig bestaan van
dit gebouw en het tien-jarig
bestaan van het Cultureel
Centrum Zandvoort gevierd.
Voor deze gelegenheid was mevrouw De Wit, echtgenote van
de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland naar
Zandvoort gekomen. Tijdens
deze bijeenkomst overhandigde Emmy Vrijberghe de Coningh, artistiek leidster van
het Cultureel Centrum, aan
diverse personen het boekje
'Zandvoort wat ben je veranderd' en werd de winnares van
de foto-wedstrijd gehuldigd.
Van de foto's van zowel het
"boekje als van de wedstrijd is
in het centrum een tentoonstelling ingericht.

4.400

Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening
kan part-time beroepskracht aanstellen

ADVERTENTIE

Toeristenstroom veroorzaakt grote
verkeersdrukte in en rond Zandvoort

Editie:30

eek

orte lezing over de historie van het
Foto: Bram Stljnen

Kraaijenoord, die later werd opgevolgd door Richard Smit. Door de verandering heeft men zich beter kunnen
toeleggen op de exposities, wat tot gevolg heeft gehad dat de bezoekcijfers
de laatste drie jaar sterk zijn gestegen.
De medewerkers zijn dan ook 'apetrots' op deze resultaten.
"Als de gemeente ons goed gezind
blijft, en daar vertrouwen we natuurlijk op, gaan we in de toekomst een
aantal bijzondere exposities maken,
die specifiek te maken hebben met
Zandvoort en zijn historie", zo werd
voorspeld. "Herkenbaarheid, dat is
waar wij in de komende tien jaar mee
verder willen: tentoonstellingen waarin iedereen en dan vooral de Zandvoorters zich kunnen herkennen". Als eerste van deze serie is de jubileum-expositie 'Zandvoort wat ben je veranderd'

Burgemeester Machielsen gaf vervolgens in zijn rede een uitgebreid
overzicht van de historie van het
Raadhuis, dat op 3 september 1912, ten
tijde van burgemeester J. Beeckman,
werd geopend. Het was gebouwd ter
vervanging van het onderkomen in de
Kerkstraat. Maar er ging een nogal
langdurige besluitvormingsprocedure
aan vooraf, alvorens men zeker wist,
waar het nieuwe Raadhuis moest komen. Er bestaat nog een lijst van genodigden die het openingsfeest in de
Raadzaal meemaakten. "Het is nu
vijfenzeventig jaar later en opnieuw
zit een 'soortgelijk' gezelschap bij elkaar ter ere van het Raadhuis", aldus
Machielsen. Over de historie vindt
men meer op pagina drie.

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .

ADRES:
Diverse personen werden in de bloePOSTCODE:
WOONPLAATS:
metjes gezet en ontvingen het boekje
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FAMILIEBERICHTEN

1987

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Geboren:

Lisa Johanna

uitvaartverzorging
kennemerland

dochter van
Bert en Helene Pomper
Zandvoort, 4 juli 1987

tel. 02507 - 1 53 51

Gefeliciteerd

DAG EN NACHT VERZORGING

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen m
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

Aangevraagde bouwvergunningen
Brederodestraat 74
vergroten dakraam
Secr. Bosmanstraat 47
dakkapel
Kostverlorenstraat 27
erfafscheiding
Kamerlingh Onnesstraat 6 effluentgemaal
Kerkstraat 23
deur in achtergevel
Grote Krocht 12
wijziging hoofdentree
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op'dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeesteren
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

ADVERTENTIES

105B87
106B87
107B87
108B87
109B87
110B87

PORTUGAL
Het duurt nog maar even voor wij ons naar
het zonnige zuiden begeven. Om niemand te
vergeten laten wij zó alle vrienden en bekenden weten, dat wij op zondag 26/7 (juli a.s.)
jullie graag' een afscheidsdrankje geven.
Wij verwachten jullie tussen 5 en 8 uur n.m.
ELLIS EN FRANS VAN DER WATEREN
Wilhelminaweg 10

Verleende bouwvergunningen
garage
schuur
dakkapel
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
24B87
83B87
73B87

Ontv. Schoutenstraat 2
Brederodestraat 11
Da Costastraat 12

de witte zwaan

Bouwplannen
Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunningen
te verlenen voor:
het oprichten van twee woningen aan de Kostverlorenstraat 116.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 13 juli 1987 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een
ieder ter inzage (geopend maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzageligging, kan een ieder bij Burgemeester en
Wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

INTERESSANTE VEILING
Van diverse inboedels, textiel,
vloerkleden, verlichting, veel leuk
kleingoed enz. enz.
t.o.v. H. Terhoeven
Gerechtsdeurwaarder te Haarlem

KIJKDAGEN:
zondag 12 en maandag 13 juli
van 10.00-17.00 uur

Voorbereidingsbesluiten
De Burg e meeste r van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij besluiten van 30 juni 1987 op grond van artikel 21 van deze wet hebben verklaard, dat
voor de percelen:
a. Kostverlorenstraat 116
b. Badhuisplein 7,
bestemmingsplannen worden voorbereid.

VEILINGDAG:
woensdag 15 juli, aanvang 9.30 uur
Veilinggebouw De Witte Zwaan,
Gasthuisplein, tel. 12164.
Veilinghouder Fa. Waterdrinker

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

l

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning voormelde percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretarie,
afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ter inzage (geopend maandag tot
en met vrijdag van 08.30 -12.30 uur).
9 juli 1987

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende
HAARLEM:
023-255021

Kwekerij P. van KLEEFF

prijsopgave:
ZANDVOORT:
(C. Koper)
02507-18225

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

Oakley, de sportbril
van het jaar.
CTKIEY

l

Haal nu alvast voordelig
~ je schoolspullen.
•r

*^^

*

j

Zomerplanten
Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken-opgevulde bloembakken
DIV. BLOEMBAKKEN

Pennenetui, uni of dessin. 2.75

Nylon rugzakje. Voorvakje met rits
en clipsluiting, In pink, groen, kobalt of rood. 11.75

ROODSTEEN

Kanvas schoudertas, A4 formaat,
met 2 binnenvakken. Rood, geel,
marine of zwart. 24.75

Ringbanden m wit, blauw, zwart of
rood. 23-rings

GRIEKS AARDEWERK

2VOOR
2 VOOR 475

17-rings
Je ziet hem sleeds meer, de
Oakley sportbril. Vooral
topsporters hebben hem
ontdekt. Het zal niet de eerste keer zijn dal een Oaklej
bril-drager/draagsler als
eerste de finishlijn
passeerde. De Oakley bril
heeft een EYESHADE lens
\an kras-xast. optischzui\er Plutonile.^ Maximale bescherming
tegen schadelijk UV- en mfraroodlicht. De bril «eert
niet alleen slof en insecten,
maar verhoogt bovendien
de concentratie.
Hel prachtige design \olgt
de gezichtsanatomie. de aerod)namische vorm geeft
grotere bescherming en
breed perifeer gezichtsveld.
Een dubbel schuimrubberen laag sluit tegen het
voorhoofd en absorbeert
zweel.
In tegenstelling tot zonnebrillen. zijn EYESHADE

lenzen gemakkelijk om te
wisselen. Verkrijgbaar m
grijs, brons en blank. De
lens in high intensit) geel is
ideaal bij donker en mistig
weer.
De anti-slip hydrofiele
neusbrug zit comfortabel op
elke neus.
De veren zijn zowel verste!baar (5 standen) als vervvisselbaar. Veren van het type
"Gletscher" worden in het
etui bijgeleverd en zorgen
voor een rotsvaste bevestiging op het hoofd. De slimme oorstukken zijn \erstelbaar en verwisselbaar.
Ullralichl Zylel® nvlon frame. Praktisch onbreekbaar.
In zwart, grijs, rood. blauw
en wit.

VISION SYSTEMS

Verkrijgbaar bij uw vakman-opticien:

4 C H Tot 15 augustus
•UU" jubileum korting
op de Kopra-Jubileum-fiets

Kaftpapier, 3 mtr. x 50 cm. Dessin

Pak met 10 schriften a 80 blz.
gelinieerd

2.25

Uni of dessin 1.75

NÜO
2VOOR O7

In dames- en
herenmodel

•
•
•
•
•
•

Kleur: metallic brons/bruin
Reflecterende roestvrijstalen velgen
Extra beveiligd lichtcircuit
Kogelgelagerde trapas
Aluminium trapstel
Leren Brooks-zadel
1e kwaliteit
• ANWB-gekeurd
Assaveiligheidsslot
• Vredestein banden
• Reparatie-arm enz.

NU
2 VOOR

899.-

Nylon rugzak met lederen, verstelbare schouderriemen. Voorvak
met rits. Rood, lichtblauw of
zwart. 24.75

VORK-OPTIEK B. V.
BRILLEN. OOGMETING & CONTACTLENZEN
Haltestraat 5

Tel.:02507-12174

Fa. Gansner & Co.
GAS-

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

Met bon dus
nu

749.-

22 samenwerkende

fietsenzaken
IUJ

Voor f 150,- korting bij aankoop van
1 Kopra Jubileum-fiets in damesof herenuitvoering.
Naam
Adres
PostcVPIaats
Handtekening

PETER VERSTEEGE
wielersport, Haltestraat 31

Schoolagenda m wit, zwart,
blauw of rood.

Schoolagenda met div. pop-en
sportfoto's.

425

Kladblok a 200 vel.

75tt

NU j on

Hema Spectrum gezinsencyclopedie. Met meer dan 2000 pagina's
en 10000 illustraties. Alfabetisch
register met 30000 trefwoorden.

~

75.-

2VOOR l •

Aanbiedingen geldig t/m U juli '87

NU

~

60.-

"Ezelsbruggen."
Geheugensteuntjes voor scholieren.
In twee delen:
1. Econ., handelsw., natuurk.,
scheik., biologie en tekenen.
2. Ned., frans, duits, engels,
latijn, aardrijksk. en geschiedenis. t
Per deel

HEMA
-EchtWaarVoorJeGelcH
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Gemeentebestuurders konden lange tijd hun draai niet vinden

'Toch geen raadhuis in deVlaje?!'
ZANDVOORT - Het 75-jarljj bestaan van het Zand- •
voortse raadhuis, dat vorige
week vrijdag tijdens een bijeenkomst voor genodigden in
de raadzaal sfeervol werd
herdacht, vormde opnieuw
een mijlpaal in de historie
van het „huis der gemeente".
Dankzij Zandvoortkenner en
geschiedschrijver P. Brune,
die ter gelegenheid van de
uitbreiding van het raadhuis
een aantal jaren geleden, een
informatief boekwerkje het
licht deed zien, zijn niet alleen voorafgaande mijlpalen
bekend maar ook bljzonderheden uit de tijd dat er nog
geen raadhuis bestond.
• Het raadhuis in de Kerkstraat, in 1873 in gebruik genomen, werd na dertig
jaar te klein bevonden. (Voor de ingang poseren politie-agent Samuel Behrens
en zijn vrouw Pietje Hollenberg, huisbewaarders in het raadhuis.)

Resultaat Zandvoort blijft achter

Optredens in ruïne
van Brederode

joen bezoekers getrokken, in
totaal achtien procent meer
dan in 1985. De oorzaak hiervan is de uitbreiding van het
aantal vestigingen. De bedrijfsresultaten van Casino
Zandvoort bleef echter achter.

De gemiddelde besteding per bezoeker daalde van ƒ124,- naar ƒ122,-, maar
door het toenemende aantal bezoekers
ZANDVOORT - Het Witte nam ook het totaal aan bestedingen
van 142,1 naar 163,8 miljoen gulTheater uit Umuiden verzorgt toe
den. Door achterblijvende resultaten
komende weken enkele mu- van de casino's in Scheveningen, Valziek/theateravonden in de ruï- kenburg en Zandvoort kwam het netne van Brederode. De muziek- to bedrijfsresultaat van 1986, 9,8 milinclusief 6,7 miljoen bijzondere
keuze is per avond sterk ver- joen
baten als gevolg van de verlenging van
schillend.
de geschatte levensduur van de vaste
activa, iets lager uit dan dat van 1985,
Afrikaanse muziek, jazz en Spaanse 9,9 miljoen gulden.
klanken zijn er nog te beluisteren in de
maanden juli en augustus. Vrijdag 17
Het totaal aantal bezoekers van het
juli treedt de groep Motel Bokassa op, Zandvoortse casino liep terug van
een slagwerkgroep, te typeren als een 261.592 in 1985 tot 244.897 in 1986. In de
ritueel uit de stadsjungle anno nu. periode van januari tot en met novemVrijdag 31 juli is het de beurt aan de ber vertoonde zich een daling met vier
'Noodband' onder leiding van Alan procent tot gemiddeld 744 bezoeken
Laurillard, een groep die jazz en free per dag. In het laatste kwartaal leek
funk brengt. Voor donderdag 13 au- het bezoekersaantal zich te herstellen,
gustus staat er iets geheel anders op maar dit herstel werd verbroken door
het programma. Dan zal de spraak- de opening van Casino Amsterdam.
nïakende Spaanse straattheatergroep
Bekereke aantreden.'
Het aantal daalde daarna zelfs tot 474
bezoeken per dag. De daling over het
De optredens in de ruïne van Brede- gehele jaar is zeven procent. Daarmee
rode, Velserenderlaan 2, Santpoort- liep ook het spelresultaat terug van
-Zuid, beginnen allen om 21.00 uur en 24,3 miljoen gulden in 1985 naar 21,4
de toegang kost ƒ6,-, CJP/Pas 65 ƒ4,-. miljoen in 1986. De terugloop was te
De kaarten zijn ook op dit adres te merken bij de Franse Roulette, de
verkrijgen. Bij regen worden de optre- Black Jack en de Baccara. Het spelredens in het Witte Theater gehouden, sultaat van de American Roulette
Kanaalstraat 257 te Umuiden.
bleef gelijk.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend: 11/12 juli
HUISARTSENPRAKTIJK
ï)JOORD: tel. 19507.
Adé Scipio Blüme

NIEUW

HUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
/ P.C.F. Paardekoper:
Voor
dienstdoende
arts:
tel
15600/15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de hulsartsen: Anderson, tel. 12058, Orenth,
tel. 13355,
Flieringa, tel. 12181 en Zwerver, tel.
12499.
TANDARTS: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073
WIJKVERPLEGING: Voor informatie over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
Ï5847.
f

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.

Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, .woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na
telefonische afspraak.
Tel:
02507-19393
BELBUS:
Omdat de sociaal-culturele activiteiten in verband met het seizoen tijdelijk gestopt zijn, zal ook de belbus de
komende zomermaanden niet rijden.

Nieuwsblad

Kantoor. Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 '<<
17166 Postadres
postbus 26.2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
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advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres postbus 26,2040
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef DickPiet
Abonnementsprijzen: / 11,50 per kwartaal; /
21,00 per half jaar; ƒ 39,95 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers/ 1,-.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507-

17166.

Zandvoorts Nieuwsblad Is opgericht m
1941.

De vertraagde invoering in december 1986 van gelduitkerende speelautomaten heeft mede een negatieve invloed gehad op de hoogte van het bedrijfsresultaat. Daarnaast werd in
1986 34 miljoen gulden als belasting
aan de fiscus afgedragen. In 1985 was
dat 30,5 miljoen.

Speelautomaten
De Nationale Stichting Casinospelen heeft in 1986 veel aandacht besteed
aan de voorbereidingen van nieuwe
casinoyestigingen. In oktober 1987 zal
een niéuw casino in Breda worden geopend, gevolgd door vestigingen in
Groningen, Nijmegen, Amsterdam en
Rotterdam in de periode tussen 1988
en 1992. In 1985 zal 32,5 miljoen gulden
aan investeringen worden besteed, in
de periode van 1981 tot 1991 ongeveer
160 miljoen. Het personeelsbestand
komt met de vestiging in Breda op
ongeveer dertien duizend vijfhonderd.

• Het oudste hotel van Zandvoort, W. Driehuizen, diende halverwege de vorige eeuw als vergaderplaats van de 'vroede!
vaderen'.
'<•'

haar keus had laten vallen op een stuk
grond tussen Haltestraat en Kleine
Krocht, bood de Zandvoortsche Terreinen Hotel-Maatschappij een terrein aan in het noordelijk deel der gemeente en wel aan de Burg. Engelbertstraat, hoek - vooroorlogse - Piet Heinstraat.

Het overgrote deel van de Vroede'
vaderen schaarde zich achter het commissievoorstel, zodat gemeente-opzichter Joh. Jansen opdracht gegeven
kon worden, een ontwerp voor een
nieuw raadhuis te maken. De heer
Brune beschrijft in zijn boekje „Uitbreiding Raadhuis Zandvoort" hoe
enige inwoners er bij Gedeputeerde
Staten op aandrongen het raadsbesluit tot aankoop van de grond te vernietigen. De pogingen leden schipbreuk, maar de zaak werd daarmee
wel opgehouden, terwijl er door een
langdurige vorstperiode opnieuw een
kink in de kabel kwam.

Sommige raadsleden waren diep onder de indruk van dit edelmoedige
aanbod, en dat waren toevallig dezelfde die de door de commissie uitgekozen
plek te rumoerig vonden. Maar de
raadsvergadering waarin het op stemmen aan kwam werd door ziekte van
de burgemeester voorgezeten door
Het raadhuis, waarvan de kosten
wethouder Zwaan, lid van de bouw•ƒ49.245,- bedroegen, werd op 3 septemcommissie...

Cartoonist Nitka belicht thema 'vakantie'

Humoristische kunst in Palace Hotel
ZANDVOORT - Een klein
mannetje dat gemakkelijk achterover leunt in een reusachtige asbak en de as van zijn brandende sigaret zorgvuldig over
de rand van de asbak heen naar
buiten aftikt. Een zaal met babies in bakjes en een verpleegster die met een lange stok een
plafond vol moederborsten
naar beneden haalt, voor elke
baby één.

ber 1912 met groot ceremonieel geo:
pend en de plechtigheden werden besloten met een diner van niet minder
dan negen gerechten waaronder londonderrysoep, gefileerde tong met witte wijnsaus, biefstuk van de haas met
groenten en wilde eendvogel met appelmoes. Doch ook de lichtere spijzen,
zoals vanille-ijs en vruchten, ontbraken niet!
Nog geen tien jaar na de ingebruikneming was het raadhuis alweer uit
z'n jasje gegroeid, ook al omdat alle
gemeentelijke bureau's erin waren ondergebracht. Hoewel in de daarop volgende jaren voor de meeste een nieuwe
huisvesting werd gevonden, rezen er
toch weer plannen voor de bouw van
een geheel nieuw raadhuis. Daarbij
werd ondermeer gedacht aan een
plaats in de Zuid nabij de vijver aan dé
Frans Zwaanstraat. „Daar moet je
toch niet aan denken: een raadhuis bij
de Pikkesedel of elders in de Vlaje!"
vond de toenmalige wethouder Kors
van der Mij e, die daarmee de mening
van talrijke inwoners vertolkte.

Trots

Eigenlijk zijn de grappen van tekenaar Nitka niet met woorden te beschrijven. Zijn humor is bestemd om
gezien te worden en wie zijn fantasieën
bekijkt, zal er om lachen. Het Palace
Hotel toont een vakantieseizoen lang
spitsvondige, soms vriendelijk-pikante
cartoons van de internationaal bekenveelzijdige (levens-)kuntenaar NitDe resultaten in het eerste kwartaal de
van 1987 worden zeer goed genoemd en ka.
zijn het gevolg van de positieve bijdra„Zandvoort heeft meer slecht-weerge van de speelautomaten en de be- accommodatie
Paul Spaan, bedrijfsresultaten van het recent geo- drijfsleider vannodig."
het
op
de 17e verdiepende Casino Amsterdam. De speelau- ping gevestigde restaurant
het Patomaten blijken een duidelijk eigen lace Hotel, vindt dat er in van
Zandvoort
bezoekersstroom te brengen, die niet nog lang niet'genpeg gebeurt. „Een ho- • Een voorbeeld van het werk van Nitka: 'The doctor at the pool'.
ten koste gaat van de traditionele spel- tel moet activiteiten hebben voor z'n
soorten. Daarnaast blijkt uit ervarin- gasten én door z'n activiteiten nieuwe
gen in onder Rotterdam dat strenger gasten
binnen halen." Na een geoptreden tegen illegale casino's direct slaagde naar
vóór de Loeres-uitreiking,
een positieve invloed heeft op de resul- waarbij grap
Kees Brusse, die bang is voor
taten. Indien de positieve ontwikke- liften, een
ZANDVOORT - Bij de bra- de meeste aanwezigen viel het tegen.
complete maaltijd in de lift
lingen van het eerste kwartaal zich in van het hotel
gepensioneerde echtpaar Van
aangeboden
kreeg,
én
een
derie
die afgelopen weekend op Het
redelijke mate voortzetten in 1987, ver- beurs voor antiek speelgoed, is deze
Gunst uit Groningen, dat als hobby af
het
circuit
werd
gehouden,
wacht men een netto bedrijfsresultaat tentoonstelling eveneens een aanzet
en toe met prullaria op de markt staat,
dat boven de 20 miljoen gulden ligt.
kan nauwelijks van een succes betreurde duidelijk dat zij de lange
tot 'meer leven'.
gesproken worden. Het weer weg naar Zandvoort hadden afgelegd.
Vorige week donderdag opende Si- was schitterend, met name "Al doen wij het niet voor het geld",
mon van Collem de tentoonstelling in zondag, maar dit was waar- aldus mevrouw Van Gunst. "Maar zo
aanwezigheid van de tekenaar. Van schijnlijk juist de reden dat er is er geen lol aan, met zo weinig bezoekers", verduidelijkte zij van onder het
Collem presenteerde op geestige wijze
het boekje 'Leve de vakantie', een door slechts een gering aantal be- schermpje, dat wat beschutting tegen
Zo ook niet voor de boodschappen- Nitka getekende verzameling grappen zoekers kwam. De toeristen la- de zon moest bieden.
-functie.
rond het thema vakantie. Het boekje is gen op strand en hielden het
Een jonge deelneemster, met bijouop de tentoonstelling te koop, evenals
terieën en tweede hands kleding stond
STORINGSDIENST
GASBEDRIJF: prentbriefkaarten, affiches en origine- circuit voor gezien.
voor het eerst op de markt, daarbij
tel. 17641.
le etsen van de veelzijdige Nitka. Dit
Zondag waren er tussen de honderd- geholpen door haar moeder. "Wij zijn
alles voor alleszins redelijke prijzen vijftig en tweehonderd kramen bezet. niet
ontevreden, want we hebben aarALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK want „wie een dagje in Zandvoort is en
organiserende bureau Van dig verkocht", aldus de achtien-jarige
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. iets als herinnering aan die dag mee wil Het
had blijkbaar een groot aantal koopvrouw. "Maar het had natuurlijk
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- nemen, moet het wél contant kunnen Schaijk
- kleine - ondernemers en particulie- drukker kunnen zijn". Wel viel haar
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, betalen," aldus bedrijfsleider Spaan.
ren enthousiast genoeg gekregen om tegen, dat de commercie zo sterk vertemaandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
Nitka (46), zoon van Poolse ouders aan de braderie deel te nemen. Maar genwoordigd was. Op de markt stonhulpverlening, beschikbaar voor iede- en geboren in Parijs, werd gekozen omre inwoner van Zandvoort geldt dat dat zijn werk vol humor is en ontspanervoor de vrager geen kosten verbon- ning brengt. 'Welcome to my world'
den zijn.
staat er boven het affiche met de babies en de moederborsten. De werld
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE van Nitka draait om mensen, zon, veel
HULPVERLENING: Voor informatie, erotiek en altijd iets onverwachts. Iets
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- onverwachts waar hartelijk om geladagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- chen kan worden. De tentoonstelling
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. in Palace Hotel is te zien tot 15 augusMARGREET KWAKERNAAT
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis tus.
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.

Zoals bekend werd de oplossing voor
het steeds nijper wordende ruimteprpbleem gevonden in uitbreiding van
het bestaande gebouw. Aan vier Zandvoortse architecten werd een opdracht
verleend voor het maken van een voorlopig ontwerp. De plannen werden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van burgemeester Nawijn.
Uiteindelijk bleek, dat een combinatie
van de ontwerpen van de architecten
Ingewersen en Wagenaar tot een resultaat zou leiden, waarbij het door
het gemeentebestuur gekozen uitgangspunt, om bij de vormgeving het
bestaande raadhuis en de karakteristiek van het stedebouwkundig plan
van de Noordbuurt te bewaren, zriu
worden gerespecteerd.
En nog steeds zijn beide architecten
er trots op, dat zij kans hebben gezien
binnen het totale budget van netto
vier miljoen te blijven en de nieuwbouw en de restauratie van het be_:
staande raadhuis binnen de gestelde
bouwtijd te realiseren.
;
C.E. KRAAN-MEETH

Badgast verkiest strand boven braderie

HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.

den tientallen handelaren met diverse
koopwaar en kleine kermis-attracties:
Maar ook zij stonden duidelijk op'
klanten te wachten.
:
Op het circuit was ook een helikop:
ter van de KLM aanwezig, die de geheJ
Ie dag rondvluchten aan zou bieden
voor ƒ50,- per persoon. Maar na vier of
vijf vluchten hield men het voor gezien en vertrok richting Schiphol. . •
Over het algemeen klaagden de deel'
nemers aan de braderie over het bereï
kenen van een toegangsprijs van ƒ47-:
"Een gezin met twee kinderen is ai
gauw ƒ12,- kwijt", aldus één van d^
marktkooplui, die vermoedde dat hiejrdoor een groot aantal mensen weg!
bleef. Tot de weinigen die nauwelijks
te klagen hadden, behoorden dé
dranktentjes met een terrasje. De pils;
jes vloeiden daar rijkelijk.
;'

VW verspreidt
'slecht weer plan'

ZANDVOORT - Om de zomergasten gedurende hun
verblijf in Zandvoort ook bij
slecht weer tevreden te stellen,
heeft de VW een 'slecht weer
opgesteld.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- plan'

KERKDIENSTEN
Weekend 11/12 juli

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander Hoofdredacteur
J M Pekelharing

In 1873 werd een nieuw raadhuis
gebouwd, compleet met het gemeentewapen in de voorgevel. Het was ontworpen door de Haarlemse architect
D.E.L. van den Arend, de bouwers waren de eveneens uit Haarlem afkomstige J. Visscher en F. Maas, en de
kosten bedroegen om en nabij de
ƒ6.000,-. Een Zandvoortse politieagent,.
Samuel Behrens, en zijn vrouw Pietje
Hollenberg werden huisbewaarders.
Daarnaast verrichtte de heer Behrens
ook bodediensten voor de secretarie.
Hij plakte de huwelijksaankondigingen aan in het kastje en fungeerde
vaak als getuige bij geboorte-aangiften.

De Schout (in de periode van 1514
Na een jaar of dertig werd het raadtot 1811 hebben er veertien de scepter
over Zandvoort gezwaaid) en zijn huis door toename van gemeentelijke
Schepenen vergaderden in het „regt- taken te klein en er moest worden gehuijs" dat op het Kerkplein stond. La- kozen voor verbouwing of nieuwbouw.
Verbouwen werd te duur en zou op
wat langere termijn geen oplossing betekenen. Er werd dus besloten tot
nieuwbouw waarvan vooral de toenmalige burgemeester Beeckman een
voorstander was. Uit de raad werd een
bouwcommissie gevormd, bestaande
uit de heren F. Zwaan, M. Koning en
A. van der Plas. Toen de commissie

Nederlandse casino's trokken vorig
jaar meer bezoekers dan in 1985
ZANDVOORT - De vijf officiële casino's in Amsterdam,
Rotterdam,
Scheveningen,
Valkenburg en • Zandvoort
hebben in 1986 ruim 1,3 mil-

ter diende het oudste hotel van Zandvoort, dat van Willem Driehuizen aan
de Strandweg, als vergaderruimte
voor de vroede vaderen omdat het eerste raadhuis in de Kerkstraat, het
pand waar later boekhandel Van Petegem zich zou vestigen, aan de krappe
kant was.

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, gemeensch. Herv./Ger. dienst
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, gemeensch. Herv./Ger. dienst
Kindernevendienst en crèche

woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

BURGERLIJKE STAND

NEDERLANDSE PROTESTANTEN- Periode:
BOND
30 juni - 6 juli 1987
5 juli t/m 9 augustus geen diensten
Ondertrouwd:
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Breeuwer, Frans en Planting, Janna
Zaterdag 19.00 uur: Gebeds/Commu- Maria
nie-dienst
Terol, Jan Hendrik en Hagenaars
Zondag 11.00 uur: E.V. met orgel en Wendelina Geertruida
samenzang. Cel. H.J. Kaandorp, 'Een
werkzaam woord'.Gehuwd:
Boots, Bob Gerardus en Hoekema,
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, Marjan
Haarlem
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Geboren:
Overduin
Robine Eveline, dochter van : Til, Ro19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Over- bald Eduardo en Millecam, Sofia Anduin
thonia Johanna
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bidstond
Overleden:
Den Duijn, Hendrik Wijnand, oud 67
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- jaar
SCHAPSBOND
Lissenberg, Johannes, oud 79 jaar
ledere veertien dagen samenkomst op Doves, Jan, oud 82 jaar
maandag 15.00 uur, tel: 14878
Zegerman, Pieter Willem, oud 86 jaar

Hoewel sommige activiteiten niet
nieuw zijn, zal een lijst met mogelijkheden in Zandvoort en de regio, compleet met openingstijden en entreeprijzen, de gasten stimuleren om bij
slecht weer de moed erin te houden. In
het programma staan onder andere
negen fietstochten, 'waartussen altijd
wel één met wind mee', en informatie
over surfen. Surfen in de regen is geen
probleem, zo stelt men, pakken zijn te
huur en nat wordt men toch. Daarnaast is er informatie over sporten die
binnen beoefend kunnen worden, zoals squash, zwemmen en paardrijden.

Het aantal bezoekers bleef beneden de verwachtingen, hoewel er genoeg te zien was op de braderie.

Voor de minder sportieve gasten is
ZANDVOORT - De belbus
er de mogelijkheid om een gokje te wagen in het casino, af te wisselen met voor ouderen zal tijdens de zoeen bezoek aan de automatenspeelhal- mermaanden niet rijden. Dit
len en het Ladbrooke wedkantoor. duurt zolang de sociaal-cultuDaar kan ingezet worden op de paardenraces die live te volgen zijn. Daar- rele activiteiten in verband
naast bestaat In de maanden juli en met het seizoen gestaakt zijn.
augustus de mogelijkheid, deel te ne- Ook voor boodschappen is de
men aan bustochten door Kennemerland. In het WV-kantoor zal een bus in deze periode niet besteeds wisselende 'tip van de dag* aan- schikbaar. Om de warme
gekondigd worden, om het publiek tot maaltijden rond te brengen,
deelname aan activiteiten aan te spo- zoekt men nog enkele chaufren. 'Met de evenementen die reeds
gepland zijn voor het hoogseizoen, is feurs met een eigen auto.
Zandvoort klaar om haar gasten te
Sinds de sociaal-culturele activiteiontvangen, ongeacht het weerbeeld',
ten voor ouderen gestopt zijn, in veraldus de VW.

Foto:Ber1ott

Belbus-project stopt tijdelijk
band met het zomerseizoen, is de belangstelling voor de belbus zo gedaald,
dat doorrijden tijdens de zomermaanden financieel niet verantwoord is. De
bus komt daardoor enkele weken stil
te staan, waardoor ook het afhalen en
wegbrengen van ouderen die in het
dorp boodschappen willen doen, gestaakt wordt. Na het zomerseizoen, zodra genoemde activiteiten weer beginnen, is de bus weer beschikbaar.

een eigen auto. De belbus bracht tien
maaltijden rond, maar voor de vrijwilligers zullen dit er vier of vijf zijn,
waardoor men binnen een uur klaar
is. Als tegemoetkoming in de onkosten
krijgt men ƒ2,50 per keer. Men kan
zich opgeven voor een of meerdere keren per week, op maandag, woensdag
of vrijdag. De maaltijden kunnen rond
11.15 uur worden opgehaald bij de
Meent aan de Hogeweg. Degenen die
dit werk tijdelijk op zich willen nemen,
Om tijdelijk de warme maaltijden kunnen contact opnemen met mevan 'Tafeltje Dekje' rond te brengen vrouw F. van der Mije;Rollema, telezoekt men nog enkele vrijwilligers met foon 14880.
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EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA

Alle pullovers, blouses,
rokken, broeken, jacks, shirts
met korte mouw,tenniskleding, badgoed, strandlakens en zomerspeelgoed
"Standaard acryl" breigaren,
in 12 kleuren. Bol a 200 gram.

4

050

Zakje met 10 dubbele wegwerp
scheermesjes 5.-

Dubbeldik puzzelboek met meer
dan 400 puzzels. 8.75

NU

NUOi

Damesverband met hechtstnp.
Pakje a 20 stuks 1.50
NU 2 VOOR 2.25
Inlegkruisjes. Pakje a 40 stuks.
2-NU 2VOOR3.25

Glasserie Provence. Sherry-,
wijn-, port-, borrel- en cognacglazen of coupes. Per set van
3 stuks 4.75 t/m 6.75 * OR

Opvouwbare en automatisch te
openen damesparaplu.
In diverse dessins. 13.75

Echt lederen schooltas met
3 binnen- en 2 voorvakken.
In naturel 52,50

zs

NU

NU 30%
KORTING.
Deze 30% korting geldt niet
voor de 16 aanbiedingen hiernaast in de
advertentie genoemd.

Denim jongenssetje van pol./katoen. Meisjessetje van 100%
katoen Mt: 104-164. Hemd 3.-/
3.50. Slip 2.50/3-

Babyslaapzak van 100% katoen
met polyestervulling. In diverse
dessins en kleuren. 39.75

Denim baby tuinbroek van
100% katoen. Mt. 68,74 en 80
16.75

Nü33ï5

NU ALS SET

NU

1425

Effen of bedrukte katoenen
damesslips en tanga's.
In diverse kleuren.
Mt. 36-44 3.75
NU3VOOR

10.-

Beha met naad en kantrandje.
In wit of bleu. Mt: 70-80Aen
70-85B.8.75

NU

1475

Motorolie, multigrade SAE15/
W50. Geschikt voor alle benzine-/LPG- en lichte dieselmotoren. Inhoud 5 liter. 16.75

NU

2VOOR Ift.

147S

Haltestraat 30

WEEKEND REKLAME
1/2 pond BIEFSTUK

van 4 ons 1|9S p.stuk
Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees
en natuur varkensvlees

Tevens hebben wij alles
voor de barbecue

Duur? Welnee, onze trainingsapparaten
hebben een lange levensduur, lx aanschaffen en u heeft de best denkbare investering
voor uw gezondheid.

b v HOME TRAINER
V.a. 249,BUIK TRAINER
135,- enz.
MULTI TRAINER
1295,COMPL. TRAININGSAPP. 398,LANGLAUF TRAINER
498,- enz
ROEIMACHINE
v.a. 249,Uit voorraad leverbaar en te zien in onze
showroom Hoek Spaarne 44

ZEGWAARD WATERSPORT SPAARNE 48

DE l

J. BLUYS
DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

tuinbanken
van echt teakhout, fabr. Bariow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

ERZUNNOGI20S2
WACHTENDEN VOOR U

vanaf 520,--

tabernal sinds IBBS
Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

't staat in de krant
iedere week weer

SPAAR ONZE KASSABONNEN
GRATIS
Bij ƒ 100,- kassabonnen
Bij ƒ 200,- kassabonnen
Bij ƒ 300,- kassabonnen

EEN LEVERWORST
Wilt U doorgaan ...
1 KILO KIPPEBOUTEN
een ROLLADE van plm. 1 kg.

Uitsluitend kassabonnen van: SLAGERIJ ARBOUW
Deze aktie is geldig tot 31 december 1987.

adverteef m ae kram

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Slotman &

van den Bos
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN
Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

Haarlem. Tel. 023-321534

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

-Echt Waar VoorJe Geld-

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

Nu wordt het KASSA voor U

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

FITNESS THUIS!!!

HEMA

BLOEMENHUIS

7,25
2,25
1,15
2,95

11/2 ons HAM
1 ons GEBR. GEHAKT
1 ons GEBR. ROSBIEF
1 Ping LEVERWORST

1 kg Paardebieflappen
500 gr. Paardebiefstuk
1 hele Paardeworst

NU 3VOOR O.

van

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

VOORDEELPAKKET

Everclean fluor tandpasta.
Inhoud 75 ml. 1,50
O QC

Een blij gezicht
met bloemen

G. ZWINKELS
Tel. 12175

NU

NU OM

Aanbiedingen geldig t/m 11 iuli 1987

SLAGERIJ
ARBOUW

NÜl.
GOEDKOPER

Echt lederen dames ceintuurs,
l'/2 cm. Glad of geperforeerd.
In diverse kleuren
375
. 025

(ook op reeds eerder verlaagde prijzen).

775

Porseleinen kop en schotels in
div. modellen en decors. 9.75

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

JW? -SHOP

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Nieuw geopend
in Zandvoort
Chinees-lndisch Restaurant

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomo i
Vraag rustig vrijblijveiiü allo
inlichtingen bij:

Com. Slegersstraat 2c

LOTUS
Wij hebben zeer veel specialiteiten o.a.
„HO HUN-HAO"

„TO-TIE-PAN"

Hun-hao betekent erg goed en Ho
betekent pan.
Deze naam staat voor gerechten die
volgens een oer-oud Chinees principe
worden bereid en opgediend in een
pannetje.
Ga met ons terug in de tijd waarin het
bereiden van eten nog werkelijk een
hand-ambacht was. o.a

Het bijzonder van de
„to-tie-pan"-gerchten is dat de saus
op het laatste moment (dus bij u aan
tafel) wordt toegevoegd. Dit is
mogelijk door het gebruik van speciale
voorverhitte gietijzeren platen. Op
deze wijze komen de smaak en geur
van saus en gerecht geheel (en op het
juiste moment) tot hun recht. o.a.

Ho hun-hao

GEOPEND

Tongfilet
Varkenshaas
Kipfilet

Runderhaas
Garnalen

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00 -17.00 uur

UITVAARTVERZORGER

Com. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort

Tsa Sieu, visballetjes, maïs, Chin.
champignons
Abalone, Chin. champignons broccoli
Garnalen, vlees, inktvis, Tau Fou.

VERBOUWEN??

U bent van harte welkom in onze geheel verbouwde zaal.

Voor al uw kleurvolle geluidsapparatuur

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

Aannemersbedrijf

F. M. SCHILDER
verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij
o.a, kozijnen en ramen monteren met
speciale tochtprofielen?

Chinees-lndisch Restaurant LOTUS

zowel in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

zeestraat 49, tel. 19691
(ook voor afhalen)

Telefoon 023-360929

MICKEY SNACKS en TOERKOOP REISBURO ZANDVOORT
DDPCdMTCDCM

r riCi.Od>l l CridM

zaterda

9

18

)uli °P

het

Tropicanafebtival muziek mi Ju jui^., 00 DD

The MARO'S RAADHUISPLEIN aa,.v 20.00 uur
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Hippdpme houdt morgen twaalfde Zandvoortse korte baandraverij

Zestraat wordt even 'zandstraat'

- Morgen, vrijdag'10 juli, staat de Zeestraat
geheel ii^t teken van het paard. In verband met de kortebaandrai.il die 's middags om half drie van start gaat, worden
's morg/ vroeg de straatklinkers al met een laagje zand
worden ^ekt.
'Want', zo redeneren de organisatoren, 'paardebénen v*ienen een zachte ondergrond'. Volgens bestuurslid
Jan varAm. van de Stichting Hippodrome, worden er rond de
vierduiid toeschouwers verwacht.
/

Jan vfDam vertelt enthousiast
over de idvoortse kortebaandraverij, die daar voor de twaalfde achtereenvi-nde keer wordt gehouden,
Vorig j- organiseerde de stichting
nog de,eek van het paard', die dit

jaar echter geen doorgang kan vinden,
Wegvallen van de subsidie van de gemeente Zandvoort en veranderingen
in het reglement van de overkoepelende draf- en rensport-organisatie
maakten een andere opzet noodzake-

• In het Ladbroke kantoor aan de Kerkstraat kan men tegenwoordig dagelijks
terecht om op paarden te wennen. Beheerder Charles Leo (r.) is graag bereid
om daarbij van advies te dienen.
.
Foto: èeriott

lijk. Een opzet die niet mogelijk was
geweest zonder de ABN Zandvoort, die
het bedrag van ƒ4000,- voor de winnende kortebaandraver schonk en als
sponsor optrad om de kosten van de
affiches op te vangen.

Jan van Dam: "Wat betreft de organisatorische veranderingen is het een
voordeel dat we deze keer een groter
deel van de toto-omzet mogen houden.
Daarom is het voor ons belangrijk dat
de mensen in de toto spelen, omdat we
daarmee de kosten kunnen dekken".
In de Kerkstraat is sinds kort een kantoor van Ladbroke gevestigd, welke organisatie tevens de toto of totalisator
rondom de draverij komende vrijdag l
beheert.
In het Zandvoortse filiaal van Ladbroke, dat beheerd wordt door de enthousiaste, vierentwintig-jarige Charles Leo, kan men dagelijks een gokje
wagen door te wedden op paarden die
elders in Nederland een wedstrijd verrijden; In het kantoor in de Zeestraat,
kan men onder het genot van een
drankje de wedstrijden volgen, waarvan rechtstreeks een live-verslag te
horen.en op korte termijn ook te zien
is. Men kan Charles ook opdracht geven om op een paard te wedden en dan
later zijn prijs ophalen. Daarbij staat
de jonge filiaalbeheerder klaar om van
advies te dienen.
Charles Leo, die altijd al een grote
belangstelling voor de draverijen heeft
gehad, is goed op de hoogte van wat er
op de renbanen aan viervoeters rondloopt. Er zijn verschillende wed-mogelijkheden, waarbij de minimum inzet
enkele guldens bedraagt en de winst
tot duizenden guldens kan oplopen.
Door een centraal computersysteem,
dat in verbinding staat met de verschillende banen, weet men bij Ladbroke binnen enkele minuten welke
klant een prijs heeft gewonnen.

Van Dam: "Door de Ladbroke Totalisator gaan steeds meer mensen een
gokje wagen. Als je op een bepaald
paard gewed hebt, wordt de wedstrijd
natuurlijk veel spannender, omdat je
wilt dat jouw paard wint. Het draven
gaat in rondes, wat in draverjjkringen
een omloop heet. Stel dat je dertig
paarden hebt, dan blijven er na de
eerste ronde vijftien over. Het paard
dat zestiende wordt, mag automatisch
over naar de volgende ronde, want anders zou je een oneven aantal krijgen.
Bij de derde omloop heb je er nog acht
over, dan vier en daarna twee. Tenslotte blijft de winnaar over".
"Je kunt raden welk paard van iedere rit over gaat naar de volgende, maar
je kunt ook spelen op de einduitslag.
En denk niet dat wedden duur is, want
je kunt al vanaf ƒ2,- inzetten". Het
beeld dat er van paardesport bestaat,
namelijk dat dit alleen voor ''dure'
mensen is, klopt volgens Van Dam
niet meer. De paardebezitter, die een
trainer aantrekt om het paard in vorm
te brengen voor de draverijen, is wel
een flink bedrag per maand kwijt.

Maar wie dagelijks zelf zijn paard in de
'duinen of langs het strand uitrijdt en
daarbij ook nog kans ziet om af en toe
op draverijen in de prijzen te vallen, • Zandvoorter Joop van Dam is samen met Ylona-D morgen in de Zeestraat ook weer van de partij. Hopelijk heeft hij
meer geluk dan vorig jaar, toen zijn sulky door een concurrerend paard werd beschadigd.
(Archiettoto)
'springt er aardig uit'.
"Mijn broer Joop komt met z'n
paard Ylona-D uit in de draverij", aldus Jan van Dam. "Hij heeft het paard
persoonlijk getraind en zit zelf ook op
de sulky. Dat doet lang niet iedereen,
want er rijden vrijdag ook gastpikeurs,
mensen die door de eigenaars zijn ingehuurd. Daarnaast doet er nog een
Zandvoorter mee, Ronald Houber met
Süver-Boy. Ronald wordt al aardig
professioneel, want hij heeft al zes of
zeven paarden". De eigenaars die zelf
hun sulky berijden, hebben over het

ZHC start in augustus op kunstgras
De Zandvoortse Hockey Club krijgt per 22 augustus de beschikking over een geheel nieuw kunstgrasveld. Die dag wordt
riet veld officieel in gebruik genomen, wat gepaard gaat met
vele festiviteiten. Jarenlange voorbereidingen van de ZHC en
onderhandelingen met-de gemeente zijn eraan voorafgegaan,
maar deze hebben uiteindelijk tot het eerste kunstgrassportveld in.Zandvoort geleid.
Zondag 31 mei werd de eerste hande
ling verricht, door met een dragline de
eerste 'hap' uit het trainingsveld te
halen. Deze plek is volgens ZHC ideaal, omdat clubhuis en terras uitzicht
hebben op het nieuwe kunstgrasveld.
De huidige lichtmasten, die te weinig
capaciteit hebben, gaan eruit en worde'n vervangen door hoge, door de bond
vo'orgeschreven, lichtpunten. Daardoor kan ook in de avonduren volop
van de nieuwe accommodatie gebruik
gemaakt worden.
De eerste handeling was een wat
moelijk moment voor een aantal oudge]dienden, waaronder Jo van Pagée,
dip vanaf het begin bij de club betrokken zijn geweest. Maar men waardeerde het, deze ontwikkeling mee te kunnen maken.
Kunstgras is volgens ZHC in deze
tijd onontbeerlijk om tot optimale
prestaties te komen op hockey-gebied.
Vele verenigingen in het land en de
regio Kennemerland gingen reeds
voor en beschikken al over één of zelfs
mjserdere kunstgrasvelden. "Het kost
veel geld", aldus voorzitter Hans Langemeyer, "maar voor het is noodzakelij]k voor om de vereniging en het spelpeil in stand te houden". Het initiatief
voor het kunstgrasveld werd indertijd
genomen door de voormalige voorzitte/s Dick Muller en Henne van Ekeren. Dick Muller: "Ja, het heeft heel
wkt uurtjes en inspanningen gekost
om een enigszins acceptabel plan te
ontvouwen, zowel voor de leden als
voor het gemeentebestuur, want daarvan moest er natuurlijk de nodige fi-.
nanciële steun komen. Je praat toch
altijd over een paar ton en dat kun je
met een kleine vereniging als die van
ons natuurlijk niet in één keer ophikkèn. Met de leden zijn er diverse acties
op touw gezet om toch zoveel mogelijk
eigen kapitaal in te brengen, maar op
een gegeven moment zijn de grenzen
bereikt en moet je zien, op een andere
nianier het geld bijeen te krijgen".
,Penningmeester van ZHC is Joop
Berendsen, die de gehele financiële
voorbereiding en exploitatie voor zijn
rekening nam. "Ik moet zeggen, dat er

deel hebben van het kunstgras. Daarnaast hecht de vereniging er grote
waarde aan, voor wat betreft het
jeugdhockey, met name omdat het
spel 'anders' is. Het gaat veel sneller en
er zijn meer spelpatronen mogelijk.
Het grote voordeel is, aldus ZHC, dat
ook bij slechte weersomstandigheden
het spel kan doorgaan. Daardoor
wordt bijvoorbeeld de winterstop
steeds meer benut voor onderlinge
wedstrijden en midwintercompetitie.
Er kan gewoon 'doorgedraaid' worden,
wat de clubkas weer ten goede komt.

heel wat harde onderhandelingen met
het gemeentelijke apparaat en verschillende ^everanciers zijn geweest.
Maar dat heeft ons ook heel wat geld
bespaard. Het was niet altijd makkelijk, maar we hebben het met z'n allen
nu toch voor elkaar gekregen, om
straks op kunstgras te spelen. De
maatstaven zijn tegenwoordig toch zo,
dat je als vereniging wel over een
kunstgrasveld moet beschikken, wil je
aan de top mee kunnen draaien. De
bond stelt eenvoudig als eis dat er een
dergelijk veld aanwezig is, indien je
mensen ter beschikking wilt stellen
voor een vertegenwoordigd team. Onze
dames spelen eerste klas hockey en
vrijwel altijd op kunstgras. Dus dan
moeten wij natuurlijk ook met de tijd
mee".

Sommige verenigingen laten ook
hun zaalhockey-trainingen op het
kunstgrasveld plaatsvinden, door er
balken neer te leggen. Men sluit dan
ook niet uit, dat kunstgras op den
duur het einde van het zaalhockey
kan betekenen. Daarnaast kunnen
ook andere takken van sport, zoals bijvoorbeeld handbal, korfbal en eventueel voetbal, profiteren van het kunstgras, voor trainingen en wedstrijden
in de avonduren.

Ook de heren zullen uiteraard voor-

De voltooiing van het kunstgras-

ZANDVOORT - Zowel de heren van ZHC als de dames van
ZHC L en 2 moesten afgelopen
week weer aantreden. Er was
een wisselend succes voor de
softbalteams, waarbij de damesploeg van ZHC l als enige
zonder verliespunten bleef.
Het-damesteam van ZHC l moest
woensdag uit spelen tegen Terrasvogels, een mooie wedstrijd onder mooie
weersomstandigheden. Jolanda Kuin
was weer uitstekend op dreef en wierp
een geweldige partij, wat naast de inzet van de totale ploeg, zeker heeft
bijgedragen aan de ruime overwinning van 16-12 op Terrasvogels.
Vrijdagavond mochten de dames het
thuis proberen tegen DSC '74. De verdediging draaide zeer goed en er werd
slechts één fout gemaakt aan de Zandvoortse zijde. De tegenstander had
heel wat moeite met het afremmen
van de ZHC-dames en maakte yerdedigend maar liefst vijf fouten. Dit had
tot gevolg dat de balans omsloeg naar
de Zandvoortse sofbalsters, die een
nipte overwinning van 8-7 behaalden.
Dit mede dankzij het goede aangooien

Zaalhockey

algemeen echter minder wedstrijdervaring dan de gastpikeurs. Vaker dan
één keer per veertien dagen mag het
paard namelijk niet draven.

Loterij
Zelf rijdt Jan van Dam niet meer.
"Ik heb het te druk om vier of vijf keer
per dag naar het duin te gaan om voor
het paard te zorgen. Een paard vraagt
echt persoonlijke begeleiding". Maar

veld, een mat van kunstvezels op een
ondergrond van een mengsel van kooltjes en zand, wordt half augustus verwacht, zodat, als alles meezit, 22 augustus het veld officieel in gebruik
genomen kan worden. Deze handeling
wordt verricht door Hans Langemeyer. Ondertussen is men al maanden
bezig m'et de voorbereiding van de fesDe truckraces, georganiseerd door
tiviteiten die ter gelegenheid hiervan de Stichting Truck Power Festival,
gehouden zullen worden. Daarover worden verreden in drie klassen, de
wordt later meer bekend gemaakt.
standaard-, de A- en de C-klasse. Na

bij", aldus Van Dam, "maar dan is het
festijn nog lang niet afgelopen. Het
publiek gaat nog eten en drinken er
hangt dan een heel gezellige sfeer". De
winnaar van de pony, de hoofdprijs
van de door de Stichting Hippodrome
georganiseerde loterij, heeft een extra
reden om feest te vieren.

Werk en activiteiten zijn er volop,
morgen. Om half drie 's middags moet
alles gereed zijn voor de eerste start.
MARGREET KWAKERNAAK/
"Om zeven uur is het draven wel voor- JOAN KURPERSHOEK

praktisch niet meer ontgaan. Tweede.
staat Wim Burger.
;

racen op circuit

In de C-klasse, de zware kanonnen;
gaat Ad van Koeveringe aan de leiding, slechts op drie punten achter-,
stand gevolgd door Kees Zandbergen.'
Beide rijden in een Scania.
',

dend in een Scania, aan kop, op drie
punten gevolgd door DAP-rijder Gerard Kraay. In de A-klasse is het Gerrit Hultink (Scania) die de leiding
heeft. Het kampioenschap kan hem

Naast de vrachtwagenraces komen
er 2CV's, Squadra Bianca's en Ascona's op de baan en zijn er diverse heats
in de autocross-klasse. Het hele programma duurt van 13.00 tot 18.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt ƒ10,-, kinderen tot twaalf jaar hebben - onder
begeleiding - gratis toegang.

Ski-show op de Rotonde
ZANDVOORT - Gezien de
zomerse temperaturen van de
afgelopen dagen vindt er aanstaande zondag-avond aan de
boulevard
een
'enigszins
vreemd' evenement plaats.
Een show ski-team zal dan een
demonstratie free-style skiën
geven, waarvoor op de Botonde een kleine schans wordt opgesteld.

Wisselende successen voor
Zandvoortse softbal-teams
van Joyce van Toornburg op het tweeHet verlies liet de heren kennelijk
de honk.
niet los, waardoor zij zich donderdagper se wilden reHet tweede damesteam had weinig avond waarschijnlijk
Het slachtoffer moest
geluk in zijn partij, uit tegen Spaarn- vancheren.
EHS 3 worden, dat in Zandvoort op
woude 4. Lies Molenaar maakte wel bezoek
kwam. Tjeerd Buijs stal de
nog drie mooie vangballen in het mid- show door
tweemaal een home-run te
-verre veld, maar dit had uiteindelijk slaan, waarvan
keer met alle hongeen invloed op het eindresultaat. De ken bezet. Medeéén
de prestaties
Zandvoortse dames kwamen net één van de overige dankzij
kreeg
puntje tekort en verloren zo onfor- EHS weinig kans Zandvoorters
en werd deze ploeg
tuinlijk met 14-15 van Spaarnwoude. met 16-6 ingemaakt.
ZHC l staat nu
derde in de competitie, met tien wedstrijden gespeeld en dertien punten.
Het heren ZHC l team had wisselend succes bij zijn twee wedstrijden de
afgelopen week. Dinsdagavond zat het
de Zandvoorters niet mee bij hun wedstrijd tegen Rooswrjk. Hans Mulder
sloeg in de laatste inning nog een
mooie home-run waardoor twee man
binnen konden komen, maar dit redde
ZHC net niet van de ondergang. De
Zandvoorters moesten met een verlies
van 10-9 in Rooswijk hun meerderen
erkennen.

Heren

Op de Rotonde komt een kopie van
het supersonische vliegtuig Concorde
te staan, die omgetoverd wordt in een
kunst-skibaan. Vanaf deze skibaan
gaan de skiërs met duizelingwekkende
vaart naar beneden, om vervolgens als ware acrobaten - via een kromming in de baan in de lucht te worden
gelanceerd. Via allerlei voor- en achterwaardse salto's, al dan niet met
schroef, landt men dan uiteindelijk op
een luchtkussen.
Free-style skiën komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook in Europa groeit de belangstelling hiervoor gestaag. Zo
wordt deze sport momenteel ook al op
grote schaal in het Alpengebied beoefend. Doordat er zoveel animo voor is,
is dit skiën al verheven tot een onderdeel van de Olympische Spelen die in
Calgary in 1988 worden gehouden.
De show wordt verzorgd door het
Peter Stuyvesant Show Ski Team, dat
vorig jaar ook al een toernee door Nederland maakte. Deze was zo succesvol, dat zij ook dit jaar, op veler verzoek, weer door het land trekken. Door
de oorsprong van de sport bestaat het
team, naast een Zwitser, voornamelijk
uit Canadezen, tot nu toe de grote uitblinkers.
De show op de Rotonde, zondag 12 juli,
wordt vanaf 20.00 uur vier keer opge- • Truckraces vormen een belangrijk onderdeel van het circuitprogramma voor
voerd, telkens op het hele uur.
zondag.
•

'Indonesisch' vecht-vliegertoernooi vindt
plaats onder tropische omstandigheden

• Door de gewijzigde eindda- maar ook in de finale zijn altijd ge- einde van een grandioze en „stralende"
tegenstander, de Hoofddorper
tum van het tennistoernooi vreesde
Gerben Zuydam, die eerder de dis- toernooiweek. Een toernooi dat steeds
Zandvoort werden op zondag 5 trictsvedette Michael Dijkstra terug weer naast sterke spelers veel belangstelling ondervindt van de tennisliefjuli de halve en hele finales ge- wees.
hebbers uit het gehele district en daarspeeld onder omstandigheden,
Dat bij de heren in de B uiteindelijk buiten. Vermeld dient nog, dat door de
dit jaar nog niet waren meege- Hans
Schmidt met Paul van Geuns toernooileiding unaniem de Zweed H.
maakt. De hele dag zon, volop wonnen van de clubgenoten Arthur Belgrave en Monique Span tot sympabelangstellenden en ondanks Ludlage en Harko Fiekert was voor- thiekste spelers werden uitgeroepen
evenals Sylvia Steenvoorden, als onde hitte, 30°C op het terras, spelbaar, maar niet het feit dat het wel en
gelukkigste speelster, knieblessure in
zeer
moeilijk
ging.
In
de
C-afdeling
bij
prachtige partijen. Gesteld kan de heren versloeg Richard Zuydam de de halve finale, een extra prijs ontvindan ook worden dat het Zand- eerder genoemde zeer sterke Torn gen.
voort-toernooi door én het Groen die eerder in de B-afdeling GerTot slot de diverse uitslagen van de
hiooie weer én de goede organi- ben Zuydam bijna verraste. Bij de da- finales:
HEB H. Schmidt-G. Zuydam
mes
in
de
B
won
de
taaie
en
geduldige
satie perfect is verlopen. Mis- Carla Henneman via Celine Neefkens 6-2 6-3; DEB C. Henneman-K. Nelis
3-6 6-2 6-3; DDB C. Neefkens/C. Henfechien jammer dat de nu aan- in de finale van Katja Nelis.
neman-M. Langelaan/G. Lembeck 6-1
wezige 6 Zweden dit jaar niet in
-HDB H. Schmidt/P. v. Geuns-A.
-de prijzen vielen, doch ander- In de veteranen-afdelingen verraste 7-6;
Ludlage/H. Fiekert 6-3 4-6 7-5; GDB
de
familie
Roodenburg,
via
het
sterke
•fgrjds ook een bewijs, hoe sterk' paar Dogger-Dogger, en in de finale K. Nelis/H. Schmidt-M. Guyt/A. LudlaDiet toernooi in alle afdelingen Mily Sikkens en Rob de Boer. Dat ge 6-1 2-6 6-4; HEC l R. Zuydam-T.
«'Dat 'n bekende speler als Michael
.-dijkstra niet verder dan de halve finale
Jtwam, dat de sterke winnaars van eer'jiere toernooien, de gebroeders Groen
"i\}et als winnaars in de C te voorschijn
kwamen en dat bij de dames in de B de
i Amerika getrainde Celine Neefkens
De prijsuitreiking, door de vele spon>Hiet in de finale kwam, zegt wel iets.
p^nderzijds had Hans Schmidt zijn sors tot werkelijk een feest gemaakt,
K*week en overwon hij niet alleen de ster- was voor toernooileider Gerard van
Öse Zweed Carnbring in de halve finale, der Toorn en zijn commissieleden het

/

ZANDVOORT - Voor aanA A ULJxö}
staande zondag staat er een TVn/»lrC
uitgebreid racepakket op het
programma van het circuit, Cl l
met als meest opvallende de
zesde ronde van het Nederlands Kampioenschap Truckracen. Ook personenauto's,
waaronder 'Eendjes', en cross- vijf wedstrijden gaat in de standaard-wagens komen aan bod.
-klasse Sjaak Moser uit Haarlem, rij-

Jan van Honschooten met initiatiefnemer Edo van Tetterode terugzien op
een bijzonder geslaagd vliegertoernooi. Het vliegertreffen, waarbij Jan
Beers uit Weesp optrad als scheidsrechter, was een doorlopend 'vreedzaam' luchtgevecht, waarin alle registers van vechtstaaltjes werden opengetrokken. Zowel deelnemers als toeschouwers waren van alle leeftijden en
vooral voor de laatsten moet het een
lust voor het oog zijn geweest.

tennistoernooi zorgt voor
groot aantal verrassingen

Truus Roodenburg samen met Yvonne
Verkerke het paar Ans Vink en Riet.
van Balen wist te verslaan was eveneens niet ingecalculeerd. Dit evenals de
winst van Gerard van Asperen en Hans
Niggebrugge bij de heren veteranen tegen (landskampioen) Jan de Groot en
Aad den Duik.

Van Dam draagt de Nederlandse
paardesport nog steeds een warm hart
toe. "Na een paar jaar sukkelen gaat
het nu weer goed daarmee, vooral
dankzij de Ladbroke Totalisator. En
daar ben ik erg blij om. Het is ook
prima voor de werkgelegenheid".

Groen 3-6 7-5 6-3; HEC 2 A. Schuurman-A. ten Broecke 6-0 6-2; DEC N.
Magielse-A. Lambers 6-2 6-3; DDC M.
v.d. Voort/M. Span-S. Ulsen/A. Passchier 6-2 6-1; HDC P. Kortleve/R. Castien-P. en M. v.d. Weele 6-4 7-6; GNC
M. Span/F. Castien-M. Radder/M, v.d.
Weele 6-0 2-6 6-2; DDV T. Roodenburg/Y. Verkerke-A. Vink/R, v. Balen
5-7 6-4 6-3; GDV T. en J. RoodenburgM. Sikkens/R. de Boer 3-6 7-5 7-5;
HDV G. v. Asperen/H. Niggebrugge-J.
de Groot/A, den Duik 6-4 6-7 6-0.

• Het vecht-vliegertoemooi geniet veel belangstelling van Indonesische vliegeraars.
ZANDVOORT - Bij de Fly indien Zandvoort niet door de files
onbereikbaar was geworden.
Away hoeft uitstel geen afstel vrijwel
Zo bleven de Nijmegenaren en de Amte zijn. Nadat in de maand mei bonezen
uit Lunetten weg of kwamen
de wedstrijd om de Zilveren veel te laat.

Vlieg 1987, stabiel vliegeren,
vanwege te veel wind was uitgesteld tot september, werd
ook het vecht-vliegertoernooi
om de Bronzen Schelp 1987,
om dezelfde reden verschoven.
Zaterdag ging het luchtspec
takel voor fijnproevers alsnog
van start.

Ondanks de grote toeloop wegens
het warme weer had de 'havenmeester'
van het BP-parkeerterrein 'De Zuid'
een brede strook voor de Fly Away-deelnemers gereserveerd. Er was genoeg ruimte, zelfs voor de keukenwagen van de Indonesische gasten. Het
toernooi zelf speelde zich evenals vorig
jaar onder tropische omstandigheden
af. Helaas was het aantal deelnemers
niet zo groot als het had kunnen zijn,

Toch kan de Fly Away-organisatie,
bestaande uit de dames Wil Hovinga,
Erna Meijer en nieuwkomers Pink en

Maandag 13 juli wordt een
oude traditie van het circuit
van Zandvoort weer in ere
hersteld. In de maanden juli
en augustus is er op vijf
maandagen de mogelijkheid
om op een toeristische wijze
met de eigen auto of motor
op het'circuit van Zandvoort
te rijden.
Een unieke kans om eens zelf te
voelen wat het is om door onder
andere de wereldberoemde Tarzan-"

Om de beurten kwamen twee deelnemers tegen elkaar uit. Hun vliegerlijnen zijn met glas geprepareerd en
daarmee moeten beide tegenstanders,J
op links 'Kiri' en die op rechts 'Ka
nan', proberen eikaars lijnen door te
snijden. Een soort duel van musketiers
uit de goede oude tijd, maar dan in de
lucht. Zo voltrok zich tegen de strak
blauwe lucht boven de rustige duinen
een bloedeloze strijd tussen de kleine
wervelende witte vliegertjes. Regelmatig klonk het 'Dadoe' van de Indonesische deelnemers, als er weer een verrassende afloop van een gevecht was
en de verliezer 'vernederd' naar beneden dwarrelde. Hun publiek bestond
uit familieleden en vrienden, die onder
parasols Indische hapjes verorberden.

Circuit geeft
vrij baan aan
bestuurders
bocht te toeren. Op de volgende dagen is het circuit tussen tien uur
's morgens en vijf uur 's middags
opengesteld: maandag 13, 20 en 27
juli en maandag 3, 10 en 24 augustus.

Maar ook zijn er steeds meer Zand1
voorters bij aanwezig, die deze 'overgej
waaide' sport uit Indonesië leren kert
nen en waarderen.
»
Winnaar werd uiteindelijk de der!
tig-jarige, uit Heemskerk afkomstige
Ruud Stet, die daardoor de Bronzen
Schelp, uitgeloofd door Sociëteit
Duysterghast, in handen kreeg. Na
een een bijzonder spannend duel won
hij van Eddy Salamony. Salamony
werd tweede terwijl de jeugdige Indra
Philippens als derde eindigde. Beide
zijn afkomstig uit Hoofddorp. Indra
bleek tevens de beste vecht-vliegeraar
van de jeugd te zijn. Deze vier genoem1
de deelnemers gaan door naar de finale NK'87 die op 19 september boven
Zandvoort wordt gehouden.
In verband met de sterk groeiende belangstellmg voor deze sport, start Fly
Away in het najaar met de vorming
van een eigen vechtvliegergroep
'Rainbow-Flyers', die later in de landelijke competitie om de Gatot Gadja
wisselbeker, ter beschikking gesteld
door de Indonesische ambassade in
Den Haag, als Zandvoorts team gaat
meevliegen. In verband daarmee start
men ook vecht-vlieglessen, waarvoor
men zich kan aanmelden bij Fly
Away, Brederodestraat 77, Zandvoort.
De kosten bedragen ƒ 25,- per vijftien minuten per voertuig. Uiteraard zijn er aantal spelregels aan
het circuitrijden verbonden. Zo is
het verboden om te stoppen, te keren of achteruit te rijden. Hardrijden is eveneens niet toegestaan. De
gebruiker dient rechts te rijden en
links in te halen.
De aanwijzingen van het circuitpersoneel dienen steeds opgevolgd
te worden. ledere bestuurder rijdt
op eigen risico. Aanmeldingen op
de dag zelf bij het bewakershokje,
direct na de tunnel.
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Nissan Micra GL 5 deurs
Veel auto voor weinig geld
Deze Nissan Micra CL is voorzien van
een l.O liter motor, die een vermogen
levert van 54,5 pk, waarmee heel goed
en soepel te rijden valt. Natuurlijk, geen
enorme prestaties maar daar is het dan
ook totaal geen auto naar.

cuit. Voor: schijfremmen. Achter:
trommelremmen.
Handrem mechanisch op de achterwielen.

Autonieuws
Door Rein Lepoink

Stuurinrichting:

Postbus 383
<?200 AJ Lelystad

delijk en trefzeker. Natuurlijk zorgt de
vijfde er voor dat het motorgeluid op de
snelwegen laag blijft want de vijf is een
ovcrdrive. Dus veel trekkracht is er dan
niet meer aanwezig maar hij maakt wel
weinig toeren en dus weinig geluid.
De Nissan Micra GL 5-deurs is een onopvallende maar goed afgewerkte auto,
die erg handzaam is en veel ruimte te
bieden heeft voor de zeer aanvaardbare
prijs van ƒ 19.120,—.

Sober
Het interieur is netjes en overzichtelijk
afgewerkt, met naast de snelheidsmeter
een quartzklok, een watertemperatuur-

Tandheugelprincipe. Zelfcorrigerende
Stuurinrichting. Veiligheidsstuurkolom,
voorzien van een stuurslot.

Een zomerse aio:
Mini Nloke
Of Austin Rover met deze Mini Moke de
zon wil dwingen te gaan schijnen, zal wel
niet, maar nadat ik dit bericht in de bus
gekregen heb, lijkt het erop dat het nu
eindelijk zomer wordt.
De Mini Moke is een typisch zomer autootje op basis van de alom bekende Mini. Niet dat deze Mini Moke nieuw is,
alleen in Nederland is hij nog niet uitgebracht. Het is een vierpersoons open
auto voorzien van een goed afsluitbare
en afneembare linnenkap en uiteraard
van een roloverbar, die de veiligheid
waarborgt in het geval u onverhoopt op

het niet aanwezige dak m \allcn,
Verder is de Mini Moke uitAt met dt
volgende attributen: /iïtjruitcij
voor,
uiteraard
vcih'ghg () rdJk
hoofdsteunen voor, tankdop1. slot e.iï
ook nog een hoes voor het "rachtéï.kant bevestigde reservewiel, kracht bron in deze auto is een WKi 3 met
een vermogen van 39 pk b i j 4\ Orm\
min. De Mini Moke is alleen » klcuren rood, zwart en wit verkrijgr. tciwijl de keuze van de binncnlh-ding
afhankelijk van de buitenklei\it -ot
zwart is. De prijs van deze x.omci Mini
Moke is ƒ 14.990- incl. BTW.'
'

Motor

meter en een brandstofmeter. Alleen de
gevonden plaats van de achterwisser-schakelaar zit een beetje uit het oog,
namelijk achter het stuur verscholen.
Het verwarmings- en ventilatiesysteem
werkt uitstekend en is goed te doseren,
ook in de avonduren is het zacht maar
duidelijk verlicht. Opbergruimte is er
genoeg, zijvakken in de portieren, afsluitbaar dashboardkastje, tunnelconsole met opbergvak en een opbergvak
daaronder. Erg netjes maar enorm sober
afgewerkt. De zit achter het toch wel
grote stuur is zeer redelijk maar de zijdelingse steun van de leuningen is wel onvoldoende, de hoofdsteunen in de voor' stoelen zijn geïntegreerd en lopen naar
boven wat smaller toe, zodat ze met het
achteruit rijden niet echt in de weg zitten.
De instap naar de achterbank, via de
achterportieren is gemakkelijk, zelfs de
beenruimte is voldoende mits de bestuurder niet in een lighouding achter het
stuur plaats neemt. De bagageruimte is
makkelijk te bereiken door de grote
achterklep, die doorloopt tot aan de
bumper. Makkelijk om de zwaardere
boodschappen er in kwijt te kunnen zonder dat je die over een drempel moet
tillen.

komt het geluidsniveau toch ten gunste,
zo'n gladjes afgeronde autocarroserie.
De bumpers zijn groot en van kunststof
en zij kunnen kleine parkeerfoutjes goed
en schadevrij verwerken. Ook over de
zijkant van de Micra loopt een kunststof
beschermstrip, zodat niet de lak bij de
eerste parkeerplaats al is beschadigd.

Braaf
De wegligging van de Micra is mede door
het soepele motortje rustig en erg koersvast. De auto heeft absoluut geen aspira-

ties om wild en ruw bereden te worden
maar doet alles zeer goedmoedig
Het sturen gaat - mede door het grote
stuur - erg licht en zeker, ook bij parkeermanoeuvres stuurt hij erg licht, wat
natuurlijk voor de dames heel prettig is.
De vering is lekker gedoseerd, niet te
weck maar ook niet te stug en gemaakt
om alle oneffenheden gladjes weg te
strijken. Comfort ook van binnen, met
betrekking op het geluid. Bij normaal
rijden in zowel stadsverkeer als op de
buitenvvegen is het geluidsniveau erg acceptabel. Ook de motor Iaat zich weinig
luidruchtig horen, alleen wanneer er erg
ver wordt doorgetrokken begint hij wat
herrie te geven. De vijfvcrsnellingsbak
schakelt als boter en dan bedoel ik zeker
niet dat hij vaag schakelt maar juist dui-

Voorin dwarsgeplaatste, watergekoelde
lichtmetalen bezine motor, 4 cilinder in
lijn, bovenliggende nokkenas, aangedreven d.m.v. een getande riem, 5 keer gelagerde krukas. Cilinderinhoud: 988 cm
3.
Boring X slag: 68 X 68 mm. Compressieverhouding: 9,5:1. Max. vermogen:
50 pk bij 6000 t.p.m. Max. koppel: 72
Nm. bij 3600 t.p.m.

Wielophanging:
Voor: onafhankelijk volgens het MacPherson principe. Hydraulische dubbelwerkende schokdempers rondom. Achter: achterasconstructie met schroefveren en vier reactie-armen.

Brandstofsysteem:
Tweetraps valstroomcarburateur. Mechanisch aangedreven benzinepomp.
Droogluchtfilterelement.
Automatische choke. Brandstof: Normale benzine ook loodvrij.

Massa:

Transmissie:
Volledig gesynchroniseerde 5 versnellingsbak.
Aandrijving op de voorwielen via aandrijfassen met homokinetische koppelingen.

690 KG. Lengte 3.76 meter. Breedte
1,56 meter Hoogte 1,40 meter. Wielbasis
2,30 meter. Spoorbreedte voor 1,35
meter. Achter 1,33 meter. Inhoud
brandstoftank: 40 liter. Max. snelheid
140 km/u.

Geld:
Nissan Micra 1.0 GL: ƒ 19.120-. Motorrijtuigenbelasting: van ƒ 308,- tot ƒ
316,-.

Gladjes

Remmen:

Van buiten af ziet de Micra er erg verzorgd uit, met portieren die doorlopen
tot in het dak. Geen dakgoten dus en dat

Hydraulisch, ' diagonaal gescheiden
remsysteem „met
rembekrachtiger.
Remdrukbegrénzer in het achterwielcir-

NISSAN

Nieuwe extra beschermende
olie van Valvoline
Syn Gard is de nieuwe motorolie van
Valvoline met uitzonderlijke eigenschappen. Syn Gard voldoet aan de laatste eisen van de hedendaagse motorolie-technologie en is o.a. gebaseerd op
synthetische basisolieën en de meest
geavanceerde toepassingen. Deze olie
bevordert een vlotte start bij alle temperaturen en heeft een gunstige invloed
op het brandstof- en olieverbruik. Syn
Gard voorkomt Black Sludge, een
zwarte teerachtige substantie welke de
smering van de motor in de eerste plaats
zal bemoeilijken en tenslotte geheel zal
verhinderen. De oorzaak van Black
Sludge is de komst van loodvrije benzine,
waar de vervangende componenten van
het lood ook de reinigende eigenschappen van de motorolieën aantasten en
voortijdige afzetting van neerslag bewerkstelligt. Black Sludge kan voorko-

men worden door een goede motorolic
die hierop berekent is> en door de ven cr,singsvoorschritten van de autofabrikant
nauwkeurig op te volgen.

ECmZWTTSERS... JE PROEFT T!
RReus
UisenSpecialiteiteri'

Wat jevers haalt is lekker.
Een ruime keuze bij de Hema. Heerlijk gebak, gemaakt van de allerbeste grondstoffen, royaal gevuld en
gegarneerd met verse vruchten. Dagelijks ovenvers uit onze eigen banketbakkerijen. Gelukkig is er altijd
een Hema in de buurt. Want watje vers haalt is lekker. En niet duur.
vrucmenvlaai met slagroom. 13.75

Frambozen/sinaasappeltaart met frambozenconmure, sinaasappelparties en

Confituretaart met druiven, gemengd
fruit, aardbeien en
m 75
mandarijen. 5.75
Luxe vruchtentaart met frambozen- en
bessenconfiture en abrikozen, druiven en

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER". •'

Vrijdag en zaterdag
3 Mandelbrötchen
vanaf dinsdag
Bienenstich

Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist
Voor a/s het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

3"

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

heerlijk stoof pal ing
in 't groen
alleen even op te warmen « « yc
1 pond
l tj

KWARTTRIATHLON

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN

Dagelijks aanvoer verse zeevis

Op 5 september a.s. zal voor de tweede
keer in het recreatieoord HET TWISKE een

kwart-triathlon
HET TWISKE
van start gaan, met medewerking van
Weekmedia, welke bestaat uit:

'In het kader van een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis
zelfwerkzaamheid verwacht.'
Palmgworst 150 gram
188 460
Gekookte
boerenbacon.
100 gram 180

Huzarensalade. Bakje a 100 gram 90 c

75
Tirwebol, 400 gram.
1.70, 445

Weense snijder,
gratis gesneden.

'Je moet zelf
ook wat doen!

NUl.
Buzet A.C. Elegante,
soepele rode of witte
kwaliteitswijn.6.75

ham- of pizzacrackers.
Pakje a 75 gram. 1.25

Texelaar, vol en pittig van smaak.
500 gram
Kookworst. Per stuk a 325 gram 2.60

220.
Verpakte cake a
500 gram. 2.35 ,j gg

Nul.
Aanbiedingen geldig t/m 11 mli '87

'Wat
bedoelt u?'

HEMA
EchtWaarVoorJeGelcH

'Zeg dat
dan meteeiil
Mei deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

1 km zwemmen
45 km fietsen en
10 km hardlopen
Deze mini-uitgave van de triathlon speelt zich af in en om het schitterende recreatiegebied HET TWISKE.
Kosten per persoon ƒ 22,50, echter met inlevering van deze bon
ƒ 17,50, welk bedrag uiterlijk 15 augustus a.s. ONTVANGEN moet
zijn.
Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving, door onderstaande bon in te sturen naar:
A. Spils, Mauvestraat 21, 1506 JE Zaandam.
Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.
Maximaal aantal deelnemers 500.
Voor nadere inlichtingen: J. de Boer/J. Brouwer,
02984-4931/1811

Inschrijfformulier kwart-triathlon HET TWISKE
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Leeftijd:
Telefoon:

m/v

Het inschrijfgeld ƒ17,50 heb ik overgemaakt op Rabobankrekeningnummer 3505131775 (gironr. bank 26.80.53) t.n.v. J.,
de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon HET TWISKE.
Ik doe mee op eigen risico.
Handtekening:
Deze bon ingevuld opsturen.
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Nostalgische gevoelens komen bovendrijven bij
bezoek aan 'Zandvoort wat ben je veranderd'
ZANDVOORT - 'Zandvoort
wat ben je veranderd' is de titel
van de tentoonstelling m het
Cultureel Centrum aan het
gasthuisplem, waar tal van foto's te zien zijn van het oude
Zandvoort, zoals het tussen
ongeveer 1900 en 1960 nog uitzag Ter vergelijking zijn op
dezelfde locaties foto's genomen van de huidige situatie,
zodat de oude plaatjes makkelijk thuis te brengen zijn en de
verschillen tussen toen en nu
duidelijk worden weergegeven
Alle foto's die op deze expositie
te zien zijn, staan ook af ge
drukt in een boekje dat dezelf
de titel draagt Tevens kan
men in het centrum oude an
Isichtkaarten kopen en de in
z^ndlngen voor de fotowed
'strijd 'Zandvoorts Straatbeeld'
bezichtigen
'Oud Zandvoort herleeft' had even
eens een toepasselijke titel kunnen
zijn voor deze expositie, die bij menig
Zandvoorter een hoop herinneringen
op zal roepen Prachtige plaatjes zijn
er te zien van de oude badplaats, zoals
deze was rond de eeuwwisseling, maar
ook nog rond de vijftiger en zestiger
jaren Het veelzijdige karakter van de
bebouwing het dorp komt er duidelijk
op uit De prachtige woningen aan de
Hogeweg, met hun serres, veranda's
.en overdekte balkons, de kleine wo
ninkjes op het Schelpenplein en het
daar gelegen café van 'Dappere Kees'
(Kees Draijer) Daarnaast ook foto's
van het oude postkantoor, de waterto
ren en Hotel d' Orange
Tal van straten zijn indertijd m
beeld gebracht en ter illustratie van de
verschillen enige tijd geleden opnieuw
gefotografeerd Het is ook prettig dat
daardoor de oude plekjes ook voor jon
geren herkenbaar zijn geworden, om
dat over het algemeen de loop der stra

68 Keek men vjiul ik liiirj, l ii(,<Jlii.rlv>(ri.il l)i Jolt d \kt/
gustmtin !'M7 dt,/Ltslr ut in d u i k t LJ, mul LUI iKild iK
op dc/c loto
Alk hm/ui dit op dc/c Colu si i in /i|ii in ik nul u. t,i.sl i ipl

Bij de expositie hoort nog een groot
diorama van geglazuurde beeldjes, een
kunstwerk van Lom van Heezik Het
diorama toont diverse strandtafereel
tjes met verschillende gebruiken en
modeverschijnselen op het strand, m
de periode vanaf ongeveer 1850 Zo is er
een oude fruitverkoper te zien, een or
gamst en een garnalenvisser, een ori
ginele ouderwetse badkoets en een ijs
cowagen uit een iets later tijdstip
Naast vele andere is er ten slotte, uit
de laatste jaren, ook een tafereeltje
van het naaktstrand
Daarnaast is ook Rob Dalman door
zijn werk vertegenwoordigd, bijvoor
beeld door koppen van keramiek, voor
stellend een zandvoortse visloper en
mandemaker Kees Keur (1916) Daar
naast is er van Dalman een visloper,
uitgesneden in teakhout

69 In de huidige situjtic is de /ccstrjat vttl korter y-wordui
het nieuwe gebouw jjjicel rcüils op de loto /on op loto 6X
ongeveer ter hoogte van de autobus gesitueerd /ijn

Foto-wedstrijd
In een apart hoekje in het Cultureel

• Deze pagina toont duidelijk een van de verschillen tussen het oude en nieuwe Zandvoort, zoals deze door het boekje Centrum hangen de inzendingen voor
de foto wedstrijd Zandvoorts Straat
worden weergegeven.

ten gelijk is gebleven Het kan echter
hard aankomen, als men opnieuw
constateert wat er allemaal is verdwe
nen uit het dorp De oude sfeerplaatjes
zwijgen, maar spreken tegelijkertijd
boekdelen
De grootste kaalslag heeft plaatsge
vonden in de Tweede Wereldoorlog,
maar ook na die tijd Zijn tal van karak
teristieke woningen verdwenen of ver
bouwd, merendeels omdat men geen
heil zag in een uitvoerige restauratie
of omdat de oude optrekjes aan de hui
dige maatstaven werden aangepast

Deze expositie is een unieke gelegen ƒ19,95, een prijs die het zeker waard is
heid om nog eens met nostalgische ge Exemplaren zijn te verkrijgen bij het
voelens stil te staan brj de oude tijd Cultureel Centrum Zandvoort aan het
Gasthuisplem, bij de Rabobank aan
Zo is ook het boekje 'Zandvoort wat de Grote Krocht en bij de AKO boek
ben je veranderd' een uniek document handel aan het Kerkplein
geworden Dit kan een uitstekende lei
draad zijn voor een wandeling door het
dorp, omdat zowel de oude foto's, vrij
wel alle afkomstig uit het Gemeente
Voor degene die de geeposeerde fo
lijk Foto archief, als de nieuwe hierin
zijn opgenomen Het boekje, dat is sa to's ook m het groot wil hebben, be
mengesteld door Emmy van Vrijberg staat de mogelijkheid deze te bestellen,
hè de Coningh en Klaas Koper, kost a ƒ8,50 per stuk Een oude foto van het

Ansichtkaarten

Jongeren-radio gaat in
september van start

ZANDVOORT - De jaarlijkse Miss Beach-verkiezing zal
op 25 juli wederom in Bad Riche worden gehouden Voor de
presentatie heeft men Hans
van Willigenburg aan kunnen
trekken
:
De organisatoren hebben hoge ver
wachtingen van Van Willigenburg, en
hebben hem hiervoor uitgenodigd,
omdat de presentatie van Ralf Imbar
vorig jaar was tegengevallen De ver
kiezing zal bij goed weer brj het buiten
bad worden gehouden, waarboven
waarschijnlijk een plankier wordt ge
bouwd Voor het geval het slecht weer
wordt, wordt er ook een grote tent ge
plaatst

zenden Zij willen zich daarbij vooral
op jongeren richten, met de 'allerbeste'
en 'allersnelste' muziek en daarnaast
veel informatie voor deze leeftijds
groep uit de regio Informatie ver
spreiden zrj dan ook nog via het Dou
ble Dutch Magazine en nieuwsbrie
ven
"Jongerenradio Doublé Doutch en
het Doublé Dutch Magazine worden
ADVERTENTIE

Zandvoorts
Nieuwsblad
zoekt nog

vakantiebezorgers/sters
voor de periode
van 10 juli tot 10 augustus
Tel 17166

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Actie tegen
'zwerfvuil'
ZANDVOORT - Burgemeester Machielsen geeft vanmiddag om 17 00 uur het startsein
voor de actie 'Ruim je rommel
op Dat scheelt een hoop'

• Een droom van Rob Staats en Pitn Lemmers wordt eindelijk werkelijkheid

de leidraad m deze warrige wereld",
aldus Rob en Pim, "voor zowel Haar
lemse, Bloemendaalse als voor Zand
voortse jongeren Wij geven broodno
dige informatie over huiswerk, school,
werkloosheid, drugs, yuppies, sex en
showbusmess, maar draaien natuur
Irjk ook heel veel muziek"

Jongeren die hierover meer willen
weten, kunnen contact opnemen met
de Stichting Jongerenradio Doublé
Dutch, Postbus 4212, 2003 EE Haar
lem

De financiën blijven nog wel een
klein probleem vormen voor de en
thousiaste programmamakers
"Er
zijn m Nederland nog steeds wetten
die het onmogelijk maken om lokale
radio met radioreclame te financieren
Daarom zijn wij gedwongen om naar
andere middelen te zoeken Wij den
ken die gevonden te hebben m het uit
geven van het blad Doublé Dutch Ma
gazme Daarnaast hopen wij een hoop
1donateurs te krijgen, die met een tien
tje de stichting kunnen steunen en
daarvoor, als tegenprestatie, het Ma
gazme en de nieuwsbrieven gratis
thuisbezorgd krijgen'

ZANDVOORT Aan de Christelijke
Hogere Landbouwschool te Dronten
heeft deze week de drieentwintig jan
ge, uit Zandvoort afkomstige Henk
van der Mije zijn diploma behaald
Henk is hiermee Landbouwkundig
In
gemeur geworden Proficiat1

Geslaagd

ZANDVOORT - Sommige
voorbijgangers moeten zondagmiddag wat verwonderd
hebben lopen kijken, toen zij
het Raadhuisplem passeerden Op de bankjes zaten mensen die nog heerlijk genoten
van het mooie weer
en van
een gebakje

Activiteiten in de naaste
omgeving van Zandvoort
ZANDVOORT EN OMGEVING - Voor de vrijetijdbestedmg zijn voor jong en oud in de
omgeving van Zandvoort diverse culturele activiteiten bij
te wonen Mochten het zonnetje en de hoge temperaturen
het alsnog laten afweten, dan
zijn deze kleine evenementen,
naast de mogelijkheden van
vertier m Zandvoort, wellicht
een welkome aanvulling om
het verblijf van de badgasten
of de vakantie van de bewoners te veraangenamen In
chronologische volgorde zijn
er onder andere de volgende
activiteiten

beeld Het zijn er helaas niet zoveel,
want de deelname was slechts gering
De inzendingen zijn beoordeeld door
een jury, bestaande uit Ton Bakels,
Louis van der Mije en Harry Pot Als
beste inzending werd beoordeeld een
sfeeropname met tegenlicht van het
bronzen beeld aan de Boulevard de
Favauge, de oude man op het bankje,
op het.plem tussen het Schuitengat en
Bouwfes Palace De foto was inge
stuurd door Rie Anker uit Haarlem,
Zaterdagochtend vanaf 1100 uur
die al bijna dertig jaar actief is als wordt er in Cultureel Centrum Het
amateurfotografe
Oude Slot een beurs gehouden, m het
kader van de tentoonstelling 'De we
JOAN KURPERSHOEK reld
in t klein Het is een expositie

ZANDVOORT/HAARLEM
- Voor werklozen bestaat er
een alternatief om aan het
werk te komen een eigen be
drijfje beginnen Dat zou een
loonvormend bedrijf kunnen
worden of een werkproject met
vrijwilligers, eventueel met be
houd van uitkering Zo zijn er
verschillende mogelijkheden
Bij het Documentatiecentrum
van de Vrijwilligers Centrale
te Haarlem kan men terecht
voor inlichtingen en adviezen
hierover

jes eten op
het Raadhuisplein

Bakkerij Keur had aan het eind van
de middag blijkbaar een groot aantal
gebakjes over, die men niet wilde be
waren Natuurlijk kon men de heer
lijkheden weggooien, maar men be
sloot juist om er anderen een plezier
De actie is een initiatief van het In mee te doen Zo werden hele bladen
formatiecentrum Blikverpakkmg en gebak rond gedeeld aan de mensen op
Milieu en de Gemeente Zandvoort het Raadhuisplem En er waren ook
Het doel is, uiteindelijk tot een ver nog heerlijke broodjes bij', aldijs een
mindering van het 'zwerfvuil' in de van de dames op een bankje, duidelijk
badplaats te komen Volgende week aangenaam verrast door deze geste
meer over deze grootscheepse actie
"We hebben ervan genoten"

Advies voor het opzetten
van een eigen bedrijfje

ZANDVOORT - Onder de gaan opereren Een van de eernaam Station Haarlem ver- ste daarvan is de Haarlemse
zorgt de Regionale Omroep jongerenradio Doublé Dutch
Kennemerland (ROK) vanaf De mensen die achter Doublé Dutch
september radio-uitzendingen staan, hebben in het verleden al wat
opgedaan m het radio werk,
op de kabel, waarop men ook m ervaring
met name m de tijd dat zij onder ande
"iZandvoort kan afstemmen Bij re de Haarlems etherpiraten City Ra
'deze uitzendingen is ook ruim- dio en Totaal FM bemanden Rob
te gereserveerd voor orgamsa- Staats en Pim Lemmers beschouwen
hoofdstuk etherpiraterij echter als
ties en verenigingen, die via het
afgesloten, omdat zij nu via de kabel
het medium 'radio' willen radio programma's kunnen gaan uit

Van Willigenburg
presenteert Miss
Beachverkiezing

Raadhuis, flink vergroot, kost ƒ7,50, ot
ingelijst ƒ75. Verder is er een werke
lijk unieke verzameling oude ansicht
kaarten van Zandvoort aanwezig, af
komstig uit het Provinciaal Foto ar
chief De kaarten zijn bij toeval ont
dekt door Klaas Koper, die de verza
meling terug naar Zandvoort kon
brengen Ook hiervan zijn losse exem
plaren te koop a ƒ2,50 per stuk Ook te
koop zijn beeldjes van oude vislopers
Deze kosten ƒ18,50 of ƒ37,50 in kleur

ADVERTENTIE

kan bij het Documentatiecentrum
van de Vrijwilligers Centrale

Op dit centrum geven vrijwilligers
informatie en voorlichting over aller
lei zaken, waar je als starter mee te
maken krijgt Er zijn veel folders aan
wezig, tijdschriften en boeken, die
eventueel met gezamenlijk worden
doorgenomen Daarnaast beschikt
men over adressen van instellingen,
waar men verder mee te maken krijgt
m verband met bijvoorbeeld vesti
gingseisen, vergunningen het opstel
len van een bedrijfsplan en scholings
mogelijkheden Door de beschikbare
informatie krijgt men een duidelijk in
zicht in de te nemen stappen om de
plannen te realiseren Gemteresseer
In deze tijd van grote werkloosheid is den zijn van harte welkom om eens te
het voor veel mensen de vraag, hoe zij komen praten, de ideeën te concretise
aan de slag kunnen komen Zij kun ren of zich te oriënteren op de moge
nen blijven zoeken naar een betaalde lijkheden
baan, maar die liggen niet voor het
oprapen Je kunt natuurlijk voor je
Het Documentatiecentrum bevindt
zelf beginnen Een uitdaging die voor zich m de Zijlstraat, nr 10 zwart, te
een aantal mensen aantrekkelijk is, Haarlem Telefoon 023 314862 De
maar ook bepaalde risico's met zich openingstijden zijn op dinsdag en don
meebrengt Niet voor mets gaat een derdag van 13 00 tot 16 00 uur, en op
groot deel van de 'starters' binnen een woensdagochtend van 10 00 tot 13 00
jaar over de kop Om dat risico zo klem uur Zij, die interesse hebben om zelf
mogelijk te houden, is het van belang als vrijwilliger bij het centrum te wer
je van tevoren goed te informeren Dat ken, zijn ook welkom

over poppenhuizen en hun geheime
aantrekkingskracht De beurs voor
miniatuurhefhebbers wordt gehou
den in de benedenzaal van Het Oude
Slot en duurt tot 17 00 uur De toegang
is gratis
Zaterdagmiddag om 15 00 uur wordt
er in de Kathedrale Basiliek Sint Bavc
door Olivier Eisenmann uit Luzern
een orgelconcert gegeven Eisenmann
vertolkt scheppingen van onder ande
re Guilmant Honegger en Ermend
Bonnal De entree is gratis
Zondag om 13 00 uur starten op het
circuit te Zandvoort de nationale
Truckraces Plaatsbewijzen kosten
ƒ10, Kinderen tot 12 jaar hebben al
leen onder begeleiding toegang Zon
dagmiddag om 14 30 uur vindt er een
optreden plaats van Arno Bornkamp,
saxofoon en Ivo Janssen, piano Zij
brengen
werken van
Sanquet,
Brahms en Debussy ten gehore De
entree is gratis
Om 15 00 uur treedt in de Muziek
koepel Haarlemmerhout trombone k
wartet Men of Music op, 's avonds om
19 00 uur m de Grote of Sint Bavokerk
leden van de Martmuscantorij Schel
hnkhout onder leiding van Egbert
Wassink
Voor maandag zijn er geen bijzon
derheden te melden, maar dinsdag
middag om 14 30 uur kan men de be
kende kmdershow Ren je rot', ondei
leiding van Martin Brozius, bijwonen
in het Openluchttheater te Bloemen
daal De toegang kost ƒ6, en kaarten
zijn te krijgen bij onder andere de VW
Haarlem 's Avonds vanaf 20 15 uur
wordt m de Grote of Sint Bavokerk
door de Amerikaan Leonard Raver het
orgel bespeeld
Woensdag 15 juli geeft poppenthea
ter Pantijn een gratis optreden voor
kinderen van zes tot twaalf jaar Deze
voorstelling, met als titel 'Feest voor
iedereen', vindt plaats in Park Velser
beek te Velsen, bij de muziektent Aan
vang 14 30 uur Donderdagmiddag is
er wederom een orgelbespelmg in de
Grote of Sint Bavokerk Het concert,
dit keer gegeven door de Belg Jozef
Sluys, begint om 15 00 uur Natuurlijk
kan men ook 's middags mee met de
speciaal door VW Zandvoort ingestel
de bustocht door Zuid Kennemerland
Voor inlichtingen omtrent een en an
der en over activiteiten in Zandvoort,
kan men terecht bij de VW Zand
voort

Geslaagden
ZANDVOORT - Instituut Schoevers
in Amsterdam heeft het opleidingsjaar
afgesloten en kan melding maken van
twee geslaagden in Zandvoort Het
gaat om M T Deursen die de secreta
resseopleiding succesvol afsloot en om
A Zimmerman die het diploma recep
tiomste mformatrice ontving

Wilhelminaschool 1943

BRIEVENBUS
Leefbaar Zandvoort
GEACHTE BEWONERS,
Met het zomerseizoen voor de
deur heeft de „De Stichting Leefbaar Zandvoort" gemeend u haar
doelstelling nogmaals onder de
aandacht te moeten brengen

sporen hen aan tot actie, of wy wel meegemaakt hebben het verwon
derlrjke, dat je met tot rust komt de
doen dat eventueel zelf
worsteling met jezelf op grond van een
Echter, daarbij hebben wy ook
uw hulp nodig Laat ons weten,
indien u een klacht heeft over een
van de genoemde onderwerpen, of
indien u een klacht heeft waarvan
u denkt dat dit ook de gehele of
een groot deel van de bevolking
aangaat De stichting zal daarbij in
gevallen waar het nodig is gebruik
maken van deskundige adviezen,
die uiteraard kosten met zich mee
zullen brengen Wy hopen dat u
ons ook financieel wilt steunen
door donateur te worden van „De
Stichting Leefbaar Zandvoort"
voor een bedrag van minimaal
ƒ 10,- per jaar, Rek nr 3102 van
Bankgirocentrale B V
Hoogachtend,

gedrag, dat naar je eigen inzicht ontoe
laatbaar is Hier de voor wetenschap,
dat Haarlem m de ulusie verkeert de
grond voor sociale doeleinden aan
Zandvoort te verkopen en de weten
schap achteraf, dat de doeleinden m
werkelijkheid totaal verschillend zrjn
Het is volstrekt toelaatbaar, dat

Kurjken, geïnspireerd door een rebelle
Als een van haar hoofdtaken
rend geweten zich met Haarlem m ver
heeft de stichting zich gesteld een
binding stelt en de betreffende wethou
middenweg vinden tussen de be
der mededeelt, dat men zich vergist in
langen van de bewoners en die van
de aanwending van de betreffende
de middenstand, in het byzonder
grond Het gevolg is begrijpelijk Haar
die van de horeca De stichting belem zich vergewissend van de winst,
seft zich terdege de noodzaak van
die een niet sociale aanwending voor
het organiseren van diverse activiZandvoort levert, verhoogt de prijs van
7'/2 naar 9 ton
teiten ten behoeve van het stimuleren van het toerisme Immers vele
De hele Raad met uitzondering van
Zandvoorters hebben hier direct
het CDA (bravo Ingwersen') beweert
of indirect groot belang by Wy
nu, dat Kurjken niet meer geloofwaarzien echter niet m, waarom dit ten
dig is als volksvertegenwoordiger,
De
Stichting
Leefbaar
Zandkoste van de rust der bewoners
d w z voor de kiezers en eist van hem,
voort
(vooral die van het centrum) moet
dat hrj znn raadszetel ter beschikking
gaan.
stelt

Door het op de voet volgen van
het organiseren van festivals e d
trachten wy door contacten met
het gemeentebestuur en de organisatoren tijdig by te sturen Ook
probeert de stichting op bredere
schaal mee te helpen de overlast,
veroorzaakt door bezoekers van
cafés te beperken Onhygiënische
toestanden - tengevolge van vuilcontamers op straat - te voorkomen door deze uit het straatbeeld
te laten verdwynen Metingen lafen verrichten by cafés of disco's,
die geluidsoverlast produceren
Hiervoor trekken wy tay de betreffende autoriteiten aan de bel en

'Geweten'

HET GELIJK VAN PIM KUIJKEN EN HET ONGELIJK VAN
DE GEMEENTERAAD
De toedracht Pim Kuvjken deelt
ruim een jaar geleden de Gemeente
Haarlem mede, dat Zandvoort ten behoeve van sociale woningbouw een
stuk grond wil kopen Uitgaande van
deze wetenschap is Haarlem te goeder
trouw zijnde bereid de grond voor 7Vi
ton te verkopen In een geheime com
missievergadering van de Zandvoortse
Raad blijkt, dat Zandvoort de grond
niet zal aanwenden voor sociale wo
nmgbouw
Er ontwikkelt zich brj Kurjken, wat
ik wel eens genoemd heb een rebellie
van het geweten Ieder van ons zal dat

Tot zover de toedracht Nu de pnncipiele kant van de zaak Kuijken heeft
gehandeld
naar de stem van zrjn gqwe
ten1 De vrijheid en de oirbaarheid om
zich te richten naar zrjn persoonlijke
geweten is de beslissende grondprjler
van onze Westerse beschaving, van
onze vrije samenleving, van onze democratische orde Nogmaals de gewetensvrrjheid, dat on eindige mdividue
Ie recht, is niet een recht, dat „so ne
benbei" speelt, maar het voornaamste
beslissende grondprincipe van onze sa
menleving Dat recht heeft men te eerbiedigen
Dat de Zandvoqrtse Raad op het CDA
na, zich daarvan geen rekenschap
heeft gegeven, is zeer bedenkelijk
Dr J van Santen

Deze foto toont leerlingen van de Wllhelmlna-school, die In die tijd ten
gevolge van de evacuatie In Heemstede was gevestigd Onderwijzer was de
heer Zuldema
De leerlingen zijn (vanaf vooraan links) Jaap Koper, Plet Koper, AnsSijtje en Bertus Koper, Gljs Keur, Leen Dees, Faans Keur, Corrle Hoogendljk, Annle Schaafsma, Eefje Koper, Arcndje Hoogendijk en enkele onbekende leerlingen.

De foto Is van meirouw C. Weber-Hoogendljk.
Lezers die een oude school- of verenigingsfoto ter beschikking willen
stellen voor deze rubriek, wordt verzocht deze af te geven bij het Zand\oorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo
spoedig mogelijk terug, samen met een afdruk op het zelfde formaat als
hier afgedrukt. Voor Inlichtingen kan men bellen telefoonnummer 120b6
of 17166.
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Ik vonö wat ik zocht op te Grote Krocht

het heerlijkste zomertoetje

ONTWIKKELEN
en
AFDRUKKEN

^r-rC^s=^L

Met dit zonnige weer
zet u een bloemetje'
van ERICA neer.

/

3 uur
'n Zomers maal verdient het allerbeste
toetje. Feestelijke momenten om van
te genieten. De smaak proeven van j's
met de fijnste exotische ingrediënten.
Thuis genieten van het goede der aarde.
Us kunt u overal kopen, maar het beroemde ijs van Europa koopt u alleen bij:

^•^^^^•v

Volgende
*
film
.* 1/2 prijs
Foto

GROTE KROCHT 25

Tel. 14404
Grote Krocht 24 - Zandvoort

BOOMGAARD
Grote Krocht 26
tel. 13529

Huid en Haar

EN TOCH WIL K
Ze kunnen me wat! Iedereen praat over de bezuinigingen in de gezondheidszorg en over de zware taak van de mensen die daarin
werken. Nou én? Met praten alléén wordt die gezondheidszorg er niet beter van. Neem al die mensen die in een verpleeghuis
wonen. Moeten die maar afwachten of ze de verzorging, verpleging en begeleiding krijgen waar ze volgens mij gewoon récht op
hebben? Nee dus. En daarom doe ik de opleiding tot ziekenverzorgende. Trouwens, met de toenemende 'vergrijzing' in Nederland
zit mijn toekomst dan heus wel gebakken. Je zult zien, mij hebben ze nodig.
Die Stichting Verpleeghuizen Amsterdam omvat drie verpleeghuizen, die elk vier keer per jaar starten met een nieuwe opleiding
tot ziekenverzorgende. Het theoretische deel wordt verzorgd
door de Sloterplasschool m Amsterdam Je begint met een
introductie van 30 weken, met een vergoeding van f 395,- per
maand, waarin de theoretische en praktische basis gelegd wordt.
Dan ga je naar het huis van je keuze en volgt daar nog twee jaar
de opleiding, in combinatie met je eigen werk en verantwoordelijkheden Tijdens die opleiding krijg je een minimaal aanvangssalans van f 1160,- bruto per maand (en kun je intern
wonen)
Als toelatingseisen geldeneen minimale leeftijd van 17 jaar en
een van de volgende diploma's Mavo 4; LBO met minstens twee
vakken op C en vier vakken opB-niveau, BVB-1; Verzorgingsassistent(e), INTAS, KMBO of een overgangsbewijs van 3 naar 4
m het hoger onderwijs
Wie zich aanmeldt wordt uitgenodigd voor een informatiemiddag,
gevolgd door een gesprek waarin we je motivatie en mogelijkheden bespreken
Je kunt je aanmelden bij een van de drie nevenstaande huizen.
Daar kun je ook terecht met eventuele vragen over je vooropleidmg, de toelatingseisen, de opleiding zelf, huisvesting etc

VERPLEEGHUIS GAASPEftDAM
is gloednieuw en staat in een jonge wijk. Gaasperdam heeft twee
afdelingen voorin totaal 60 bewoners met lichamelijke klachten,
en vier voor in totaal 120 bewoners met pok geestelijke
ouderdomsverschijnselen. Bovendien zijn er18 dagbehandelingsplaatsen voor ambulante patiënten.
(Soestdijkstraat 4,1107 HG Amsterdam, telefoon 020-979311).

bij 2 blikken
Embassy
voor
de hond

Broodje Burger
Maar liefst 35 soorten belegde broodjes
en niet te vergeten de sate's,
hamburgers en omeletten

Wat een weelde!
Geopend dagelijks van
11.00 uur tot 01.00 uur
(dinsdag gesloten)
Vrijdag en zaterdag van
11.00 uur tot 03.00 uur

Broodje Burger

* Te koop een puls hh
BOUWBEDRIJF BREBO
strandpachters ƒ 50; eiken
voor al uw verbouwingen.
Tevens wit-, schilder- en be- dressoir ƒ50. Gevraagd: 2e
hangwerk. Vraag vrijbl. prijs- hands rijwiel. Tel. 17405.
opgave. Tel. 023-339793.
* T.k. karrewiel tafel ƒ 75; auB.Z A. hef aardig MEISJE van tostoeltje ƒ 40; trekhaak Ford
15 jr voor alle voork. werk- Escort ƒ 75; kinderledikant +
zaamheden (geen kassa- matras ƒ 25. Tel. 17481.
werk). Tel. 02507-19559.
* T k. ronde tafel, 4 stoelen;
* Donderdagavond 4 sep- salonkastje, glimmend mah.;
tember schaakt jong en oud keukentafeltje in pr.st. Tel.
weer in het gemeenschaps- 13485, na 16.30 uur.
huis Voor info tel. 17272- * T.k. z.g.a.n. vleesmolen;
14441
kindercomm.; 2 gr. gordijnen
m. 1-pers. bijpassende sprei.
GARAGE TE HUUR
Tel. 13485, na 16.30 uur.
Burg. v. Fenemaplein.
Tel. 14534.
* T.k.a. MTS-boeken, klas 1
2 elektrotechniek, ± halve
Glenda exclusive en
nieuwprijs. Tel. 02507-17800.
bruidskleding
* Verkoopadres gevr. van
doorlichtapparaten
gebacocktailkleding
seerd op magnesiumpoederavondkleding
gas. IJ. Reens, J. Evertsenstr.
v.Woustraat 42, 255-VII, Amsterdam.
Voor al uw
Amsterdam

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letterSchoolstraat 4 - Tel. 18789
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
inlijstwerk
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Tel. 020-620731.
Kunst en Antiekhandel
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
voor het bijvullen van elk systeem donzen dekbed,
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
„West-Nederland"
al vanaf ƒ 50. Wordt gehaald en in 1 dag klaar
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
(eventueel stomen). Inl.: tel. 02510-36500.
Tel. 16551
Ook gevestigd op de ,,ZandU kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
voortse Antiekmarkt", Dorps02977-28411 of afgeven of zenden aan:
plein 2. Dagelijks geopend.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
Videotheek 'Dombo' VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
Woninggids van Zandvoort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
Corn.Slegersstraat 2B
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
1430 AG Aalsmeer.
Tel. 02507-12070
per week. Corn. Slegersstr.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
2b, tel. 02507-12070.
1 film ƒ 51ƒ 7,50 p d.
CElLTEmakelaars
o.g.
QO
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg5 films ƒ 25 p.week
NVM
* Wegens verhuizing te
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelVerhuur movie-boxen.
Tel. 02507-12614
koop een elektra fornuis. Tel.
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
16215, na 18 uur.
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
* Wilt u volleyballen op niCourant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alveau in competitieverband9
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Te koop: LAUA 2105, bj.
Ruime beloning
Sporting O.S.S. kan u dat biePurmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- 1981, incl. LPG-inst en sun- voor vinder ring m. inscriptie
den. Tel. 15609/15556.
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en roof, APK-gekeurd. Vaste „Sylvia 31-12-1948". Zeer
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. prijs ƒ 2500. Tel. 02507-19646. dierbaar aandenken aan mijn
WONINGRUIL Aangeb.: gr.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Te koop: PERZISCH TAPIJT- vader, moeder en geboorte. * Help de Polen. Stuur eens 5-kam. eengez.hoekh. m.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- TAFELKLEED-KUSSEN; korte Verloren zaterdag 4 juli tus- een voedselpakket! Geen c.v., tuin zuid, schuur enz.,
BONTJAS, sen strandtent 10 en 8 te adres? Dat hebben wij voor u! rust. str., Haarlem-Meerwijk.
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- PERSIANER
z.g a.n. Tel. 13028.
ren verkrijgbaar.
Zandvoort.
Gevr.: 3-kamerwoonr. in
Inl.: tel 02907-5235.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening Te koop Peugeot 305 GL
Tel. 020-233910.
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
Hillegom-Antiek
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
voor 11 uur: 023-330085.
Ihrystal, bj. juni '82, ƒ 7500. * Sportieve jeugd (van 7 tot
toonzalen
gezellige
• Bij plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers Tel. 02507-12846.
77 jaar) kunt u vinden bij de Vijf
• Reflectanten op advertenverstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
Zandvoortse Volleybalvereni- meub. in alle stijlen. Veel ties onder nummer gelieven
*
Te
koop
Renault
5TL
voor
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
kleinantiek. Laagste prijzen!
gmg
Sporting
OSS.
Tel.
de
knutselaar,
te.a.b.
Tel.
ƒ 2,50 in rekening gebracht.
Leidsestraat 122. Dag. tel.ervoor te zorgen dat het num02507-13204/17155
02507-12245.
mer in de Imker-bovenhoek
02520-20993. Koopavond.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoop de envelop staat vermeld
TE HUUR GEVR. SCHUUR of
TE KOOP:
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Kamer
te
huur.
De
Witte
en dat de brief geadresseerd
RUIMTE voor 2 oude auto's
bezorgklachten), of zenden aan:
Zwaan, v.a. 1 augustus. Tel. wordt aan: Centrale OrderTel 13675.
12164.
Centrale orderafdeling Weekmedia,
afd. Weekmedia, Postbus
76, met sportvelgen 5 i g.st. TE HUUR: ZIT/SLAAPK. m
Postbus 122,
122,1000 AC Amsterdam. Dit
Vaste prijs ƒ750. Tel 19382. douche, keukenblok, nabij C., * Lezingen, clubs, sport en voorkomt vertraging in de be1000 AC Amsterdam.
v beschaafde jongeman, excursies, alles bij de Verg. handeling.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatTE KOOP:
Vrouwen van Nu. Wordt ook
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- z g.a.n. SURFPLANK, t.e a.b. ƒ380. Inl. p/a tel. 12510.
lid of bel eens om informatie
TE KOOP AANG.: nylon zeil- met nr. 14462.
Tel. 02507-19357.
rokaart.
boot, type Tabur 32; mooi baRechtstreekse import uit libruine huiskamerbar; zwaar * Ook u kunt profiteren als u
USA:
topkwaliteit
naturest
Timmerbedrijf
* Te koop droogkap met
solide tafelbiljart. Keesom- in ons clubblad gaat adverteHOE VERKOOP JE
ren. B.B.V. Lions. Bel voor inwaterbedden
standaard
ƒ
15.
Tel
14735
straat
281, tel. 13586.
EEN GLOEDNIEUWE
R. F. Lammers
formatie
17190
of
12238.
OF OUDE IJSKAST
voor al uw timmer- en onder- •*• Te koop koelkastje AEG Hydr. gestabiliseerd. Geh. * T.k. grenen eeth. 140x85
compl. incl. verw. en ledikant,
TUINMAN HEEFT NU TIJD
advttiMfidetiranl
houdswerk. Tel. 023-364168, ƒ95. Tel. 13847
geen ƒ4000, maar slechts ƒ 125; grenen salont. rond voor al uw tuin-, straat- en/of
bgg 023-381378.
Te koop LADA 1200, bouw- r1750. 15 j. fabrieksgarantie. 1050 ƒ75; 3 banden 155x12 hekwerk. Tevens levering alle
* T.k. aangeb eettafel, wit,jaar 1979, APK-gekeurd. Prijs
op velg voor car. res.wielh. materialen. Vraag vrijbl. prijsTelefoon: 020-227.494;
net nieuw. Tel. 13306.
n.o.t.k Tel. 18541.
na 18 uur: 02290-37151. ƒ 150. Tel. 436058.
opgave. Tel. 023-327867.

Donsfarm Noord-Holland
Gratis

nu uu,"

Door de dynamische groei van ons
schildersbedrijf en glashandel zoeken wij
ter ondersteuning voor onze directie een

ADM. MEDEWERKER
welke na inwerkperiode zorg zal dragen
voor o.a. de administratie, computerinput,
telefoon, planning van werkzaamheden
vooral op het gebied van glas.

Dier-Plezier
Diaconiehuisstraat 36 ZANTVOORT 02507-19345

VERPLEEGHUIS OSDORP

is ietsje ouder dan de andere twee, en kleiner. Het ligt prachtig in
het groen en heeft 146 bewoners, waarvan 96 lichameiijk zieken
en 50 geestelijk gehandicapte ouderen ouderdomsklachten
heeft. Het huis is gelijkvloers van opzet en gelegen nabij de
Sloterpias.
(Meeren Vaart 21,1068 KV Amsterdam, telefoon 020-19 62 00).

Coupe Soleil
van 45,-

400 gram
800 gram
1200 gram

VERPLEEGHUIS SLOTERVAART
is wat je noemt nog in de goede tijd gebouwd. Voldoende ruimte
voor iedereen en voor elke activiteit en meteen sfeer waar je
U tegen zegt. Er zijn bijna 300 bewoners, verdeeld over
afdelingen voor somatische en psycho-genatrische patiënten/
bewoners. Er is ook een dagbehandeling voor15 ambulante
bezoekers uit de regio.
(Louwesweg 10,1066 EC Amsterdam, telefoon 020-1418 05).

Definitieve
ontharingen
Bikini- ^ _
'«"
20,-

Dinsdags gesloten
PASSAGE 20 Tel. 02507-16309

winkelwaarde ƒ !,•

ZIEKENVERZORGENDE WORDEN

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

gratis kauwstrip

biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haaryerzorging

Hondenkapsalon „

II

gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

Vereisten:
ruime administratieve ervaring,
typevaardigheid,
paniekbestendig, .
goede contactuele eigenschappen,
leiding kunnen geven.

Molenaar

rf

Geboden wordt:
zeer verantwoordelijk werk met
grote mate van zelfstandigheid,
met de daarvoor passende
beloning.
Voor verdere informatie kunt u vragen naar
mevr. Keur

Te koop gevraagd in Zandvoort

vrijstaand of
hoekhuis
m. mog. tot bouwen van garage
(geen nw.bouw).
Reacties naar H. G. G. Brinkman, Kerkhoflaan 3, 1161 JA Zwanenburg.

5 REGELS

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2-6, Postbus 57, Zandvoort,
tel. 02507-15602 of 02507-16089.

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
•*• T e

koop br u ids
3 8 ; mo d . s a 1 o n t a
r i e t en s t oe 1 . Te

ia p o n , mt
ie 1 ! 1 e u k e
i . 0 2 0 - 1 1 1 .,

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT'
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
:

'i
Zandvoorts Nieuwsblad

Saab 99

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

!
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In de speciale kinderopvangruimte van de KLM is nooit ruzie:

pünderen verstaan elkaar altijd'
SCHIPHOL - Het opvangen
van kinderen die onbegeleid
reizen, vereist speciale
'aandacht. Immers, de ouders
dragen de
, verantwoordelijkheid voor
; hun kinderen over aan de
• KLM. De begeleiders van de
kinderen krijgen met de meest
"uiteenlopende problemen te
maken. Sommige kinderen
hebben buikpijn, anderen
missen de aansluiting van het
vliegtuig, en er zijn er die als
een
postpakketje 'opgestuurd'
:
worden en niet in het bezit
'• zijn van de juiste papieren.
, De kinderen komen met hun ouders,
of andere begeleiders naar een speciale
incheckbalie van de KLM, waar de
KLM de verantwoordelijkheid van de
ouders overneemt. Om dit te bekrachtlgen worden speciaal daarvoor bestemde papieren getekend. Het kind,
dat vanaf dat moment 'Ummetje' heet,
krijgt een rugzakje van de luchtvaartmaatschappij, waarin een mapje zit
waar het de reisdocumenten in moet
doen. Het mapje moet om de nek. Ook
zit er een speciale KLM 'UM' button
in de tas, waar de voornaam van het
kind op gezet wordt. Als het Ummetje
die opspeldt, raakt het ook minder
makkelijk zoek.

Ieder jaar vervoert de KLM duizenden alleen reizende kinderen. Voor deze
jonge passagiers heeft de luchtvaartmaatschappij een programma
ontwikkeld, waarbij kinderen In de leeftijd van zes tot twaalf jaar onbegeleid
kunnen reizen. Een belangrijk onderdeel van KLM's 'Ummetje' (UM staat
voor Unaccompanled Minor) programma vormt de 'Junior Jet Lounge' op
Schiphol.
door iemand hier wordt gebracht, dan
roepen we het om. Dat komt meestal
vanzelf 'op zijn pootjes' terecht, aldus
Anneke Brander.

Computerspelletjes
Met het mapje om de nek en de button op de jas, gaat het kind door de
paspoortcontrole en langs de marechaussee (die zich er overigens zeer
aan ergert dat iedereen ze voor douane
uitmaakt) naar de Junior Jet Lounge.
In dit vertrek blijven ze, tot ze naar het
vliegtuig toe mogen. De kinderen kunnen zich hier vermaken met knuffeldieren, leesboekjes, spelletjes en dergelijke. De KLM heeft stnpboeken in
veertien talen, waaronder Japans, Megalees en Fries. Bovendien heeft de
luchtvaartmaatschappij een afspraak
met Willy van der Steen, die speciaal
voor de KLM Suske en Wiske stripboeken schrijft. Vooral de computerspelletjes zijn populair. PR-medewerker Peter Wellhüner heeft hier een
verklaring voor: "Kinderen die onbegeleid reizen, zijn meestal wat zelfstandiger en wereldser dan anderen
kinderen. Daarom zijn ze erg geinteresseerd in moderne techniek."

bevolking. Het zijn niet alleen 'rijke'
kinderen van diplomaten, of zakenlui
die alleen het vliegtuig bestijgen. Ook
kinderen van boortorenpersoneel, of
kinderen die naar opa en oma m Canada gaan, komen in de Jet Lounge.
Peter Wellhüner: "Dat is juist zo leuk.
Je merkt dat kinderen nog niet die
belemmeringen bezitten, die wij volwassenen hebben. Jonge kinderen
spelen met oudere kinderen, rijk speelt
met minder rijk, zwart speelt met
blank. Ook de taal vormt geen belemmering voor het spelen met elkaar.
Kinderen verstaan elkaar altijd."

Veel kinderen zijn al gewend alleen
te reizen. Die hebben dat al meerdere
keren gedaan en weten vaak beter dan
het coördinatie personeel wat er met
ze moet gebeuren. De meeste kinderen
vinden het niet naar om alleen te reizen. Anneke Brander: "Meestal vinden ze het juist spannend. Een enkel
kind moet wel eens op zijn gemak gesteld worden als het bang is. Maar dat
lukt altijd prima. Toch moet je ook
oppassen dat je zo iemand niet te veel
aandacht geeft, dat is ook niet goed."
Wat wel eens voorkomt, is dat sommige kinderen enorm verwend zijn. Anneke: "Die worden ontzettend kwaad
als je zegt dat ze niet mogen roken en
"Het zoekraken van kinderen komt
dat zijn dan kinderen van tien jaar."
wel eens voor. Er zijn altijd 'brutale'
Het KLM-personeel dat de kinderen
kinderen die niet rustig in de Junior
De kinderen die zelfstandig reizen begeleid heeft daar geen speciale opleiJet Lounge blijven, maar de omgeving
gaan verkennen. Als het kind dan niet zijn afkomstig uit alle lagen van de ding voor. Anneke Brander: "Naar

Spannend

'j» Foto van een Fokker FVII van de KLIM. Een exemplaar van dit type zal in 1989 het oudste vliegende verkeersvliegtuig
ter wereld zijn.

Aviodome verkoopt linnen van
oud vliegtuig voor restauratie
; SCHIPHOL - Het luchtvaartmuseum Aviodome verkoopt delen van het oorspronkelijke vliegtuiglinnen van de
Fokker F7a aan belangstellenden. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de
restauratie van het vliegtuig.
De Fokker F7a zal na de opknapbeurt het oudste vliegwaardige verkeersvliegtuig ter
wereld zijn.
Het linnen komt van de huid van
het vliegtuig, die tijdens de restauratie
werd vervangen. Het stamt uit 1927 en
wordt genummerd -en met een certificaat met een verklaring van echtheid
verkocht voor het bedrag van ƒ9,75. De
stukjes linnen zijn. dagelijks tussen
tien uur 's morgens en vijf uur 's middags verkrijgbaar aan de kassa van de
Aviodome op Schiphol.
^

" -De Fokker F7a wordt momenteel in

het luchtvaartmuseum
gerestaureerd. Belangstellenden kunnen daar
ook het verloop van de restauratie volgen. Zo is te zien hoe de romp van het
vliegtuig, dat vroeger plaats bood aan
acht passagiers, weer met linnen
wordt bespannen en met honderden
meters pianodraad wordt verstrekt.
De bezoekers kunnen tevens zien hoe
het bagagerek op authentieke wijze
met kippegaas wordt afgezet en hoe de
reusachtige, in Engeland teruggevonden,,spaakwielen weer worden gemonteerd. Het is de bedoeling dat het bejaarde verkeersvliegtuig m 1989 de
lucht in zal gaan.

daarop volgende jaren werden er meer
dan tweehonderd in verschillende versies gebouwd (zowel met één als met
drie motoren).

De Fokker 7.a, die nu wordt gerestaureerd, werd in 1928 afgeleverd aan
de Zwitserse luchtvaartmaatschappij
Balair en kwam, na lange omzwervingen, in 1955 in ons land terug. Sinds
1960 is het vliegtuig in het museum op
Schiphol te zien. Het linnen, waarmee
het vliegtuig bespannen is, werd in de
loop der tijd behoorlijk aangetast door
de vele nieuwsgierige bezoekershanden. Vier jaar geleden werd besloten
tot een grondige restauratie over te
Het luchtschip behoort nu al tot de gaan. Daarbij bleek dat de Fokker nog
oudste nog bestaande verkeersvlieg- in zo'n goede staat verkeerde, dat hij
tuigen ter wereld. De eerste F.7 vloog zonder problemen weer vliegwaardig
in 1924 en maakte in dat jaar de aller- te maken zou zijn. Bovendien had de
eerste vlucht naar Nederlands Oost- Rijksluchtvaartdienst in principe
Indie. Omdat zich onderweg allerlei geen bezwaar tegen enkele vluchten
problemen voordeden, deed de Fokker met het inmiddels zestig jaar oude vertoen nog bijna twee maal zo lang over keersvliegtuig. De Aviodome is dagede reis dan een boot. Een gemoderni- lijks geopend van tien uur 's morgens
seerde Fokker F7a verliet in 1925 de tot vijf uur 's middags. Het museum is
Amsterdamse vliegtuigfabriek. In de te vinden op Schiphol-Centrum.

Circus Holiday belooft
vermakelijke uurtjes
,ZANDVOORT - Circus Holiday, volgens eigen zeggen het
grootste circus van Nederland, staat aanstaande maandag en
dinsdag in Zandvoort opgesteld, aan de kop van de Van Lennepweg. Er zullen per dag twee voorstellingen gegeven worden,
respectievelijk om 16.00 en 20.00 uur.

ADVERTENTIES

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

17166

mijn'idee is het ook niet nodig. De
mensen die de kinderen begeleiden
vinden het allemaal vreselijk leuk om
te doen. Ze zijn heel gemotiveerd. Gevoelsmatig voel je aan hoe je het beste
kan handelen met een bepaald kind.
Soms krijg je een bijzondere band met
een bepaald kind. Met name als er 'iets
aan de hand' was en je in touw geweest
bent om bepaalde dingen te regelen.
"We hadden bijvoorbeeld een tijd geleden een kindje uit Nigeria dat als een
'postpakketje' door de moeder opgestuurd was naar Chicago. De moeder
had echter verzuimd de papieren in
orde te maken. Het kind had dus geen
visum voor Canada. Wij hebben toen
de ambassade gebeld en contact gezocht met de autoriteiten in Canada.
We kwamen er achter dat het kind
geboren was in Canada. Toen hebben
we de vader opgebeld. Die had een geboortebewijs, waardoor alsnog een visum kon worden afgegeven.

Nachtje overblijven
Alles bij elkaar geeft dat een hoop
romslomp, waarbij het kind steeds op
de hoogte gehouden moet worden. Dat
weet ook niet waar het aan toe is. En
daarbij komt dat het een schattig
kindje was. Het had een roetzwart
snoetje, een 'piccolo'knotje op het
hooft en een donkerrood jurkje aan.
Het was net een bonbonnetje. Zo hebben we het toen ook gedoopt. Als je
zoveel bezig bent met zo'n kind, dan
houd je ook in de gaten wanneer het
weer terug komt. En als het even kan
zorg je datje dat kind dan weer op kan
vangen. Dat doe je gewoon uit eigen
belangstelling."
Het komt ook wel eens voor dat een
rT>OEN ZANDVOORT in de zes•*• tiende eeuw wat meer bekendheid kreeg, waren er mensen, die de nijvere bevolking aldus tekenden: „De mannen die
daar wonen, zijn uitstekende
vissers maar de vrouwen tonen
zich nog betere verkoopsters".
Wanneer de vissers binnenkwamen, gingen de vrouwen naar
het strand. Ze pakten de beste
vissen uit de vangst, deden die in
rieten manden en zetten deze op
het hoofd om naar Haarlem te
gaan en de vis zo duur mogelijk
te verkopen.
Elke vrouw heeft haar eigen
plaats
De vrouwen waren bekende
verschijningen geworden voor
de Haarlemse burgerij. Ze meenden, dat ze wel zó ingeburgerd
waren, dat de gewone regels
voor verkopers voor hen niet
golden. Ze kwamen in de stad,
zetten zich maar ergens neer en
prezen met luide stemmen hun
waren aan. Veel vrouwen hadden een stekje gevonden in de
Zijlstraat.
Verschillende mensen houden
wel van deze manier van handelen, maar gegoede burgers, die
echt wat stijve Haarlemmers
waren, ergerden zich aan dat
luidruchtige gedoe en een paar
ban de invloedrijkste burgers
stapten naar de burgemeesters
en deden hun beklag over de
overlast, die zij van de schel
schreeuwende visvrouwen ondervonden.
Ingrijpen Is moeilijk
De burgemeesters keken heel
verbaasd toen burgers deze
vrouwen aanklaagden. Ze merkten op, dat het niet zo eenvoudig

• Irr de speciale kamer die de KLM voor de kinderen heeft ingericht, zijn alle mogelijke spelletjes te vinden. De
computer is het meest populair.
Foto Wilfried Overwater.

kind een nacht moet overblijven. Dat
kan volgens plan zo zijn, maar ook een
enkele keer als een kind een aansluiting mist. In beide gevallen gaat er
iemand van de afdeling passage van de
KLM mee met het kind naar het hotel
en blijft daar ook overnachten. Alleen
als de aansluiting gemist wordt, komt
de overnachting voor rekening van de
KLM en moet er contact met de ouders gezocht worden.

kind weer overgedragen aan het
grondpersoneel m het land van bestemming, die het kind bij zich houdt
tot de ouders zich melden. Soms komt
het voor dat degenen die het kind op
zouden komen halen er niet zijn. Anneke Brander: "Dat is heel vervelend.
Vooral voor het kind. Wij gaan dan
bellen met degene die het kind gebracht heeft, om te achterhalen wat er
aan de hand is.

"We geven het kind alleen en uitIn het vliegtuig houdt de purser, die
opnieuw voor de verantwoordelijkheid sluitend mee aan degene van wie van
van het kind getekend heeft, een oogje te voren opgegeven is, dat die het kind
in het zeil. Bij aankomst wordt het op zou halen. Het is in het verleden wel

Het Venterscontract
was om daar wat tegen te doen.
„Al meer dan honderd jaar verkopen de Zandvoortse vrouwen
de vis in deze stad; nooit heeft
men er wat gezegd en zo is de
gewoonte om een plekje te vinden in de Zijlstraat wet geworden." Daar snapten de mensen
niet zo veel van: er was toch een
grote markt, en daar kon men al
zijn zaken afhandelen: daar
hoefde je een drukke smalle
straat niet bij te betrekken.

door Bertus Voets
De burgemeesters zeiden tot
de aanklagers: „U zegt dat nu
wel, maar het uitventen van de
vrouwen in de gehele stad is een
gewoonte, die wij niet zo maar
kunnen verbieden. Het enige is,
dat we de bestuurders van Zandvoort vragen om met ons samen
een venterscontract op te stel-

len".
Toen lieten de burgemeesters
van Haarlem aan de bestuurders
van Zandvoort weten, dat zij
graag eens met hen wilden praten. De bestuurders van Zandvoort begrepen heel goed waar
de schoen wrong en verontschuldigden zich dat ze het nu te druk
hadden om in Haarlem te komen praten. Als het seizoen
voorbij was, zouden ze wel eens
aankomen. De heren burgemeesters van Haarlem voelden wel,
dat dit een poging was om de
zaak op de lange baan te schuiven en daarom waren ze zo verstandig om van tijd tot tijd een

rappel te sturen, zodat er twee
van het bestuur in oktober 1560
kwamen praten met de Haarlemse burgemeesters.
Het contract
Men was echter niet zo maar
klaar. De burgemeesters prezen
de grote markt als ideale plaats
voor de handel aan, maar de hèren van Zandvoort waren bang
dat dit geld zou gaan kosten. „U
moet niet gaan denken dat wij
ons alles kunnen veroorloven,"
zo zeiden zij. „Onze kosten zijn
zeer hoog en met de oorlogstoestanden die we meemaken, is
ons bedrijf erg riskant." De burgemeesters beloofden dat de
vrouwen niets voor hun standplaats hoefden te betalen. ,,Uw
visventers staan in hoog aanzien
bij onze burgers. Ze hebben
graag met hen te doen, want wat
zij aanbieden is goed. We mogen
van onze kant daar wel iets tegenover stellen."
Na heel wat onderhandelen
kwam uiteindelijk een contract
tot stand. Van Zandvoort uit beloofde men de vrouwen te overtuigen dat ze zich aan het contract moesten houden. „Maar als
uw bestuur staangeld gaat vragen dan trekken we ons terug. U
heeft uitdrukkelijk verzekerd dat
onze venters vrijgesteld zijn."
Getij denmeesters
gooien
roet in het eten
Nu hadden de memoriemeesters van de Bavo bij de invoering

Volgende week donderdag, 16 juli,
trekken de Vrouwen Van Nu er 's
avonds op uit met een bustocht naar
het Westbroekpark in Den Haag.
Daar staan ongeveer twintig duizend
rozen, die dan waarschijnlijk bloeien.
Na van deze bloemenpracht te hebben
genoten, vertrekt men naar Scheveningen om zich nog een uurtje aan de
boulevard te verpozen.
De bus vertrekt om 18.00 uur vanaf
het Gemeenschapshuls. De kosten bedragen ƒ10,- per persoon.

BIEFSTUK
of ENTRECOTE

250 gr.

ANBO met
vakantie
Na op juli nog een dagtocht naar
Brugge georganiseerd te hebben, stopt
de ANBO enige tijd met haar activiteiten. Deze zomerstop, in verband met
de zomervakantie van de medewerkers, geldt ook voor de activiteiten die
normaal gesproken in het Gemeenschapshuis plaatsvinden, zoals de
kaartavonden, zingen, de soos en gymnastiek. Vanaf 3 augustus is de ANBO
weer actief.

zaftJvoort

MALSE VARKENSHAAS

2 kg. SPARE RIBS

haltestraat 18 - zandvoort - telefoon 02507-17878

OPRUIMING
40%-50% KORTING
Voorverkoop van kaarten bij de
plaatselijke WV.

van het bisdom veel van hun privileges moeten inleveren De bestuurders van de memorie, geti]denmeesters genoemd, kwamen
bij het burgerlijk bestuur om wat
onderstand en na heel wat gepraat werd goed gevonden dat
deze heren, voor het onderhoud
van de memonediensten, mochten verpachten de afslag van de
zeevis en het gebruik van de visbanken.
Toen de Zandvoortse vrouwen
dat hoorden, trokken ze zich terug. Het venterscontract was
door één van de partijen met
goed nageleefd en was daardoor
ongeldig geworden. Men ging,
zoals het toen ook wel meer gebeurde, de vis langs de huizen
verkopen en enkelen namen
weer de oude plaatsen in op de
Zi]lweg. Door oorlogshandelingen was de vis schaars en men
had weinig om te verkopen. Er
werd niet geprotesteerd tegen
het overtreden van het contract:
men was al blij genoeg dat men
nog wat kon krijgen.
Zo ging het met het contract
dat met zoveel moeite was vastgesteld. Het is een papieren tijger geweest die met veel heeft
kunnen uitrichten, maar toch
een stukje historie van ons dorp
heeft vastgelegd.
Bron. Archief van de stad
Haarlem. Enschede I no. 1014.
Stukken uit de procedure tussen
de burgemeesters van Haarlem
en Zandvoort over het uitventen
van vis door Zandvoorters op de
Zijlweg in plaats van de grote
markt En getijdenmeesters I
2009. Voorwaarden van de verpachting van afslag van zeevis
vastgesteld in januari tot eind
december 1576.

Vrouwen Van Nu

Ifdo bromet mode

leurs, en clowns. Een hondenteam,
met als uitblinker 'Ruud Gullit', zal
een lachwekkende voetbalshow geven.

Behalve de Ummetjes, de kinderen
in de leeftijd van zes tot twaalf, kunnen ook de YP's (spreek uit: ijps) profiteren van de speciale opvang. Deze
Young Passengers kunnen tot hun
zestiende in de Junior Jet Lounge terecht. Daarna moeten ze hun eigen
boontjes doppen
MARIANNE TIMMER

VERENIGINGSNIEUWS

250 gr.

Het circus brengt veel dierennumttiers, met onder andere Afrikaanse
olifanten, Friesche hengsten en een
neushoorn, naast bijvoorbeeld wat
kleine duiven en kakatoes. Verder zijn
er.onder andere trapezewerkers, jong-

eens voorgekomen dat er iemand anders het kind kwam halen. Bijvoorbeeld een kind waarvan de ouders gescheiden zijn. Dan haalde de vader in
plaats van de moeder het kind op en
ging ermee vandoor."

op de hele zomerkollektie

1 kg BRAADWORST
BOUCHERIE

ASSURANTIEKANTOOR

In onze supermarkten vindt u week in
week uit verrassings-aanbiedingen,
nieuwe artikelen, vers-produkten en nog
veel meer interessante koopjes!

FOLKERS
Gasthuisstraat 4
Tel. 13283

mm p
m m If lï il

Ook voor uw
reis- en
annuleringsverzekering
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Weggelopen

grijze poes,
1 jaar,
roepnaam KATJA,
wit halsbandje.
Graag bellen 17548,
omg. V.
Lennepweg.

HOTEL AMARE
HOGEWEG 70
TEL. 12202

PLUCHE KINDERHEOPTASJE
in diverse leuke diermodellen

penlight 4 stuks, monocel 2 stuks, Engelse
staaf 2 stuks ot 1 x 9 volt batterij (op kaart)

GEEN 5.95 MAAR

GEEN **w*tü MAAR
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vraagt

VAKANTIEHULP
tot ± eind augustus

PHILIPS
BATTERUEN
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royale maat 36 x 26 x 15 cm
in diverse pastelkleuren

GEEN

95% katoen en 5% elastomeer
wit, maten S, M, L en EL

vuurvast

GEEN

MAAR

MAAR

GEEN

MAAR

TWEDRO
DROOGREK
inklapbaar
voor 6 meter drooglengte

GEEN

MAAR
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PLASTIC
Duralex GOMPOTE- ROSILAST elastische
DAMES HEUPSLIP
VOORRAADMANDJE DESSERTSCHAALTJE
carré model, formaat 11 cm
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Te huur v. perm.
centr. dorp

2-kam.app.

i

3e etage. Geen lift.
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ITALIAANSE PIZZA'S

BOEKOS COMPLEET
BARBECUE-PAKKET

ƒ1100,- p.m.
(incl. serv.)
Br. ond. nr. 903796
bur. v.d. blad.

RUSTICA

met veel kaas en tomatensaus. Per stuk 300 gram

l 4 stokjes varkenssateh
l 2 hamburgers
l 2 barbequeworsten
l 6 fricandellen

CHAMPIGNONS
boordevol gevuld
per stuk 360 gram

GEEN

te huur
voor permanent.
Ind.: entree,
woonk., l slpk.,
douche/toilet, keuk.
en tuin.
Tel. 02507-18617,
na 17.00 uur.

QUATTRO
STAGIONI
per stuk 400 gram

Jk9u NU

ZOMERHUIS

SMITHS
• WOKKELS
t CHIPITO'S of
t FRITESSTICKS

rtJHrW
C

y»i

TOILETPAPIER

IGLO GRANDIOSA
rijk gevuld

per stuk 435 gram geen>98'

ZAKJES
VOOR

FRANGY

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

TISSUE

LIMONADESIROOP

CELTONA WITTE SERVETTEN pak 100 ^ 1.39
Golden Wonder PIZZA QUICKSAUS gpl°^r 2.49
Galbani PARMESAANSE KAAS zakje 40 gram ^ 89

ITALIAANSE

bus
0.75

^^*

DE GRAAF OMA'S
SINAAS
CHOCOLADE
per stuk 400 gram

'^

liter

OB TAMPONS

RODE WUN (Merlot)

3 ES GAZEUSE
diverse smaken
V
FLES 0.75 LITER

L

<£ .

MAGGl
HACAROHI-SCHOTEIS
tomaat, kaas
ofstroganoff

PER PAK NU

i

••9

l MAAR

^RT 10

2.19

HOLS DONATIN
complete maaltijd

S3^ H
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VC'i-A^

GROTE BAAL

raWiï^v*5&<

2.5 KILO

t^

jfeflü MAAR

DDD
HOLLANDSE KAAS

JONG
BELEGEN

«b

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

DONATIN

geen ^2<3ST maar

'TTi /WKTI», pn
3fal

MAAR

NORMAAL
doosje 20 stuks
geen >9tr maar

ALUMINIUMFOLIE r°' 2 ° meter

ELK 2e PAK
O

19.95

citroen, grenadine of sinas
ZOEK UIT: f ""\ ƒ"'& f^

SIROP

aan i

GEEN

KILOSTUK

DAGELIJKS VERS GEBAKKEN

KRENTEBOUEN

STUKS

*«POND
Mlle.
""SIECHTS:

GEEN ^5T MAAR

DIRK VAN DEN

&NDERGEHAKT
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Aan Stationsplein verrijzen twee appartementengebouwen

Als teken dat de werkzaamheden
konden beginnen, hees burgemeester
Machielsen donderdagochtend op de
bouwplaats de Zandvoortse vlag en
wethouder Van Caspel een vlag van
het Bouwfonds. Oorspronkelijk zouden parachutisten beide vlaggen aanleveren, maar dit kon vanwege de sterke wind niet doorgaan. Even later onthulde Machielsen een groot bord met
daarop een tekening van de nieuwbouw en de naam die aan het project
gegeven was, 'Residence Monopole'.
Dit ter ere van het Grand-Café Monopole, dat hier vroeger gesitueerd was.
Het plan is ontwikkeld door Bouwfonds Woningbouw N.V. te Haarlem,
met medewerking van architectenbureau Leo de Jonge B.V. te Rotterdam.
Tijdens de receptie in Bouwes Palace was burgemeester vol lof over de
vormgeving van het project, en de terugkeer van een passage, zij het in een

andere vorm. Als het aan Machielsen
ligt zal de passage, stedebouwkundig
'passere!', de naam 'Koper Passerei'
krijgen. Dit ter ere van de oude familie
Koper, die in het verre verleden de
basis heeft gelegd voor het amusement, dat op het Stationsplein, onder
andere in Monopole, te vinden was.
De nieuwbouw draagt volgens de
burgemeester ook bij aan de opbloei
van deze omgeving. Dit deel van Zandvoort had een achterstand opgelopen,
maar daar is volgens Machielsen de
afgelopen paar jaar al heel wat aan
gedaan. Zo onder andere door de bouw
van 'Zeeburg', op de hoek van de Zeestraat en de Burgemeester Engelbertstraat, de nieuwbouw op het terrein
van het voormalige Groot Kijkduin,
en het Karel Doormanproject. Zo
krijgt deze hele wijk een nieuw gezicht. Met het Stationsplein is men
echter nog niet klaar, aldus Machiel-

sen. Dit moet bijvoorbeeld nog beter
toegankelijk gemaakt worden.
Een meerjarenplanning is echter
moeilijk, door het huidige beleid van
de Provincie, die de Stadsvernieuwingsgelden, afkomstig van het Rijk,
over de gemeenten verdeelt. De Provincie Noord-Holland bepaalt zelf
jaarlijks, welke gemeenten daadwerkelijk geld krijgen toebedeeld. Daardoor weet de gemeente Zandvoort niet
in welk jaar men een bedrag krijgt en
hoeveel dit zal zijn. Zodoende wordt
een vaste meerjarenplanning onmogeliilr
Deze handelwijze van Noord-Holland steekt schril af ten opzichte van
die van de meeste andere provincies,
die de rijksgelden zonder meer doorsluizen. Bij dit systeem weten de gemeenten tenminste waar zij aan toe
zijn.
Machielsen prees ook Wethouder
Van Caspel, directeur Wertheim van
Publieke Werken en de overige ambtenaren, die de bouw op het Stationsplein, na zeven jaren van voorbereidingen en oponthoud, uiteindelijk
hadden weten te bewerkstelligen. Regio-directeur Meuwese zag nog wel
een voordeel in deze lange termijn.
"Een dergelijk project was toen nog
niet mogelijk. Nu wel. Mede doordat de
kwaliteit van de bouw ondertussen Burgemeester Machielsen en wethouder Van Caspel gaven het startsein voor
aanzienlijk verbeterd is".
de bouw van achtenvijftig appartementen aan het Stationsplein. Van Caspel
Meer hierover op pagina 3.
hijst hier de vlag van Bouwfonds N.V.
Foto Beriott

Nieuw vervoer voor dereddingsbrigade

ADVERTENTIE

Diverse jacks,
NU 40%
broek en rokken KORTING
div. tassen voor de helft van de prijs
ledere avond geopend tot 22.00 uur
l FFRCMflP Kerkstraat 28. Zandvoort, tel. 02507-15444;
UttnunUr Grote Houtstraat 4. Haarlem; Spekstraat 1-3.

Haarlem, 023-322187; Gen. Croniéstraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

• Burgemeester Machielsen overhandigt, onder toeziend oog van Torn de Roode en Rob Vos, de sleuteltjes
gloednieuwe Landrover over aan de ere-voorzitter van de ZRB, de heer Bisenberger.

ZANDVOORT - Het vijfenzestig-jarig jubileum van de
• Zandvoortse Reddings Brigade
kreeg afgelopen week een extra
feestelijk tintje. De ZRB kreeg
voor het eerst de beschikking
over een gloednieuwe Landro'ver. In november was de aanvraag voor gemeentesubsidie
de deur uitgegaan, afgelopen
vrijdag kreeg ere-voorzitter Bisenberger van burgemeester
Machielsen de sleuteltjes overhandigd.
Voor de overdracht was zwembad De
Duinpan uitgekozen, waar vrijdag de
slotavond van de zwemvierdaagse was
Onder het toeziend oog van het dagelijks bestuur van de ZRB, secretaris
Torn de Roode en penningmeester Rob
Vos, en tientallen deelnemers van de
zwemvierdaagse, onthulde burgemees
ter Machielsen de in lakens ingepakte
Landrover. Hiermee werd het oranje
voertuig officieel in gebruik gesteld.
Ter gelegenheid hiervan werd mevrouw Machielsen door de ZRB een
boeket bloemen aangeboden.
De reddingsbrigade is erg blij met
deze aanwinst, die de oude Landrover
vervangt. Tot nu toe heeft men het al
tijd met 'tweedehandsjes' moeten
doen, wat tot gevolg had, dat men snel
met mankementen te maken kreeg. De
aanschaf van de nieuwe Landrover ter
waarde van ƒ50.000,- is nu mogelijk geworden, doordat de gemeente een be
drag van ƒ37.000,- beschikbaar heeft ge
steld. De ZRB moest daar zelf nog
ƒ1000,- bijleggen, vooral voor extra
voorzieningen, terwijl de rest werd

Zandvoorts
Nieuwsblad
zoekt nog

vakantiebezorgers/stens
voor de periode
van 10 juli tot 10 augustus
Tel. 17166

'

aangevuld door de inruilsom voor de soms bij Post Noord, afhankelijk van
de beschikbare chauffeurs, 's Winters
oude wagen.
zal het voertuig 'stand by' staan in de
De Landrover zal ingezet worden bij loods van de ZRB, samen met een boot
diverse voorkomende werkzaamheden op een trailer, zodat men onmiddellijk
op en rond het strand. Hiervoor staat op zee de nodige assistentie kan verlehij meestal gestationeerd bij Post Zuid,

\\ Oplage: 4.400

Volop, muziek tijdens
Tropicana Festival

Bouwfonds start met bouw
van 'Residence Monopole'
ZANDVOORT - Afgelopen donderdag is een begin gemaakt
met de bouw van twee appartementengebouwen aan het Stationsplein, waardoor de lege plek tussen Burgemeester Van
Alphenstraat en Stationsplein eindelijk na jaren haar bestemming heeft gevonden. De nieuwbouw, 'Residence Monopole'
genaamd, zal in totaal achtenvijftig luxe terras-appartementen bevatten. Naar verwachting zullen deze eind 1988 opgeleverd worden.

Editie:30

ZANDVOORT - VW, Horeca, Strandpachters en Ondernemers Vereniging Zandvoort
hebben weer zorg gedragen
voor een Tropicana Festival,
dat boordevol muziek zit. Aanstaande zaterdagmiddag rond
vier uur gaan de festiviteiten
al van start en deze zullen duren tot twaalf uur 's avonds.
Omdat het optreden van de 'dweilband' tijdens het Midzomernachtfeest
blijkbaar goed in de smaak is gevallen,
zal er ook zaterdagmiddag weer een
dergelijke muziekgroep door het dorp
trekken. Hiervoor wordt het centrum
al om 16.00 uur voor alle verkeer afgesloten. Dan kunnen ook de opbouwwerkzaamheden van start gaan, want
er worden weer een aantal podia in het
dorp opgesteld. Voor op het Raadhuisplein hebben Mickey Snacks en Toerkoop Reisbureau Zandvoort The Maro's uit Haarlem aangetrokken, een
groep die met name gespecialiseerd is
in muziek uit de jaren 1960-1965. The
Maro's bestaan al vijfentwintig jaar
en zijn dan ook bijzonder goed thuis in
het repertoir van onder andere The
Everly Brothers, Beatles, Rolling Stones, Shadows, Fats Domino en The
Holly's. Ter ere van hun jubileum is
onlangs een nieuw album uitgekomen. De groep is te horen vanaf 20.00
uur.
Op het Gasthuisplein kan men weer
terecht voor de swingende klanken
van jazz-klarinettist en saxofonist Billy B. Jacket, die samen met zijn 'Midgetown' optreedt in het Wapen van
Zandvoort. Het gerucht gaat, dat Jacket met zijn - af en toe - schrille tonen
onlangs in Haarlem een glasplaat van
vijf milimeter dikte aan diggelen heeft
geblazen. Dat, terwijl de plaat zich op
een afstand van ruim zes meter bevond. Om te zien of deze 'musicus' zijn
record kan verbeteren, wordt ook in
het Wapen een glasplaat aangebracht, zij het iets groter dan de vorige.

Heerlijk smullen in een
oud-Zandvoorts sfeertje
ZANDVOORT - Een heerlijke maaltijd, waarbij vers zeebanket de hoofdrol speelt, kan
men dinsdag 21 juli bemachtigen op het Gasthuisplein. Die
avond wordt in de openlucht
weer de traditionele Vismaaltijd geserveerd.

Cafébezoekers
gooien barkruk

Dat deze vis niet te duur betaald
wordt, bewijst de prijs van ƒ15,-, waarvoor men een feestelijke maaltijd in de
openlucht krijgt, met wijn inbegreHet vrolijke eetfestijn zal worden pen. De Vismaaltijd vangt aan om
omlijst met veel muziek en folklore. Zo 19.30 uur, terwijl de muziek al om 18.30
zal bijvoorbeeld een uur voor aanvang uur begint.
het bandje 'De Party' aanwezig zijn,
die er als muzikale smaakmaker vast
Het succes in de vorige jaren, doet
wat sfeer in zal brengen. Tijdens de vermoeden dat er ook dit jaar weer veel
maaltijd worden de gasten onthaald animo zal zijn om aan de maaltijd deel
op een optreden van het Zandvoorts te nemen. In verband hiermee en het
Bejaarden Koor, voor kenners een beperkte aantal plaatsen, verdient het
hoogtepunt.
aanbeveling om tijdig kaarten te halen bij de VVV Zandvoort, Schoolplein
Daarnaast worden de gasten, die 1. De openingstijden van het VW
weer aan de lange tafels plaats kun- kantoor zijn: maandag t/m vrijdag
nen nemen, geheel in de plaatselijke van 09.00 tot 20.00 uur, zaterdags van
stijl bediend door Zandvoorters in de 09.00 tot 17.00 uur en zondags van
traditionele kleding.
10.00 tot 16.00 uur.

Smiizenbuizen
Ook het Kerkplein is weer volop betrokken bij de festiviteiten. Wegens
het grote succes tijdens het Midzomernachtfeest is hier het optreden van de
uit vijfendertig man bestaande, bijzonder swingende formatie 'Martha's
Brassband' geprolongeerd. En wie zin
heeft om een keer te 'snuizenbuizen',
een oude rage die in een nieuw jasje is
gestoken, moet maar eens langs gaan
bij Café Koper. Voor degenen die deze
rage niet kennen, blijft de betekenis
nog even geheim. Maar wel wordt alvast onthuld, dat de bierglazen voor
deze gelegenheid zijn voorzien van een
aparte opdruk.
Ook in de Kerkstraat is er een optreden te beleven. Binnen in de Black-Jack zingt en speelt de groep van de
Antilliaanse, in Zandvoort woonachtige 'Roberto'. De band brengt een groot
aantal ballad's en evergreens. Op
straat zal er echter geen groep optreden, in de Kerkstraat. Dit vanwege het
uitblijven van een vergunning voor
een podium. Van de vergunning om
wel een dweilband te laten spelen,
wenst men geen gebruik te maken.
In de straten zullen her en der weer
de bekende taps en grills geplaatst
worden, zodat men onderweg overal
terecht kan voor een drankje en een
hapje. En tegen de tijd dat het donker
wordt, om half elf, kan een wandeling
naar de Rotonde beloond worden met
een echte lasershow.

Vernielingen
op het strand

ZANDVOORT - Het strand
is in de nacht van vrijdag op
zaterdag bezocht door één of
Tal van andere muzikale staaltjes meerdere vandalen, die nogal
zijn te horen in de Haltestraat, waar wat vernielingen aanrichtten.

Prix d'Ami, Kenzo en de Klikspaan
hebben gezorgd voor (een) Tropicana
Surprice. Chin-Chin, Albatros en
Café Neuf JhebbenJiet voor zover bekend ook gezocht in zuidelijke klanken, door een steelband aan te trekken. Bovendien wordt dit optreden begeleid door een lichtshow. Wie wat

De Vismaaltijd, een plezierig festijn
voor jong en oud, gaat al naar het
derde lustrum toe, wat duidelijk aangeeft, dat de vis in Zandvoort niet alleen in het wapen staat, maar ook nog
altijd met veel smaak gegeten wordt.

verder doorloopt treft voor Visrestaurant Duivenvoorde een familieband,
met de nieuwsgierigheid prikkelende
naam 'Jeugd Combinatie'.

ZANDVOORT - Op heterdaad werden zaterdagnacht
rond half drie twee vechtersbazen betrapt, toen zij het op
een barkeeper gemunt hadden. De heren werden ingerekend en naar het bureau overgebracht, waar zij mochten afkoelen.
Aanvankelijk zonder de daders waar
te nemen, zagen beide agenten dat er
een glas naar de barkeeper werd gegooid. Even later kwam vanuit dezelfde hoek een barkruk voorbijvliegen.
De politie-ambtenaren gingen polshoogte nemen en arresteerden de twee
mannen, een zesendertig-jarige Haarlemmer en een vierentwintig-jarige
Zandvoorter.

Zo kon een paviljoenhouder 's morgens op zoek gaan naar de lijnen van
zijn vlaggemasten, want deze waren
weggehaald. Daarnaast waren stoelen"
omgegooid of vernield, evenals een
aantal tafels. Bovendien had ook een
ruit van een zonnebak het moeten
ontgelden.
Ook een op het strand liggende catamaran had men niet met rust gelaten.
Het vaartuig bleek opengebroken en
een aantal zwemvesten eruit verdwenen.

Datum
HW
LW HW
16 jul
08.09 03.36 20.34
17 jul
09.04 04.28 21.25
18 jul
09.59 05.23 22.20
19 jul
10.57 06.19 23.23
20 jul
12.07 07.17
--.-21 jul
00.33 08.19 13.21
22 jul
01.39 09.43 14.23
23 jul
0240 10.57 15.17
24 jul
03.33 11.49 16.03
Maanstanden. vrijdag 17 juli
LK 22.17 uur
Doodtij: 20 juli 12.07 uur
NAP + 78 CM.

LW
17.43
17.00
18.12
19.03
19.58
21.03
22.20
23.19

Industrie start campagne 'Ruim je rommel op. Dat scheelt een hoop.'

Strand en dorpskern vormen proefgebied
voor experimentele actie tegen zwerfvuil
ZANDVOORT - Met het plaatsen van een gele vuilcontainer op
de Rotonde gaf burgemeester Machielsen donderdag het startsein voor de actie 'Ruim je rommel op. Dat scheelt een hoop.'
Deze campagne tegen 'zwerfvuil' is een initiatief van het Informatiecentrum Blikverpakking. De resultaten, van het begeleidend onderzoek kunnen van betekenis zijn voor een structurele
aanpak. Als startpunt is voor Zandvoort gekozen, omdat men
van mening is dat hier veel verpakkingsmateriaal op het vrije
strand wordt achtergelaten, wat irritatie voor de badgast en een
extra belasting voor de gemeente betekent.
Zwerfvuil is de milieu technische
naam voor het afval dat vooral bij buitenrecreatie ontstaat, door slordig en
onnadenkend weggooi-gedrag. Een
aanzienlijk deel bestaat uit allerlei
soorten gebruikte verpakkingen. Het
betreft het materiaal, dat op straat,
strand en in plantsoenen en dergelijke
terecht is gekomen, in plaats van in de
daartoe bestemde bakken en afvalcontainers. De verpakkingsindustrie wil
bijdragen tot doelmatige bestrijding
van dit zwerfvuil, dat een anti-reclame
vormt voor zijn produkten.
Zodoende wordt nu onder het motto
'Ruim je rommel op. Dat scheelt een
hoop.' het publiek ertoe aangespoord,
strand en boulevard's avonds schoon
achter te laten. Hiervoor wordt een anti-zwerfvuil promotie-team ingeschakeld en gebruik gemaakt van materialen als posters, stickers en spandoeken. Tijdens de campagne worden
door de initiatiefnemers afvalzakken
en containers ter beschikking gesteld.
Tegelijk wordt door het bureau Motivaction een breed opgezet onderzoek
uitgevoerd, naar het ontstaan en de
samenstelling van zwerfvuil. Dit moet
tevens duidelijk maken, of, en in welke

ochtend om 06.00 uur. Op de overige
plaatsen in het centrum op zondag- en
donderdagochtend om 06.00 uur
Van de twee strandgebieden wordt
berekend, hoe de verhouding is tussen
zwervuil en het afval in de bakken.
Eveneens kan hier worden vastgesteld,
hoeveel invloed de uitreiking van de
rommelzak op de uiteindelijke hoeveelheid zwerfvuil heeft. Bij dit onder-
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Indien de actie succes heeft, kunnen
de resultaten van het onderzoek een
leidraad vormen voor een bredere aanpak van de zwerfvuilproblematiek
door hogere en lagere overheid.
Zie ook het artikel elders in dit blad.

Het onderzoek wordt op vier plaatsen in Zandvoort gehouden, respectievehjk in de Kerkstraat en op het Kerkplein, omdat deze tot de drukste winkelgebieden van Zandvoort behoren,
langs de belangrijkste toeristische
wandelstraten en op twee vrije strandgebieden van elk ongeveer tweehonderd meter, ten noorden en ten zuiden
van de Rotonde. Op woensdag en in het
weekend wordt aan de bezoekers bij de
afgangen van één van deze strandgebieden een 'rommelzak' uitgereikt, om
het afval van die dag in te doen. Men
wordt verzocht, bij het verlaten van het
strand de rommelzak in een container
te deponeren. Het actieterrein wordt
om de week verlegd van het ene naar
het andere strandgebied.
Per locatie zal de volgende ochtend
vroeg het zwerfvuil en het vuil in de
bakken en containers gescheiden worden opgehaald en zowel gewicht als
hoeveelheid ervan vastgesteld. In de • Met het plaatsen van een gele afvalcontainer gaf burgemeester Machielsen
Kerkstraat en op het Kerkplein wordt
een en ander onderzocht zaterdag's om donderdagmiddag het startsein voor een campagne, tegen het laten rondslinFoto: Bram stijnen
06.00 uur en 18.00 uur en op donderdag- geren van verpakkingsmateriaal.

£3

elke week het dagelijks nieuws

zoek gaat men ervan uit, dat op het
strandgebied, waar rommelzakken
zijn uitgereikt, minder zwerfvuil ligt.

mate, recreanten bereid zijn, gevolg te
geven aan een oproep tot milieubewust
gedrag.
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voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50. PER
HALF JAAR «ƒ21,00, PER JAAR • ƒ 39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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Gemeubileerd
Heden is in alle rust van ons heengegaan onze geliefde

Comfortabel en veilig wonen
tussen station en strand in
ndvoort aan de zea

ZOMERHUIS
te huur
Voor permanent.
Kamer, grote
keuken, toilet,
aparte douche,
gang, 2 pers. sl.k. +
1 pers. sl.k. in
Zandvoort-Zuid,
/900,-p.m. incl.

Hendrik Jan Koning
geboren 30 augustus 1903.
Met dankbaarheid zullen wij aan hem blijven
denken.
Namens allen:
J. H. Koning
2042 LP Zandvoort, 13 juli 1987
Haltestraat 62
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tel. 02507-17982.
DROGISTERIJ

BOUWMAN

Toch nog onverwacht is pp 55-jarige leeftijd van
ons heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze
lieve zorgzame moeder en oma, dochter en
schoondochter

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

• Diverse appartementen met uitzicht
op zee
• afgesloten parkeergarage onder het
gebouw
• lift en eigen c.v.
• groot terras, ca. 12 m2
• 2 of 3 slaapkamers
• living 35 tot 50 m2
• badkamer met ligbad en_aparte douche
• huistelefoon aangesloten op videoentree systeem
• prijzen vanaf 179.000,-v.o.n.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Wilhelmina Gesina Stor-Groot
A. Th. Stor
Ellen en Willem
Tamara, Willem
Theo en Esther
M w. S. Groot-Alderlieste
P. Stor
A. Th. Stor-Stolwerk

OOK NAAR MAAT

KOOPRUIL

14 juli 1987
Cort van der Lindenstraat 44
2042 CB Zandvoort
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Elisabeth Gasthuis, Amerikaweg te
Haarlem, alwaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 17 juli
a.s. om 14.30 uur op de Algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort, waarna er gelegenheid is tot condoleren aldaar.
Geen bezoek aan huis.

Aangeboden moderne
pas verbouwde
woonark in
A'dam-Centrum bij
Carré.
Gevraagd 3-k. huisje
of etage (geen flat)
omg. Zandvoort-Zuid
of Centrum.

Kom kijken op de bouwplaats.
Verkoopkantoor aan de J. van Heemskerkstraat tegenover de bouwplaats.
Openingstijden elke maandag, woensdag
en vrijdag van 14.00 -17.00 uur,
zaterdag van 11.00 -15.00 uur.
Of bel Bouwfonds Amsterdam,
tel. (020) 26 72 32 of
Makelaarskantoor H.W. Coster,
tel. (02507)1 5531.

Tel. 02507-13062.

Hoge
beloning

Veel te vroeg is onze allerbeste vriendin van ons
heengegaan

WIL

voor het terugbezorgen of inform.
omtrent verblijfplaats van „Flamme" rode kater vermist sinds 3 juli. Gecast, cyp. tekening,
geen vlooienbandje,
omg. Zandv. Zuid
tel. 13381.

Wij zullen je nooit vergeten
Rob en Miep
en kinderen

14 juli jl. werd van ons weggenomen onze lieve
vriendin

Wffly Stor

nv Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten

isr

3494a

Voor ons is zij onvervangbaar.
Honey en Jim van Amerongen

DE I

OKJM-SHOP

Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan
onze lieve schoonzuster en tante

Corn. Slegersstraat 2c

Barendina Hallebeek-Woudsma

GEOPEND

weduwe van Klaas Johannes Hallebeek
op de leeftijd van 85 jaar.
Amsterdam:
J. F. Fortgens
Hilversum:
D. G. van Werkhoven
S. van Werkhoven-Wood
2116 EL Bentveld, 6 juli 1987
Zandvoortselaan 307
De begrafenis heeft vrijdag 10 juli op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort plaatsgehad.

Aangevraagde bouwvergunningen
111B87
112B87
113B87
114B87
115B87
116B87

Hogeweg 30
Clarastichting
Van Lennepweg 2/18
Schuitengat 77-79
Saxenrodeweg 52-100
Teunisbloemlaan 1

-

Berging-Tuinhuis
26 eengezinswoningen
Dakkapel
Muurdoorbreking
Vernieuwen kozijnen
Wijziging indeling en achtergevel

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar" van Gedeputeerde Staten nodig
zijn.

Na een zeer moedig gedragen lijden, is na een
werkzaam leven van ons heengegaan mijn lieve
man, onze vader en opa

Verleende bouwvergunningen

Cornelis Molenaar

69B87
78B87
70B87
91B87
72B87
45B87
62B87
74B87
65B87
43B87

op de leeftijd van 66 jaar.
J. T. Molenaar-van Bork
Kees
Rob
Annemieke en Abdul
Astrid
en kleinkinderen
2041 NC Zandvaart, 11 juli 1987
A. J. van der Moolenstraat 33
De crematie heeft woensdag 15 juli in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld plaatsgevonden.

-

B. Engelbertstraat 7
Van Leeuwenhoekstraat 1
Prof. Zeemanstraat 27
Lorentzstraat 12
Zeestraat 44
Dr. C. A. Gerkestraat 24
Stationsplein 17
Thorbeckestraat 18
Fr. Zwaanstraat 82
Zeestraat 57

Tuinmuur
Uitbreiding van woning
Afscheiding en windscherm
Dakkapel
Wijzigen voorgevelraam
Tuinhuisje + tuinafscheiding
Wijzigen balconhek
Garagedeur
Dakkapel
Dakkapellen

Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende kapvergunningen
Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van

Helen Halderman-Looman
Wij verliezen in haar een gewaardeerde en geliefde collega.
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden,
die wij in deze periode veel sterkte toewensen.
Bestuur en Medewerkers
Openbare Bibliotheek
Zandvoort
Zandvoort 9 juli 1987

l

Duindoornlaan 33

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA, Zandvoort.
16 juli 1987

Noordhollands
Philharmonisch Orkest

S. Kemper-van Raffen
in de leeftijd van 78 jaar.
Zandvoort, 9 juli 1987
A. Kemper
L. Kemper
De begrafenis heeft dinsdag 14 juli op de algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

DAG EN NACHT VERZORGING

Fa. Gansner & Co.

18 juli tot 6 augustus
Waarnemers:
huisartsen Drenth en Zwerver

Energiek MEDEWERKER
m/v gevr. voor
administratieve en magazijnwerkzaamheden
LEAO-, MAVO- of
gelijkwaardig nivo

gewenst. Spil. richten
aan Arie Citroen BV,
Hofdijkstr. 22,
Zandvoort.
02507-18991/15374.
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Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:
Vraag de gratis
Seizoenbrochure 1987/1988
Telefoon 025 31 92 48
of Antwoordnummer 1871
2000WC Haarlem

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Vrijdag en zaterdag:
Bienenstich
Vanaf dinsdag:
Fruttlibrot

Echte Bakker Balk

1 Kiio FILETROLLADE

Hogeweg 28

11,95

500 gr. BIEFSTUK

TARTAAR

Tel. 02507-13278

• een Natura- .
uitvaartovereenkomst

/

ECHT ZWITSERS... JE PROEFT'T!

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

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht ||öör:
* inschrijvingen
» Uitvaartverzekering

AFWEZIG van

tel. 02507-15351

Voor al uw kleurvolle geluidsapparatuur

DAG en NACHT bereikbaar

':

huisarts

Hierbij willen wij onze kinderen, kleinkinderen, zusters,
schoonzuster, zwager, neven en nichten, vrienden en
kennissen, hartelijk danken voor de vele kado's, bloemstukken en kaarten die wij mochten ontvangen op ons
45-jarig huwelijksfeest.
Fam. H. Strijder
en C. Strijder-Manting
v. Lennepweg 104

Corn. Slegersstraat 2c, achter het
postkantoor. Tel. 14987

Bëgiafenissen
eiürematies!
'.'•'•' •?$$,'. '^

J. G. ANDERSOM

uitvaartverzorging
kennemerland

dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Onverwachts is van ons heengegaan onze lieve
moeder en oma

Hiermede wil ik allen, doch in het bijzonder dokter R.
Drenth, het wijkverplegingsteam, de gezinszorg en de
fysiotherapeuten, bedanken voor alle hulp en steun
tijdens de ziekte van mijn man H. Terol
E. M. Terol-Wupperich
Pakveidstraat 4

Denneboom

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

P. J. d'HONT

K„O GEHAKT
H.O.H.
150 gr. SALAMI

150 g, GEGRILD
GEHAKT

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort

SOUCHE/WE

Grote Houtsltaol I6f Moafl
Grote Krocht 7. £and\*oort
Houtttiin 5, Hillegom.
Binnenweg 31. Heemstede

2?s
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Stationsplein krijgt een ander gezicht
gebouw heeft. Daarbij bevat elk ge- gebouwen komen twee zeer luxe wo"bouw twee liften.
ningen, de zogenaamde Penthouse^
met een oppervlakte van honderd zesDe appartementen variëren zelf in tig vierkante meter en een terras van
grootte en indeling. Zo zijn er met drie bijna dertig vierkante meter. De penfe
of vier kamers, met prijzen tussen houses variëren in prijs van /404.000jƒ175.000,- en ƒ275.000,-. Elk apparte- tot ƒ427.500,-. De bouw wordt uitgement heeft een groot terras, gelegen op voerd door Bouw- en Aannemingsbe.het westen.
drijf Teerenstra B.V. te Heiloo en moet
Op de bovenste verdieping van beide eind 1988 gereed zijn.
«
Koos Speenhof en Louis Boumeester
stonden er op het toneel.

ZANDVOORT - Het te bouwen 'Residence Monopole' tussen
Stationsplein en Burgemeester Van Alphenstraat zal bestaan
uit twee gebouwen met daartussen een veertien meter brede
passage. Beide gebouwen zullen zeven verdiepingen krijgen,
met een moderne vormgeving. Het Stationsplein krijgt daardoor een totaal ander aanzicht dan het deze eeuw tot nu toe
heeft gehad.
De badgasten die per trein naar
Zandvoort hoeven in de zomer van
1989 niet meer langs een kale vlakte te
lopen om bij het strand te komen. Als
verbinding tussen station en strand
zal dan de - grotendeels - overdekte,
veertien meter brede passage dienen,
gesitueerd tussen de twee appartementengebouwen. De laatste, zichtbare herinnering aan het oude Monopole, de laatste tijd een kale plek tussen
Stationsplein en Burgemeester Van
Alphenstraat, zal dan ook definitief
verdwenen1 zijn. De naam 'Residence
Monopole zal echter wél blijven herinneren aan het oude, uit 1899 stammende concert-etablissement, dat jarenlang het gezicht van het Stationsplein heeft bepaald.
Samen met het 'circus' 'Olympia
Palace', dat later Palais d'Eté werd,
behoorde deze gelegenheid in het begin van deze eeuw tot hét uitgaanscentrum van Zandvoort. Zandvoortse
verenigingen gaven hier hun concer<• De twee nieuwe appartementengebouwen bepalen voor een belangrijk deel het nieuwe 'gezicht' van het Stations- ten of uitvoeringen en bekende artiesplein.
ten uit die tijd, zoals Louis Davids,

VVD krijgt antwoord op vragen over 'kabeltrio'

College staat positief tegenover
plannen voor een lokale omroep
ging van onder andere de plaatselijke overleg te plegen met NV Casema. Als
persmedia, culturele en sportsectoren, reden geeft men, dat de technische realisatie van de programma's van het
'geestelijke en gezondheidszorg.
kabeltrio in eerste instantie een aan• Volgens het College van Burgemees- gelegenheid van deze instelling zelf is,
ter en Wethouders dient bij de realise- terwijl Casema uitsluitend belast is
ring van de plannen met name reke- met de exploitatie van het kabelnet.
ning gehouden te worden met het be'Eerst nadat te zijner tyd de propaalde in de Kabelregeling 1984. De
Omroepwet kent geen mogelijkheden gramma's van het kabeltrio beschikvoor het realiseren van een dergelijke baar komen, zullen wij overleg plegen
activiteit. Wel is een en ander geregeld met de NV Casema, omtrent de daarin de nieuwe Mediawet. De benodigde uit voortvloeiende (financiële) gevolzendvergunning wordt
afgegeven gen voor de exploitatie van het kabeldoor de Minister van WVC, wat uit net. Zoals gebruikelijk zal vervolgens
sluitend plaats kan vinden, nadat de een besluit van de gemeenteraad
gemeenteraad terzake een advies heeft noodzakelijk zijn'. Ook het op dit moment rechtstreeks in contact treden
uitgebracht.
met de Organisatie van Lokale OmDoor de gemeenteraad dient daarbi; roepen in Nederland acht men niet
met name gekeken te worden naar de 'opportuun'.
De plaatselijke WD juicht het pro- representativiteit van de betrokker
'Wij achten het op dit moment niet
ject van harte toe, maar men vraagt instelling. Op grond daarvan kan de
zich af, in hoeverre de gemeentelijke raad bekijken, of er voldoende draag wenselijk, om initiërend op te treden
^verheid kan garanderen, dat de vlak aanwezig is. Bovendien moet het bij het oprichten van het door u ge-Zandvoortse burgerij een objectieve gemeentebestuur, nadat de Mediawet noemde kabeltrio', aldus het college,
berichtgeving wordt gegeven. Zodoen- in werking is getreden, tenminste één dat daarmee duidelijk aangeeft, de
]de verzocht Methorst verduidelijking maal in de vijfjaar aan het Commissa- verdere ontwikkelingen af te wachten.
omtrent de regels, waaraan een plaat- riaat voor de Media advies uit brengen 'Uiteraard zijn wij bereid, om te zijner
selijke omroep moet voldoen. Een over de vraag of de instelling nog vol- tijd, wanneer de plannen zich meer
geconcretiseerd hebben, een dergelijke
vraag was, of de Gemeente zeggen- doet aan de gestelde eisen.
lokale omroep positief te benaderen'.
schap heeft bij het samenstellen van
Burgemeester en wethouders zijn 'gehet wettelijk vereiste draagvlak, de zolet op de kracht van het medium Ragenaamde representatieve verklaring,
dio en TV, zeker voornemens, om de
in verband met de te verzorgen lokale
Eveneens op een vraag van Met- mogelijkheid tot het plegen van voorTV- en radio-uitzendingen. Daarbij
wordt door deze partij gedacht aan een horst antwoordt het college, dat men lichting via een lokale omroep te overzo groot mogelijke vertegenwoordi- het op dit moment weinig zinvol vindt, wegen'.

ZANDVOORT - Het College
van Burgemeester en Wethouders acht het op dit moment
niet wenselijk om richting te
geven bij het oprichten van
het 'Kabeltrio Zandvoort', dat
voornemens is een lokale omroep in het leven te roepen.
.Het college antwoordt dit naar
•aanleiding van vragen, enige
maanden geleden gesteld door
• fractie-voorzitter
Methorst
van de VVD, afdeling Zandvoort. Wel is men bereid, een
dergelijke omroep positief te
benaderen.

Casema

maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.

WEEKENDDIENSTEN

Bioscoop
Dit zou voortduren, tot in 1921 een
einde kwam aan deze gloriejaren toen
een grote brand het gebouw met de
grond gelijk maakte. Maar op de puinhopen verrees al spoedig een nieuw
'Monopole', dat vele jaren als bioscoop
zou fungeren. Zo ook nog na de oorlog,
maar het gebouw kwam later leeg te
staan en raakte in verval. Ten slotte
werd het in 1985 gesloopt.
Op deze plaats zal nu het nieuwe
complex verrijzen. Het linker gebouw,
vanaf het station gezien, bevat in totaal zesentwintig
appartementen,
duizend vierkante meter bedrljfsruimte en een parkeergarage voor de
bewoners. In het rechter zijn tweeëndertig appartementen gepland, eveneens met een parkeergarage die toegankelijk is vanaf dit plein. De garages zijn vanaf de etages te bereiken
met een van de twee liften, die elk

Rekreade organiseert weer Een aangenaam en leerzaam
uitstapje met WV-bustoer C
allerlei kinderactiviteiten
ZANDVOORT - Ook dit jaar is 'Rekreade' weer actief in
Zandvoort, met een uitgebreid, creatief vakantieprogramma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In de loop van de
komende weken zullen de kinderen aan onder andere de
volgende activiteiten mee kunnen doen: speurtochten,
knutselen, zingen, volksdansen, vossenjacht, picknikken,
schilderen, verkleedpartijen en allerlei spelletjes. Voor zowel
Zandvoort-Centrum als voor Zandvoort-Noord zijn er aparte programma's. De toegangsprijs is ƒ l,- per keer.
In Zandvoort-Centrum zullen
de activiteiten plaatsvinden in
het Hervormd Jeugdgebouw, of indien apart aangegeven - op het
Jan Snijerplein. De activiteiten
in Zandvoort-Noord in 't Stekkie,
of - indien aangegeven - bij het
Winkelcentrum Noord, De pro-'
gramma's zijn als volgt:
Zondagavond: .19 juli, 19.15 uur,
volksdansen en een poppenkast-voorstelling, beide op het Snijerplein. Noord: 18.30 uur, volksdansen en poppenkast, Winkelcentrum Noord.
Maandag 20 juli: (in het Jeugdgebouw) Reisvaardig maken (knutselen), van 10.00 tot 12.00 uur, en
het spel Klaraizen, van 15.00 tot
17.00 uur. Noord: (in 't Stekkie)
10.00-12.00 uur, Grote Gnoompjes
Vergadering
(knutselen);
15.00-17.00 uur, Spet-Spat-Sport.
Dinsdag 21 juli: 10.00-12.00 uur,
Het wordt wild in het Westen
(knutselen); 15.00-17.00 uur, Rodeo (spel). Noord: 10.00-12.00 uur,

Gnoompjesleven; 15.00-17.00 uur,
Sprookjesschimmen.
Woensdag 22 juli: 10.00-12.00 uur,
Spoken...?! Spoken...?! (knutselen); 15.00-17.00 uur, Wat hoor ik
daar? (crea-muziekspel). Noord:
10.00-12.00 uur, Gnoompjesgein
(spellen); 15.00-17.00 uur, Receptrace (speurtocht).
Donderdag 23 juli: 10.00-14.00 uur
(brood meenemen), 'Jan van der
Hoek naar Goud op zoek', een toneelspel door zeven acteurs; 19.15
uur, volksdansen en poppenkast
op het Snijerplein. Noord:
10.00-14.00 uur (brood meenemen), Levend Gnoompjesbord,
Feest in Gnoompjesgehucht.
Vrijdag 24 juli: 10.00-12.00 uur,
voorbereiding
matinee;
15.00-17.00 uur, kindermatinee op
het Snijerplein, vertrek hiervoor
vanaf het Jeugdhuis om 14.45
uur. Noord: 10.00-12.00 uur, voorbereiding matinee; 14.15 uur, vertrek vanaf 't Stekkie naar kindermatinee op Snijerplein.

GERUCHT N
GNOOtlPJES-

Guido van" Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
HULPVERLENING: Voor informatie,
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- advies en hulp tel. 17373, op alle werkling, woensdag 10.00-11.00 uur en dagen van 10.30-12.30 uur. SchrifteHUISARTSENPRAKTIJK G.J.J. Mol 19.00-20.30 uur in het politiebureau lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
/ P.C.F. Paardekoper:
Hogeweg.
Voor
dienstdoende
arts:
tel Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
woensdag
11.00-12.00
uur
en L. Davidsstraat. Eerste en derde
15600/15091.
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- woensdag van de maand van
Verdere Inlichtingen omtrent de weg.
17.30-18.30 uur.
weekenddiensten worden verstrekt
vla de telefoonnummers van de huls- BRANDWEER: tel. 12000.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth,
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
CENTRALE POST AMBULANCE- donderdag van de maand 20.00 - 21.00
tel. 13355,
(CPA) KENNEMER- uur. In juli en augustus geen spreekFlleringa, tel. 12181 en Zwerver, tel. VERVOER
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
12499.
uur.
Weekend: 18/19 juli
HUISARTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
Bart van Bergen

NIEUW

TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- TAXI: tel. 12GÜO.
,
arts bellen.
DIENSTENCENTRUM: KoninginneAPOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
H.B.A. Mulder, tel. 13185
3.00 uur door de heer Prits van Veen of
telefonische afspraak. Tel:
WIJKVERPLEGING: Voor informa- na
tie over de dienstdoende wijkverpleeg- 02507-19393
kundige: 023-313233.
BELBUS:
Omdat de sociaal-culturele activiteiVERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine ten in verband met het zomerseizoen
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- tijdelijk gestopt zijn, zal ook de belbus
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. de komende zomermaanden niet rijden. Zo ook niet voor de boodschapDIERENARTS: Mevrouw Dekker, pen-functie.
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
STORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
tel. 17641.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.

Spreekuur wijkfunctionaris

KERKDIENSTEN
Weekend 18/19 juli
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,

Zondag 10.00 uur: Ds. P. van Hall, Pernis
Kindernevendienst en crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND

5 juli t/m 9 augustus geen diensten
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
Noord, ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. ROOMSKATHOLIEKE KERK
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, samenzang
Zondag 11.00 uur: Gebeds/communiedienst, Cel. Meijer, thema: 'Niet te
overhaast, kijk met je hart'.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
donderdag Uitgave Weekmedia BV
Directeur G C Hollander HoofdredacteurJ M Pekelhanng
Kantoor: Gasthuisplem
12 Zandvoort, tel 02507 17166 Postadres
postbus 26,2040 AA
Zandvoort
Kantoor geopend
maandag 13-16 u,
dinsdag 10-13 en 14-16
u , woensdag 9-11 u .
donderdag 10-12 en 13 17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Dorpsstraat 8.
Aalsmeer, tel 02977-28411 Postadres
postbus 264,1430 AG Aalsmeer
Verkoopleider B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12. Zandvoort tel
02507-12066 Postadres postbub 26, 204U
AA Zandvoort
Joan Kurpershoek Redactiechef DickPiet
Abonnementsprijzen: / 11.50 per kwartaal, /
21,00 per half jaar, ƒ 39.95 per jaar Voor"
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers/ 1.Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 0250717166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

NED.CHR1STELIJKE
Diana Veronique, dochter van : Vis- SCHAPSBOND

Geboren:

ser, René en Landaal, Bernardine Arnolde
Nils André Sebastian, zoon van : Feldmann, André en Kuijer, Nina
Olivier Jelmer, zoon van : Annema,
Klaas .Jules en Borkent, Catharina
Johanna Maria Marjon
Overleden:
Reinbergen, Hendrik, oud 63 jaar
Hallebeek geb. Woudsma, Barendina,
oud 85 jaar
Wolff, Josephine Francisca, oud 68
jaar
Looman, Helene Johanna Gerda, oud
47 jaar
Molenaar, Cornelis, oud 66 jaar
Köller, Alfred Peter, oud 44 jaar
Fabriek geb. Groenewout, Lucretia
Henrica, oud 84 jaar
l

GEMEEN-

ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

Vrijwillige Hulpverlening
17373

ZANDVOORT
De
VVV-Zandvoort biedt gedurende de zomermaanden de
mogelijkheid om op woensdagmiddag per bus een rondrit te
maken door de wijde omgeving
van de badplaats. De onlangs
gehouden bustocht, die door de
deelnemers als zeer geslaagd
werd omschreven, gaf een impressie van wat de passagiers
kunnen verwachten.
De grote Ezaco-bus, die weliswaar
nog lang niet vol was, vertrok stipt
half twee. Via Landgoed Elswout ging
het naar Haarlem, waar de Haarlemse
Bloemenmeisjes ter gelegenheid van
deze eerste combinatietoer, de bus
stonden op te wachten. Rozen werden
uitgedeeld, hetgeen het uitstapje een
extra feestelijk tintje gaf.
Na deze korte stop voerde de rit door
het Recreatiegebied Spaarnwoude,
langs het Noordzeekanaal en door het
oude dorp Velsen naar de sluizen. Hier
werd even halt gehouden, zodat de
passagiers een frisse neus konden halen en de grote zeeschepen eens goed
konden bekijken. Het was voor velen
een imposant gezicht, deze kolossen
die aan hun voeten voorbij voeren.

bestaat het zwerfvuil vooral uit: lege
blikjes, plastic bekertjes, sigaren- en
sigarettenverpakkingen, papieren ^akjes, plastic flessen, kartonnen doosjes,
plastic boodschappentassen, glazen
flessen en potten; en schillen van fruit.

In totaal is in 1986 in Zandvoort van
de straat en uit papier- en afvalbakken
ongeveer 350 ton afval opgehaald, te
vergelijken met honderd duizend volle
vuilniszakken. Ruim 20 procent hiervan is van de straat geveegd, geraapt en
geprikt. Permanent, zomer en winter,
zijn acht mensen van de afdeling reiniging hiermee bezig. In de zomer wordt
dit aantal uitgebreid, soms met wel
vier tijdelijke krachten. De afvalbakken in het dorpscentrum worden in het
weekend noodzakelijker wijs tweemaal per dag geleegd. Op het vrije
strand is in het zomerseizoen een aparIn de volgorde van méér naar minder te groep van zes man in de weer, om het

HJ. Koning
overleden
ZANDVOORT - Deze'
week is de alom bekende
Zandvoorter Hendrik Jari
Koning op drieëntachtig-jarige leeftijd overleden.
Koning was bekend ondermeer als ouderling, maar
vooral ook door zijn werkzaamheden in het bedrijf
van zijn vader, Tinus Koning.
Hendrik Jan Koning werd op 30
augustus 1903 geboren en kwam op
ongeveer achtien-jange leeftijd bij
zijn vader in de zaak, samen met
zijn broer Jan Hendrik. Het was
een florerend bedrijf. Van oorsprong was het een timmermans-,
werkplaats, maar op den duurbouwde de familie ook woningen^
waarvoor meestal zelf de tekenin-"
gen werden gemaakt. Van deze té-keningen werd in oktober 1986 nog'
een tentoonstelling ingericht in]
het Cultureel Centrum Zandvoort.
Het werk heeft altijd een belang-'.
rijke plaats ingenomen in het leven
van Hendrik Jan Koning. Dit was
ook de reden, dat hij altijd vrijgezel'
was gebleven, zo stelde hij nog ml
oktober, tijdens een interview voor
deze krant.
De heer Koning is inmiddels m stil-)
te begraven.

De Vrouwen Van Nu vertrekken
vanavond om 18.00 uur per bus vanaf
het Gemeenschaphuis voor een
avondtocht naar het Westbroekpark
te Den Haag. Naar verwachting za"!
men daar ongeveer twintig duizend
bloeiende rozen aantreffen.
':

De bustocht, onder leiding van een
gids, wordt gedurende de maanden juli
en augustus elke woensdagmiddag gehouden. Men vertrekt 's middags om
13.30 uur vanaf het kantoor van de

Na het bezoek aan deze bloemeiv
pracht begeeft men zich richting
Schevemngen om zich nog een uurtje
aan de boulevard te verpozen. DeelnaJme kost J10,- per persoon.
;

Twintig procent van het vuil
ligt naast de afvalbakken

In Zandvoort zijn acht metingen verricht, tweemaal op vier locaties, te weten de Kerkstraat, een toeristische route door het dorp, en op de vrije-strandgebieden noord en zuid. De metingen
wezen aan, dat vijfenzeventig procent
van het daar opgehaalde vuil bestond
uit zwerfvuil. Vooral langs de grote
route door het dorp was de vervuiling
het ergst. Maar liefst 85 procent van
het weggeworpen verpakkingsmateriaal lag daar naast de papierbakken in
plaats van erin. In de Kerkstraat was
dat 57 procent. Op strand stond het er
beter voor. Op het vrije strandgebied
ten noorden van de Rotonde bestond
32 procent van het opgehaalde afval uit
zwerfvuil, terwijl het zuidelijke vrije
strand er het beste afkomt met 30 procent. De percentages zijn gebaseerd op
het gewicht.

VVV-Zandvoort en komt daar om ongeveer 16.30 uur weer terug. De prijs
bedraagt ƒ13,50 inclusief koffie of thge
met cake. Reserveren wordt aanbevo-'
len, maar is, indien er nog plaatsen
vrij zijn, nog mogelijk tot 10.00 uur op
de dag van vertrek. Het telefoonnurômer van het VVV-kantoor is 17947x1

Even later vertrok het gezelschap
om via een schitterende binnenduin-route op Restaurant Brederode aan
te gaan, waar een rustpauze werd gehouden, met koffie of thee naar keuze
en een flinke plak cake. Vervolgens
voerde de route over het Kopje van
Bloemendaal, maar bij de afdaling
kwam men voor een verrassing te
staan. Een grote hijskraan versperde
de weg en er zat voor de bus-chauffeur
niets anders op, dan met de bus het
Kopje opnieuw te beklimmen, zij het
dit keer achterwaarts. De chauffeur
gaf een staaltje van eigen kunnen,
door deze beklimming vlekkeloos uit te
voeren. Hoewel het spannend was,
blijft deze situatie de passagiers normaal gesproken natuurlijk bespaard.
Uiteindelijk kwam men toch op de
Zeeweg uit, waarna het gezelschap
even later, rond half vijf, weer in
Zandvoort arriveerde. Een ervaring
rijker, maar ook veel nieuwe kennis
over onder andere duinbegrazing door
koeien, taludversterking langs de pieren, de Graven van Holland en het
Beleg van Haarlem. Een leerzame,
maar ook aangename middag, waarop
de passagiers kennis konden nemen
van de schoonheid van de Zandvoort
omringende omgeving.

Gemeentereiniging haalde vorig jaar 350 ton straatafval op

ZANDVOORT - Aan de campagne 'Ruim je rommel op. Dat
scheelt een hoop.', uitgevoerd door de industriële producenten
en gebruikers van verpakkingsmateriaal, is een uitgebreid onderzoek vooraf gegaan. Volgens de resultaten hiervan zou een
deel van het geproduceerde zwerfvuil op het vrije strand
BURGERLIJKE STAND KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, groot
voorkomen,
een locatie, waar men zich - in verhouding - vaak
Haarlem
meer
ergert
aan deze vervuiling. Het 'opruim-gedrag' van de
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. E.
Periode:
consument is op strand echter sterker dan in de dorpskern. Op
Bodamer
7 - 13 juli 1987
19.00 uur: Avonddienst, Dhr. A. Holle- het strandgedeelte voor de dorpskern is een en ander echter niet
man
Ondertrouwd:
van toepassing, omdat de strandpachters dagelijks hun eigen
Koper, Bastiaan Theodoor en Schaap, Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bid- gedeelte schoonhouden.
stond
Wilma

• Aan de zeezijde bevatten de appartementen ruime terrassen.

achtergelaten vuil in te zamelen. Een
succesvolle actie, gevolgd door een
structurele aanpak van het probleem,
kan de gemeente dus een fiks bedrag
aan loonkosten schelen.

Irritatie
Op de lijst van meest vervuilde locaties komt het strand landelijk op de
derde plaats, gezamenlijk met parken
en plantsoenen. Alleen bij grote evenementen en in winkelstraten en -centra
i zou méér zwerfvuil achterblijven. Onder andere in de 'vrije natuur', langs
autowegen en in de vrij toegankelijke
recreatie-gebieden wordt minder aangetroffen.
De vervuiling is in tal van andere
plaatsen waarschijnlijk veel groter dan
in Zandvoort, maar toch heeft de Stichting Verpakking en Milieu voor Zandvoort gekozen, met name omdat het
strand één van de 'grootste probleemgebieden' is. Het vrije strand 'scoort
hoog' wat betreft de irritatie aan het
zwerfvuil. In de 'vrije natuur' ergert
men zich hieraan nog het meest, waarschijnlijk omdat het vuil hier ook het
meest opvalt. Als tweede op de lijst
staan parken en plantsoenen, gevolgd
door het strand, op een derde plaats.
De grote hoeveelheden vuil bij evenementen worden makkelijker geaccepteerd, aldus de onderzoekers, omdat
deze eenmalig zijn.
J_

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu J

De actie is met name gericht op cjg
vrije stranden, die de gemeente schoor
moet houden. Het strand voor de pavrl
joens wordt door de pachters zelf opg£
ruimd, wat dagelijks een groot aantai
zakken vol afval oplevert. Men kaj"
deze bij de gemeente achterlaten, maSi
moet hiervoor wel betalen.
.1
De gemeente Zandvoort heeft 'mét
graagte' "ja" gezegd tegen de actie, onV
dat hiermee aan een goede zaak géwerkt wordt, die hopelijk tot resultaat
heeft, ds t de mensen - ook elders - nadenkenoer omgaan met het afval- on
verpakkingsmateriaal De stichting,
waarin zowel producenten van verpafckingen, leveranciers van de grondstqffen, 'vullers' als winkelorgamsatias
zijn vertegenwoordigd, acht het zwerfvuil niet primair een zaak van industrie en handel, maar wil het probleem
ook niet naast zich neerleggen. "Zwerïvuil is anti-reclame voor verpakkmgeji
en daar maken we ons zorgen oveij',
aldus I.B. Warmenhoven, directeüi
van de stichting.
'
Jn.OriQ6llOOP
De gemeente heeft ook voor de Zandvoorters een boodschap. Zo wordt_er
op aangedrongen, dat men zijn eigen
stoep eens wat vaker veegt en het vuil
in een afvalemmer deponeert, en niet
in de goot of een trottoirputje. De horeca-ondernemers wordt verzocht, de
terrassen zoveel mogelijk 's avonds
aan te vegen en het afval met te laten
liggen tot de volgende morgen, als de
veegwagen komt. B;j ijs- en patatverkopers dringt de gemeente erop aan, extra afvalbakken te plaatsen. En met te
vergeten de hondebezitters: "Een vlaggetje in de hoop is feestelijk, maar nog
feestelijker is géén hoop", aldus een
gemeentewoordvoerder. "Ruim je
rommel op, dat scheelt een hondehoop".
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Ik vond mt Ik zocht op te Grote Krocht

fa!-i&;&•%::[ •"'.'. VX-&' ':••;' • • > . < • .

ONTWIKKELEN

••

Met dit zonnige weer
zet u een bloemetje
van ERICA neer.

en
AFDRUKKEN

't Goede eisen, ook als het om een bril
gaat, da's best. En u zult u zeker niet op
glad ijs begeven, door inferieure kwaliteiten te kiezen of (al achterhaalde)
brilmode als mode te accepteren. Blijf
maar bij ons, die steeds mode-bij
blijven.

van dinsdag t/m zaterdag

HERMAN HARMS

Aïca

(ShoE-bïzs)

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SERVICE

OPTIEK SLINGER

Grote Krocht 24 - Zandvoort

gedipl. oogmeetkundige
o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

GROTE KROCHT 22 • ZANDVOORT

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

Grote Krocht 26
tel. 13529

Kwekerij P. van KLEEFF

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

T.k.
8EACH AND
BOCYSHOP

Het kleinste
winkeltje
met de
meeste
spullen
Nieuw!
Unieke kollektie
tassen.
De Ibiza tanga's
zijn er weer1
Grote
Krocht 20B
t.o.
Albert Heijn.

Tel. 15697
Geopend
dinsd. t/m
zat.
10.00-18.00,
vrijdag
koopavond,
zon. en ma.
13.00-18.00

Prindle 6
Catamaran '82

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Div. extra's

Prijs ƒ 7.650,-

DE WIT VERHUIZINGEN

van echt teakhout, fabr. Barlow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.
vanaf 520,--

Te huur per 1 aug.

voor 1 net
pers., app.,
best. uit woonslaapk.,
keukentje, mooie badk.
en toilet. Hr. ƒ 600,-p.m.
all-in + mnd. borgsom.

Inl.: 02507-18527
na 18.00 uur.

Corn. Slegersstraat 2c

GEOPEND
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het
postkantoor. Tel. 14987

De allerlaatste Philips CD-set 750,-

Sorry Hans,
Maar Sfef heeft
gewonnen!
(GraacO

P.Reus
„V/s en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel, 16204
uw traiteur en visspecialist
Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

UIT ONZE KEUKEN
heerlijke visburger van
kabeljauwfilet
fijn gekruid 5 halen 4 betalen
TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Zomerplanten

tuinbanken

Tel. 14460

DE WWI\%^

Asn

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

Vlijtige Lies, Petunia's, Afrikanen,
Begonia, e.d.
Plantenbakken-opgevulde bloembakken

tabernal sinds lass

[RKB1DE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

FILMPOSTERS
Zijlweg 2 - Overveen
Na 18 uur. Peter D.
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein.
Tel. 14534.
GARNALENNET(KRO)
met pak te huur, h.o.h
Tel. 12325.

DIV. BLOEMBAKKEN
ROODSTEEN
GRIEKS AARDEWERK

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

Rechtstreekse import uil
USA: topkwaliteit naturest

waterbedden

Gevr. KAMERMEISJE.
Hotel Arosa, Hogeweg 48.
Tel. 12595.

* Ik mis Pippeloentje zo! Mai
Buwalda, 2 jr. Nog bedankt:
Hetty, Relinde, Nanda, Marjolein, Els, Fenny, Johanne en
alle andere medewerkers.
In Zandvoort heeft ASITO
werk voor part-time schoonmaakmedewerker/ster - en
een meewerkend voorman/
vrouw, gedurende 12 mnd.
p.j. Bel voor inl. ons kantoor:
tel. 02510-36744.
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan,
v.a. 1 augustus. Tel. 12164.
* Mevr. uw sleutels zijn gevonden hoor bij Viva Mode op
de Grote Krocht. Wij passen
er goed op tot u ze komt
halen!
* Onze avondtocht naar Den
Hag is volgeboekt, maar ook
in aug. is er een excursie v.d.
Verg. Vrouwen van Nu. Informatie: tel. 14462.

Gevraagd
Hydr. gestabiliseerd. Geh
compl incl. verw. en ledikant
Glenda
Exclusief
geen ƒ4000, maar slechts
Flinke
Bruidskleding
ƒ 1750. 15 j. fabrieksgarantie.
Telefoon: 020-227.494;
Cocktailkleding
vakantiehulp
na 18 uur: 02290-37151.
Avondkleding
* Sportieve jeugd (van 7 tot
voor de
T.k. in redel. st. verk. OPEL 77 jaar) kunt u vinden bij de
v. Woustraat 42
ASCONA, bj. '76, pr. n.o.t.k. Zandvoortse Volleybalverenivisverkoop
Amsterdam
APK-gek. Tel. 02507-18403.
ging Sporting OSS. Tel
Tel. 020-620731
Tel. 17611
* T.k. vloerkleed, 2x2.70 02507-13204/17155.
ƒ 75; aquarium, compl., ƒ 125
* Help de Polen. Stuur eens
paarse opoef iets ƒ 35; honde
een voedselpakket! Geen
mand ƒ25. Tel. 17862
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* T.k. voor kenners traploos
SUCCESVOLLE KLEINE
verstelbare relaxfauteuil, en
* Het Centrum voor vrijw.
ADVERTENTIES VOOR DE
kei Airion doek, elastisch op
hulpverl. vraagt mensen die
gehangen, van Lafuma, als Videotheek 'Dombo' enige uren p.w. beschikbaar
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Corn.Slegersstraat 2B
nieuw, ƒ 150. Tel. 12314.
hebben om boodschappen te
Tel. 02507-12070
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- * T.k. weg. overcomplee
doen. Tel. 17373.
1
film
ƒ
5lf
7,50
p.d.
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- nwe koelkast (tafelmodel)
Hillegom-Antiek
5
films
ƒ
25
p.week
grootten.
nog 11 mnd. garantie, v
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
Vijf toonzalen leefbare meub.
Verhuur movie-boxen.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis ƒ340, nu ƒ 190. Tel. 12028.
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
in alle stijlen, ook Mechels en • Reflectanten op advertenMicro's op de pagina „MICRO'S".
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huties onder nummer gelieven
* T.k. weg vertrek onder
Henry II. Laagste prijzen!
welijk, geboorte of andere familieberichten.
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
ervoor
te
zorgen
dat
het
numschuifbed + 2 matrassen
Leidsestraat 122. Dag. tel.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
mer
m
de
Imker-bovenhoek
/75;elektr. fornuis ƒ 135 Tel
02520-20993. Koopavond.
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarSluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
op de envelop staat vermeld
02159-41453.
voor slechts ƒ25,- exol. 6% BTW.
* Hoge bel. v.h. terugbez. of en dat de brief geadresseerd
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of T.k a. CHINON CE-3 Memo
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
int. omtr. verbl.pl. van Flam- wordt aan: Centrale Order02977-28411 of afgeven of zenden aan:
tron body, Chinon 55 mm pb * Te koop 2-pers. bed,
telefoon 02977-28411.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- jectief, Revue 35 motordrive 140x200, incl. goede matras, me, rode kater, verm. sinds 3 afd. Weekmedia, Postbus
juli, gecast., cyp. tek., geen 122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voort.
2 teleconverters,
Philips ƒ 150; droogkap met stand vl.bnd,omg.Zandv.-Z. 13381. voorkomt vertraging in de be• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
staafflitser, aluminium foto ƒ25. Tel. 02507-13263.
handeling.
1430 AG Aalsmeer.
koffer. Alles in een koop * Te koop 2x 1-pers. bedden
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
ƒ600. Tel. 19555.
+ matrassen, prijs ƒ 150. Tel.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg13098.
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- TUINMAN HEEFT NU TIJD
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, voor al uw tuin-, straat- en/o Te koop aangeboden BMW
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer hekwerk. Tevens levering alle 318i, bouwjaar 1981, kleur
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- materialen. Vraag vrijbl. prijs brons. Vraagprijs ƒ 11.500,
Tel. 02507-19522.
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De opgave. Tel. 023-327867.
Voor al uw
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins* Te koop d.bruin eiken
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
inlijstwerk
wandmeubel, 3.35 m; ronde
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter.
eethoek m. 4 stoelen; k.waKunst en Antiekhandel
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
gen m. rieten bak, z.g.a.n.
,,West-Nederland"
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieTel. 14465, na 18 uur.
Tel.
16551
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoTe koop DODGE BEEP, 4x4,
Ook
gevestigd
op
de
„Zand
ren verkriigbaar.
'62, kent. '80, i.z.g.st. Tel. Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisVoorbeeld:
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening voortse Antiekmarkt", Dorps 02507-18108
plein 2. Dagelijks geopend.
raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
•* T e k o o p b r u i d s l a p o n
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
mt
3 8 ; •n o d . s a 1 o n t a e
;
euk e
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummer VOOR BODEMPRIJS ONZE * Te koop driewieler, in pri- sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
r i e t en s t oe 1 •
1 e 1 0 2 0 - 111 .
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè FLAT a.d. Hogeweg, o.a. wit ma slaat, prijs ƒ 15. Tel. oppas gevraagd.
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor worc te plavuizen vloer. Weg aan 17301.
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
ƒ 2,50 in rekening gebracht.
koop nw huis, nu ƒ 107.000 TE KOOP GEVRAAGD IN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- Tel. 023-243200.
ZANDVOORT-ZUID tussen Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor * Wegens vertrek aangeb nu en voorjaar '88: ROYAAL iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
bezorgklachten), of zenden aan:
grenen wandkast, 2x80 cm WOONHUIS (na-oorlogs), 4 Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
WORDEN OPGEGEVEN.
sl.kamers,
tuin
en
garage.
Br.
ƒ165;
grenen
eethoek
ƒ95
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
o.
nr.
798-75318
bur.v.d.
blad.
Tel.
02159-41453.
Postbus 122,
voorbeeld aangeeft.
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
1000 AC Amsterdam.
* Wie kan mijn brommer na *• Te koop grasmaaier ƒ 25.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- kijken7 Tegen beloning Tel Tel. 17701.
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- 16174.
Te koop KEUKENWERKrokaart.
WONINGRUIL Aangeb.: gr BLAD, 1.92 br., met rvs spoel5-kam eengez.hoekh. m bak, witte onder- en bovenc.v., tuin zuid, schuur enz. kast, geiser, koelkast met 4rust. str., Haarlem-Meerwijk pits gasstel. In één koop
Gratis
Gevr.: 3-kamerwoonr. in ƒ700. Tel. 14113.
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel TE KOOP OF TE HUUR
Woninggids van Zandvoort
voor 11 uur- 023-330085.
GEVR. garage of schuur, pr.
* T.k. 3 nieuwe surfzeilen, ' n.o.t k , in geh. dorp accoord.
2
4 7 m ,1 stand., 5.6 Tel. 15662, liefst 's avonds.
CElLT E makelaars o.g.
jEÏI all-round,
m2; kinderzeil, 3.8 m2, ƒ 35 p * Te koop palissander kleur
st. Niet doorgelat. Brederode 2-drs linnenkast, nachtkastje
Tel. 02507-12614
straat 138
+ secrétaire. Tel. 12658.
* T.k aangeb. grenen bank * Te koop schoolboeken
stel, 3+1 + 1 +• tafel, ƒ145 Gertenbach MAVO, klas 2,
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
BOUWBEDRIJF BREBO
teenerbureau ƒ 55. Tel. 02159 Engels, gesch., Frans, hanv a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 voor al uw verbouwingen.
delsk., Duits. Tel. 14786.
per week Corn Slegersstr Tevens wit-, schilder- en be- 41453
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
2b, tel 02507-12070
hangwerk. Vraag vrijbl. pnjs- * T.k. gr. rubberboot; gr. pa * Tijd over? Bel het Centrum
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
opgave Tel. 023-371790.
rasol; div. luxaflex; 2 d.bood voor vrijwillige hulpverlening.
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
ALU-LADDERS
dezelfde week op donderdag.
schapfietsen; 1 kl. herenfiets Dagelijks tussen 10.30-12.30
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Fabrieksprijzen
BROODJE BURGER:
bolderwagen. Pr. n.o.t.k. Tel uur. Tel. 17373.
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
met kortingen tot 50%.
SNIKHEET DE BESTE EN
02507-17421.
Naam:
3 jaar garantie.
IJSKOUD DE LEKKERSTE!
Timmerbedrijf
BIJV 8 mtr vanaf ƒ259.
T.k. half PERZ. KATERTJES
BROODJE BURGER
Of afgeven bij:
Bel voor vrijblijvende
l> m
kleur grijs.
R.
F. Lammers
Adres:
Schoolstraat 4
demonstratie aan huis.
Tel. 02507-15772.
voor al uw timmer- en onderl
t*
Tel.
18789
INTERAL LADDERS B.V.
* T.k. Husqvarna Regina houdswerk. Tel. 023-364168,
Telefoon:
l
Tel 072-612262 of
GEOPEND
Kantoor
Zandvoorts
Nieuwsblad
fornuis, 380 v, geh b.g.g. 023-381378.
01711-10016
van 11 tot 1 uur 's nachts. elektr.
Gasthuisplein 12
compl. m. vleespen, grill enz. * T.k. 2-persoons bed,
Weekend
tot
3
uur
's
nachts.
Postcode:
Plaats:
* Bolderwagen te koop geallerduurste uitvoering, ƒ 275 1.90x1.40, met matras. Tel.
2041 JM Zandvoort
Dinsdag gesloten.
vraagd Tel 18178.
Tel. 02507-18799.
17903.
.J
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Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,

Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gaslhuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort
Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort
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l jfiHC-teams kunnen tevreden de zomerstop in gaan

Amazone behaalt reeks overwinningen

l IjZandvoortse softbalteams geven
tegenstanders geen enkele kans

Veertien-jarige Alexandra gaat een
veelbelovende toekomst tegemoet

ZHC heren en men was dan ook beOp het drukke programma van ae
nieuwd of zij het goede voorbeeld van ZHC heren stond direct de volgende
hun clubgenotes zouden volgen. Er dag alweer nog een uitwedstrijd, dit
was echter één handicap. De heren , maal tegen TZB. Ook van deze tegenmoesten hun uitwedstrijd tegen Ter- stander hadden de Zandvoorters in het
rasvogels onder kunstlicht spelen, iets verleden al eens gewonnen, zij het met
wat zij niet gewend waren. Daarom een krappe voorsprong. Kort na aantoog men al ruim van tevoren naar het vang werd het al duidelijk dat het een
terrein van de gastheren, om zodoende spannende strijd zou worden, vooral
goed ingespeeld aan de strijd te kun- omdat beide ploegen al snel aan scoren
nen beginnen. Dit wierp al in het begin toekwamen. De Zandvoorters sleepten
duidelijk zijn vruchten af. De Zand- twee punten uit de eerste inning, de
Het lot van TYBB leek bezegeld, voorters vertoonden uitstekend spel gastheren één punt.
toen de Zandvoortse speelsters Yolan- en kwamen daardoor al in de eerste
da Dekker, Leonie Porton en Olivia slagbeurt op een riante voorsprong van
Flanders in de derde inning voor een
verrassend mooi dubbelspel zorgden.
Daar bleef het niet bij, want ZHC was
Toen de Terrasvogels eindelijk aan goed op dreef en het leek of de ploeg
De slagkracht van de dames was formi- slag waren, stonden zij tegen een ono- nog steeds warm was gedraaid van de
dabel. De genadeslag werd uiteindelijk verbrugbare achterstand aan te kijken. vorige dag. Maar eerst moest TZB afgeuitgedeeld door een homerun van An- De gastheren sputterden nog wat te- stopt worden. En dat lukte ook, want
nemiek van der Meulen en drie honk- gen, maar veel hielp dit niet. Daar zorg- dankzij het goede werpen van Tjeerd
slagen van Olivia Flanders en Margreet de onder andere de Zandvoortse derde Buijs en het uitstekende verdedigende
Stam. Zo kon na een strijd, waarin de honkman Henri van Elk wel voor, met werk van onder andere tweede honkZandvoortse dames zich van hun beste name door twee gave vangballen. Ter- man Martin Peschar en korte stop
kant hadden laten zien, in de boeken rasvogels kreeg zo geen kans in zijn Paul Citroen, kwam TZB niet verder
een schitterende 17-5 overwinning op- ritme te komen en moest ZHC zodoen- dan vijf punten.
de mét de punten op zak zien vertrekgetekend worden.
ken. De heren hadden het voorbeeld l ZHC liep, eenmaal aan slag, snel uit
Donderdags was het de beurt aan de van het dames-team goed opgevolgd. ' naar een grote voorsprong. Vooral
dankzij goede honkslagen van onder
andere Paul Mulder en Ronald Zaadnoordijk. Een en ander resulteerde in
een schitterende 15-5 eindoverwinning
van de Zandvoorters, waardoor de heren twee uitwedstrijden op rij op hun
staat van dienst konden bijschrijven.
Het team staat nu op een mooie tweede
plaats in de competitie, met ondermeer nog een thuiswedstrijd tegen
koploper PSC '74 voor de boeg. In verband met de zomerstop tot halverwege
augustus, zal deze wedstrijd pas over
enkele weken gespeeld worden.

:-! ZANDVOORT - Het Zandvoortse heren-softbalteam van ZHC
?had vorige week een druk programma. Maar liefst twee uitwed-*'Strijden op twee achtereenvolgende dagen moesten er gespeeld
tvworden. Al in de eerste wedstrijd, afgelopen donderdag, bleken
~'de heren tegen Terrasvogels goed op dreef en ook vrijdag waren
;- de prestaties tegen TZB niet mis te verstaan. Daarmee volgden
•j/zij het goede voorbeeld van het Dames I team, dat woensdag al
* TYBB, tijdens schitterende weersomstandigheden, 'warm' had
> onthaald.

^/

J

softball

TYBB werd direct al in de eerste
inning met de neus op de feiten gedrukt, want het Dames I team van ZHC
had er veel zin in en bleek goed te
draaien. Vooral Margreet Stam blonk
uit door twee knappe vangballen in
deze inning, terwijl ook Jolande Kuin
het erg goed deed op de 'heuvel'. Op
haar spel konden de TYBB speelsters
alsmaar géén vat krijgen. Konden zij
toch nog de bal slaan, dan werden zij
door de solide verdediging alsnog van
het eerste honk afgehouden. Een nederlaag voor de gasten tekende zich zo
steeds verder af.

Sfeer weer als vanouds bij
twaalfde zwemvier daagse
ZANDVOORT - Dat de animo voor sportieve evenementen nog lang niet uit Zandvoort
'is verdwenen, bleek vorige
week duidelijk. De zwemvierdaagse, die in zwembad De
Duinpan werd gehouden, trok
in totaal bijna zeshonderd deelnemers. In het druk bevolkte
zwembad heerste een gezellige
sfeer.

l

>*•

De kinderen tot een leeftijd van acht
- -jaar trokken dagelijks vol enthousiasme hun vijf baantjes van vijftig meter.
De ouderen moesten elke dag vijfhonderd meter afleggen, tien baantjes dus
in totaal. Al was het af en toe wat frisjes, vooral voor degenen die net uit het
water kwamen, iedereen had er zin in.
Vooral 's morgens waren er veel gezinnen die het water indoken, zodat moeders, vaders en kinderen de zwemafstanden grotendeels gezamenlijk kónden afleggen.
Tussendoor zorgden de Zeeschuimers voor diverse attractieve spelletjes, zoals bijvoorbeeld het achteruit
- _ zwemmen of 'plankhangen', waarbij
men moest proberen, zolang mogelijk
aan de drie meter hoge springplank te
.jlijven hangen. Aan de algemene ver*.• wachting dat de meisjes op dit punt ver
zouden achterblijven bij de jongens,
jwerd duidelijk niet voldaan. Saskia
Harman was op dit punt de glorieuze
^•winnares bij de dames, maar met haar
C 2 minuten en 32,51 seconden bleef zij
• ook de heren ver voor. Overwinnaar in
; deze laatste groep werd Dieter Kenter
l-; met een tijd van l minuut en 50,84 • Een extra huldiging was er voor zowel de jongste deelnemer, de 4-jarige
; seconden.
Kelly Koene, als voor de oudste, de 79-jarige J. Corper.

Gezellig
Alfred Abbenes zorgde voor een uit,_r stekend commentaar rondom de festi.,Tviteiten, wat vrijdag overgenomen zou
_worden door Pieter Joustra, maar deze

ZANDVOORT - Twee truc,. k-evenementen in een maand
',tijd lijkt wat teveel van het goe.-de. De truckraces van afgeloT-pen weekend, nauwelijks vier
j ;,weken na het Truck-star Festival van 14 juni, vond plaats
t ,'voor bijna lege tribunes.
• ; Slechts enkele honderden toe.< schouwers waren op evenement afgekomen. Dit de toch
i *u-wel aanwezige spanning ten
2 spijt.

De jonge Alexandra van Haver heeft in een jaar tijd een ongekend aantal prijzen in de wacht gesleept.
Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - In de gemeente Zandvoort loopt
nog aardig wat jeugdig talent rond. Niet alleen bijvoorbeeld bij de zwemsporters, maar ook bij de jonge
ruiters. Eén van Zandvoorts amazones heeft op
veertien-jarige leeftijd al
een flinke staat van dienst
opgebouwd. De toekomst
van Alexandra van Haver is
dan ook veel belovend.
Alexandra heeft maar één passie: paardrijden. Zij rijdt al vanaf
haar vijfde levensjaar, maar heeft
pas vorig jaar voor het eerst meegedaan met springwedstrijden.
Haar talent toonde zich duidelijk,
toen zij op dat moment als tweede
eindigde, met maar twee seconden achterstand op de winnaar.

zwemmen

j Rond deze activiteiten was er nog
V meer te beleven. Voor de kinderen was
t een groot springkussen geïnstalleerd,
-^waarvan druk gebruik werd gemaakt.
-Een uitstekend spel om weer even
warm te worden. Daarnaast kon er
touwtje getrokken worden en was er
•--ook een ballengooi-kraam. Het Rode
Kruis was aanwezig met een informa. tiestand, evenals een duikersteam.

1

Foto: Berlott

moest verstek laten gaan, omdat hij
vast zat in de file. Deze slot-avond werd
extra feestelijk toen de deelnemers medailles en bloemen kregen uitgereikt.
Extra aandacht was er daarbij voor de
jongste én de oudste deelnemer, de
vier-jarige Kelly Koene en de negenenzeventig-jarige J. Corper.
Het evenement werd besloten met
een ballonnenwedstrijd en de overhandiging van een nieuwe Landrover aan
de Zandvoortse Redding Brigade. Burgemeester Machielsen reikte hiervoor
de sleuteltjes uit aan ere-voorzitter Bi-

senberger, die deze dankbaar in ontvangst nam. Vervolgens werd het in
lakens gehulde voertuig deskundig uitgepakt.
Deze feestelijkheden werden muzikaal begeleid door de foxtrot-achtige
klanken van een bandje, wat ook de
sfeer op het goed bezette terrasje aanzienlijk verhoogde. De gezellige sfeer
stemde directeur Hans Mollerus, die
ook erg blij was met de grote opkomst,
uiterst tevreden. Hij kan dan ook dit
jaar weer terugzien op een zeer geslaagde zwemvierdaagse.

ZANDVOORT - Woensdagmiddag en -avond 22 juli zal het
dorpscentrum weer even ver-'
anderd zijn in een echt parcours, waar waarschijnlijk zo'n
twee honderd wielrenners de
Zandvoortse klinkers onder
zich door zullen jagen. De renners zullen hun rondjes met
een zo groot mogelijke snelheid rijden via de Haltestraat,
waar zich start en finish bevinden, de Louis Davidsstraat,
Prinsesseweg, Koninginneweg
en Kostverlorenstraat. Het
wielergeweld begint met de
start van de 'recreanten' om
17.00 uur. Daarna volgen 'Liefhebbers/Veteranen' om 18.00
uur en de rij wordt gesloten
door de 'Amateurs', die om
19.30 uur starten.

Zij groeide verder m deze sport,
en sindsdien kan het niet op met
haar overwinningenreeks. Dit
jaar haalde zij maar liefst vijf eerste en zeven tweede prijzen op de
onderdelen springen en dressuur.

Schoolbanken
Afgelopen zaterdag nog werd zij
eerste in de dressuur, tijdens wedstnjden in manege De Bokkedoorns. In een 'veld' van acht deelnemers veroverde zij de eerste
plaats in de Rubriek BI, met in
totaal 118 punten. Ook de zondag
daarvoor werd zij tijdens de jubileumkampioenschappen op Marienweide te Vogelenzang eveneens eerste m Rubriek BI, op het
onderdeel springen. Daarbij was
zij op één na de jongste deelne
mer, terwijl de oudste eenenvijftig
jaar was

Wielerspektakel in dorpskern
Van de zijde van de wielrenners is er
elk jaar veel belangstelling voor de
Ronde van Zandvoort en ook dit jaar is
de amateurklasse weer vol. Méér dan
de toegestane honderd wielrenners
hadden zich hiervoor aangemeld, aldus Peter Versteege van de gelijknamige wielersportzaak aan de Haltestraat.
Versteege organiseert dit evenement,
met medewerking van H.S.V. De Kampioen uit Haarlem, onder auspiciën
van de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie.

de Zandvporter Jaco Versteege, die in
1986 nog deelnam bij de junioren,
wordt het zijn debuut in de amateurklasse.
Naast de Amateurs zijn er de
klassen Liefhebbers/Veteranen en Recreanten, die respectievelijk vijftig en
veertig kilometer over het parcours
van 1200 meter moeten afleggen. Hiervoor kunnen zich bij Wielersport Peter
Versteege nog wielrenners inschrijven.

De recreanten strijden om bekers,
terwijl bij beide andere klassen geldOnder de inschrijvingen voor de orijzen zijn te verdienen Tussendoor
amateurklasse zijn ook dit jaar uiter- zal er echter regelmatig flink gesprint
aard weer een aantal bekende namen worden, om in aanmerking te komen
en ook uit Zandvoort zullen er weder- TOor een van de premies De strijd om
om renners meerijden over de afstand deze prijzen geeft de koers een extra
van ongeveer honderd kilometer. Voor lantrekkelijk karakter. Ook is de 'lei-

Om de prijzen uit te reiken, is dit jaar
een extra mooie Ronde-Miss aangetrokken, Silvia Smits uit Haarlem, die
bij een aantal Zandvoorters wel bekend zal zijn. Silvia werkt namelijk bij
de Rabo-bank aan de Grote Krocht, die
mede-sponsor is. De andere sponsors
van het evenement zijn dit jaar Wieiersport Peter Versteege, een flink aantal
andere Zandvoortse ondernemers en
Casino Zandvoort.

Zandvoortse 'kortebaan' blijft spannend
ZANDVOORT - Vrijdag viel
er weer veel spanning te beleven in de Zeestraat. Dertig pikeurs en hun dravers hadden
zich aangemeld voor de traditionele Zandvoortse kortebaandraverij, die dit jaar voor
de twaalfde keer werd gehouden. Als vanouds waren er ook
nu weer enkele duizenden bezoekers op afgekomen, maar in

totaal zelfs nog meer dan vorig
jaar. Het evenement voldeed
aan de verwachtingen en werd
een boeiend en spannend spektakel.
Er werd ook dit jaar weer veelvuldig
gebruik gemaakt, om op een of meerdere paarden te wedden. Voor de toeschouwers die zich hieraan hadden gewaagd, bracht dit veel spanning met
zich mee. Nauwlettend, met de deelnemerslijst in de hand, volgde men dan

ook de verrichtingen van de diverse
combinaties. 'Op uw plaatsen' klonk
het telkens weer, en de dravers stoven
naar voren, op weg naar de finish ter
hoogte van hotel Keur Men hield zijn
adem in, maar kon zich moeilijk stil
houden, als zijn favoriet het nét met
haalde. Door de anderen werden de
uitslagen nauwkeurig bijgehouden op
de lijst
Onder de toeschouwers waren een
flink aantal Zandvoorters, maar het
evenement genoot evenals vorige jaren

ook grote belangstelling van draverij
liefhebbers van buitenaf. Vooral uit
het noorden van Noord-Holland, waar
deze sport erg geliefd is.
Het bleef tot het eind toe een spannende strijd in de met zand bedekte
Zeestraat, al werd Zandvoorter Joop
van Dam met de zesjarige Ylona D al m
de tweede omloop uitgeschakeld Ge
lukkiger was pikeur Wim Swart, die
met de negen-jarige Useful Prince door
een fraaie overwinning in de vijfde en
beslissende omloop op Jan Wagenaar,
met de vier-jango Alljay Hanover, de
hoofdprijs voor zich opeiste. Daarmee
won hij voor zichzelf de eerste-prijs
beker, de wisselbaker en enkele erepnjzen, en voor eigenaresse Schilder
de Grote Prijs van de ABN, een bedrag
van /3750,Een beker en ereprijzen waren er
ook voor Wagenaar, die daarbij voor de
eigenaar van Alljay Hanover, de stal
Volann, een bedrag van /2000,- in de
wacht sleepte Derde werd pikeur
Ruud Pools met Wio van de Lente, van
eigenaar Van Rheenen, vierde pikeur
Hartman met Vera Westlandia van eigcnaar Kmjn Geldprijzen waren er
voor de eigenaars van de acht hoogst
geplaatste paarden

Pony

• De geroutineerde pikeurs reden met hun dravers vaak een 'nek-aan-nek' race.

Tweede werd Kees Zandbergen, eveneens een Scania-rijder, die ook op de
ZANDVOORT - Sportschool
tweede plaats in het klassement stond. A.P.A.F.A. organiseert ook dit
De volle winst ging naar Jan van Holjaar weer een zomerlooptrailand.
Het programma werd afgewisseld
met komisch aandoende wedstrijden
met oude Citroen 2CV's, Squadra Bianca's en Ascona's, met daarnaast nog
enkele heats in de autocross-klasse. Ui• sPanning volop bij de truck-races, maar meer dan enkele honderden teraard viel hier wel wat blikschade te
^toeschouwers waren er niet bij.
'betreuren'.

derspnjs' een fel begeerde trof^p Pe1"»
gaat naar de renner, die de meeste keren als eerste de finishlijn passeert. Bij
de sprintjes worden mogelijk snelhe
den bereikt van meer dan vijftig kilo
meter per uur, terwijl het gemiddelde
naar verwachting boven de veertig ligt.
Uitkijken bij oversteken dus.

Kortebaandraverij in de Zeestraat trekt enkele duizenden bezoekers

was, werd er naar hartelust gepasseerd
om vervolgens met grote vaart de bochten in te duiken. Voor de leider in de
Standaardklasse tot 240 pk, de Haarlemse Scania-rijder Sjaak Moser, werd
het het uur van de waarheid, want hij
moest na drie wedstrijden in Jan Luken en de als tweede geklasseerde Gerard Kraay zijn meerderen erkennen
en genoegen nemen met een derde
plaats. Luken behaalde een mooie
zege, gevolgd door DAF-rijder Kraay.
Ook de klassementsleider van de
A-klasse tot 400 pk, Scania-rijder Gerrit Hultink, kon niet alle punten binnenhalen, doordat Wim Burger, die
momenteel tweede staat, hem net voor
bleef. Het zat er blijkbaar niet in zondag, voor de leiders in de klassementen, want ook Scania-rijder Ad van
Koeveringe bracht het in de C-klasse,
de zware 'kanonnen' van meer dan 400
pk, niet verder dan een derde plaats.

Na haar Mavo-opleiding houdt
Alexandra de schoolbanken voortaan voor gezien. Zij gaat zich geheel wijden aan de enige hobby
die zij heeft, omdat zij verder wil
in de paardensport. Gezien haar
talent zal zij dan ook ongetwijfeld
nog veel van zich laten horen.

Woensdag wordt de zevende 'Ronde van Zandvoort' gehouden

Weinig belangstelling
voor veel truck-geweld
Het moest een spectaculaire zesde
ronde worden van het Nederlands
kampioenschap, maar de sfeer was er
niet naar. Toch misten de thuisblijvers
een aantal spannende momenten in de
strijd tussen de imposante trucks.
Want geraced werd er wel, en flink
fanatiek ook nog. Zodra er wat ruimte

Deze successen tonen duidelijk
het grote talent van Alexandra, al
heeft zij de overwinningen natuurlijk mede te danken aan de
goede prestaties van haar twee
paarden Well Done en Grande,
twee Engelse volbloeden van respectievelijk zeven en acht jaar
oud. Alexandra begon haar opleiding op manege Ruckert en krijgt
momenteel in Vogelenzang les
van Arnout Muller, die een grote
naam heeft in ruitersportkrmgen.
Muller is bijvoorbeeld ook commissielid van de Noordhollandse
Ruitersport Vereniging.

ning. Een uitstekende gelegenheid om de conditie tijdens
deze maanden weer eens wat
op te vij zelen.
Het is al weer voor de vierde keer dat
A.F.A.P.A. deze mogelijkheid biedt. Vo-

Foto: Berlott

gebeuren draagt een recreatief karakter.
De trainingen worden gehouden tijdens de periode tot eind augustus, op
de vrijdagavonden. Men kan hiervoor
rig jaar was er zoveel belangstelling, om 19.45 uur terecht bij Tunnel Oost,
dat men het ook dit jaar weer gewenst ingang Duintjesveld. De minimumleefvond, hiermee door te gaan. De trai- tijd voor deelname is 16 jaar.
ning, die onder deskundige begeleiding
wordt gehouden, is gericht op ama
Voor meer inlichtingen kan men
teurs, maar ook op degenen die het eventueel bellen: 16157 of 13115, beide
lopen niet kunnen laten. Dit sportieve na 18.00 uur.

A.F.A.F.A houdt
zomerlooptraining

Kort na de laatste omloop, 's avonds
rond acht uur, werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Hippodrome, Johan Beerepoot en
directeur Deistmg van de Zandvoortse
ABN. Daarvóór verwoordde Beerepoot
eerst nog de gevoelens van het bestuur
van Hippodrome, dat zeer tevreden en
ingenomen was met deze geslaagde
kortebaandravenj. Tot zijn eigen verrassing had Beerepoot zelf de verlote
pony gewonnen, een prachtige, vier
jaar oude merry, halfbloed Arabier, een
zogenaamde vosbles met vier witte
voeten, witte staart en manen. "Niemand gelooft natuurlijk dat dat eerlijk
is gegaan", aldus de glimlachende
voorzitter, waarop hij spontaan aanbood, volgend jaar voor een andere
pony te zorgen, ten behoeve van de
loterij
Daarnaast verklaarde Johan Beerepoot echter dat hij zijn functie zou
neerleggen, omdat deze tijdrovende
taak niet meer te combineren viel met
zijn dagelijkse werkzaamheden.
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Mitsubishi Laneer 1500GLX Automaat:
een leuke ruime gezinsauto
Autonieuws
Door Rein Lepomk

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Techniek

Met het importeren van de eerste Mitsubishi Colt Lanccr begon voor HNF de
zware taak deze opzichtige auto te gaan
verkopen. Het grote voordeel in die tijd
was dat de auto onderde l O mille over de
toonbank ging, maar wij Nederlanders
hadden erg veel moeite met het opvallende model dat de Colt Lanccr toen
had. Buiten de prijs, die ook niet meer Ie
vergelijken valt, is er niets dat nog aan de
oer Lancer doet denken. De huidige
Lancer is een zeer modern ogende auto
met strakke lijnen en een heel solide alwerking, zonder dat hij kaal ot goedkoop
plastic aandoet.
Ook zijn prijs is erg concurrerend wat
mede een oorzaak zal zijn van het goede
scoren in de verkoop. De door mij geteste Lancer is voorzien van een 1.468
cm3 motor die een vermogen levert van
55 kW en via een automatische versnellingsbak de voorwielen aandrijft. De
schakeling van de automaat gaat soepel
zonder klappen of stoten, alleen bi| gebruik van de zogenaamde kick down
(terug schakelen d.m.v. vol gas geven)
begint de motor veel toeren te maken,
gepaard gaande met enig lawaai.
Bij deze automaat miste ik wel een overdrive stand, oftewel een vierde versnelling die het toerental omlaag brengt met
de toch aardig bekende voordelen als
minder lawaai en een nog gunstiger
verbruik bij het rijden op snelwegen en
andere doorgaande wegen. Trouwens
over gebruik gesproken, bij veel stadsritten tijdens de test en niet al te zacht
rijden op de snelwegen, behaalde deze
Lancer automaat een voor mij bijzonder
gunstig verbruik van 12.2 km op l liter
normale en "gelukkig" loodvrije bcnzine. Het is een uitgesproken rustige en
goedmoedige auto. die er absoluut niet
om vraagt er uild of onbenullig mee te
rilden.

Ook de wegligging is prettig licht onderstuurt, wat inhoudt dat de neus (met een
beetje gepiep) naarde buitenkant van de
bocht \\il glijden als het wat te snel naar
de zin van de Lancer gaat, maar na gas
los laten, keert de neus weer het juiste
>>poor in. wat ik een veilige en goede
karaktereigenschap van een auto vind.
Een minpunt voor deze Lancer is dat hij
/onder stuurbckrachtiging wel erg zwaar
stuurt en de bekrachtiging alleen als een
extra leverbaar is. Een compliment verdient de/e Lancer voor de van binnenuit
clectrisch bedienbare linker en rechter
buitenspiogel die geplaatst is naast de
handrem, mijns inzien een erg goede
plaats omdat je normaal kunt blijven
/itten. terwijl je de spiegels afstelt.
Het dashboard is volledig en goed over/jchtelijk. Alleen moet ik wennen aan de
draaiknop voor de ruitenwissers, die als
een puist uit het dashboard komt.

metrische delen neerklapbare achterbank, handig voor het vervoer van langcre spullen en je hebt geen stationcar
nodig. Opgeklapt biedt de bank voldoende zitplaats voor twee passagiers of
drie kinderen.

Dwars voorin geplaatste motor. Voorwielaandrijving.
Motor: Inhoud 1468 cm3. Boring x slag
75,5 x 82. Kompressicverhouding 9,4: l.
Max vermogen 55 kW bij 5500 tpm.
Max koppel 118 Nm bij 3500 tpm.
Afmetingen: Lengte 4210 mm. Breedte
1635 mm. Hoogte 1360 mm. Wielbasis
2380 mm. Spoorbrcedtc voor 1410 mm,
achter 1340 mm. Draaicirkcl 9,8 meter.
Inhoud tank 45 liter.
Gewicht: Leeg gewicht 900 KG. Max
aanhanger gewicht geremd 1000 KG,
ongeremd 400 K.G.
Remmen: Kruislings gescheiden systeem
met tandcm-hoofdrcmsystccm met bekrachtiging, voor schijven achter zelfstellende trommels.
Vering: voor onafhankelijk McPhcrsonsysteem met stabilisatorstang, achter onafhankelijk met progressieve schroefvcren enstabilisatorstang.

Bij de club Q8 service station van f
Petrolium is sinds kort Auto 4 mol
verkrijgbaar in blikjes van 0,33 lite
ciaal geschikt voor gebruik tijde
vakantie.

Lada Samara 1.3
nu ook als Van
Hoe lang de truuk met het grijze kenteken nog op gaat is niet precies bekend.
Dat deze vorm van belasting omzeilen
zijn langste tijd heeft gehad is zeker.
Voor Lada is dit niet een reden om te
wachten tot dit niet meer kan.
Lada brengt nu de Samara l .3 zonder
achterbank maar met een laadvloer en
voldoet aan de wettelijke nonnen
die de overheid van een grijs kenteken
vraagt. De Samara is net zo "compleet"
als het broertje met achterbank, dus ook

Max snelheid 155 km/u. Brandstofverbruik l liter loodvrije normale benzine
op 12.2 km tijdens test.

A MITSUBISHI

Conclusie:
De Mitsubishi Lancer 1500 GLX automaat is een leuk ogende automobiel die
zeer compleet is afgewerkt en erg solide
overkomt. Het grootste nadeel vind ik
dat er standaard geen stuurbekrachtiging
opzit, die wel noodzakelijk is bij de rest
van het goede comfort. Uiteraard is de
Lancer ook zonder automaat te koop,
hetgeen de prestaties ten goede komt. In
het drukke verkeer met veel files vind ik
een automaat een zalige uitvinding, maar
De voorstoelen zijn goed verstelbaar en smaken verschillen. Zijn prijs is zeer
bieden voldoende steun om ontspannen concurrerend, namelijk ƒ 26.945,- incl.
de kilometers af te leggen. Een erg slim- BTW voor deze uitvoering met autome constructie vind ik de in twee assv- maat.

Huid en Haar

biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging
Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.

Verven Wimpers Coupe Knippen
voor dames
en/of
of heren
Wenk- -c
brauwen lur"
Dinsdags gesloten
PASSAGE 20 Tel. 02507-16309

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Geld:
/'26.945,- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van j 440.- tot ƒ 452,- per
jaar.

Samen bijna 120 jr.
Zoeken

3-4 kam.huis
of flat
max. 2e etage, zonn. tuin,
balcon, douche, c.v.
Huur max. ƒ 800,- incl.
per m.
Ook koop mogelijkheden.
Ged. cont. bet. Geen EMM
of Noord
Br. ond. nr. 901273 bur.
v.d. blad.

TA-HWA

Kerkstraat 1.
Tel. 13008
vraagt een

part-time
verkoper/ster
Leeftijd t/m 22 jr.

JAAR
GARANTIE

MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN

HET
CONTACT
MET DE WEG

OKfe?-SHOP

DE l

Corn. Slegersstraat 2c

GEOPEND
dinsdag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur
vrijdag koopavond,
zaterdag 10.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor.
Tel. 14987

Polo,
Derby
Golf,
Jetta

Het adres voor uw reparaties

Passat,
Audi 80
Trans porter
_

Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

Prijzen inclusief BTW

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

(gniinenial
Een blij gezicht
met bloemen
van

HAAL'M VOORDELIG BIJ:

bij Auto Strijder B.V.

BLOEMENHUIS

Burg. van Alphenstraat 102,
Zandvoort. Tel. 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD
VAKMANSCHAP.

J. BLUYS
-

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

Mitsubishi geeft tot 3 jaar
(of 100.000 km) garantie op alle
nieuwe personenauto's en lichte
bedrijfswagens, geleverd vanaf
september 1986. Dat is uniek. En het
geeft de Mitsubishi rijd(st)er - toch al
een zéér tevreden mens - een hoop
prettige zekerheid extra.
Want na het gebruikelijke
eerste garantiejaar gaat Mitsubishi
dus nog twee volle jaren door. Met
een degelijke garantie op de motor,
de aandrijving, de versnellingsbak
en de elektronika. En dat zijn nu juist
de delen die bij elke auto het meest
te lijden hebben. Wilt u nog een
beter bewijs van gestaalde perfektie?
Importeur: Hart Nibbrig & Greeve BV!,
Sassenheim. Tel. 02522 - 66111.

.MITSUBISHI. DE GESTAALDE PERFEKTIF

In Zandvoort heeft ASITO werk voor

FITNESS THUIS!!

part-time
schoonmaak medewerker/ster

Duur? Welnee, onze trainingsapparé
hebben een lange levensduur, lx aansc
fen en u heeft de best denkbare investe
voor uw gezondheid.

en een meewerkend

voorman/vrouw
gedurende 12 mnd. p. jaar.
Bel voor inl. ons kantoor
tel. 02510-36744

b.v. HOME TRAINER
V.a. 249,BUIK TRAINER
135,MULTI TRAINER
1295, •
COMPL. TRAININGSAPP. 398,LANGLAUF TRAINER
498,ROEIMACHINE
V.a. 249, •
Uit voorraad leverbaar en te zien in c
showroom Hoek Spaarne 44

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Slotman &
van den Bos

Door een unieke verpakking pe
liter kan tijdens de vakantiereis c
torolic zonder verspilling worden
vuld. De prijs voor een pakket v;
"bier" blikjes samen bedraagt j
De bekende litcrverpakkingcn
uiteraard bestaan.

WAAR ANDERE GARANTIES OPHOUDEN,
GAAT MITSUBISHI NOG 2 JAAR DOOR!

Prestaties:

De toegankelijkheid van de bagageruimte is voor zware spullen wat moeilijk
door de hoge drempel, maar als je daar
overheen getild hebt biedt hij een grote
en goed bruikbare kofferruimte.

uitgerust met een interval op de rtiitewissers, een ruitewisser met sproeier op
de achterruit, verstelbare hoofdsteunen,
stoffen bekledingen zelfs verlichting onder de motorkap dat handig is als je motorpech in het donker krijgt.
De prijzen van deze Van bedragen
j \ 2.995.- voor de Samara met een vier
versnellingsbak en ƒ 13.795,- voor de
Samara uitgerust met een vijf versnellingsbak. Deze prijzen /.ijn inclusief
BTW.

De auto is voor veel vakantiegang<
favoriet vervoermiddel. Vooral bi
afstanden is het aan te bevelen h(
torolie-niveau regelmatig te contrc
Dan zal blijken dat het niveau n
iets gezakt is. Het verschil tussen \
nimum en het maximum olie-ni\
bij de meeste auto's ongeveer eer
liter. Toevoeging van een halve
dan vaak te veel, zodat een gedee
de olie verloren gaat of een rcstai
terblijft in de verpakking.

ZEGWAARD WATERSPORT SPAARNI

-PERSCOMBINATIE N.V. -

Haarlem. Tel. 023-321534

et Advertentiebedrijf van Perscombinatie N. V., uitveefster van Het
Parool, Trouw, de Volkskrant en
Weekmedia (de nieuws-en huisaan-huisbladen groep), is belast
met alle activiteiten op de advertentiemarkt.
Binnen de afdeling van het Advertentiebedrijf,
die zich voornamelijk bezighoudt met de verkoop van advertentiernogehjkheden ten behoeve van de Weekmedia-uitgaven in Buitenveldert e.o. bestaat een vacature voor een

ADVERTENTIE
VERKOPER/STER
BUITENDIENST
Standplaats Aalsmeer.
De gemiddelde werkweek bedraagt 36 uur.
Voor deze afwisselende, zelfstandige functie
gelden de volgende functie-eisen:
• enige praktische ervaring, bij voorkeur
in de bedrijfstak;
• klantgericht denken en handelen;
• opleiding op M.E.A.O.- H.A.V.O.niveau en bereid vakgerichte cursussen
te volgen:
• in bezit van auto;
• goede contactuele eigenschappen;
• leeftijd minimaal 23 jaar.
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij mevrouw L. Witmer, personeelsfunctionaris, tel.
020-562.2265.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 31 juli
1987 richten aan Perscombinatie N.V., Wibautstraat 148-150,1091 GR Amsterdam, t.a.v.
mevrouw L. Witmer, personeelsfunctionaris,
onder vermelding van LW/87.19.

Te koop gevraagd in Zandvoort

vrijstaand of
hoekhuis

m. mog. tot bouwen van garage
(geen nw.bouw).
Reacties naar H. G. G. Brinkman, Kerkhoflaan 3, 1161 JA Zwanenburg.

CLAUSTHALER
ALCOHOLVRIJ BIER
per 6 flesjes

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

\& mu/t"de (artf er

095

YORK-OPTIEK B/

U vindt bij de Gildeslijler óók 'n interessant wijnassortimenl

COijnhanöel
Oan ÓerjRsen bi>

Wij bezorgen
eventueel ook thuis
Ku,tist,.i,,i 12.1 2042 Jt z,,„d
Tel 025U7 12532

BRILLEN,
OOGMETING &
CONTACTLENZEN
Leidsestraat 32
1017. PB Amsterdam
Tel. 020-233295

Haltestn
2042 LJ Zand'
Tel. 02507-1
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Nostalgisch mijmeren met
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-^*mi*iiiiimmmam*iiim*iimiiiim*mmmirmiim**t*i**mmm*mmmiimm6mmr*rf

ZANDVOORT - Het julinummer van „De Klink", het
orgaan van het Genootschap
„Oud Zandvoort", bood zijn lezers weer eens de gelegenheid
om een uurtje nostalgisch te
gaan mijmeren'. En dat doet
men al gauw bij het bekijken
van een foto van het R.K. Kerkkoor ten tijde van pastoor
Boni. De opname dateert uit
1925 en de reden om deze in het
blad op te nemen was het over-

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

17166

lijden in mei jl. van het laatstlevende en oudste erelid van de
zanggroep, de heer Leo van der
Meij. Met dank aan de heer C.
Versteege plaatste de redactie
de foto als een eerbetoon aan al
degenen die in de loop der jaren als koorleden aan de vieringen hebben meegewerkt.

rende de zomermaanden m de hal van
het raadhuis een tentoonstelling te
houden van bLZittingen van het genootschap Men heeft een en ander
kennelijk m een vlot tempo weten te
realiseren, want iedere woensdag staan
de imposante deuren an het raadhuis
gastvrij opr-n om belangstellenden een
klikje te gunnen in Zandvoorts verleden.

Bestuursleden van het Genootschap
De kostelijke anekdote over het ont „Oud Zandvoort". gekleed m oudstaan van de bijnaam „De Ruifcl" is Zandvoons kostuum, geven tekst en
van de hand van Ton Drommel, en me- uitlos over de in twee royale, door het
vrouw Furth uit de Celciusstraat ont- Frans Hals Museum beschikbaar gehult het raadsel rond de letters ESVO stelde, vitrines tentoongestelde voorop het gevonden flesje waarovei m de werpen Te zien zijn o a. de kap, het
vorige Klink een vraag werd gesteld „kapothoeclje" en het plooi ijzer van de
Haar stiefvader, de heer E Sauveplan legendarische Jans de Kraai, oude fone, had voor de oorlog een garagp en to's, theekopjes met een afbeelding van
verkocht daar vetten en oliën De op liet strand, een badkoets, een door de
lossing van het woordje ESVO is dus Bomschuit Bouwclub gemaakte roeiheel simpel E Sauveplanne Vetten en reddmgbuiot en een aantal ijzers waarmee de bomschuiten vroeger werden
Ohen
gebieeuwd DP aardige gipsen figuurPastooi Voets, archivaris van het tjes als een visloper, een visser met kro
bisdom Haarlem, beschrijft m een en een omroeper met de klink zijn te
amusant artikel hoe dankzij goed sa koop, evenals de bij de ingang liggende
menspel van Dirk van Velsen, kerk- boekjes over het vroegere Zandvoort.
meester voor Zandvoort, en kapelaan
De tentoonstelling is gedurende de
Van Luytelaar van Overveen, het de
Zandvoorters omstreeks 1850 lukte um maanden juli en augustus geopend op
onder het juk van de autoritaire pas- woensdagochtend van 10 tot 12 en
's middags van 2 tot 4 en vormt een
toor Keil vandaan te komen
mooie gelegenheid om eens rond te kijIn het verslag van de begin mei ge- kfcn m di' prachtige hal en mdrukwekhouden ledenvergadering wordt mei kendu raadzaal van het deze maand 75
ding gemaakt van een plan om gedu l aai bestaande raadhuis.

Circus Holiday biedt plezier voor iedereen
'p)eze foto van mevrouw J. Paap is genomen voor de 'Bewaarschool' aan
lé
Dulnweg, met juffrouw Van de Ende (r.) en juffrouw Van Petegem (l.),'
;
ii stamt uit plusminus 1909.
Wet alle leerlingen zijn meer bekend. De volgende leerlingen wel:
Eerste rij: Willem Paap (links), de anderen zijn onbekend.
rweede rij (v.l.n.r.): Sientje Paap (het wat nors kijkende meisje), Beb
Schuiten, Coby (?), onb., Jannetje Paap, onb.
/an de achterste rij zijn alleen de jongens in de witte hemden bekend, de
^eeling Sietsema.

genten raken verzeild in oploopje
- Een tweejintige automobilist, die
verhit was geraakt omij een bekeuring had gen, dreigde zaterdagnacht
•an de betrokken agenten
hoofd van de' romp te
Kort daarop ontstond
iploopje.

politie-ambtenaren zagen hem later
echter weer lopen in de Haltestraat en
wisten hem na een korte achtervolging aan te houden, in verband met
'ambtsbelemmering'.

Man bedreigd met
honkbalknuppel
ZANDVOORT - Een éénendertig-jarige man kwam zondagavond laat langs op het politiebureau, met de mededeling dat hij met een honkbalknuppel en later een mes was
bedreigd.

man was naar buiten gekomen,
r| nj in de gaten kreeg dat er een
erbon werd uitgeschreven. De
le om de bon, vanwege het fout
ren m de Pakveldstraat, esca, toen de agenten hem erop wet zijn auto zou worden weggeDit werd de man medegedeeld,
t hij weigerde zijn voertuig weg
Hij had bij de voetgangersoversteeken. "Ik heb toch al een bon", zo plaats aan het Badhuisplein onenighij.
heid gekregen met een automobilist,
hem bijna omver had gereden. Als
at de man zijn dreigement had die
op deze onstuimige rijwijze had
verd hij aangehouden. De agen- reactie
het slachtoffer een trap gegeven tegen
|idden echter geen auto bij de het voertuig, waardoor een deuk was
aann zij hem snel konden af,,.!, omdat zij te voet waren. Kort ontstaan.
De automobilist had verhaal willen
lëj arrestatie van de auto-eigenaar
,tpnd op straat een oploopje, •waar- halen en zou daarom zijn uitgestapt
jak een vierentwintig-jarige man en op de aangever afgekomen, eerst
[.met deze kwestie ging bemoeien. met een honkbalknuppel, later met
"tón van de agenten sloeg hij de pet een mes. Inmiddels zijn beide partijen
tiet hoofd en de ander gaf hij een gehoord, waarna een proces-verbaal
. JJ )aarna maakte hij dat hij weg- tegen de automobilist werd opge' en verdween in de drukte. De maakt.

JDVOORT - Het Poolse
Harmonia zal aanstaanwederom 'een con•*Seven in de Zandvoortse
:'vormde Kerk aan het
kplein. Vorig jaar nog ge-tjèen slechts klein publiek
e|en schitterend, bijna on?ind hoogstaand optreden
cbze verre oosterburen.
__ 'hden van Harmonia hebben
g< middeld vijf dagen per week te
in een professioneel niveau beat in Nederland waarschijnlijk

ZANDVOORT - Aangenaam
verrast was Willy Brand, die
zich bezighoudt met de creatieve ontspanning van de bewoners van Huis in de Duinen,
toen zij contact zocht met de
leiding van Circus Holiday. De
circusdirectie stelde zonder
meer een aantal gratis toegangsbewijzen ter beschikking.

Lezers die een oude school- of verenigingsfoto ter beschikking willen
stellen voor deze rubriek, wordt verzocht deze af te geven bij het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo spoedig
mogelijk terug, samen met een afdruk op het zelfde formaat als hier
afgedrukt. Voor inlichtingen kan men bellen telefoonnummer 12066 of
17166.

BRIEVENBUS
Kuyken (2)
Geachte redaktie.
Vraagtekens plaatsen bij het opereren van de huidige gemeenteraad zou
een aardige bladvulling zijn. Maar
deze aardigheid valt geheel weg bij de
exercitie, die m de laatste raadsvergadering met betrekking tot Pim Kuyken heeft plaatsgevonden. Exercitie?
Executie is toepasselijker, zij het dat
de CDA-fraktie zich daaraan onttrok.
Maar dat is dan ook het enige dat
waardering verdient.
Terecht heeft dr. J. van Santen in
zijn brief, in het vorige nummer van
dit blad (d.d. 9-7-'87) opgenomen, op
het bedenkelijke van deze aangelegenheid gewezen. Wie de kronkel-redenering in het Haarlems Dagblad van 4
juli van PvdA-fraktievoorzitter Ineke
v.d. Storm heeft gelezen, grijpt hélemaal naar 't hoofd en zal zich afvra
gen wat deze fraktie heeft bezield
Haar geloofwaardigheid, die van de
overige raadsleden (minus CDA) en
niet die van, op grond van zijn integri
teit handelende, Pim Kuyken zijn in
het geding.
Wie in dit verband van verraad
spreekt, althans zich niet realiseert
wat hier aan de orde is, weet gewoon
niet wat in het raadslid-zijn telt.
J.G. Wijnbeek

Winnaars van
Grote Krocht
prijsvraag
ZANDVOORT - Naar aanleiding van de prijsvraag 'De
winkeliers van de Grote
Krocht' die in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 2 juli 1987
werd gepubliceerd, kwamen
tientallen reacties binnen op
het kantoor van deze krant.
Inmiddels heeft de jury een moeilijke - keuze kunnen maken uit de inzendingen.

Het bekende Circus Holiday deed
twee dagen Zandvoort aan en stond
zodoende maandag en dinsdag aan de
kop van de Van Lennepweg opgesteld.
De voorstelling bood een flink aantal
optredens van diverse artiesten en een
rijke sortering dieren, wat het publiek
lovende reacties ontlokte. De voorstelling maandagavond was echter matig
bezet, maar dinsdag waren Zandvoorters en badgasten blijkbaar op andere
gedachten gekomen, want het publiek
stroomde in groter getale toe.

Ook in het Huis in de Duinen was
een aantal bewoners, dat graag de voorstelling wilde zien. Voor sommigen
was de entreeprijs echter een onoverkomelijk bezwaar, reden voor Willy
Brand om contact op te nemen met de
directie van het circus. Het gevolg was
dat er dinsdagmiddag twintig vrijkaartjes klaar lagen. Van een bedankje
wilde de directie echter niets weten,
Vijf goede oplossingen van de foto- omdat men dit een vanzelfsprekend ge-prijsvraag, met daarbij een leuke baar vond ten aanzien van mensen van
aanvulling op 'Hoera naar Parijs....' een eerbiedwaardige leeftijd.
kwamen in aanmerking voor een gratis weekend voor twee personen naar
Blijkbaar gaat men ervan uit dat het
Parijs, met de mogelijkheid om bij de circus voor iedereen is, want ook de
finish van de Tour de France aanwe- badgasten konden dinsdag genieten
zig te zijn. De gelukkige winnaars zijn van een 'sprankelende' show. Vanwege
geworden: de familie S. Zwemmer; S. de hitte maakten enkele circusmedeOerlemans; mevr. T. Hartman-Jan- werkers een uitstapje naar het
mét de olifanten, die even in
sen; B. Honderdos en de familie J. strand
de branding mochten 'poedelen'.
Luijkx, allen uit Zandvoort.

Vorig jaar wekten enkele instrumentalisten nogal wat hilariteit, door
de avond na het optreden enige tijd
'verdwenen' te zijn. Achteraf bleek dat
men een kleine rondtoer langs een
paar Zandvoortse horeca-etablissementen had gehouden, waar men de
aanwezigen tracteerde op een sponondenkbaar is. Niet voor niets heeft taan mini-optreden.
het koor de laatste jaren tal van prijDe koorleden hebben onder andere
zen en onderscheidingen gewonnen.
op deze wijze laten weten, met veel
Harmonia is zestien jaar geleden plezier in Zandvoort op te treden. Een
ontstaan aan de universiteit van Sile- uitstekende garantie dus voor een ook
zie en bestond geheel uit studentenle- uitstekend concert. Het optreden (in
den. Dirigent is momenteel de profes- de Hervormde Kerk) begint om 20.00
sionele Halina Geniewics-Urbas.
uur en de toegang kost ƒ5,-.

Pools 'Harmonia'
staat garant voor
uitstekend concert

We hebben voor
nieuwtjes vo
A.
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Candybars in cocos-, hazelnoot-ofcaramelsmaak.
a 3 stuks 1.75

Vijf races zullen er zondag gehouden
worden, Om 12.00 uur worden er nog
trainingsronden gereden, maar het eigenhjke programma begint om 14.15
uur met de Eace Produktietoerwagens
Groep N. Vervolgens komen in de
baan: Squadra Bianca Cup, Ascona
Cup, Toyota Cup, Formule Ford 2000,
Dunlop 2000, Formule Ford 1600, Pré

Muësli repen. Appel/honing
of vruchtenmix.
3 stuks 1.75

Krokante wafels m melkchocolade. Pakje a 3 stuks
1.75

derlands Autorensport Kampioenschap
DVOORT - De NederAutorensport Vereniging
iseert voor zondag 19 juli
ende ronde om het Neds Autorensport Kampihap. Hier nemen maar
vijftien klassen aan deel.

• Ook de clowns ontbraken natuurlijk niet bij Circus Holiday.

80 en uiteindelijk om 17.15 uur de Supertoerwagens Groep A.
Alle races, die plaatsvinden onder
auspiciën van de KNAC, zullen over
twaalf ronden worden verreden.
De toegangsprijs
voor deze afwisselende racedag bedraagty 10,- per persoon, voor kinderen
tot twaalf jaar ƒ5,-.

:".
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Fijn of grof volkoren
tarwebrood. Gratis
gesneden 2 20/2 40

Gelderse achter hdin
100 gram 220

Vruchtenschnitte met rode bessen,
bramen en bosbessen. 4 50

Zachte puntjes
of bolletjes
Zak a 10 stuks
250
Salami met knoflook fijne of grove eer
veljat cervel-iat met mosterdzaad 3 75

Muscadet Mouchetiere sur Lie
Frisse, witte Lorre wijn 6.50

Formule Ford 2000 klasse is zondag op het circuit vertegenwoordigd,

Extra belegen
Goudse kaas
500 gram 725

EchtWaarVoorJeGeld-
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EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG
Hema Super SR kleurenfilms, met superfijnè
korrel en uitgebalanceerde kleurgradatie,
kunnen eikevergelijking met elkandertopmerk
glansrijk doorstaan.
En onze toch al lage prijzen zijn nu voor de
vakantie extra laag. Kleinbeeld 12opn.5.75
t/m 36 opn. diafilm 11.7 5

Uni herensokken van
katoen/polyamide
In 10 kleuren
Mt 39/42 43/46
390

NU
2 PAAR
VOOR

Mechanische en quartz reiswekkers m div modellen en
kleuren 18 75 25 75

6?5

3r

NU TER KENNISMAKING ALLE FILMS
PER STUK GOEDKOPER
Wattenstaafjes Doosje a
200 stuks 2 50

NU
NU A95
GOEDKOPER 2 VOOR «t.

De originele canvas rugzak
met lederen schoudernemen en met vilt gevoerd.
In zwart, rood of marine
1875

NU

16?5

Schoudertas van echt rundleder met afneembare
schoudernem.80-

NU

67?°

Naadloze nietvoorgevormde
beha van elastisch katoen.
Mt.70-85ABen7585C
12.75

NU

10?5

Voor de kat rundvlees en
hart, vis en tonijn, kip en
kalkoen of rundvlees en
lever Blikje a 400 gram 1.50

NU

l.25

Luxe föhn met 4 warmtestanden 400/600/9007
1300 Watt. Ook geschikt om
het haar mee te stylen.
55-

NU

Aanbiedingen geldig t mi 18 juli 1987

HEMA
Echt Waar VoorJe Geld-

PRETTIGE VAKANTIE
tijdens de
bouwvakvakantie zijn
wij wel geopend.

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2
tel. 15602

ZANDVOORT
t/o Politiebureau

SLAGERIJ
ARBOUW
Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

natu"1

WEEKEND REKLAME

1/2 pond BIEFSTUK
1Vz ons HAM
1 ons GEBR. GEHAKT
1 ons GEBR. ROSBIEF
1 ring LEVERWORST

7,25
2,25
1,15
2,95

Polo Avance Comfort Coupé f20.640,-. U betaalt f 19.140,-.
Uw voordeel fl.500,-. Polo Avance Sportief Coupé f20.435,-.
U betaal» f 19.140,-. Uw voordeel fl.295,-.

Polo Avance Comfort 3-deurs f19.540,-. U betaalt f 18.040,-.
Uw voordeel f 1.500,-. Polo Avance Sportief 3-deurs f 19.535,U betaalt f18.040,-. Uw voordeel f 1.495,-.

Polo Avance Comfort 2-deurs f20.240,-. U beti
Uw voordeel f 1.500,-. Polo Avance Sportief 2-di
U betaalt f18.740,-. Uw voordeel f 1.4?

Wat doe je
als je jarig bent

van 4 ons 1,95 p.stuk
Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin rundvlees
- en natuur varkensvlees

Nu wordt het KASSA voor U
SPAAR ONZE KASSABONNEN
GRATIS

L_

Bij ƒ 100,- kassabonnen
Bij ƒ 200,- kassabonnen
Bij ƒ 300,- kassabonnen

EEN LEVERWORST
Wilt U doorgaan...
1 KILO KIPPEBOUTEN
een ROLLADE van plm. 1 kg.
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Warmtewerend glas.Voorkomt
dat de temperatuur in de auto
al te hoog oploopt.
(Avance Comfortl

,

Analoog klok en dagteller. In
één oogopslag de juiste tijd en
de kilometerstand.
(Avance Comfort]

Hoofdsteunen. Veilig en comfortabel bij lange afstanden.
(Avance Comfort]

Sportstuur. Drie-spaaks, dus
méerhouvastentrefzekerstuurwerk.
(Avance Sportief)

Sportstoelen. Met 'n in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel
voor een optimale zit.
(Avance Sportief]

Achterspoiler. Voor een nog
betere wegligging en uiteraard
sportief uiterlijk (standaard op
de Coupé). (Avance Sportief)

Opbergvakken aan de portieren. Zo krijgt alles zijn eigen
plaats.
(Avance Sportief en Comfort)

Rechter buitenspiegel. Handig
bij het parkeren, veilig bij het
inhalen.
(Avance Sportief en Comfort!

Uitsluitend kassabonnen van: SLAGERIJ ARBOUW
Deze aktie is geldig tot 31 december 1987.

KWARTTRIATHLON

Op 5 september a.s. zal voor de tweede
keer in het recreatieoord HET TWISKE een

kwart-triathlon
HET TWISKE
van start gaan, met medewerking van
Weekmedia, welke bestaat uit:

1 km zwemmen
45 km fietsen en
10 km hardlopen
Deze mini-uitgave van de triathlon speelt zich af in en om het schitterende recreatiegebied HET TWISKE.
Kosten per persoon ƒ 22,50, echter met inlevering van deze bon
ƒ17,50, welk bedrag uiterlijk 15 augustus a.s. ONTVANGEN moet
zijn.
Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving, dooronderstaande bon in te sturen naar:
A. Spils, Mauvestraat 21, 1506 JE Zaandam.
Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.
Maximaal aantal deelnemers 500.
Voor nadere inlichtingen: J. de Boer/J. Brouwer,
02984-4931/1811

Trakteren!

We zijn jarig, dus gaan we trakteren. Met de
Avance. Een exclusieve serie Volkswagens die dit
jaar* alleen hier te koop is daarna nergens meer.
Dit alles ter ere van het feit dat Nederland 40 jaar
Volkswagen rijdt.
Dus als u graag getrakteerd wilt worden,
moet u beslist eens langskomen. Zeker als u geïnteresseerd bent in een Volkswagen. Want met
de Avance kunt u straks over een auto beschikken
die standaard meer in huis heeft dan u gewoonlijk
gewend bent van 'n Volkswagen. En dat terwijl dat

"meer" nauwelijks consequenties heeft voor de prijs.
Neem de Polo Avance. Een auto die verkrijgbaar is in twee uitvoeringen. De Avance Sportief
en de Avance Comfort. Voor de hierboven
afgebeelde accessoires zou u in de eerste versie
(2- en 3-deurs) f2.245,- en in de tweede versie
f 2.250,-moeten betalen. U betaalt slechts
f750,-. Uw voordeel is respectievelijk fl.495,- en
f 1.500,-. Bij de Coupé is dit voordeel voor de Sportief uitvoering f 1.295,- en voor de Comfort f 1.500,-.

U heeft dan een auto die dank;
loze betrouwbaarheid u bovendien t
een geregeld garagebezoek, en u,
jaren, een hoge inruilwaarde garanc
Daar komt nog bij dat, wann
auto inruilt, wij daar tijdelijk 'n extra
prijs voor geven, zonder problemen.,
wagen. Wie anders?
Kom langs bij de Volkswagen
020-867351 voor informatie.

Avance serie. Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt.

Inschrijfformulier kwart-triathlon HET TWISKE
Naam:

m/v

Adres:
Postcode:

Plaats:

Leeftijd:

Telefoon:

Het inschrijfgeld ƒ17,50 heb ik overgemaakt op Rabobankrekenmgnummer 3505131775 (gironr. bank 26.80.53) t.n.v. J.
de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon HET TWISKE.
Ik doe mee op eigen risico.
Handtekening:
Deze bon ingevuld opsturen.

*Zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn vanaf prijzen. Inclusief BTW en katalysator, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

„ Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14É
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Verbaasde omwonenden vinden argumenten 'niet steekhoudend'

Provincie veegt bezwaren tegen open
parkeerterrein Beach Hotel van tafel

>g op de avond verzamelde zich een grote enthousiaste menigte op het Kerkplein, om het optreden van
Brassband van zo dichtbij mogelijk mee te maken.
Foto: Bram stijnen

•opicana Festival trekt
dzenden toeschouwers
'VOORT - Naar schat;en de twintigduizend
iefhebbers verzamelh afgelopen zaterdag
i het centrum van
art voor het tweede
na Festival op rij.
luziekfestivals binnen
weken leek voor deze
een niet te veel van
Ie, want het aantal toesrs was nog groter dan
Midzomernachtfeest.
;ival leverde veel posiacties op, maar toch
jatieve van omwonentijdens het Midzomerfeest
zaterdag al een dweilband
orp om omstanders alvast in
ing te brengen. Het weer was
et echt schitterend, maar
regenachtige dagen in, bleef
inste wél droog. Daardoor
al vrij vroeg behoorlijk wat
p straat waarnemen, met
e Haltestraat, waar de swinelband rond negen uur al
dreef was. De barbecues en
len al opgesteld en men was
;ereed voor de grote drukte,
iet Kerkplein liet Martha's
id niet lang op zich wachten,
trok deze band, die hier enn geleden ook al op trad, veel
Hing van een grootschalig
lat duidelijk genoot van de
de klanken. Een minpuntje
rkplein was echter de opstelen bijouterieënkraam, waaren toe 'geen doorkomen aan'

Milieubureau is het richtgetal daarna
op 85 dB (A) vastgesteld.

Glasscherf
De bewoners van de dorpskern kijken er echter anders tegenaan en gaven opnieuw te kennen dat het woongenot lijdt onder een dergelijk festival.
Op het festival op zich heeft men niets
tegen, maar wel tegen de geluidsoverlast, waarvan blijkbaar wederom sprake was. Volgens hen worden de geluidnormen overschreden maar wordt
hier ook niet tegen opgetreden. Daarnaast klaagde men over overlast doordat er geen toiletwagens stonden opgesteld.

ZANDVOOBT - De bewoners van flatgebouw Santhorst aan de Burgemeester
Van Alphenstraat en van enkele woningen aan de Van Galenstraat hebben geen enkel
bezwaar tegen de bouw van
het Beach Hotel, maar wél tegen de aanleg van het open
parkeerterrein, waarvan zij
veel overlast verwachten. Hun
bezwaren zijn echter door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van de hand gewezen. Dit tot verwondering van
de bewoners, vooral men de argumenten van de Provincie
absoluut niet steekhoudend
vindt. Sommige zou men zelfs
als 'kolder' kunnen omschrijven.

nog steeds dat er aan hun bezwaren
tegemoet wordt gekomen. Tegen de
bouw van het hotel heeft men geen
bezwaar, maar het is juist het parkeerterrein voor honderd vijftig auto's dat
op korte afstand van hun woningen
wordt aangelegd, waarvan men geluid- en stankoverlast verwacht.

plaats moeten maken voor enkele, dieper gelegen garageboxen. Van het dak
van deze boxen, die dus vrijwel tegen
de woningen worden aangebouwd, zou
men gebruik kunnen maken als achterplaatsje. Aan het eind van dit
plaatsje begint dan het - ook hier dieper gelegen - open parkeerterrein.

"Bij een hotel met voornamelijk vakantiegangers kun je verwachten, dat
er de hele dag door, tot in de vroege
uurtjes, gasten komen en gaan, 's
avonds waarschijnlijk wat luidruchtiger dan normaal", aldus de heer Ploegman, plaatsvervangend voorzitter van
de Vereniging van Eigenaren van
Santhorst. "Dat kan bijvoorbeeld veel
lawaai geven, waardoor het woonklimaat voor ons veel onrustiger wordt.
Wij hebben er dan ook van het begin
af aan voor gepleit, dat het parkeerterrein overdekt wordt".

Het bestaande bestemmingsplan
ging ervan uit, dat een parkeerterrein
op deze plek ondergronds moet zijn,
om geluid- en stankoverlast te voorkomen. Parkeren in de openlucht zou
bovendien kostenverhogend werken
voor de reclamanten, vanwege extra
uitgaven voor isolatie en schilderwerk. De Milieudienst van de Provinciale Waterstaat is echter van mening, dat de hinder beperkt wordt door
de toezeggingen van het gemeentebestuur. Deze betreffen een aangepaste
keuze van de verhardingsmatenalen,
de aanleg van een groenstrook van
tien meter, de verdiepte ligging van
het parkeerterrein en de 'eventuele realisering' van een afschermend muurtje. Door deze maatregelen zou de hinder beperkt worden. Zo ook naar het
oordeel van Gedeputeerde Staten, die
daardoor onvoldoende aanleiding aanwezig acht, om een overdekte parkeervoorziening te eisen.

De flatbewoners vrezen ook stankoverlast in en rond hun woningen,
maar vooral ook als zij zich op het
beneden gelegen terras bevinden. Volgens de plannen komt het parkeerterrein op zes meter van dit terras, dat
men zomers vaak gebruikt om buiten
te kunnen zitten. De bezwaren van
overlast gelden ook voor de eigenaren
van de woningen aan de Van Galenstraat, maar voor hen zijn de nieuwe
plannen nog ingrijpender. Zij moeten
hun achtertuinen, eigendom van de
gemeente, prijsgeven omdat deze

De bouw van het Beach-hotel aan de
Burgemeester van Alphenstraat lijkt
niets meer in de weg te staan. Volgens
de projectontwikkelaar zijn er voldoende appartementen verkocht om
te kunnen starten, de provincie heeft
de benodigde verklaring van 'Geen bezwaar' afgegeven en de bouwvergunning van de gemeente is al binnen.
leggen de omwonenden zich niet
Helaas moesten enkelen onder hen Toch
constateren dat een dergelijk muziek- bij de huidige plannen neer en eisen
festijn ook een aantal 'leukerikken'
ADVERTENTIE
aantrekt, dat er een sport van maakt,
glazen tegen de gevels kapot te gooien
of een plastic bekertje met een glasscherf en meer 'ongeregeld' in de brievenbussen aan huis te deponeren.
Daarnaast betreurt men het sterk dat
het tot enkele uren na de optredens
ledere avond geopend tot 22.00 uur
onrustig is in het dorp.
Behalve een korte vechtpartij in de
Haltestraat, waarbij een agent twee
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
loszittende tanden en bloedend tandGrote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
vlees opliep, spreekt de Zandvoortse
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Gemeentepolitie over een rustige en
Haarlem, tel. 023-270850; Beverfiof 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.
geslaagde avond.

HW
15.17
16.03
16.42
17.17
17.49
18.21
18.52
19.22
19.54

Ook de overige argumenten van GS
om de verklaring van Geen Bezwaar
af te geven, zijn volgens de reclamanten niet steekhoudend. Sommige zouden zelfs met 'kolder' aangeduid kunnen worden.

Zie ook pagina 3

DE LEERSHOP

Nieuwe, milieu-actie in Zandvoort

ZANDVOORT - Het Zandvoortse strand staat de laatste
tijd nogal in de belangstelling
voor diverse milieu-acties, en
ook komende week is het weer
raak. Na het bezoek van minister Smit-Kroes, in het kader
van de actie voor een schonere
Noordzee, en na de aankondiging van 'Ruim je rommel op',
enkele weken geleden, zal het
Zandvoortse strand vanaf komende zondag een van de gebieden zijn voor een nieuwe
actie. Deze is genaamd 'Clean
Beaches' en wordt gehouden
op honderd stranden in de EG
landen. Dit in het kader van
het Europees jaar van het milieu.

d'-omstandigheden. De vragen hebben betrekking op de schoonheid van
het strand, de sanitaire voorzieningen,
de veiligheids voorzorgmaatregelen en
de kwaliteit van het zwemwater. Dit
laatste uiteraard vooral om er achter
te komen, in hoeverre het nog prettig
zwemmen is in zee.

ningen, Hoek van Holland, Domburg
en Cadzand.
De resultaten van de enquêtes en
tests worden door een onderzoeksbureau in Parijs verwerkt tot een uitvoerig rapport, dat in oktober of november wordt uitgebracht en ter beschikking gesteld van de landelijke en
plaatselijke overheden. De organisatoren willen hiermee uiteindelijk een
bijdrage leveren aan een beter milieu
voor de badgasten op de stranden van
de EG-landen. De actie is in opdracht
van de Europese Commissie te Brussel
opgezet door een Franse organisatie,
onder toeziend oog van de Foundation
for Environmental Education in Europe.

Daarnaast zal men met wetenschappelijk onderzoek de aandacht
sterk richten op het zeewater. Een onafhankelijk Belgisch instituut, BEUG,
zal gedurende de actieperiode, van 26
juli tot en met l augustus, langs de
kust van heel Europa monsters nemen
van het zwemwater, voor onderzoek
naar het zuurstofgehalte, de bacteriologische waterkwaliteit en de aanwezigheid van zware metalen. Voorts
Voor de enquêtes op het strand
wordt er een visuele test gedaan naar wordt echter nog dringend een aantal
de kleur en de helderheid.
vrijwilligers gezocht. Het is de bedoeling dat de formulieren, met eenvoudige vragen, onder de strandbezoekers
worden rondgedeeld en enkele minuPer land zijn ongeveer acht locaties ten later weer opgehaald. Degenen die
uitgekozen voor het onderzoek, met hier iets voor voelen, kunnen zich opname de populaire badplaatsen. Naast geven bij de Nederlandse coördinator
Zandvoort zijn dat in Nederland Ter- van de actie, Peter van Beek, telefoon
schelling, Texel, Noordwijk, Scheve- 076-210399.

Rapport

Gezellige sfeer tijdens openluchtvismaaltijd

LW
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11.49
1234
0041
01.03
01.24
01.58
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03.16

"Onze gevel is zevenentwintig meter
hoog. Of het lawaai nu van tien of elf
meter beneden je slaapkamer raam
vandaan komt, maakt natuurlijk
niets uit. Hetzelfde geldt voor het 'gekozen verhardingsmateriaal'. Wat
helpt dat tegen startende motoren,
dichtslaande portieren, lachende
mensen of het laden en lossen van
materialen. Het 'eventuele' muurtje
zal wel vijfentwintig meter hoog moeten worden om de geluiden tegen te
houden".

Diverse jacks,
NU 40%
broek en rokken KORTING

nder succes hadden The Maaarlem die op het Raadhuisstaaltje van hun kunnen • Het optreden van deze Tahitiaanse Er zal een enquête gehouden worden
. De muziek uit de zestiger vuurman vormde één van de hoogte- onder ongeveer vijfhonderd strandbeg goed aan, zowel bij jong als punten van het Tropicana Festival.
zoekers, om er achter te komen wat
de optredens op de hoek van
Foto: Bram Stijnen deze gebruikers vinden van de 'bastraat waren tot veler genoe>n men wel constateren. Het
an deze optredens was dit
;oed afgestemd op dat van de
, enkele tientallen meters
waardoor de klanken van
ia niet door elkaar heen klonZANDVOORT - Een hon- 'Voor herhaling vatbaar moet jaar, maar de organisatoren waren
tevreden met de belangstelling.
evenementen-commissie best
r gat veel positieve reacties derdtal liefhebbers was dins- de
De sfeer was er in ieder geval wel, en
;n oud, als 'erg leuk en gezel- dagavond afgekomen op de gedacht hebben', want het fes- niet op de laatste plaats dankzij de
i de organisatoren waren dik openlucht vismaaltijd die tra- tijn staat dit jaar ook voor au- Wurf-vrouwen, die in folkloristische
Door de gemeente werden
kledij enthousiast de bediening veringen gedaan en het bleek ditiegetrouw op het Gasthuis- gustus weer op het program- zorgden. Jaap Kroon had de bereiding
iveau een stuk lager lag dan plein werd gehouden. De ge- ma.
van de maaltijden uitstekend onder
et Midzomerfeest, toen de bakken vis, een lekker glaasje
controle, zodat iedereen al snel na
;al eens overschreden werd. wijn en volop muziek vormden
Even hielden de medewerkers hun aankomst van de kabeljauw-filet,
;en politiewoordvoerder we- de ingrediënten voor een ge- hart
vast dinsdagavond, toen een gro- aardappelsalade en bijbehorende intingen tijdens dit voorlaatste
zwarte wolk het Gasthuisplein flink grediënten kon smullen.
chter aan, dat het niveau slaagde avond. De dreigende te
Het zal weinig gescheeld
r gestreefd werd, 70 dB (A), zwarte regenwolk die rond half verduisterde.
Het bandje De Planty's, bestaande
maar de regen bleef uit. Weienoptredens te laag was ge- zeven boven het dorp hing, hebben,
dat dit de oorzaak was dat er wat uit een groepje van wat oudere, jolige
overleg met het Gewestelijk was dan ook snel vergeten. licht
minder bezoekers waren dan vorig heren, zat al voor aanvang klaar en
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07.32

Maar volgens de omwonenden komt
de groenstrook van tien meter niet
voor op de tekeningen. Mocht deze er
wel komen, dan zou dit met tussen het
parkeerterrein en de flat zijn, omdat
het parkeerterrein op zes meter van de
gevel is gepland. Het argument van de
verdiepte ligging, waarschijnlijk één
meter, 'is eigenlijk een lachertje', aldus
de reclamanten.

00.06
13.07
13.05
13.50
14.26
15.03
15.37

liet zijn vrolijke noten horen, toen de
eerste gasten arriveerden. Het werd
een gemêleerd gezelschap, waarbij een
deel van de echte Zandvoortse kern
niet ontbrak, met daarnaast een vijftigtal toeristische types.

Foto: Beriott

Zandvoorter gered uit brandende flat
ZANDVOORT - Tijdens een
flinke brand in een flat in de
Keesomstraat werden zondagnacht een bewoner en zijn
hond door politie en brandweer gered. De redding kwam
net op tijd, want beide vertoonden reeds verstikkingsverschijnselen.
Bij de politie werd omstreeks drie
uur 's nachts alarm geslagen vanwege
de brand. Bij aankomst bij de flat op de
zesde verdieping ontdekte men dat de
bewoner nog in de slaapkamer lag. De
inmiddels gewaarschuwde brandweer
trapte de voordeur in, waarna bewo-

ner en hond naar buiten konden worden gedragen. Vanwege de verstikkingsverschijnselen werd de man, die
onder invloed van alcohol en verdovende middelen bleek te verkeren, ijlings naar het Elisabeth Gasthuis in
Haarlem overgebracht. Daar werd hij
ter observatie opgenomen.
De man was in slaap gevallen nadat
hij een pannetje met olie op het gas
had gezet, met de oorspronkelijke bedoeling aardappelen te frituren. Het
pannetje kookte droog en de restanten
vatten vlam. De vlammen zijn door de
inwerking zijnde wasemkap opgezogen. De keuken brandde geheel uit en
de overige vertrekken toonden rooken roetschade.
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elke week het dagelijks nieuws

Seniorenkoor
Voor de muzikale omlijsting trad
ook het Zandyoorts Seniorenkoor op,
onder de bezielende leiding van dirigente Riet van Pruissen-Jongens, die
tevens voor de begeleiding aan de piano zorgdroeg. Het Seniorenkoor, met
leden tussen de zevenenvijftig en achtentachtig jaar treedt niet vaak in de
publiciteit, maar staat toch regelmatig op de planken. Zo brengt men onder andere in bejaardenhuizen en bij
activiteiten van de ANBO een gevarieerd repertoir ten gehore, van klassiek tot het lichtere genre. Het koor
bestaat al meer dan twintig jaar en
nog steeds is er veel enthousiasme voor
deze groep, die momenteel ongeveer
veertig leden telt. Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom op de repetities, op woensdagmiddag in het Gemeenschapshuis.
Het koor kon de gasten dinsdagavond onthalen pp een veelzijdig programma, waarbij bij één van de nummers de nodige feestelijke versierselen
niet ontbraken. Het leidde tot een
warm applaus, waarna de dirigente
met bloemen werd gehuldigd, als eerbetoon aan haarzelf en het gehele
koor.

• De openlucht vismaaltijd bezorgde menigeen dinsdag een paar gezellige en vermakelijke uurtjes.!

• Het open parkeerterrein van het Beach Hotel is pal naast de omringende
woningen gepland, aldus de heer Ploegman, plaatsvervangend voorzitter van
de Vereniging van Eigenaren van Santhorst.
Foto: Bertott

Teeen tien uur 's avonds liep het
eetfestijn tegen zijn eind, voor
WV-manager Karin Kas het moment om alle medewerkers, niet te vergeten de evenementencommissie die
de organisatie op zich had genomen,
van harte te bedanken voor hun inzet.
Gezien het enthousiasme onder de medewerkers en de publieke belangstelling zal het evenement hoogstwaarschijnlijk op 18 augustus herhaald
worden.

EEN COMPLETE KRANT MET O.A
•
•
•
•
•

NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

voor nog geen vier tientjes per jaar
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FAMILIEBERICHTEN

Op 18 juli ben ik als jongen geboren.
Mijn ouders laten u weten

Gevraagd

Comfortabel en veilig wonen
tussen station en strand in
ndvoort aan de zea

Flinke
vakantiehulp
voor de
visverkoop

dat ik

Meivin

Tel. 17619

zal heten.
Ronald - Yvonne
Zwemmer

Voor de vele blijken van medeleven ontvangen tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze
vader en grootvader

Hendricus Slagveld
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
E. M. Slagveld-Kerkman
Zandvoort, juli 1987

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

• Diverse appartementen met uitzi<pr
op zee
g£
• afgesloten parkeergarage onder hjig
gebouw
'<&.)
• lift en eigen c.v.
j|h(
• grootterras, ca. 12 m2
&in
• 2 of 3 slaapkamers
?|e^
• living 35 tot 50 m2
Ifrc
• badkamer met ligbad en_aparte dtfe
• huistelefoon aangesloten op video»-j!
entree systeem
gf,,
• prijzen vanaf 179.000,- v.o.n.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Bedankt, lieve vrienden
voor de onvergetelijke Sarah-viering!

Bestuur Soc. Duystergast
jullie waren geweldig
Tiny v.d. Zeys

Tuinhuis
„Es will Nacht werden"
Op vrijdag 17 juli 1987 overleed na een langdurig, maar moedig gedragen lijden mijn lieve man,
broer, onze zwager en oom

mr dr Anne Willem Romkes
in de leeftijd van 80 jaar.
Zandvoort:
Charlotte O. Romkes-Wellensiek
Bussum:
G. C. Romkes
C. D. Romkes-Ter Haar Romeny
Groningen:
A. H. Koning
Grezelle (Frankrijk):
Dora Esser-Wellensiek
V. P. Semeyn Esser
Neven en nichten.
Zandvoort, 2042 BK
Brederodestraat 122
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

te huur in centr.
Ged. gem. 2 kam.
keuk. douche, toilet

corr

650,- p.m.

Kom kijken op de bouwplaats|pr

incl. + 1 mnd.
borgsom.

Verkoopkantoor aan de J. van Heerrl oe
kerkstraat tegenover de bouwplaat^
Openingstijden elke maandag, woer|
en vrijdag van 14.00 -17.00 uur,
zaterdag van 11.00 -15.00 uur.
| £i
Of bel Bouwfonds Amsterdam,
tel. (020) 26 72 32 of
Makelaarskantoor H.W. Coster,
tel. (02507)1 5531.

Tel. 17638.

Te huur

lux. app.
v. 4 pers. te Leysin (Zwitserland)
vrij v.a. 25/7 tot 12/9
Tel.
02507-17879

Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten

SCHILDERWERK

DOKTERSBERICHTEN

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

Huisartsenpraktijk
Nieuw Noord

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.

Adé Scipio Blüme
afwezig van
maandag 27 juli t/m zaterdag 16 augustus.
Waarneming B. v. Bergen. Tel. 19507.

van echt teakhout, fabr. Bariow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

AFWEZIG van maandag 27 juli t/m vrijdag 7 augustus
27 juli t/m 31 juli

Tandarts Doorgeest, tel. 13026, 3 augustus t/m 7 augustus. Tandarts v.d. Rijst, tel. 12160, 's avonds en ged. de
weekenden, tel. 023-31 32 33.

vanaf

520,--

eemsteedse

Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

ervice
Alle dagen open van 8.30u-18.00u (zaterdag 17.00u)

Openlucht
Evangelisatie
op het Raadhuisplein te Zandvoort.

BTW.

Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer 02977-28411.

AVO-Nederland bemiddelt
bij en zoekt werk voor mensen met een handicap Reeds
60 jaar Jaarlijks kunnen vele
gehandicapten zich via AVONederland maatschappelijk
ontplooien BIJ een bedrijf ol
als startende ondernemer

Daarnaast geeft AVONederland financiële ondersteuning voor bepaalde aanpassingen, recreatie en opleidmgen Want AVO-Nederland
helpt waar wettelijke voorzieningen echt te kort schieten
Voor iedere gehandicapte
Wilt u meer informatie over
de mogelijkheden die AVONederland u kan bieden,
neem dan kontakt op met
onderstaand adres.

AV&NEDERLAND

VERENIGING VOOR WELZIJN EN WERK

Postbus 850 3800 A\\ Miursloorl
Tol 033 G3 52 14 Giro 625000

Onderstaande bouwvergunningen zijn ontvangen
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een week na
verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaanndienen bij
burgemeester en wethouders
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is.
117B87 Julianaweg29carport berging-pergola

D
3f

Begrafenisgiej
en crematie"
Daar ligt onze belangrij
taak en dienstverlening.
;
Daarnaast kunt u bij ons)
terecht voor:
;
inschrijvingen
l
Uitvaartverzekering
'
r
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend a£
inlichtingen bij:
!,

Camplaan 4, Heemstede (023-282822)

kwart-triathlon
HET TWISKE
1 km zwemmen
45 km fietsen en
10 km hardlopen

Voor onderstaande bouwplannen hebben Burgemeester en Wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

l

windscherm + bloembakken
garage
vergroten woonhuis
vergroten verdieping.
23 juli 1987

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

J

Inschrijfformulier kwart-triathlon HET TWISKE
Naam:
Adres:
Postcode:
Leeftijd:

m/v
Plaats:
Telefoon:

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEÜI
Voor een vrijblijvende prijsopgave:^
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)
02507-18225

Deze mini-uitgave van de triathlon speelt zich af in en om het schitterende recreatiegebied HET TWISKE.
Kosten per persoon ƒ 22,50, echter met inlevering van deze bon
ƒ 17,50, welk bedrag uiterlijk 15 augustus a.s. ONTVANGEN moet
zijn.
Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving, dooronderstaande bon in te sturen naar:
A. Spils, Mauvestraat 21, 1506 JE Zaandam.
Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.
Maximaal aantal deelnemers 500.
Voor nadere inlichtingen: J. de Boer/J. Brouwer,
02984-4931/1811

Het plan ligt ingaande 27 juli 1987 gedurende 14 dagen ter inzage op de gemeentesecretarie, afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Gedurende bovengenoemde termijn kan dooreen ieder schriftelijk bezwaar tegen het
verlenen van de vrijstelling bij Burgemeester en Wethouders worden ingediend.

C. v.d. Lmdenstraat 44
Hogeweg 3-5
Zandvoortselaan 222
Badhuisplein 3

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort

VAN MAASE

van start gaan, met medewerking van
Weekmedia, welke bestaat uit:

De Burgemeester van Zandvoort geeft hierbij kennis van het voornemen van
Burgemeester en Wethouders om met toepassing van artikel 17, 1 e lid van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening voorde tijd van ten hoogste vijf jaar vergunning
te verlenen voor het oprichten van een tijdelijke camping op het terrein,
plaatselijk bekend als 'Roggeveld'.
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67B87
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UITVAARTVERZORGER

Op 5 september a.s. zal voor de tweede
keer in het recreatieoord HET TWISKE een

Vrijstelling bestemmingsplan

beschermvrouwe HM do Konfnqin

Vraag nadere inlichtingen

T> cc s ro n e «7

KWARTTRIATHLON

Bouwplannen

Bouwvergunningen

EEN WAO-ER
DIE KAN KLAVERJASSEN
IS SOMS OOK
EEN GOEDE BOEKHOUDER

DAG en NACHT bereikbu

P. J.

Zaterdag 25 juli a.s.
van 14.30 tot 16.30 uur

Reünie

Vrijblijvend prijsopgaaf.

ALLE TOPMERKEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR
HYPERMODERNE UITLIJN- EN BALANCEER-COMPUTERS
SPORTVELGEN
STAALSTERKE UITLATEN
ALLE VERDERE AUTO-SERVICE MOGELIJK
BEDRIJFSLEIDER BEN SONNEMANS

anden

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRU
Onderling HulpbetoojJH
Tel. 02507-13278

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

MICHELIti

tabernal sinds isss

Deze advertentieruimte van 80 mm breed
en 50 mm hoog kunt u gebruiken om een
aankondiging te doen van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout
en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6%

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Tandarts

U bent van harte welkom.

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME

P. A. H. Wijnands
WAARNEMING:

WONING STOFFERING

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTEI
voor alle reparaties in en om uw huis
Bel voor info. tel. 023-330424.
|nk
Geen voorrijkosten.
da
_r
ke

Hondenkapsalon „ELSE
gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507-1 3077
Lorentzstraat 158-Zandvoort

rj m r:*
Moleraar dv'o

,

Het inschrijfgeld ƒ17,50 heb ik overgemaakt op Rabobankrekeningnummer 350513775 (gironr. bank 26.60.53) t.n.v. J.
de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon HET TWISKE.
Ik doe mee op eigen risico.
Handtekening:
Deze bon ingevuld opsturen.

Fa. Gansner & Co.
GAS-

en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068 / 13612 / 12518
Deskundig advies.
Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.
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ren met een
tamelijke
idicap

Spannende avonturen met
'Mijnheer Doorgedraaid'

- 'Gehandiïn kunnen doodvallen' is
tel van een boekje dat oni] is uitgebracht, waarin
rtngen en meningen van
sén naar voren komen,
betrekking tot lichamelijk
ndicapten. Het boekje is
•hgesteld door de werk3 Psycho-sociaal van de
jj ing
Werkverband
ncipatie en Belangenbe-net uitzing ('t WEB) in samenIng met de werkgroep Sobxuele
Ontwikkeling
3ondert^ige
Gehandicapten
Noord-Holland.

stukjes en nog veel meer leuke activiteiten. En natuurlijk mogen de
kinderen zelf ook van alles bedenken, dat met dit onderwerp te maken heeft.

ZANDVOORT - Na twee
spannende weken met 'De
Treuzeltrein' en 'Gnoompjesavonturen' in Zandvoort-Noord en de 'Boekenwurm'
en de 'Goudzoeker Jan var
der Hoek' in het centrum,
gaat Rekreade zondag ai
weer de derde week in. Ook
dan zijn kinderen van vier
tot en met twaalf jaar weer
van harte welkom om de
ochtenden en/of middagen
met veel plezierige spelletjes
en andere activiteiten door
te brengen.

inhhoud van het werkje bestaat
ifcingen, gevoelens, vér- en voorstellingen van zowel gehandiil als niet-gehandicapten. Hoe
- mensen over je als je lichamedicapt bent? Hoe denk je als
, .jk gehandicapte, dat andeI Op videosr je denken? In hoeverre trekje
ets van aan en hoe denk je als
lelijk gehandicapte over jezelf?
'.O.P.
|n allemaal vragen die aan de
jipmen in 'Gehandicapten kun.
Mdvallen', een unieke bloemle1/plaatS.Oor 'ervaringsdeskundigen'.

Bijna een heel nieuw team van
vrijwilligers komt zaterdag naar
Zandvoort, om op hun beurt vol
enthousiasme gezamenlijk met de
kinderen de dagen door te brengen.
Dit maal zijn het 'Fiedel de Zwerfkat' en 'Mijnheer Doorgedraaid'
die zij met zich meebrengen, respectievelijk naar het centrum en
naar noord. Dat belooft weer een
aantal
spannende
avonturen.
Rond deze thema's worden spelletjes georganiseerd, dansjes, toneel-

Afgelopen week bijvoorbeeld
speelde in het centrum 'Goudzoeker Jan van der Hoek'. Maandag
was Jan nog in Nederland, maar
hij kwam er achter, dat hij voor
goud in Amerika moest zijn. Dus
besloot hij daar naartoe te vertrekken, samen met de kinderen. In het
kinderspel gaat reizen natuurlijk
snel, waardoor het hele gezelschap
de volgende dag al in onder andere
een saloon was beland, met echte
saloon-muziek. En zo beleefden
Jan en de kinderen vele spannende
avonturen in Amerika.
Wat er de komende weken precies gaat gebeuren staat vermeld
op de affiches in het dorp en in de
weekkrantjes, die zondag en maandag bij de poppenkast worden uitgedeeld. De activiteiten van Rekreade worden in het centrum gehouden in het Jeugdhuis achter de
Hervormde Kerk aan het Kerkplein, in noord in 't Stekkie aan de
Plemingstraat, dagelijks van 10 tot
12 uur en van 3 tot 5 uur. De toe-

gang is ƒ l,-. De buitenactiviteiten
soms ook 's avonds - zijn respectievelijk pp het Jan Snijerplein en bij
het Winkelcentrum Noord.
Een paar activiteiten wil men
wel alvast noemen, zoals bijvoorbeeld volksdansen en poppenkast
op zondag- en donderdagavond om
18.30 uur in het Winkelcentrum
Noord en om 19.15 uur op het Jan
Snijerplein. Dinsdagavond 28 juli
wordt er een 'vossenjacht' gehouden op het Jan Snijerplein, aanvang 19.30 uur. De kinderen uit
Noord worden hiervoor om 19.00
uur bij 't Stekkie opgehaald.

Santekraampie
Deze twintigste Rekreade wordt
vrijdag 7 augustus beëindigd met
'Santekraampie', van 11.00 tot
14.00 uur op het Snijerplein. Dit
belooft weer een groot feest te worden, met tal van activiteiten, zoals
toneel, pannekoeken bakken, grimeren, poppenkast, volksdansen
en nog tal van andere leuke bezigheden. Ook zijn er enkele kraampjes en voor de ouders wordt er een
terrasje ingericht.
De vrijwilligers van Rekreade,

DIJ

Surveille-

politie-agenten hebben
week zaterdag, tijdens
oege uurtjes, nauwlet.e handelwijze van twee
akers gevolgd en zijn
;ens
tot aanhouding
;aah.
• Het Poolse koor Harmonia wordt gerekend tot een van de beste van het Europese vasteland.

vier 's nachts zagen de
fèn auto het parkeerterrein
*j^lgyard Barnaart oprijden
. A i'n de nabijheid van-een
.ulo. Twee mannen stapten
>egen een ruit van het buiten>ertuig in. Daarna verdwenen
ons i •en 'wandeling' van een kwartt zij terugkwamen bij hun
ipen zij eerst nog even in het
•ertuig, haalden er een radio•ecorder uit en verdwenen
Bloemendaal. De agenten
:t echter tijd worden om in te
hielden de verdachten even
op de Zeeweg. De heren had(ifblijkbaar al zien aankomen,
tijdens de rit gooiden zij de
uit het raam.

ven d al!

>NT(

krant niet
'vangen?

aat 40 12.00 uur ons
ïntoor, telefoon

7166
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Panirdekoper:
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arts:

tel

inlichtingen omtrent de
ilensten worden verstrekt

ESTEI

ïndvoorts
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..... nieuwsblad voor Zandvoort,
p e i Aerdenhoul Verschijnt op
dag U Igave Weekmedia BV.
-' G'C Hollander Hoofdredacteur
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bleek dat dit koor op een perfecte wijze geven van een toegift waarna Karin
polyfone muziek weet te vèrklanken. Kas van het VW, die ook bij de aanvang van het concert koor en publiek
Daarna volgden met volledige koor- verwelkomde, een dankwoord sprak.
bezetting liederen van hedendaagse Zandvoort heeft kunnen genieten van
Poolse componisten zoals Wiechowicz, koorzang op hoog niveau, waarvoor
Koszewski en Swider, welke laatste een woord van dank aan WV-Zandspeciaal voor dit koor heeft gecompo- voort voor het organiseren van dit
neerd. Een voor het publiek prettige unieke concert.
bijkomstigheid was, dat elk werk tevoren mondeling werd toegelicht.
Zoals bij meer van dit soort kerkconcerten blijft het echter een gemis, dat
Een opsomming van alle program- in de pauze voor uitvoerenden en puma-onderdelen zou te ver voeren aan- bliek een goede gelegenheid ontbreekt
gezien ieder koorwerk op technisch om een kopje koffie te drinken.
hoogstaande wijze en met perfecte totaalklank werd vertolkt, waar het puW. BERLOTT
bliek geboeid naar luisterde en bij de
pauze al voor een staande ovatie zorgde.
VERENIGINGSNIEUWS

Volksmuziek

Vrouwen Van Nu

De vereniging Vrouwen Van Nu
brengt zaterdagmiddag een bezoekje
aan de Sint Bavo-kerk te Haarlem,
waar een zogenaamde slingerproef
wordt gehouden. Bij deze proef wordt
door het slingeren van een gewicht
aan een lange kabel aangetoond, dat
de aarde ook werkelijk draait.
Hiervoor verzamelen bij de ingang
Het ovationele applaus na afloop van de St. Bavo op de Grote Markt, om
van het concert dwong het koor tot het 14.00 uur. Kosten ƒ5,- p.p.

Na de pauze traden de koorleden op
in klederdracht met een programma
van volksmelodieën, gebaseerd op de
traditie van de Poolse volksmuziek,
waarin het koor nog eens liet horen,
hoe door een hechte samenzang, stemvorming en dictie het allerhoogste niveau op koorzang kan worden bereikt.

*EKENDDIENSTEN

sopgzve:
/OORï: rSENPRAKTIJK G.J.J. Mol
ioper)
18225

Dat 'Harmonia' op zijn tournee in
Nederland weer gelegenheid had te
Zandvoort te concerteren mag tot
dankbaarheid stemmen, omdat dit gemengde koor - onder leiding van de
begaafde dirigente Halina Geniewicz-TJrbas - wordt gerekend tot een van
de beste koren van het Europese vasteand, en op koorfestivals en concoursen verscheidene malen prijzen in de
wacht wist te slepen.
Het tweeëndertig leden tellende
wor beschikt over een veelzijdig re>ertoire en beperkt zich niet tot een
)epaalde stijlperiode, doch het beslaat
een
gebied van oude tot hedendaagse
3
oolse en andere Europese koorwerken, alsmede volksmuziek. Het projramma ving aan in een kleinere
coorbezetting, met de uitvoering van
een tweetal liederen van resp. Gorzynski en Zielensky alsmede - als een
hommage aan Nederland - Sweelincks
,Hodie Christus natus est", waaruit

ÏGER 1 voor vrijdag

Foto: Bertott

Harmonia bereikt allerhoogste niveau
ZANDVOORT - Het academische koor 'Harmonia' van
de universiteit van Silezië gaf
onder auspiciën van het
WV-Zandvoort op vrijdag jl.
n een goed bezette zaal van de
Hervormde Kerk een concert.

'
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vla de telefoonnummers van de huls- 3.00 uur door de heer Frits van Veen of
artsen: Anderson, tel. 12058, Drenth, na
telefonische
afspraak. Tel:
tel. 13355,
02507-19393
Flierlnga, tel. 12181 en Zwerver, tel.BELBUS:
12499.
Omdat de sociaal-culturele activiteiten in verband met het zomerseizoen
TANDARTS: Hiervoor de eigen tand- tijdelijk gestopt zijn, zal ook de belbus
arts bellen.
de komende zomermaanden niet rijden. Zo ook niet voor de boodschapAPOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A. pen-functie.
van Kempen, tel. 13073
STORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
WIJKVERPLEGING: Voor informa- tel. 17641.
tie over de dienstdoende wrjkverpleegkundige: 023-313233.
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine 13459 bgg 023-320899 of 320464. SpreekOudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, hulpverlening, beschikbaar voor iedeThorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.. re inwoner van Zandvoort geldt dat
15847.
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, HULPVERLENING: Voor informatie,
Guido van Schagen, maandag en don- advies en hulp tel. 17373, op alle werkderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifteuur, Van Pageehal, tel. 17113.
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
19.00-20.30 uur in het politiebureau L. Davidsstraat. Eerste en derde
Hogeweg.
woensdag van de maand van
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, 17.30-18.30 uur.
woensdag
11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
weg.
StekkiP, Nieuw Noord. Eerste en derde
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.

twintig in totaal, afkomstig uit het
hele land, staan ook dit jaar weer
onder de bezielende leiding van Nel
de Waard en Jan de Droog. Nel de
Waard is er al vanaf het begin in
1968 bij betrokken, toen de Lokale
Raad van Kerken het initiatief tot
de zomeractiviteit nam. De vrijwilligers zijn allen mensen die een
opleiding of beroep hebben, met op
de een of de manier wel raakpunten met het sociaal-culturele vlak.
De groep' is gesplitst in twee

Gedeputeerde Staten zijn
van mening dat de aanwonenden door realisering van het
Beach Hotel 'bepaald niet' in
een ongunstiger positie komen
te verkeren, dan wanneer de in
het bestemmingsplan opgerto
men bebouwing zou worden
uitgevoerd. Door dit plan werd
bovengronds parkeren echter
vermeden, een bepaling waaraan men zich dient te houden,
aldus de omwonenden. Zo niet,
dan eist men aanpassing van
de woningen, waardoor de Gemeente Zandvoort, 'door de
door haar gevolgde procedure'
voor een extra uitgave van 1,7
miljoen gulden kan komen te
staan.

tie volgt
autokrakers
rrau 3n
betoô wlettend

278

Rekreade.

Foto: Bram Stijnen

teams van tien vrijwilligers, die elk
twee weken in Zandvoort actief
zijn. Om de dag goed te beginnen
trekt de groep 's morgens eerst
naar strandpaviljoen Trefpunt
voor een duik in het zilte nat en een
heerlijke warme douche na, om
even bij te komen. Daarna staat
men klaar voor alle kinderen die
aan de activiteiten willen deelnemen. Vijfennegentig procent van
de kleine deelnemertjes tot nu toe is
woonachtig in Zandvoort.

Gezien de optredens van vorig
jaar belooft het ook dit keer weer
een prachtige concert-serie te
worden, waarin tal van klassieke
werken aan bod komen. Zoon
Everhard heeft afgelopen dinsdag al de spits afgebeten. De verdere verdeling van de avonden is
als volgt: 28 juli vader Willem
Hendrik, 4 augustus zoon Everhard en 11 augustus Willem Hendrik.
De concerten beginnen om 20.00
uur en de entree kost ƒ5,00.

Vrijwillige Hulpverlening
17373

Bouwvergunning parkeerterrein
kan gemeente geld gaan kosten

;t concept bleek aan te slaan,
ider andere het ministerie van
een financiële bijdrage gele:i de totstandkoming van dit
Geïnteresseerden kunnen
verdere informatie krijgen bij
werkgroep Psycho-Sociaal, te23 - 359732.

DVORT

ZANDVOOBT - Vader
en zoon Zwart bespelen,
evenals vorige jaren, weer
op enkele dinsdagavonden
het bijzondere Knipscheer
orgel van de Hervormde
Kerk op het Kerkplein.

• Lekker gezellig spelen konden de kinderen de afgelopen dagen al bij

'30 Heerri oekje richt zich met name op
< n tu ssen on eveer
UWplaat
* .
g
zestien en
K
l vintig jaar, en blijkt bij deze
J, WOerf icategorie in een behoefte voor[ it heeft men al ervaren op
| nse middelbare scholen, waar
il hulp van een concept-versie
ifeting werd gegeven over een
"specten van het leven met een
lijke handicap.

reïkbac

Vader en zoon
geven serie
orgelconcerten

GEREFORMEERDE KERK,

Zondag 10.00 uur: Ds. J. de Waard,
Schiedam
Kindernevenrlienst en crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
5 juli t/m 9 augustus geen diensten
ROOMSKATHOLIEKE KERK

Zaterdag 19.00 uur: Gebeds/communiedienst
Zondag 11.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang, Cel. H.J. Kaandorp, 'De
goede keuze maken'
KERK v.d.NAZARENER, Zrjlweg 218,

woningen is geprojecteerd. Bovendien
is indertijd bij vaststelling van het bestemmingsplan, waarin een afstandsmaat van achtentwintig meter is opgenomen, uitgegaan van een gebouw
van achtenvijftig meter hoogte.

Door de gemeente is verklaard, dat
men niet bang hoeft te zijn voor overlast van geluid en uitlaatgassen van
autobussen en grote vrachtwagens,
omdat deze voertuigen het gebouw
niet via het parkeerterrein kunnen
bereiken. Het afleveren van hotelgasten per bus en van goederen per
vrachtauto zal volgens haar dan ook
aan dé zijde van de Burgemeester van
Alphenstraat gebeuren. Door de omwonenden wordt dit echter zeer onwaarschijnlijk geacht. Zo ook GS, die
stellen: 'Dat, gelet op de indeling van
het hotel, niet aan de achterzijde zal
worden gelost, wordt dezerzijds betwijfeld'. Zij verwachten echter dat het
lossen aan de achterzijde, gezien de
'grote' afstand tot de woningen, geen
In het bestemmingsplan waren ho- hinder voor de bewoners zal opleveren.
telbouw, woningbouw en parkeergarages opgenomen, met daarbij een
"Tot slot verwijst de Provincie naar
provinciale aanwijzing om geen hoog- een door de Gemeente Zandvoort toebouw te realiseren. "In het bestem- gezegd windonderzoek", aldus Ploegmingsplan moet dus juist ondergronds man. "Wij hebben in ieder geval niets
worden geparkeerd en niet, zoals nu, gehoord over de resultaten van dit onmet zo'n honderd vijftig auto's boven- derzoek. Ik denk, dat, als de uitkomst
gronds", verduidelijkt Ploegman. "En hiervan onze 'angst' voor het ontstaan
dat is nu juist ons bezwaar!"
van valwinden zou weerleggen, wij alGS zien zelfs een voordeel in de lang een afschrift van de uitslag zoubouw van het hotel, omdat door de den hebben ontvangen. Overigens
gekozen situering 'een afschermende vraag ik mij af of dit onderzoek überwerking wordt verkregen tegen het haupt heeft plaatsgevonden".
verkeerslawaai van de Burgemeester
De bezwaren richten zich ook tegen
Van Alphenstraat'. "Ik vraag mij af,
hoe een hotel, noordelijk van onze flats de door de Gemeente Zandvoort gegebouwd, verkeerslawaai kan afscher- voerde Artikel 19 procedure, waardoor
men van een straat, die oostelijk en men een verklaring van 'Geen Bezuid-oostelijk van ons gebouw loopt", zwaar' kan verkrijgen om van het bealdus de plaatsvervangend voorzitter, stemmingsplan 'af te wijken'. Anders
die daarmee de algemene verwonde- dan bij de 'normale' procedure, wijziring over de 'gebrekkige' argumenta- ging van het bestemmingsplan, kon de
tie verwoordt.
vergunning nu reeds worden afgegeDaarentegen geven GS toe, dat ste- ven, vóór de bezwaarschriften hiertedebouwkundig gezien 'niet de meest gen bij de Gemeente waren ingediend.
ideale situatie' ontstaat, doordat de afstand van de dichtst bijzijnde vleugel De Vereniging van Eigenaren is van
van het gebouw twaalf meter be- mening, dat de speciale voorwaarden
draagt, een afstand die (twee meter) voor de Artikel 19 procedure niet aankleiner is dan de hoogte van het ge- wezig waren, en dat door deze 'niet
bouw. Bij zijn beslissing heeft men juiste' weg te volgen, voor de Gemeenechter overwogen, dat de vleugel niet te wel eens nare consequenties kundirect achter, maar schuin achter de nen ontstaan.

"Als wij veronderstellen dat de Raad
van State onze bezwaren reëel acht,
kan bij een normale procedure eerst
na zijn uitspraak een bouwvergunning worden afgegeven", aldus Ploegman. "Een vergunning dus, met de
verplichting van een overdekte parkeergelegenheid. Het gevolg was
waarschijnlijk geweest, dat de appartementen acht- a tienduizend gulden
duurder zouden worden. Als wij nu
gelijk krijgen, zal de bouwer mogelijk
de Gemeente Zandvoort aansprakelijk
stellen voor de kosten van de overkapping, ongveer 1,3 miljoen gulden, omdat de prijzen van de verkochte appartementen immers niet meer bij te stellen zijn. Een andere mogelijkheid is,
dat de Gemeente Zandvoort ons de
kosten voor geluidwerende voorzieningen moet vergoeden, begroot op
ongeveer 1,7 miljoen".

Spel
"Als je het vergelijkt met in hoeverre
de Provincie indertijd tegemoet kwam
aan de bezwaren van het anti-circuit
comité, waardoor het circuit aanvankelijk zelfs niet meer in het Streekplan
werd ingetekend, is deze beslissing ten
aanzien van het Beach Hotel toch uiterst vreemd. De geluidoverlast van
het circuit is incidenteel, voornamelijk op een aantal weekenden en dan
uitsluitend nog overdag. En nu zo'n
honderd vijftig bewoners op legale wijze bezwaar maken tegen een permanente geluidsoverlast, zelfs tot in de
avond en de nacht, nu geeft diezelfde
provincie 'niet thuis'. Erger nog, zij
tracht met een aantal niet-steekhoudende argumenten de bezwaren te
overstemmen. Dan vraag je je als gewone burger toch af, welk politiek spel
hier wordt gespeeld".
De Vereniging van Eigenaren van
Santhorst heeft bij het College van
Burgemeester en Wethouders middels
een advocaat bezwaar aangetekend tegen de verleende bouwvergunning.
"Wij zullen ook spoedig onze schadeclaim indienen bij de gemeenteraad.
Ik hoop dat het helpt, maar ik vrees
dat wij tot de Raad van State zullen
moeten gaan", aldus Ploegman.

Een vrolijke middag met twintig
'missen' en Hans van Willigenburg
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag zal er boven het
zwembad van Bad Riche een
flink aantal aspirant-missen
paraderen, in de hoop dat zij
dé Miss-Beach van dit jaar
worden. Twintig meisjes
zijn hiervoor uitgeselecteerd, voor wie deze zaterdagmiddag heel belangrijk
wordt.
Het is al weer voor de zevende
keer dat de Miss Beach verkiezing
in Zandvoort gehouden wordt.
Sinds 1981 trekt deze felbegeerde
titel jaarlijks een twintigtal jongedames uit geheel Nederland en zelfs

België naar de badplaats. Maar ook
de Zandvoortse schonen laten daarby' regelmatig wat van zich horen.
Een prettige bijkomstigheid voor
de 'miss' is de aan deze titel gekoppelde prijs, die dit jaar een reis inhoudt, voor twee personen naar
Turkije.
Hoogst waarschijnlijk zullen de
dames paraderen over een plankier,
dat boven het zwembad is aangebracht, maar bij slecht weer zal
men uitwijken naar een grote tent,
die bij twijfelachtig weer zeker zal
worden opgesteld. Tussen de verschillende 'fases' waarin de deelneemsters ook in verschillende kleding moeten optreden, verzorgt
Badmode Beach Inn uit Zandvoort

een modeshow, die ongetwijfeld
weer swingend gebracht zal worden. De muzikale omlijsting van
een en ander wordt verzorgd door
Bad Riche, maar wie hiervoor zullen aantreden, blijft nog een verrassing.
Een tipje van een andere verrassing was al door deze krant opgelicht, met name de presentatie, die
dit jaar wordt verzorgd door Hans
van Willigenburg, onderhand zeer
bekend van radio en televisie. Door
het aantrekken van deze presentator is men bijna wel zeker van een
middag a'leraardigst amusement.
De Miss Beach-verkiezing 1987
begint om 12.00 uur.

Haarlem
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Dhr.
J. IJnema
19.00 uur: Avonddienst, Ds. G. Gans
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bidstond
NED.CHRISTEL1JKE
GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst op
maandag 15.00 uur, tel: 14878
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur. In juli en augustus geen spreekuur.

BURGERLIJKE STAND

KERKDIENSTEN

Periode:
14 - 20 juli 1987

Weekend 25/26 juli

Overleden:

Koning, Hendrik Jan, oud 83 jaar
Stor geb. Groot, Wilhelmina Gezina,
DIENSTENCENTRUM: Xoninginne- HERVORMDE KERK, Kerkplein:
weg l, Zandvoort. Spreekuur op Zondag 10.00 uur: Ds. N. Paap, Almelo oud 55 jaar
Romkes, Anne Willem, oud 80 jaar
maandag en donderdag van 1.30 tot Kindernevendienst en crèche

• Dit is de plaats waar ook in 1987 weer de jaarlijkse Miss Beach verkiezing wordt gehouden. Bij mooi weer zal
een en ander rond het zwembad van Bad Riche plaatsvinden.
(Archieffoto Bram stijnen)
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Renault Espace;
een opvallende verschijning

plezierige bezigheid. Ondanks zijn ruime
afmetingen is hij toch goed overzichtelijk. Alleen het sterk aflopende neusje is
wat moeilijk in te schatten bij het parkeren.
De remmen zijn bekrachtigd. Bij erg
hard afremmen moet je wel stevig doortrappen maar verder vertonen zij geen
rare neigingen zoals scheeftrekken en
dergelijke. Zijwindgevoelig is hij ondanks zijn voze zijkant eigenlijk niet, alleen door de weke vering hangt hij in
bochten wat over.

Hoog zitten
Een heerlijkheid is op de snelwegen dat
je zo hoog zit. Je kijkt over het andere
verkeer heen, zodat je plotselinge remmanoeuvres op tijd ziet aankomen en je
/ijn kreukclzone's niet zo gauw hoeft uit
te proberen. De aktieradius is erg groot
en dat ligt niet alleen aan zijn 68 liter
umkinhoud maar ook aan zijn milde
brandstofverbruik, l op 11 namelijk is
zeer goed mogelijk zonder overdreven
rustig te rijden en laten we eerlijk zijn,
voor zo'n grote auto een verbruik waar
anderen jaloers op kunnen zijn.

Dl/
Voorwtelaandrijving met motor in
langsinrichting voor de vooras. Vijfversnellingsbak.
Onderstel: Voor: negatieve stuurstraal,
dwarsgeplaatste wieldraagarmen. Geleiding door 2 bovenste draagarmen plus
reactiestangen. Onafhankelijke ophanging. Veren, schroefveren en hydraulische telescoop schokdempers.
Achter: half-starre as, geleid door 2
langsarmen en een Panhardstang. Vering, schroefveren met progressieve windingen schuin geplaatste hydraulische
telescoop schokdempers. Stuurinrichting, Tandheugelsysteem met bekrachtiging.
Maten en gewichten: Lengte: 425 cm.
Breedte 177,7 cm. Hoogte 266 cm.
Wielbasis 258 cm. Spoorbreedte voor/
achter 142,6/148,9 cm. Draaicirkel 11,8
meter. Massa rijklaar 1240 kg. Max.
aanhanger geremd 1100 kg. Inhoud
brandstoftank 68 liter. Brandstofverbruik ECE norm l op 10,5.
Remsysteem: Voor, geventileerde schijven. Achter, trommels. Rembekrachti-

Prestaties:
Het uiterlijk van dé Espace is fraai en
zorgvuldig afgewerkt. De carrosserie
trouwens is van kunststof wat natuurlijk
een lange en roestvrije levensduur heeft.
De kunststof bumpers en zijschilden bcschermen de lak tegen steenslag en kleine parkeerschades. De achterklep is
groot en gaat in zijn geheel open zonder
dat er een drempel overblijft, heel gemakkelijk om bijvoorbeeld erg zware
dingen in te stouwen.
Achter het stuur is alles redelijk overzichtelijk, niet te veel lampjes. Alleen
van de turbomctcr ontgaat mij de zin
enigzins maar verder is alles logisch op
zijn plaats gezet zodat je niet hoeft te
\\ennen waar alles zit. In het voorporticr
zit een paneeltje voor de electrisch verstelbare buitenspiegels en de zijraambcdiening waarvan voor de laatste een
snelsluiter en opener, zodat je de knop
niet vast hoeft te houden om het raam te

openen of te sluiten.
De stoelen vind ik ronduit te slap en de
zijdelingse steun is ook zeer minimaal,
ondanks dat deze eruit zien als een soort
kuipstoeltjes. Ook het gaspedaal is zo
neergezet dat je het met een zwevende
voet moet doseren, wat op iets langere
ritten kramp in de benen veroorzaakt.

Topsnelheid 160 km/u. Acceleratie
0-100 km/u 13,2 sec.

Geld

Zelfontbrander

Renault Espace Turbo DX ƒ 57.750,incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting, van
ƒ 1211,-tot/ 1237;-per jaar.

Om verder met de motor te gaan, deze is
van het type zelfontbrander met daar een
turbo aan geschroefd, die voor de nodige
extra pk's zorgt. Uit deze 2068 cm3 komen 88 pk's, die voor zeer behoorlijke
prestaties zorgen, namelijk een acceleratie van O tot 100 km/h in 13 sec. en een
topsnelheid van ruim 160 km/h. En dat
zijn toch zeer redelijke cijfers voor deze

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060
DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

Alfa Romeo heeft de 75 serie uitgebreid
met een 1,6 liter motor, die 110 PK levert bij 5800 omw/min. Nadat recentelijk de serie naar boven is afgerond met
de Twin Spark en de America, heeft Alfa
nu de 75 ook voorzien van de "kleinere"
1600 cc motor, die de serie geheel compleet maakt. De prestaties van deze Alfa,
uitgerust met twee dubbele carburateurs,
doet de naam Alfa echt nog alle eer aan,
wam een topsnelheid van 180 km/u en
32.5 sec voor de kilometer met staande
start zijn nou echt geen kinderachtige
cijfers voor deze kleine broer uit de 75

serie.
Het brandstofverbruik volgens de e
mix is I op 10,7, dat redelijk genoerr
mag worden voorde 1080 kilo wegeni
75. Ook is deze 75 uitgerust met e
rcmbekrachtigcr en rondom zijn oc
schijfrcmmcn gemonteerd. Hij is
schoeid op 185/70 TR 13 banden d
ertoe bijdragen dat ook deze Alfa als e
dijk op de weg ligt. Uiteraard interessa
is zijn prijs, deze bedraagt / 30.990
toch bijna ƒ 2000,- goedkoper dan •/.\
1.8 liter grotere broer.

Techniek

Renault Espace Turbo DX
Motor: Cilinderinhoud, 2068 cc. Boring
x slag 86 x 89 mm. Compressieverhouding, 21,5:1. Max vermogen, 88 din pk.
bij 4250 t/min. Max. koppel, 181 bij
2000 t/min. Diesel met turbocompressor.
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Een miljoen Fire motoren

diesel, die een gewicht van 1240 kilogram.
Slim zijn wel de in hoogte verstelbare
koplampen want de vering is een beetje
aan de weke kant, zodat wanneer je wat
belading achterin left. de achterkant wat
naar beneden zakt en je tegenliggers
normaal gesproken verblindt.
Het gcklop van de diesel is onder het
rijden wel hoorbaar maar dat is niet direct hinderlijk; windgeruis is door de
gladde afwerking eigenlijk niet hoorbaar. Het rijden met de Espace is een

Het mooiste
assortiment
vindt u bij

Alfa 75 serie uitgebreid

ö
Ü

In de Termoli 3 fabriek, waar de Fire
motoren worden gemaakt, werd onlangs
het l miljoenste exemplaar geproduceerd. Dit opmerkelijke feit werd bereikt
binnen 30 maanden na het begin van de
productie in januari 1985. Nimmer werden in de Fiat geschiedenis zoveel motoren in zo'n korte tijd geproduceerd.
Na een investering van 600 miljard Lire
(ca. l miljard gulden) volgde de ontwikkeling van de fabriek, de technologie en
de motor zelf. De huidige produktie bedraagt thans 2450 eenheden per dag,
maar er worden nu al investeringen gedaan om de dag produktie naar 3000
eenheden te krijgen. De naam Fire zelf,
die staat voorFully Integrated Robotised
Engine, is een directe verwijzing naar de
sterk gerobotiseerde automatische systemen die karakteristiek zijn voor de
Termoli 3 fabriek.
De Fire motor is van nature een 'schone'
motor, die zo werd ontworpen dat er niet
veel voor nodig zou zijn om hem binnen
de EEG-richtlijnen te laten vallen. De
Fire motoren gemonteerd in de Fiat
Panda en de Fiat Uno 45. Verder in de
Lancia Y 10 en de Lancia Y 10 4wd.
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* Te koop schoolboeken c.v., tuin zuid, schuur enz.,
Tel. 02507-12070
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterTel. 023-312486-313762
BOUWBEDRIJF BREBO
Gertenbach MAVO, klas 1, rust. str., Haarlem-Meerwijk.
1
film
ƒ
5//7,50
p.d.
grootten.
voor al uw verbouwingen.
Frans en wiskunde. Tel. Gevr.: 3-kamerwoonr. in
Alle taxaties - verzekeringen - hypothekenj
5 films ƒ 25 p.week
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis Tevens wit-, schilder- en be15907.
financieringen - beheer - bedrijfshuisvestin
Verhuur
movie-boxen.
voor
11
uur:
023-330085.
hangwerk.
Vraag
vrijbl.
prijsMicro's op de pagina „MICRO'S".
opgave. Tel. 023-371790.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
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• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
Broodje West-Falische braadwaterbedden
1430 AG Aalsmeer.
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GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEF
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2b, tel. 02507-12070.
WORDEN OPGEGEVEN.
kinderbedje, 60x120, ƒ35. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
1000 AC Amsterdam.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, COIf3
* De avondtocht Den Haag, Tel. 02507-16305.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- heeft u gemist, maar de Verg.
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN;
voorbeeld
aangeeft.
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- Vrouwen van Nu biedt veel * Te koop witte trouwjapon,
rokaart.
meer! Word ook lid of bel maat 46, gedragen in mei '87.
Prijs n.o.t.k. Tel. 02507-12648.
eens nr. 14462.
•*• Te koop zonwering vert.
ERVAREN OUDERE
lammellen, geheel compleet,
TUINMAN GEVRAAGD.
524x245, opent van midden
Tel. 19100.
voor het bijvullen van elk systeem donzen dekbed,
uit, ƒ 150. Tel. 14643.
al vanaf ƒ 50. Wordt gehaald en in 1 dag klaar
GARAGE TE HUUR
* Te koop zwaar smeedijze(eventueel stomen). Inl.: tel. 02510-36500.
Burg. v. Fenemaplein.
ren salontafel, 45x45x100,
Tel. 14534.
met dik (4 cm) marmeren
blad, ƒ 150. Tel. 14643.
Glenda Exclusief
Gratis
* Tijd over? Bel het Centrum
Bruidskleding
Woninggids van Zandvoort
voor Vrijwillige Hulpverlening.
Cocktailkleding
Dagelijks tussen 10.30-12.30
uur. Tel. 17373.
Avondkleding

HUIS OF FLAT VERKOPEND

Slotman & p
van den Bos)!

RReas
„U/s en Specialiteiten'
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist
Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK
Tongrolletjes gevuld met zalm
heerlijke hollandaise saus,
neerd met muskaat druifjes
100 gr.

in een
gegar,. _ _
4,75

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

EEN WAO-ER
DIE KAN KLAVERJASSEN
IS SOMS OOK
EEN GOEDE BOEKHOUDER
AVO-Nederland bemiddelt
bij en zoekt werk voor mensen met een handicap. Reeds
60 jaar Jaarlijks kunnen vele
gehandicapten zich via AVONederland maatschappelijk
ontplooien Bij een bedrijf of
als startende ondernemer.

Daarnaast geeft AVONederland financiële ondersteunmg voor bepaalde aanpassingen, recreatie en opleidingen. Want AVO-Nederland
helpt waar wetteli|ke voorzienmgen écht te kort schieten.
Voor iedere gehandicapte.
Wilt u meer informatie over
de mogelijkheden die AVONederland u kan bieden,
neem dan kontakt op met
onderstaand adres.

AVWtDERLAHD
VERENIGING VQQH WELZIJN EN WERK

Postbus 850 3800 AW Ametsloort
Tel 0336352 U Giro 625000

beschoimviouwe HM do Koningin

Vraag nadere inlichtingen

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULII

e

Donsfarm Noord-Holland

Zandvoorts Nieuwsblad

V^tl \J ti makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

* Te koop 2 horeca smokmgs, zwart, z g.a n., mt
52/53, ƒ 25; twee hoofdsteunen voor Citroen ƒ25. Tel
13551
* Te koop 5 houten barkrukken ƒ 125. Tel. 17055.
* Te koop bolderwagen m.
gesloten zijkanten. Vr.pr.
ƒ 200 Tel. 023-280286
Te koop CATAMARAN, PrmoIe 16 Prijs ƒ 9000. Tel. 0250716850, na 18 uur.

(|j

NVM

* Te koop gevr. ren of bui
tenhok met ren voor mijn kO'
nijn Tel. 02507-13224, na 18
uur.
•* Te koop grote Zanussi
koeler, zelfontdooier, zonder
vriesvak, ƒ 275. Tel. 13730.
* Te koop junioren wedstrijdracefiets (Versteege), framehoogte 51 cm, in perfecte
staat, ƒ 250. Tel. 02507-14032.
* Te koop keukenbuffet
ƒ50. Tel. 12158.

v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* Het Centrum voor Vrijw.
Hulpverl. vraagt mensen die
enige uren p.w. beschikbaar
hebben om boodschappen te
doen, Tel. 17373.
Te koop: 4-sterren VRIEZER,
4 laden, 2 vakken, ƒ 450. Tel.
13730.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onderhoudswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.
* T.k. 3 st. vert. gordijnjal., 1
st. 204x180, 1 st. 207x182, 1
st. 76x182, ƒ 250. Tel. na 18
uur: 15768.
T.k. BOUVIER, ontw., geënt
gecoup., vakantie kan geregeld worden. Tel. 020-269120.
* T.k. nieuwe tennisschoenen. Paladium, maat 44/45,
met tennisprofiel, van ƒ 125,
voor ƒ 62,50. Tel. 023-247371.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als t,|
met vermelding van uw postcode, naar ons kan;:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
i.'
Postbus 122,1000 AC Amsterdam.

tt

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:

L

Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts'Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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lichte surfers hebben stekeltjeshaar'
10.000 leden. De meeste clubs hebben te maken met een enigszins teruglopend ledenbestand.

aar of vijftien geleden
windsurfen een aarzelende
n Nederland. De sport is
aar gepromoot en dit wierp
chten af. De grote
iak kwam in 1975/76. In de
erna nam het aantal
laars onstuimig toe tot zo'n
Ijoen. De laatste twee, drie
:r aan die grote groei een
ekomen en stabiliseert het
windsurfers zich.

Frans van Mierlo, die op 21 juni 1977 de
Windsurfclub Aalsmeer (WSCA) heeft opgericht, waarvan hij sindsdien secretaris is:
„We hebben momenteel een kleine honderd
leden. We zijn een van de weinige clubs
waarvan het ledenaantal dit jaar licht gestegen is. Een paar jaar geleden hadden we
echter heel wat meer leden. Bij ons heeft die
terugloop de afgelopen jaren voornamelijk te
maken met onze problemen met een goede
accommodatie. Een paar jaar geleden mochten we van de gemeente eindelijk twee containers neerzetten op het surfeiland in de
Westeinder om de planken van de leden in op
te slaan. We hebben toen ook een gebouwtje
neergezet, maar dat mocht niet. We kunnen
onze leden dus geen clubgebouw aanbieden,,
waar ze wat kunnen kletsen, zich douchen
en verkleden. En dat zijn toch belangrijke
redenen om lid te worden van een windsurfveremging."

windsurfen, of plankzeilen,
vonden door de Amerikaan
schweitzer, die het ook naar
i. heeft geëxporteerd. De
gebruikte naam surfen is
k verkeerd, omdat bij echt
alleen gebruik gemaakt
ran een plank, waarmee
hoge brandingsgolven
i wordt. In de Verenigde
is dat nog steeds veel
irder dan windsurfen. Het
urfen wordt zeer veel
id in Hawaii en vooral in
ien van Californië, waar
iet begin van de jaren zestig
ilair was, dat er surfmuziek
each Boys, Jan and Dean)
films werden gemaakt.

Vrijheid, blijheid

aantal surfers
iliseert zich
de half miljoen
2ate Sports kwam in de Ver, Staten in contact met
iitzer en zag wel iets in de door
ontworpen Windsurfer. Het
j&se bedrijf besloot, in 1972, de
firfplanken in Nederland in
: op de markt te brengen. De
\chterhuis van Ten Cate
„De introductie was moei„idat windsurfen een voor Nenid volstrekt nieuwe sport was.
|iemonstratieteams overal in
Jland op te laten treden, kreeg
Windsurfen echter bekendheid
;on aan te slaan."

Mistere, Ten Cate) aanwezig in Muiderberg,
een van de surfmekka's van Nederland. Liefhebbers konden hier gratis allerlei planken
en zeilen uitproberen. De belangstelling
hiervoor was groot. Vooral bij marktleider
Mistral stonden er flinke rijen.

Piet Firet

Sanering

,\model dat wij op de markt brachten,
surfer, was gepatenteerd, maar er
concurrenten die afgeleide planken
'$fki en op die manier de patenten kon'imzeilen. In de eerste jaren was de ver{jitstekend. Ten Cate, en andere fabri!p[ produceerden daarom steeds meer
aijti om aan de te verwachten groei te
•on. De economische recessie aan het
'IJjan de jaren tachtig zorgde er echter
KBat die groei uitbleef. Hierdoor bleven
planken zitten. Wij hebben daarna
oduktie teruggeschroefd en zitten nu
acceptabel niveau. Echter wanneer,
lit jaar, het weer in mei en juni erg
, dan valt de verkoop toch weer tegen
ient er weer geen producent echt geld
^surfplanken."
ile verkoop te stimuleren houden de
'nten allerlei promotie-activiteiten,
voren afgelopen zondag alle gerenomrete merken (Mistral, Klepper, P2, Alpha,

• Frans van Mierlo:,, Als je aan het surfen bent, kan je doen wat je zelf wilt. Hoewel je je lichamelijk inspant, ontspan je je geestelijk."

Toen het surfen in Nederland begon aan te
slaan, rezen ook de verkooppunten als paddestoelen uit de grond. Peter de Wit, eigenaar van Westend Surf en Ski in Aalsmeer:
„Halverwege de jaren zeventig ging iedereen
surfplanken verkopen, van warenhuizen tot
garages. Er viel toen namelijk veel geld mee
te verdienen. Er werden wel 50.000 planken
per jaar verkocht. Toen de verkoopcijfers
daalden, hielden de meesten ermee op en
bleven de gespecialiseerde surfzaken over.
Ook in die branche is nu echter sprake van
een sanering."

Veel surfers houden van kleurige pakken.
Ook aan de zeilen kun je dat zien. Die heb je
in allerhande veelkleurige uitvoeringen. Er
zijn merken waarvan elke plank en elk zeil
anders beschilderd is. Die belangstelling
voor opvallende kleuren zie je ook bij de skipakken."
Els Booij, een scholiere uit Hoofddorp, die
graag komt surfen in het Haarlemmermeerse Bos: „Er zijn veel surfers die opvallende
kleuren heel belangrijk vinden, zowel voor de
pakken, de zeilen als de planken. Verder herken je de echte surfers ook aan hun haardracht. De echte surfers, althans de mannen,
.hebben stekeltjeshaar. Met lang haar of met
een' staartje op een surfplank, dat kan echt
niet."

Ook Frans van Mierlo, oprichter en secretaris van Windsurfclub Aalsmeer, onderkent het grote belang van modekleuren bij
surfplanken: „De meesten vinden modekleuren heel belangrijk. Een wit zeil is er niet
„Omdat je in de winter geen surfplanken meer bij. Er zijn veel surfers die, als ze de
verkoopt, moet je in de zomer zoveel verdie- kleur zeil of plank die ze in hun hoofd hebnen, dat je er een heel jaar van kan leven. Dat ben niet kunnen vinden, wachten met kopen
is de laatste jaren echter bijna onmogelijk tot die bepaalde kleur er is."
geworden. Wij zijn daarom vorig jaar begonnen met in de winter ski's en skikleding te
verkopen. Dat gaat uitstekend, omdat veel Badpak
surfers ook fanatieke skiërs blijken te zijn."
Er zijn twee soorten surfliefhebbers. De
„We verkopen ook veel sportieve kleren. eerste groep is de mooi-weer-surfers, de twee-

de de stevige-wind-surfers. De eerste groep is bijgekomen. Van het één komt het ander:
duidelijk de grootste. Els Booij: „Als het mooi surflessen geven, surfplanken stallen en verzonnig weer is en er staat een lekker briesje, huren en op den duur een winkel. Die surfdan kan je hier in het Haarlemmermeerse lessen zijn nu een bijzaak. Toch leren we nog
Bos bij wijze van spreken over de planken honderden mensen per jaar surfen en zeinaar de overkant lopen. Het stikt hier dan len."
ook van de wat oudere surfers. Ik vind het
ook het lekkerst als het mooi weer is. Dan sta Kinderen
ik in m'n badpak op de plank en wordt dan
hartstikke bruin."
Voor Rob de Winter uit Hoofddorp is het
De tweede groep is alleen geïnteresseerd in geven van surflessen geen bijzaak, maar
harde wind. Als het windkracht vier of liever hoofdzaak. „Ik geef nu voor het derde jaar
nog meer is, gaan zij het water op. De tempe- surflessen in het Haarlemmermeerse Bos.
ratuur doet er niet toe. In hun surfpakken Hoewel de grote groei er natuurlijk uit is, zijn
er steeds weer nieuwe mensen die het willen
hebben ze geen last van de kou.
leren. Er zijn veel kinderen, al vanaf een jaar
Peter de Wit: „Er zijn veel mensen die, als of acht, die surfles nemen. Momenteel zijn er
het 's ochtends hard blijkt te waaien, 's mid- ook veel wat oudere mensen die het willen
dags vrijnemen en dan gaan surfen." Frans leren. Mijn oudste leerling was een man van
van Mierlo: „Het is het leukst om met wind- 68. Een surfles duurt een hele dag, van tien
kracht 5 of 6 te gaan surfen. Vooral hier op de tot vijf. Alles bij elkaar zijn de cursisten dan
Westeinder, waar dan echte flinke golven ongeveer vier uur op het water. De rest van
tijd wordt besteed aan theorie en oefenen op
opkomen."
de kant. In principe is één dag genoeg. Bijna
Hoe hebben die half miljoen Nederlanders iedereen kan na zo'n dag hier het water overleren surfen? Peter de Wit: „Heel veel surfers varen zonder constant van de plank te valhebben het van vrienden geleerd. Met veel len."
vallen en opstaan krijg je het op den duur wel
Een relatief klein groepje van die half milonder de knie. Je kan het echter ook op een
surfschool leren. Wij zijn daar twaalf jaar joen surfers is lid van een surfveremging. Bij
geleden ook mee begonnen. In 1969 heb ik het Koninklijk Nederlands Watersport Verhier samen met mijn vader een zeilschool bond, afdeling plankzeilen, zijn 96 vereniginopgericht. Daar is toen in 1975 de surfschool gen aangesloten, met bij elkaar ongeveer
(

„We organiseren veel evenementen. We
hebben dit jaar al een surfmarathon van 42
kilometer gehouden en op 23 augustus organiseren we een vijf uursrace op de Westeinder. Verder houden we veel clubwedstrijden
en open funboardwedstrijden. Vooral die
funboardwedstrijden zijn erg spectaculair.
Ze worden voornamelijk in het najaar gehouden. Omdat de lunboards erg klem zijn, tussen de tweeëneenhalf en drie meter, moet het
hard waaien, anders kom je niet vooruit. Als
er echter windkracht 6 of 7 staat, dan kan je
op die funboards erg hard gaan."
Waarom is windsurfen zo leuk om te doen?
De argumenten die de ondervraagden hiervoor aandragen, zijn goed samen te vatten in
de eerste reactie van Frans van Mierlo op
deze vraag: „Vrijheid, blijheid." Hij licht dit
verder toe: „Als je aan het surfen bent, kan je
doen wat je zelf wilt. Hoewel je je lichamelijk
inspant, ontspan je je geestelijk. Ook die blijheid is een belangrijk aspect. Plankzeilen doe
je weliswaar in je eentje, maar tussendoor of
na afloop wordt er veel gekletst met andere
surfers, over het materiaal enzovoort, maar
ook over hele andere zaken.."
Ook voor Els Booij is die gezelligheid erg
belangrijk: „Surfers zijn een apart volkje,
maar wel een erg gezellig. De meeste zijn ook
erg relaxed, absoluut geen rotzooitrappers.
Er wordt erg veel over surfen gepraat. Als er
iemand is met een nieuwe plank, dan mag
iedereen die uitproberen. Het surfen zelf,
met grote snelheid over het water gaan, dat
vind ik echt kicken."
Peter de Wit voegt aan die gezelligheid nog
een ander aspect toe: „Voor sommige mensen
is het ook een gezinssport. Er zijn gezinnen
waar zowel vader, moeder als de kinderen
surfen. Die maken er dan echt een dagje uit
van. Wat die vrijheid betreft: er zijn in Nederland erg veel mensen die van watersport
houden. Een zeilboot is echter erg duur,
maar een windsurfplank is voor de meesten
nog wel te betalen."

Krantenwijk
Is windsurfen een dure sport? Peter de Wit:
„Surfen is niet echt duur. Beginners kunnen
volstaan met een complete uitrusting, plank
plus zeil, van net onder de duizend gulden.
Momenteel zijn er ook veel occasions te koop,
vanaf driehonderd gulden. Ik denk dat er
momenteel op elke twee nieuwe planken één
occasion verkocht wordt. Dat zijn er dus
meer dan 10.000. Het is echter zo, dat mensen
die veel surfen een betere plank willen hebben. En dan kom je toch in andere prijsklas-;
sen. Je kan namelijke ook een plank en een.
zeil kopen, die bij elkaar rond de vierduizend;
gulden kosten."
j
Frans van Mierlo: „De meeste jongeren beginnen met een tweedehands surfplank. En!
als het dan bevalt, gaan ze sparen voor een;
nieuwe. Ze nemen bij voorbeeld een kranten-,
wijk en vakantiebaantjes."
;

Ford Sierra-rijder stevent rechtstreeks af op kampioenschap Groep N

Coureur Ruitenbeek blijft opnieuw
buiten bereik van zijn tegenstanders

lor de touwtrekwedstrijden, die binnenkort weer worden gehouden, bestaat evenals vorig jaar weer veel
gstelling

(Archieffoto Bram Stijnen)

ZANDVOORT - De zesde
race van het Nederlands
Groep N kampioenschap op
Zandvoort werd opnieuw een
prooi voor het Ford Sierrateam. Regerend kampioen
Arie Ruitenbeek bracht zijn
Ford Sierra RS Cosworth voor
de vijfde keer winnend over de
streep. De vijf winst-resultaten kunnen de Ford Sierrateam-coureur al haast niet meer
van de titel afhouden. Op zondag 16 augustus a.s. zal de
30-jarige 's-Gravelander zijn
tweede groep N kampioenschap veilig kunnen stellen.

'Poleposition' was dit keer weggelegd voor de Haarlemmer Jeroen Hin,
die na een pechvol begin van het seizoen sterk aan het terugkomen is. Hin
zag Ruitenbeek naast zich, die in de
van een coach met het nodige inzicht en gevoel voor 'het training kampte met een niet optikNDVOORT - De touwtrekwedstrijden op juiste
moment' om met alle kracht aan het touw te trekken. maal lopende motor, maar zijn kansen
ptrand werden vorig jaar een groot succes
voor de race hoog inschatte. Op de
de enorme belangstelling van verenigin- Groepen die zich tot deze uitdaging aangetrokken voelen tweede rij stond ook een Sierra BS
[ horecabedrijven, families en andere lief- kunnen zich nu nog opgeven voor deelname. Omdat de Cosworth-duo; Henny Hemmes flanechter zeer groot is, moeten de aanmeldin- keerde de ervaren Sierra-rijder Theo
pers.
Vandaar dat A.F.A.F.A. ook dit jaar belangstelling
gen vóór l augustus binnen zijn. Het inschrijfgeld bedraagt Koks, die de vorige race de volle winst
1
de organisatie op zich heeft genomen. De ƒ25,- per team. Voor het zelfde bedrag per persoon kan men pakte.
Strijden zijn op zaterdag 15 augustus ge- ook meedoen aan de barbeque die na afloop van dit evenement wordt gehouden. Kinderen tot 12 jaar betalen daarDirect na de start werkten Arie Ruitenbeek en Jeroen Hin zich los van het
voor ƒ12,50.
veld, dat al snel in groepjes werd opgeSpaar zal het evenement plaatsvinden bij strandpavilVoor aanmelding en/of meer informatie kan men terecht splitst. Na twee ronden bracht de pace
punset, dat vijftig meter ten zuiden van Bouwes Palace
egen. Bij deze teamsport komt aardig wat techniek en bij strandpaviljoen Sunset (no. 14). Informatie wordt ook car het veld echter weer bij elkaar,
k kijken, om de krachten zo optimaal mogelijk te gegeven door Peter Koopman, tel. 13602, en Ruud Luttik, omdat een carambolage tussen Cosworth-rijdster Henny Hemmes en Ref ten. Dat vereist een goed teamverband onder leiding tel. 19171.
nault-coureur Geerlof Stam voor de
voor mensen met een 'straatmotor- nodige brokstukken had gezorgd, die
vNDVOORT - De Motorfiets'. Daarbij is lederen kleding ver- de overige deelnemers een vrije doorptosport Club Zandvoort,
gang beletten. Ofschoon beide auto's
plicht.
houdt aanstaande zaEr wordt een vergoeding van ƒ12,50 zware schade opliepen kwamen beide
gevraagd, die nodig is om de huur van
op het circuit een open
het circuit te kunnen betalen. Voor
voor motorrijders. Zij krijdie prijs kunnen de rijders twintig miJhierdoor eens de gelegenVrijwillige Hulpverlening
nuten onder begeleiding van leden
op hun eigen motorfiets ganiseert deze open dag voor alle mo- van de motorclub rondtoer'en.
torrljders en hoopt daarmee nog wat
de racebaan te rijden.
De open dag duurt van 10.00 tot
extra leden aan te trekken. Het vrijJ MAC, eigenlijk min of meer een -rrjden op het circuit kan een prettige 17.00 uur en familie, vrienden, kennis17373
l vriendenclub met meer dan vier- aangelegenheid zijn voor de motorrij- sen en overig publiek hebben gratis
toegang.
ferd leden door het hele land, or- ders, maar het is alleen toegestaan

coureurs er gelukkig zonder verwon- helaas de strijd staken toen een stalen
dingen vanaf.
borgringetje zich in de radiateur van
Na het verdwijnen van de pace car, zijn Ford boorde met als gevolg lekkadie het gehele veld anderhalve ronde ge. Theo kwam de pits binnen, maar
achter zich hield, was het Jeroen Hin de monteurs van Automobielbedrijf
die gedecideerd de kop nam met Arie Tigchelaar konden dat euvel uiterRuitenbeek in zijn kielzog. De For- aard niet eventjes snel verhelpen.
d-rijder had echter weinig tijd nodig
om orde op zaken te stellen. Bij de Regenbui
Tarzanbocht remde hij Hin fraai uit,
om via de buitenwaartse lijn de kop
Met nog vier ronden te gaan zorgde
over te nemen. Hin probeerde nog wel een kleine regenbui nog voor enige
iets terug te doen, maar de wit-blauwe verrassing. Maar niet voor leider RuiSierra RS Cosworth van Arie Ruiten- tenbeek die op de nat geworden baan
beek was en bleef voor. Arie s teamge- zijn geringe voorsprong zelfs nog iets
noot reed aanvankelijk op een derde wist uit te bouwen. Jeroen Hin maakplaats kort achter het leidende duo. te het Ford Sierra-succes compleet
Maar wederom sloeg voor Theo het door tweede te worden, terwijl BMW
pechduiveltje toe.
M3-rijder Gernt van Kouwen de derde
De man uit Heerhugowaard moest plaats voor zich opeiste.

De uitslag van de Club-races Circuit
Zandvoort, 19 juli 1987, werd uiteindejlijk als volgt: 1. Arie Ruitenbeek, Ford
Sierra RS Cosworth, 25 min. 06,466
sec.; 2. Jeroen Hin, Ford Sierra RS
Cosworth, op 4,586 sec., 3. Gerrit van
Kouwen, BMW M3, op 23,465 sec.; Al*
bert Vamerschot, Renault 5 GT TurJ
bo, op 24,208 sec.; 5. Frans Vorös, BMVf
325i, op 58,859 sec.
Tussenstand Nederlands Autoren;
-sportkampioenschap 1987 groep N: t
Arie Ruitenbeek, Ford Sierra RS Cos-worth 100 punten; 2. Gerrit van Koui
wen, BMW M3 66 punten; 3. Theo
Koks, Ford Sierra RS Cosworth 46
punten; 4. Henny Hemmes, Ford Sierra RS Cosworth 42 punten; 5. Jeroen
Hin, Ford Sierra RS Cosworth 35 punten.

iel inschrijven voor touwtrekwedstrijd

Open dag voor
motorrijders
op het circuit

Ford Sierra-rijder Arie Ruitenbeek was weer eens oppermachtig tijdens het N-kampioenschap
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Zandvoorts kampioenschap Rodeo-rijden
ZANDVOORT - Bertus, de
Zandvoortse kunststier, wordt
zondag 16 augustus weer van
stal gehaald, om vervolgens
een plaatsje te krijgen op de
braderie die deze dag in het
centrum wordt gehouden.
'Durf-als' die denken Bertus te
kunnen berijden, kunnen zich
nu al opgeven. Al heel wat verenigingen en andere instanties
zijn hen hierin voorgegaan.
Dat Bertus niet met zich laat sollen
werd vorig jaar wel duidelijk, toen een
flink aantal mensen werd afgeworpen
en in de kussens belandde. 'En het leek
nog wel zo makkelijk' zal menigeen wel
gedacht hebben, maar dat viel dus nogal eens tegen. Zondag 16 augustus mag
men het opnieuw proberen, tijdens de
Zandvoortse kampioenschappen 'Bull-riding'.
Met name verenigingen en bedrijven
hebben hiervoor al veel belangstelling
getoond en zich reeds ingeschreven. Zo
'hebben zich bijvoorbeeld de politie en
brandweer al aangemeld, evenals toneelveremging Wim Hildering, het
-Mannenkoor en natuurlijk ook het
„"Vrouwenkoor, de Reddingsbrigade, di- verse sportverenigingen, de Taxi-Centrale en vele particulieren.
Om mee te strijden om de hoogste
eer, maar ook om de vele aantrekkelijke prijzen, beschikbaar gesteld door de
Zandvoortse middenstand, kan men
zich nog opgeven bij Reisburo Zand"voort, Grote Krocht 20. Er zijn drie
categorieën: jeugd van 11 t/m 15 jaar,
dames vanaf 15 jaar en heren vanaf 15
jaar. Er ligt een twintigtal prijzen
klaar, waarvan een aantal met een
waarde van enkele honderden tot enkele duizenden guldens, zoals diverse reizen binnen Nederland of naar het buitenland, een compact-disc, een draadloze telefoon, een crossfiets en nog veel
meer.
De wedstrijden worden 16 augustus
tussen 12.00 en 16.00 uur gehouden. De
jury bestaat uit Bertus Balledux, Henny Hildering en Pieter Joustra, en een • Een aantal verenigingen en andere instanties laat zich niet kennen en stuurt
rechtstreeks verslag wordt gegeven een afvaardiging om 'Bertus' voor het kampioenschap Bull-riding te laten
door speaker Bram Stijnen.
beklimmen.
(Archieffoto Bram Stijnen)

SCHIPHOL - In het afgelopen boekjaar is de werkgelegenheid brj de KLM gegroeid
met bijna duizend medewerkers. Dat is een toename van
5% vergeleken met het voorafgaande jaar. In totaal heeft de
luchtvaartmaatschappij
nu
21.235 mensen in dienst. De
KLM verwacht in het lopende
boekjaar een verdere groei van
het aantal banen met circa 3%
(ruim 600 medewerkers). Dit
blijkt uit het dinsdagmiddag
verschenen
jaarverslag
1986/87.

sportpark aan de Vondellaan in Zandvoort.

Voor zover de spelers niet op vakantie zijn, zullen de Zandvoortse
gastheren op volle sterkte aantreden om er een mooie en boeiende
wedstrijd van te maken. De Haar-

lemmers, inclusief de nieuwe aankopen, onder leiding van trainer
Dick Advokaat, hebben echter het
voordeel dat zij al met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn
begonnen, terwijl deze bij Zandvoortmeeuwen nog moeten starten.
Maar omdat F.C. Haarlem zich

BRIEVENBUS
Terrassen
Ik wil hiermee reageren op de slotalinea van het artikel „Zandvoort had 't
weer zomers druk" in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 9 juli 1987. Daarin
wordt gezegd dat horecaondernemers
zich ergeren aan het beleid inzake het
sluitingsuur van de terrassen en dat er
een rapport samengesteld wordt over
de juiste promotie wij ze van Zandvoort.
De heer Fred Paap, die in het betreffende kranteartikel geciteerd wordt,
weet toch ook wel dat het centrum van
Zandvoort een belangrijke woonfunctie heeft, ook bij recente herbouw/nieuwbouw wordt hiervoor uitdrukkelijk gekozen. De leefbaarheid voor
de bewoners in het centrum zal daarom mede bepalend zijn voor het beleid
van de gemeente ten aanzien van de
horecaondernemers aldaar. Wat in enige andere plaatsen wel mogelijk is, kan
in Zandvoort daarom ongewenst zijn.
Voor het Midzomernachtsfeest werd
in dit blad ook al de mening geventileerd dat enige horecaondernemers
•moeite hebben met de wettelijk voorgeschreven normen inzake geluidsniveau.
Men kan zich afvragen of met geprobeerd wordt het onverenigbare te verenigen, als men grootschalige horeca-activiteiten wil situeren in het kleinschalige centrum van Zandvoort. In
plaats van vergroting van de druk van
de horeca op het centrum, lijkt het
zinvol om op een plaats in Zandvoort
waar: a) voldoende parkeermogelijk- heid is en b) de leefbaarheid voor de
-burgers niet aangetast wordt die hore-

ca-etablissementen zich te laten vestigen die in hun bedrijfsvoering moeite
hebben om zich te schikken in de beperkingen die de situering te midden
van een woonomgeving met zich
brengt.

voort?" Er was tijdens die zaterdagavond eindelijk weer eens een gezellig
sfeertje. Muziek op niveau en heel veel
mensen op de been. We leven toch in
een seizoenplaats! Of moeten we soms
een ingedut vissersplaatsje worden?
Kijk eens naar andere badplaatsen,
Nu kondigen de horecaondernemers wat daar allemaal geboden wordt en
een rapport aan; de OVZ kwam al met mogelijk is.
het Terp-rapport. Centrum-bewoners
zouden boekdelen kunnen schrijven
Hier in Zandvoort is een groepje
over de overlast die door horecabezoe- mensen bezig alles af te breken en de
kers, juist 's nachts, veroorzaakt wordt grond in te trappen. En dat noemt zich
in de woonbuurten, o.m. door vernie- Leefbaar Zandvoort. Laten zij aan een
ling, bevuiling en luidruchtig gedrag. stil weggetje zonder verkeer gaan woEr wordt geparkeerd op plaatsen waar nen. Op dat soort mensen zitten we in
dat niet toegestaan is, zoals in wooner- Zandvoort toch niet te wachten.
ven en op de stoep, omdat er onvolBesef toch eens dat we in een seidoende parkeergelegenheid is in het
zoenplaats wonen. Dat betekent gascentrum.
ten en heel veel mensen die van zo'n
De toerist die kleinschalige gezellig- avond genieten. Gun een ander ook
heid zoekt zou deze (ouderwets?) kun- eens lol en laten we een beetje vernen vinden in het centrum en de toerist draagzaam zijn. Waarom altijd dat
die van meer luidruchtig vertier houdt eeuwige gezeur over rotzooi op straat.
en degene die tot in de kleine uurtjes Natuurlijk is het een rommeltje na een
willen blijven, vinden dat wat zij wen- feest, maar Publieke Werken, waarsen dan (modern?) buiten het cen- voor hulde, maakt het toch altijd weer
trum. Elk wat wils, zonder overlast - fantastisch schoon.
zoiets valt toch zeker te promoten!
Door dat eeuwige gedram maak je
Zandvoort niet leefbaar maar dood!
F. V. Kruyt-Vester
De leus moet worden: Zandvoort
leeft en is gezellig, 's Zomers met mooi
Gezellig
weer, die paar gezellige dagen, is dat te
veel? De hele winter kun je uitslapen
GEACHTE REDACTIE,
en vroeg naar bed gaan. Is het niet
heerlijk dat we in een land wonen
Ik. wilde graag reageren op een arti- waar we überhaupt zo lekker kunnen
kel dat onlangs in de krant stond en feesten? Een festival, allemaal blije
waarin de Stichting Leefbaar Zand- mensen die plezier nebben, horecavoort haar gal weer wilde spuien over -mensen die lekker hun geld verdiein dit geval het Tropicana Festival.
nen. Het kan toch zo gezellig zijn als
mensen eens wat minder zouden zeuAls ik dat lees dan vraag ik me af: ren. Stop een watje in je oren die paar
„Mag het niet gezellig zijn in Zand- dagen per jaar. Of doe ook eens leuk en
feest gezellig mee. Zandvoort moet leven....!
J.W., een inwoonster van Zandvoort.

Rolstoelen
Het artikel 'Aangepast Strandyoort
wacht al lang op verbeteringen' in dit
weekblad van 2 juli j.l., geeft een juiste
weergave van de slechte bestrating.
Het niet-beantwoorden van brieven is
schijnbaar een normale zaak geworden.
Bewoners van de Zandvoortselaan
(onevenzijde) van de Tol tot aan het
zebrapad hebben een halfjaar geleden
een gezamenlijk schrijven over de
slechte toestand van het voetpad aan
publieke werken gestuurd. Tot op heden hebben ook zij geen bericht ontvangen. Wel werd verleden week een
gedeelte van de Wilhelminaweg herbestraat, waar nauwelijks van enige passage sprake kan zijn. Ook werd het
rijwielpad van Nieuw Unicum tot aan
Bentveld door asfalt vervangen.
Waarom is een raadsel.
Jaren ben ik bezig, om de paaltjes
(obstakels) van het pad tussen de Tol
en de Burg. Nawijnlaan en hét paaltje
achter het Huis in de Duinen weg te
krijgen, zodat rolstoelgebruikers ook
van deze openbare wegen gebruik
kunnen maken. Je vraagt je wel eens
af: wie zijn die mannetjes, die kunnen
beslissen, dat deze zwaar getroffen
plaatsgenoten maar om moeten rijden?
Omdat er geen geld is voor verlichting achter het Huis in de Duinen,
deed wethouder Van Caspel anderhalf
jaar geleden de toezegging, dat hij subOmwonenden verzoeken ook al jaren om verlichting op dit pad, dat de sidie zou aanvragen. 'U krijgt bericht',
kortste verbinding vormt tussen het Huis in de Duinen en Huize Kostverloren. beloofde hij. Wanneer?
Foto: Bram Stijnen 'J.L.G. Niessen.

Werkgelegenheid bij KLIV]
met 1000 banen toegenom^

Niet alle nieuwe banen bij de luchtvaartmaatschappij zijn in Nederland.
Van de genoemde duizend zijn er 150
in het buitenland bijgekomen tot een
totaal van 5070. In Nederland telt het
KLM-personeel 12.421 medewerkers.
Daarnaast is er 3744 man/vrouw vliegend personeel. Bij het vliegend personeel (vliegers, boordwerktuigkundigen, stewardessen) is de groei het
sterkst. Het aantal medewerkers
groeide daar met 327, ofwel 10 procent.
De KLM'ers verdienen overigens gemiddeld niet meer dan voorheen, want
het totaal bedrag aan salarissen en
sociale lasten steeg minder snel dan de
omvang van het personeel, namelijk
3%. De luchtvaartmaatschappij gaf
in 1986/87 1,7 miljard gulden aan salarissen uit.

Winst
De KLM heeft in het boekjaar
1986/87, dat op 31 maart afliep een
winst geboekt van 301 miljoen gulden.
Dat is 11 miljoen gulden minder dan in
het voorafgaande boekjaar. Als gevolg
van een daling van de omzet ging de
winst als percentage van de omzet omhoog: van 5,3 naar 5,6 procent. De vermindering van omzet was niet het
gevolg van minder passagiers, maar
van lagere ticketprijzen en de snel veranderende dollarkoers.
De KLM vervoerde 7 procent meer
passagiers, 12 procent meer vracht, l
procent meer post en voerde 2 procent
meer charters uit. Van het totale vervoer van de KLM bestaat nu 51,5 pro-

F.C. Haarlem bezoekt Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Het vernieuwde eredivisie-elftal van
F.C. Haarlem zal zich aanstaande zaterdag présenteren tijdens een vriendschappelijke wedstrijd
tegen
Zandvoortmeeuwen. Als locatie is gekozen voor het

Dit jaar verdere groei met ruim 600 medewerk

tijdens deze presentatie uiteraard
van haar beste zijde wil laten zien,
belooft het een boeiende wedstrijd
te worden.
Aanvang 19.00 uur. De entree bedraagt ƒ4,- voor de tribune, ƒ2,50
voor een staanplaats en ƒ0,50 voor
jongeren tot en met twaalf jaar.

• Boeing 747 van de KLM.

cent uit passagiers en 45,5 procent uit
vracht. Post en charters hebben een
aandeel van respectievelijk 2,5 procent
en 0,5 procent.
Niet minder dan 43 procent van het
vervoer vond plaats op de lijnen naar
Noord-Amerika, 30 procent op de diensten naar het Verre Oosten en 8 procent op de lijnen naar Midden- en
Zuid-Amerika. De diensten binnen
Europa hadden een aandeel van
slechts 7 procent.
De brandstofprijzen ontwikkelden
zich gunstig voor de KLM. Vóór de
oliecrisis van 1973 maakten de brandstofkosten 8 procent uit van de totale
bedrijfskosten van de luchtvaartmaatschappij. Dat steeg naar 24 procent in 1982/83 en is inmiddels teruggezakt tot 11 procent. Het eindbedrag
op de brandstofrekening van de KLM
was ondanks een 8% hoger verbruik
maar liefst 48 procent lager dan in het
voorafgaande boekjaar. In plaats van
ruim een miljard gulden, besteedde de
KLM nu ƒ 559 miljoen aan kerosine.
De KLM-vloot omvat thans 57 vlieg-

tuigen, waaronder 19 Boeing 747 Jumbo Jets. Verder: 5 DC-10, 10 Airbus
A310,10 Boeing 737-300 en 13 DC-9. In
bestelling zijn: tien Fokker 100's (+5
opties), die in de tweede helft van 1988
moeten worden afgeleverd en zes
Boeing 747-400's, de nieuwste versie
van de Jumbo Jet. De KLM maakt
plannen voor vervanging van de DC10, maar een beslissing hierover wordt
niet eerder dan over een jaar verwacht. Kandidaten zijn de nieuwe Eu•ropese Airbus-variant A340 en de
Amerikaanse DC-10 opvolger MD-11,
maar ook is het heel goed mogelijk, dat
de KLM de DC-10 vervangt met meer
Boeing 747 Combi's, die zowel vracht
als passagiers vervoeren. Dat heeft het
voordeel van vlootstandaardisatie. Bij
de KLM blijkt verder toenemende belangstelling te bestaan voor de nieuwe
Boeing 7J7, een vliegtuig dat wordt
uitgerust met nieuwe zeer zuinige
propfan-motoren en tal van andere
nieuwe technische snufjes, als vervanger van de Boeing 737-300.

Canada, Mexico en het Verre
en vergroot het aantal besten
en frequenties in Europa. De
zegt in het jaarverslag te ven
dat ook het lopende boekjaar
vend zal zijn. Over de verwac
vang van de winst laat de direi
echter niet uit.

De KLM-directie kon ook u
nig vertellen over eventuele r£
werkingsplannen met anden
vaartmaatschappijen in Eurcf
der invloed van het ontstaanE
EEG als één gezamenlijke mai
in 1992 het geval moet zijn -|
ongekende concurrentiestrijd*
de luchtvaartmaatschappijen
sten. De kans is groot dat
slechts enkele zeer grote ma;
pijen kunnen overleven. Ma
pijen zoeken naar samenwerk
elkaar of overname. SAS en
bestuderen fusiemogelijkhei
British Airways neemt Briti;
donian over. Verder dan mindi
De KLM werkt in het lopende boek- schalige bestaande samenwerk;
jaar aan een capaciteitsgroei van 6%. banden opsommen kwam of
De KLM biedt meer vluchten naar dinsdagmiddag niet.
•

(oniinental
HET BESTE
CONTACT
MET DE WEG
135 SR 13 CS21
Fiat Panda, Fiat 127
Opel Corsa 1.0, Renault 4
Peugeot 104, Citroen Visa
VWPolo

145 SR 13 CS21
Maestro, Allegro, Kadett D 1.0, Opel Corsa 1.2/1.3,
VW Polo Derby / Golf 1.1, Ford Escort 1.1, Alfa Sud,
Renault 4/5/6/9/12/14, Talbot Horizon,
Peugeot 205, Toyota Starlet / Tercel, Fiat Ritmo / Uno

155 SR 13 CS21
Maestro, Allegro, Opel Kadett, Kadett C, Ford Escort,
Mazda 323, Nissan Cherry / Sunny, Fiat Ritmo,
Toyota Starlet, Renault 18, Talbot Horizon,
Honda Civic / Accord, Audi 80, Volvo 343,
Mitsubischi Colt

165 SR 13 CS 21
Mazda 626, Opel Ascona, VW Passat,
Ford Taunus / Sierra, BMW 3-sene,
Audi 80, Honda Accord, Mitsubishi Galant,
Toyota
Carina

114
127
137
154r
Prijzen inclusief BTW

AUTO STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort Tel. 02507-14565
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Strijd om heerlijkheids-rechten
en van de redenen waarom
.dvoort alom bekendheid gel in het gewest Holland, was
besluit van de graaf om van
dvoort een adellijk leen te
:en. Rond 1300, toen er ernverwikkelingen waren
de persoon van de graaf
Holland, had deze, om ver.welingen aan hem te binzijn domein langs de kust in
chillende lenen verdeeld en
•edeeld onder zijn medestrijJet leen Zandvoort
|f o had de graaf het dorp Zand\ri en een groot duingebied
rom heen aan één van zjn
\nden gegeven. Deze was wekijken, vond het wel mooi
r kon geen geschikt huis vinom van tijd tot tijd in zijn
e rijk te gaan wonen. Wat
>an dit gebied kon overhouwas meegenomen. Verder
'de hij ervoor dat het dorp de
•hillende gunsten, die aan
eerlijkheid waren verbonkon krijgen. De rechten beden vooral uit een zekere
'tandigheid van handelen en
.eden om transacties af te
.en.
^anderingen
het einde van de 15e eeuw,
i de vorst heerser was geworvan alle Nederlandse geweshadden die heren niet zoveel
r te vertellen. De banden tusde heer en zijn heerlijkheid
•n losser en alleen bleven
alde rechten, die de bewovan heerlijkheden hadden
rworven, nog aantrekkelijk.
$o komt het dat men in 1500
•last niets meer hoort over de
fiivan Zandvoort. Hij biedt de
n&tlijkheid, zoals het elders geaj| de, niet eens te koop aan:
'.al zich voor een vissersdorp
door de oorlog ten dode is
ordeeld nog interesseren?
^*eerlijkheid kan beter een
.te dood gaan sterven.

door Bertus Voets
Dat was de Zandvoortse bevolking niet met hem eens. Ze hadden bepaalde vrijheden verworven waardoor ze zich onafhankelijk van de Staten konden opstellen en dat wilden ze niet missen. Zo streden zij voor hun
eigen heerlijkheid toen de heer
deze reeds lang had opgegeven,
en eisten dat anderen de rechten
van de heerlijkheid zouden eerbiedigen.
De regenten grijpen in
Toen in de 18e eeuw het bestuur in handen was gekomen
van regenten, werd er een poging gedaan om een einde te maken aan al die heerlijkheden, die
in de republiek van de Zeven
Verenigde Nederlanden hélemaal niet thuis hoorden. Maar
toen men uit die kringen met
voorstellen kwam om een streep
te halen door al het gedoe rond
de heerlijkheden, kwam de bevolking waar men meestal de
naam van de huidige heer niet
kende, in opstand.

ren er al meer dan 500 jaar maar
de een vertelde dat het zus en de
ander dat het zo was. Men was
het vooral niet eens over de
grenzen en zo vielen hele stukken duin er buiten en was er dus
geen eenheid.
In kaart gebracht
Deze onduidelijke omschrijving resulteerde in een opdracht
aan twee eerzame landmeters
uit de stad Haarlem namelijk de
heren A. C. v. Velsen en M. Walraden om het duingebied netjes
in kaart te brengen. Ten westen
van Haarlem werden er vier
heerlijkheden getekend: men
omschreef ook naar aanleiding
van vroegere gebruiken vrijheden die men verworven had ten
aanzien van tol en accijns en bij
de aanbieding van een exemplaar van deze kaart aan de gemeente Haarlem, werd aan het
bestuur van de stad gevraagd
deze rechten te erkennen.

Er werden overal in plaatsen
van heerlijkheden in het duingebied vergaderingen voor het
volk uitgeschreven. Men vroeg
zich af welke maatregelen men
moest nemen. Uit de vergadering van Zandvoort kwam, volgens een oude beschrijving dit
naar voren: „Het dunkt ons seer
verstandig om met elkander de
spreeken over de strijd want
saamen is men sterk".

Het exemplaar van de kaart,
geschonken aan de gemeente, is
onder nummer 465 van de catalogus Enschede opgeborgen in
het gemeentearchief. De toelichting die de landmeters gaven bij
de overhandiging van het stuk,
zijn niet aanwezig: alleen weet
men uit de voorzichtige opstelling die men na de aanbieding
van de limietstelling van de
heerlijkheden van 1728-1729
heeft aangenomen dat het wel
geholpen had.

Overeenkomstig deze gedachte werden er afspraken gemaakt
tussen Vogelenzang, Bloemendaal, Overveen en Zandvoort
om een strategie te volgen bij de
verdediging van de rechten. Een
van de eerste opdrachten die
moest worden uitgevoerd was
om alles betreffende de heerlijkheden duidelijk in kaart te brengen. Zeker de heerlijkheden wa-

Gekibbel met Overveen.
Alleen bleef er een gekibbel bestaan tussen Zandvoort en Overveen over rechten van vrijheid
accijns. De Zandvoorters hadden op grond van de heerlijksheidsrechten zonder moeite vis
ter verkoop aangeboden aan bewoners van Haarlem. Ze liepen
door de duinen over het Bentveld naar de stad en toen de

zaak van de heerlijkheden aan
de orde werd gesteld, vond Overveen dat het Bentveld bj hen
hoorde en dat door de Zandvoorters, als ze hier met hun
koopwaar langstrokken, er wat
accijns moest worden betaald.
Het werd een heftige strijd tussen beide gemeenschappen;
scheldwoorden werden links en
rechts naar elkander gesmeten.
„Het is verschrikkelijk", zo
merkte eertjSjandvoorter op, „we
hebben elKaar gevonden om
onze rechten te verdedigen en nu
we het gewonnen hebben, gaat
een buurman nog allerlei vervelende dingen ophalen om ons
dwars te zitten".
Maar ook deze zaak kreeg een
goed einde. Er werd een nieuwe
landmeter, die ook goed thuis
was in de historie van de streek,
bereid gevonden voor een nog
preciezer limietscheiding tussen
beide heerlijkheden. Toen de historische argumenten op tafel
kwamen was Overveen nergens:
de plaats zelf was maar driehonderd jaar oud en Zandvoort had
zonder beperkingen handel kunnen drijven. Dat werd netjes op
twee kaarten in 1730 aangegeven maar toen Overveen morrend ongelijk moest bekennen,
werd haar een kaart in handen
gedrukt.

ZAKELIJK BEKEKEN

'Ho Hun-Hao' volgens oeroud recept
Wanneer de heer C. Y. Hu,
eigenaar van een Chinees-Indisch restaurant in Dordrecht,
in april niet een wandeling
door Zandvoort had gemaakt,
om te kijken of iets dergelijks
ook hier te realiseren zou zijn,
dan was de badplaats verstoken gebleven van een unieke
eetgelegenheid op een historische plek.

B.V. uit Zevenaar het restaurant van
het vroegere hotel Keur in zes weken
tijds had doen ondergaan, niet onder
stoelen of banken.
Een prachtige entree met een vijver
en een weelde aan planten, een vloeroppervlak van zo'n drie a vierhonderd
vierkante meter bedekt met warm
rood tapijt En dat er eigenlijk drie in
elkaar lopende eetzalen zijn is slechts
te merken aan de verschillende tinten
wandbekleding en de daarop afgestemde gordijnen. Achter de fraaie houten
brug die twee eetzalen verbindt schuilt
Chinese symboliek, evenals achter de
leeuwtjes die de brug sieren.

Historisch, want niemand zal ontkennen dat „Keur" m de Zeestraat
voor de Zandvoorters nog steeds een
begrip is. Dat bleek verleden jaar bij de
De eigenaren van „Lotus", de gebroeviering van het 75-jarig bestaan, het ders Hu, hebben niets nagelaten om
bleek tevens eind juni toen zich onder het hun gasten (en dat kunnen er maxide 150 genodigden voor de feestelijke maal tweehonderd zijn) naar de zin te
opening van het Chinees-Indische res- maken. Zo kan men dineren bij het
taurant „Lotus" tal van autochtonen melodieus geruis van fonteinen, maar
bevonden Ook zij staken hun bewon- ook bij de rustige dansmuziek die tijdering voor de metamorfose, die het dens het weekend in een andere zaal
aannemersbedrijf De Hoorn-Zitman ten behore wordt gebracht.

Minstens even belangrijk is natuurlijk de zorg voor hetgeen op tafel komt.
In tegenstelling tot de trend waarbij de
Chinese keuken hoe langer hoe meer
wordt aangepast aan de Nederlandse
smaak, proberen de gebroeders Hu de
originele gerechten weer ingang te
doen vinden. Zo vermeldt de kaart „Hu
Hun Hao", gerechten die volgens een
oeroud Chinees principe worden bereid en opgediend in een pannetje. Een
andere specialiteit is „To-Tie-Pan",
waarbij de saus op het laatste moment
aan tafel wordt toegevoegd. De directie
van „Lotus" mag zich gelukkig prijzen
met een aantal ervaren koks in de keuken en een zeer correcte bediening m
de zaal
Het restaurant is iedere dag geopend
van 12 uur 's middags tot 12 uur
's nachts. Gezien de belangstelling verdient het aanbeveling om voor het
weekend te reserveren (Zeestraat 49,
tel. 19691).

Men wilde dat papier niet hebben, en zo komt het dat er twee
kaarten onder nummer 467 Inventaris Enschede in het gemeentearchief zijn. Waarschijnlijk heeft men in deze rechtenkwestie Haarlem gevraagd als
onpartijdig arbiter op te treden..
Zo had men dus bepaalde
rechten behouden. Maar omdat
dit veel te veel leek op de oude
adellijke maatschappij, werden
al deze rechten door de revolutie
op het einde van de 18e eeuw
afgeschaft en werd ook het •
woord heerlijkheid Zandvoort
niet meer in de mond genomen.

zijn
prtaan met z'n viertjes op de fiets Politiepetten
blijkbaar gewild Straatmuzikantenfestival geeft

Zandvoort internationale allure

ZANDVOORT - Dienstpetten
blijken op sommige jongeren
ZANDVOORT - Zandvoort
een bijzondere aantrekkingskracht te hebben, want zater- krijgt er vanaf zondag 26 juli
dagavond konden twee Haar- een evenement van internatiolemmers er niet vanaf blijven. nale allure bij, als kleinkunst
artiesten uit de hele wereld
Een tweeëntwintig-jarige Haarlemmer greep'in de Haltes'traat tot twee hier een optreden verzorgen.

Straatmuzikanten
vormen
hierbij de hoofdmoot en de optredens zullen dan ook in de
openlucht plaatsvinden. De
deelnemers, die het hele jaar
door een druk programma

keer toe de petten van twee in de Haltestraat surveillerende agenten. Bij één
werd het hoofddeksel zelfs weggeslagen, waarbij ook het hoofd werd geraakt. De politie-ambtenaren vonden
dit zeer bedreigend en provocerend
overkomen, waardoor een van beide
terugsloeg.

In de korte strubbeling die volgde
liep de agent twee loszittende tanden
en bloedend tandvlees op. Men trachtte daarop de jongeman aan te houden,
maar deze verzette zich danig. Bovendien kreeg hij hulp van twee andere
agressieve klanten.
Uiteindelijk werd hij toch overmeesterd en afgevoerd naar het bureau. Eén
van de andere heren kwam naar de
Hogeweg om een getuigenverklaring af
te leggen, maar daar werd hij herkend
door twee andere mannen die op dat
Foto: Bram Stijnen moment juist aangifte kwamen doen
elerfietsen voor vier personen vormen een nieuwe toeristische attractie.
van mishandeling. Ook herkenden zij
'VOORT - Het Zand- best strandweer is. Met het oog hierop voortdurend onderweg zijn. Hard de aangehouden Haarlemmer.
zullen de fietsen volgend jaar wellicht gaan zij niet, maar leuk vindt men het
straatbeeld vertoont voorzien
wel, deze vierpersoonsfietsen, die uiVerhoor volgde, maar de Haarlemworden van een dakje.
kbrte tijd een nieuwe toeteraard aan alle wettelijke eisen vol- mers ontkenden de mishandeling te
Bij de centrale zal men, gezien het doen. Weer een stapje in de richting hebben gepleegd. Wat betreft de affaire
:fce attractie, vierpermet de politiepetten konden zij niets
J'fietsen'. Dit initiatief succes, de voertuigjes niet zo vaak van een 'volmaakte badplaats' kan anders
doen dan bekennen.
• De 'Kleine Flippen' verzorgen hun muzikale act vanaf een eenwieler.
e Taxi Centrale aan de meer aantreffen, omdat zij bijna men hier en daar al horen.

Krocht blijkt een enorm
e zijn, want de vierwiebijna constant 'onder-

hebben, met vele uitnodigingen, verspreid over deze aardbol, staan garant voor de nodige hoogstandjes.
Elf kleine groepen zullen er in totaal
optreden, 's middags op de Rotonde en
's avonds op het Gasthuisplein. Daarbij zullen de meest uiteenlopende acts
te zien zijn, zodat nu al van een samensmeltmg van Hyde Park en Place
du Têtre m de badplaats, wordt gesproken. Zo brengt bijvoorbeeld de
Mexicaan Azul met veel bezieling echte flamenco-muziek, die hij in Spanje
bij oude zigeuners heeft bestudeerd.
Uit Gambia in Afrika is Babacar Jammeh afkomstig, die met zijn songs op- i
roept tot broederlijkheid, vrijheid en'
gerechtigheid.

Daarnaast zijn er de 'Kleine Flippen', die gezeten op een eenwieler voor
muzikale acts zorgen en als komisch,
tragisch en poëtisch heeft zich het duo
Kres en Boonstra aangekondigd.
Zo zijn er nog meer groepen met internationale faam die zondag ten tonele zullen verschijnen. Overigens is
het de eerste keer m Nederland dat een
festival met uitgerekend dit soort
kleinkunst plaatsvindt. De voorstellingen op de Rotonde worden gegeven
tussen ongeveer 13.30 en 16.30 uur, die
op het Gasthuisplein tussen 19.00 en
22.00 uur. De organisatie is in handen
van de VVV Zandvoort m samenwerking met het Casino Zandvoort, dat
tevens als sponsor optreedt.

Julianaschool 1957

mngen,
Noordwijk,
de
en Belgische kustplaatsen
andvoort al voor met deze
en in al deze plaatsen blijkt
ur goed aan te slaan. Vooral
waar deze 'fietskarren', zoals
oertuigjes nog weinig eerbieen, vandaan komen,
i Centrale liet er vorige week
België overkomen en nu al
aanschaf ervan een schot in
Toeristen maken graag gein de karren om Zandvoort
„ ig aan alle kanten en vanuit
'e hoek te bekijken, maar ook
idvoorters zijn de vierwielers
'ek. De nieuwe attractie is
een welkome aanvulling op
itie-mogelijkheden in Zand' oral wanneer het niet zulk

frmatig
holgebruik
>VOORT/HAARLEM lensen die problemen
f 3 met alcoholgebruik in
Baste omgeving, organi, iet Consultatiebureau
pohol en Drugs te Haar$e maand augustus drie
- Spmsten.
Jjenkomsten zijn speciaal beW>rb mensen die veelvuldig te
S* bpn met overmatig alcohol|;'
;'an bijvoorbeeld de partner,
[j JJe ouders, broers, zusters of
P> i
.
ifiijeenkomsten wordt uitvoeken hoe men het beste om
niet deze mensen. De kursus
Haarlem gehouden, aan het
. 62. De data zijn 6, 13 en 20
van 15.30 uur tot 17.30 uur.
'sseerden kunnen zich tele'geven, telefoon: 023-319294.

l V..t,e!i;ers die een oude school- of verenigingsfoto ter beschikking willen
' stellen voor deze rubriek, wordt verzocht deze af te geven bij het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthulspïein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo spoedig
„ mogelijk terug, samen met een afdruk op het zelfde formaat als hier
*: afgedrukt. Voor Inlichtingen kan men bellen telefoonnummer 12066 of
' t *• 1 KI!

'17166.

Deze foto Is gemaakt van alle leerlingen die in 1957 de Julianaschool
bezochten. Evenals meer oudere scholen Is ook deze uit Zandvoort verdwenen.

Op de foto staan meester Kiewlet, en meester Rijper en onder andere de
volgende leerlingen:
Wanda de Vogel, Ciska Manders, Yvonne Keiler, Ria Rijper, Marion
Hogervorst, Florlna Kelder, Mona Brand, Nelleke Klinkert, Dick van
Houten, John Epker, Hans Steenkamp, Ingrld de Vogel, Mieneke van de
Waals, Ingrid Visser, Hans Jansen, Tllly Troost, Kees Kuiper, Maaike de
Hoop, en 'een heel nest' met Brune's, Lodders, de Paters, Verhoevens.
De foto is van Yvonne Keiler.
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VERMISTf
sinds 13/7 '87!,
donker cypers poe)
± 3 jaar, "
behandeld, witte
en bekje, witte voet
en vlooienbandje
Inl. Koningstraat 1
tel. 16483

Supersmalle (16 mm) kunststof jaloezieën m wit, geel
ofgnjs.Anti-statisch
en lichtecht

VANAF

39?5

2 Delige pyjama zonder voet,
100% katoenen tricot Mt
80,86 en 92 Div dessins

5

1375

NU

11?

Heteluchtbrander.Oa ge
schikt voor verf afbranden
en behang verwijderen Met
2 warmtestanden 1500
Watt Incl 2 hulpstukken
80-

NU

70.-

Heren slips en smglets, uni
of gedessmeerd
100% katoen. Mt 4-7.4-

Katoenen herenslips
Uni of gedessmeerd m div
kleuren. Mt 4-7. Per 2 stuks
verpakt 117 5

NU

NU3
VOOR

10r

Naadloze beugelbeha in o a
wit en peach Mt 75 85BC,
80 90D en 80 85DD13 75

Baby joggingpak van katoen/
polyester. In wit, mint, blauw,
rose en geel Mt 62-80.
1975

10r

NU

NU

16?5

"Zelf brieven schrijven". Praktisch boek met vele voor
beelden en nuttige tips voor
het schrijvenvan o.a een
sollicitatie brief

475

DE WWIV^

ECHT ZWITSERS... JE PROEFTT!
Vanaf dinsdag:

O:5

A on

Echte Bakker Balk

KrOOnenberg,
De Spar,
Weekmedia,

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

*

*
*

„Snackbar Molenaar"
nu op de Rontonde

*

*

fMltllELw met lijst in alle kleuren
o.a. mint, rose, zalm, zilver en goud.

*

ZOMERAANBIEDING

*
w
*
•ü
*
1

*

•fr

Sig.mag.
De Krocht,

Gr. Krocht 17, Zandvoort

AKO,

T. Goosens,

Pasteurstr. 2, Zandvoort

VERBOUWEN??
Aannemersbedrijf

*
•fr

**

Drog. Bakels,

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort

*

*

Wij zijn blij met onze tijdelijke
standplaats en hopen u ook daar
weer als klant te mogen
begroeten.

Jan en Mia

F. M. SCHILDER
verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij
o.a. kozijnen en ramen monteren met
speciale tochtprofielen?

*

*

*

•ü
*

* •& ir * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * *

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2
tel. 15602

*
*

•ü

*

De zachte LUNELL|
contactlens

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

LJSSenberg,_
Fa. Veldwijk,
17

Hoera!
terug van weggeweest

*

Bij alle muurverf gratis verfroller,
'i •
Voor al uw doe het zelf
artikelen,zonwering, vloerbedekking
glas en spiegels.

. Echt WaarVoorJe Geld-

Sig. Mag.

De allcplaatste Philips CD-set 750,-

*

t/m 31 juli

HEMA

82?°

Fa.

dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het
postkantoor. Tel. 14987

2?5

Hogeweg 28

NU

d.d. 17 juli
gouden oorhan
met blauwe ste
Orrig. Centrur
Teg. bel.
ter. te bez.
Tel. 18647

Zandvoorts Nieuwsblad

GEOPEND

Vrijdag en zaterdag

Taart Maison

Steelstofzuiger met regelbare zuigkracht 400 Watt.
97.50

Verlore

Corn. Slegersstraat 2c

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Früttlibröt

75x130 cm
90x130 cm
105x130 cm
75x175 cm
120x130 cm
90x175 cm
105x175 cm
120x175 cm

zowel in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

Omdat alleen het beste goed is vc
uw ogen.
M
Dag en nacht draagbaar en nu ookn
de Kleuren blauw, groen, geel, aqi||
te leveren.
w

Telefoon 023-360929

M

ZANDVOORT
t/o Politiebureau

Te huur

Verkrijgbaar bij

f»

ZOMERHUIS

YORK-OPTIEK B.Vf
Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van,

vóór 1 pers.
Incl. k.d.t.
550,- all in

Contactlens Specialisten
.Leidsestraat 32
Haltestraqg
1017 PB Amsterdam
Tel. 020-233295

2042 LJ Zandvcn
Tel. 02507-12»

Tel. 02507-13050

-ra

Vraagt

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

schoonmaakhulp

H. W. COSTER BV

ZEGWAARD WATERSPODS

Soll. Kerkstraat 15
Tel. 12253

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

n

Lichtgewicht regenkleding 89.- nu
Peter storm truien waterafst. van 109.S
Guernsey truien waterafst. nu
12w
COLJ
M.P.C. Tenson jack waterdicht gev. Oï»r
Aqu Ventura iac ademend en waterd. 45lïi
VI''
Zomershorts v.a.
*'•
Polo shirts nu
24:
Zomerjacks v.a.
•

Lid NVM

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken
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T.k.

Prindle 16
Catamaran'82
Div. extra's

Prijs ƒ 7.650,-

500 gr. VERSE

=1

VARKENSHAAS

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

1 Kilo

EEN WAO-ER
DIE KAN KLAVERJASSEN
IS SOMS OOK
EEN GOEDE BOEKHOUDER

SUCADELAPPEN
1 Kilo

AVO-Nederland bemiddelt
bij en zoekt werk voor mensen met een handicap. Reeds
60 jaar. Jaarlijks kunnen vele
gehandicapten zich via AVONederland maatschappelijk
ontplooien. Bij een bedrijf of
als startende ondernemer.

RUNDERGEHAKT
200 gr. GEGRILD SPEK
200 gr. BOERENHAM
BOUCHERIE
VOOR tfOtec+ •
en nmric

SPAARNE 48 HAARLEM
tel. 023-321534

Tel. 14460

Daarnaast geeft AVONederland financiële ondersteuning voor bepaalde aanpassingen, recreatie en opleidingen. Want AVO-Nederland
helpt waar wettelijke voorzieningen écht te kort schieten.
Voor iedere gehandicapte.
Wilt u meer informatie over
de mogelijkheden die AVONederland u kan bieden,
neem dan kontakt op met
onderstaand adres.

DOE MEE EN WIN EEN
FORD FIESTA FINESSE
Eén van de gezellige en leuke activiteiten, die tijdens „Amsterd|
Modestad 1987" in samenwerking met „Marion" wordt georgjj
seerd, is ongetwijfeld de finale van de Nationale Zelfmaakma
wedstrijd op donderdag 17 september a.s. in de Nieuwe Kerk oft
Dam in Amsterdam.
J
i|

In deze finale, wordt gestreden in drie categorieën:
* dagelijkse mode

* breimode

HOE KUNT U AAN DEZE ZELFMAAKMODEWEDSTRIJD DEELNEMJj
Vul onderstaande coupon in en stuur deze vóór 7 augustus op rij/
Amsterdam Modestad,
'j"
Postbus 11915
<
1001 GX Amsterdam
.

AAN DE HAÜ
FINALE VAN DE ZELFMAAKMODEWEC
STRIJD OP 2 SEPTEMBER IN AMSTERDd
.

Adres: .

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort.
Tel. 033-63 52 14. Giro 625000.

* avond/feestkledji

Aan één van de prijswinnaars van deze drie categorieën wordt.,
fantastische hoofdprijs, een Ford Fiesta toegewezen. Doe dus m',^
steel de show met uw creatie, en maak kans op de hoofdprijs of rvan de vele overige prachtige prijzenl

Naam: _

Grote Houtstraat 167, Haarlem.
Grote Krocht 7, Zandvoort.
Houttuin 5, Hillegom.
Binnenweg 31, Heemstede.

•

—

Postcode:

Plaats:.

AVOHEDfRLAHD

Telefoon:

leeftijd:

VERENIGING VOOR WELZIJN EN WERK

In de categorie:

D

dagelijkse mode

D

D

avond/feestkleding

beschermvrouwe HM de Koningin

Vraag nadere inlichtingen

^

breimode

Deze halve finale vindt plaats in Krasnapolsky (Grote Zaal), j
Dam 9 in Amsterdam.
j
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\oolwater-afvoer kan grote hoeveelheden niet verwerken

Iware regenval veroorzaakt veel narigheid in het centrum
USTDVOORT - Welke fi> schade de kortstondi.vatersnoodramp' van afgein donderdag heeft aangeJt, is nog niet bekend. Maar
(i de overstroming, die nog
r was dan in de voorgaanaren, veel leed en ergernis
tt aangericht, staat wel
.. Een aantal straten in de
ïskern kwam aan het eind
„Ide ochtend blank te staan
drdat de riolering de grote
Btvloed van hemelwater
snel genoeg verwerken
Het water gutste dan ook
>en groot aantal bedrijven
voningen naar binnen, of
m van onder de vloer omg. De pogingen om de stroj tegen te houden, ten spijt,
kt de interieurs grote schappliepen en de bewoners
i moesten werken om de
weer schoon en droog te
ten. De weinigen die nog
Eer hadden van de situatie,
en de kinderen die snel een
fcerbootje
tevoorschijn
pen gehaald.
zag vanuit de verte wat water op
>er in het kantoortje hiernaast",
een baliemedewerkster van de
"maar toen ik er heen liep, stond
men de kortste keren tot mijn
Is in het water". Het water steeg
verrassend hoog tempo in het
jor aan het Schoolplein, zodat
iuwernood folders en andere pa^ >n uit de lage kasten gered konden
•Sjen. Er kon echter niet voorkomen
Mpen' dat een klein deel verloren
jjf.- Even zo moest het in het zelfde
nd gevestigde gemeenschapshuis
ian geloven, toen ook hier de vloer
uïk kwam te staan door een laag
Eend rioolwater.

• Ernst Harkamp en Philip Waaning zagen een buitenkansje in deze watermassa en pakten snel hun rubberboot om in
de gedeeltelijk onder gelopen Haltestraat rond te varen (foto boven, Bram Stijnen). Ondertussen trachtte men in de andere straten het water met zand en zandzakken tegen te houden, echter tevergeefs (Foto rechtsboven, Bram Stijnen).
De ondergelopen Louis Davidsstraat trok veel bekijks van publiek dat terzijde nog een droog plekje kon vinden (foto
rechts, Beriott).

verrassing was even groot bij de
van de Schoolstraat, die
:eloos het water zagen rijzen tot
oogte van bijna een halve meter,
lat dit lage deel van het centrum
opgescheept met het regenwater
s wijde omgeving. Een gemeenten kwam wel langs met zandzakwaarmee de voordeur afgemd kon worden, maar uiteindeielp dit niet. Het water had zijn
;evonden door de grond en steeg
ider de woningen tot boven de
', Zo ook in een deel van de Halte,t, op het Schoolplein, in de Wilitraat en de Kanaal weg, terwijl
e Louis Davidsstraat, de Koningjt en de Van Ostadestraat niet ge"'d bleven.

gen moet worden. Ook diverse laaggeplaatste televisies en geluidsapparatuur, soms compleet met een verzameling platen, moesten het ontgelden,
met name in woningen waarvan de
bewoners afwesig warsn. Het veroorzaakte veel leed en verbijstering, bij
ouderen, maar vooral ook bij de jongeren die nog niet zo lang geleden een
huisje in deze buurt hadden gekocht
en opgeknapt. De hoge waterstand
veroorzaakte niet alleen schade aan de
vloerbedekking, maar ook aan andere
delen van het interieur, zoals bijvoorbeeld het behang, kasten en bankstellen.

Iders stroomden vol, stoppen sloeloor en in de meeste woningen en
,-JJven raakte de vloerbedekking
JÓpveekt van het regenwater, dat
J3l||ondertussen vermengd had met
"'water. In de meeste gevallen
lt dit in, dat het materiaal vervan-

Bij de Bata in de Haltestraat gutste
het water naar binnen, waardoor tientallen schoenen verloren gingen, en
ook de Klikspaan leed grote schade
doordat de lager gelegen keuken onderliep. Diverse ondernemers in de

Schoenen

Haltestraat zagen zich door de over- haar bovenste verdieping naar benestroming genoodzaakt hun bedrijven den zag komen. Het water spoot hier
voor een groot deel van de dag te slui- uit de douche-afvoer omhoog.
ten, en ook de gemeente-secretarie in
de Schoolstraat kwam in de problemen doordat de vloer blank kwam. te
staan.
De overlast leidde bij veel slachtoffers tot trieste gezichten, maar ook tot
Nadat het waterpeil was gezakt, grote verontwaardiging, 'omdat dit al
moest er urenlang gewerkt worden om de zevende keer was, in vier jaar tijd',
alles weer droog te krijgen. De brand- dat er een overstroming plaatsvond.
weer zette alle beschikbare materiaal "En het kan morgen weer gebeuren",
in om de kelders leeg te pompen. Van was het veel gehoorde commentaar, 's
de gemeente Bloemendaal werden nog Avonds na de rampzalige ochtend
eens vier extra pompen geleend, ter- kwam men bij elkaar, om te bezien wat
wijl her en der bewoners zelf met em- er aan gedaan kan worden. Hier werd
mers heen en weer liepen om hun la- al duidelijk dat de gemeente binnenger gelegen ruimtes leeg te krijgen. kort een schadeclaim kan verwachten.
Sommigen begonnen direct daarna De totale schade is nog moeilijk te
met chloorwater te dweilen, om de schatten, maar zal zeker in de honderd
stank te verdrijven.
duizenden guldens lopen. Lang niet
Een vreemd verschijnsel deed zich alle verzekeringen van de betrokkevoor in de Swaluëstraat, waar de ver- nen dekken dit soort schade.
baasde bewoonster van één van de
nieuwbouwwoningen een stroom van' Zie ook elders in dit blad.

Div. tassen voor de helft van de
prijs en de laatste artikelen 40%
korting.
ledere avond geopend tot 22.00 uur
Kerkstraat 28. Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haartem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cron|éstraat 56,
n. tel. 023-270850: Beverhof 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.

LEERSHOP

izz Behind The Beach
r
ordt weer als vanouds
- De organiaren van het jaarlijkse Jazz
lind the Beach hebben het
: voor dit jaar weer voor elgekregen, dit festival te
laniseren. Nog een weekje
ïan zijn de eerste jazz-klanal weer te horen. Naar verIchting nemen er ongeveer
ttig bands aan deel.
sordat de subsidie dit jaar uitblijft
mdat er sprake van was dat de
leentekosten doorberekend zouden
' e n , zag het er enige tijd geleden
* uit, dat het Jazz Bemind the Be„ sterk ingekrompen moest worden.
«B de doorberekening voor dit jaar

Miss Beach 1987 is bekend
ZANDVOORT - Maar liefst drieëntwintig meisjes kwamen op voor de Miss Beach 1987 verkiezing, die afgelopen
zaterdag in Bad Riche werd gehouden. Radio- en TV-presentator Hans van Willigenburg maakte er een klein feestje
van.
Schoonheid, intelligentie en
uitstraling waren de criteria voor
de jury, op basis waarvan de nieuwe Miss Beach gekozen moest
worden. Deze eigenschappen
gaan echter niet altijd samen, zo
bleek zaterdag, toen sommige
vragen van Van Willigenburg
onbeantwoord bleven.
Uiteindelijk bleek de eenent-

wintig-jarige, Haarlemse Saskia
van Marrelo het meest aan het
ideaalbeeld te voldoen en ging zodoende met de eer en de hoofdprijs strijken. Mooie tweede werd
Peggy de Greef uit Antwerpen en
de derde plaats was voor Afra
Schooneman uit Enkhuizen. De
Zandvoortse meisjes schitterden
door afwezigheid.
Zie ook pagina 7

echter van de baan is, wordt het festival weer even groots als vanouds. Dit
is mede te danken aan het feit dat de
organisatoren de firma Barclay naast
Heineken als tweede hoofdsponsor
hebben kunnen aantrekken. Hiermee
is een meerjaren-contract afgesloten.
Het enige verschil met voorgaande jaren is nu, dat alle optredens van de
vrijdagavond dit keer binnen zullen
plaatsvinden.
In het dorp zullen zes podia geplaatst worden, terwijl daarnaast ook
in een twintig-tal café's optredens
plaatsvinden. Bovendien zijn er zes
strandpaviljoens waar zaterdag en
zondag overdag jazz-bandjes spelen

aug
aug

aug
aug
aug
aug
'9

HW

LW

HW

07.02 02.37 10.22

07.32 03.16 19.54
08.06 03.44 2029
08.47 0432 21.11
09.39 05.13 2207

10.52
12.11

06.01 23.30
07.05 --.--

00.50 08.27 13.32

01.59 10.14 14.40

standen: zondag 2 aug.

t .24 uur
'dtij: 5 augustus 12.11 uur

' + 79 CM.

LW
15.03
15.37
16.10
16.47
17.35
18.37
19.48
21.09
22.29

In de krant van volgende week vindt:
men een uitgebreid programma van
het jazz-festival, dat, na de openingsavond bij Take Five, plaatsvindt op 7, 8 j
en 9 augustus.

l

ZANDVOORT - Als alles
meezit kunnen de bewoners
van Camping De Zeereep in ieder geval nog vijfjaar in Zandvoort een plekje houden. Het
College van Burgemeester en
Wethouders is namelijk voornemens, het Roggeveld, in de
duinen ten noorden van het
circuit hiervoor vijf jaar beschikbaar te stellen. Ondertussen zal men trachten bij de
Provincie toestemming te verkrrjgen, om dit terrein ook na
deze periode door de kampeerders te laten gebruiken.
Indien het Vendorado-project doorgaat, wat overigens nog steeds niet zeker is omdat geldschieter ABP nog
geen beslissing heeft genomen, moeten de bewoners van camping De Zeereep het veld ruimen. Een andere lokatie lijkt in Zandvoort niet voorhanden,
behalve dan het Roggeveld, een duingebied dat voor een gedeelte gebruikt
wordt door Zandvoortse aardappelteIers. De Provincie heeft zich echter bij
de vaststelling van het nieuwe Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied tegen een vestiging op het Roggeveld uitgesproken.

Autokraker
opgepakt
ZANDVOORT-Politieagenten ontdekten zondagochtend
vroeg aan de Frans Zwaanstraat twee opengebroken
Duitse auto's. Een van de daders kon later aangehouden
worden.

Volgens een voorlopige schatting
zullen er tussen de tachtig en de honderd optredens plaatsvinden, verzorgd
door een vijftig-tal bands. De spits
wordt afgebeten door de Engels-Amerikaanse formatie Max Collie's Rythm,
Aces, die donderdag-avond al optreedt!
bij strandpaviljoen Take Five. Dit'
wordt bovendien rechtstreeks door radio- en TV-omroep De Tros uitgezonden in het programma Tros Sesjun.
De nieuwe Miss Beach 1987, Saskia van Marrelo (midden), is nog wat
beduusd van haar zojuist behaalde overwinning. Tweede werd Peggy de
Greef (r.), derde Afra Schooneman.
Foto: Bram Stijnen

mogelijk

Gemeente wil De Zeereep tijdelijk
op het Roggeveld onderbrengen

Maar de gemeente laat het hier niet
bij zitten. Men wil via een 'Artikel 19
procedure' alsnog een verklaring van
Geen Bezwaar bij de Provincie zien los
te krijgen, desnoods door bij de Kroon
in beroep te gaan tegen een eventuele
afwijzing. Dit kan echter jaren gaan
duren, terwijl er juist vóór het eind

Ook de traditionele kerkdienst met
muziek staat dit jaar weer op het programma, waarbij de zang verzorgd
wordt door de in Zandvoort woonachtige Shirley Zwerus.
um
jul
jul

Vrijstelling van het bestemmingsplan is vijfjaar

van het jaar een alternatief moet worden gevonden, indien men de 'Zeerepers' in Zandvoort wil laten blijven.
Vendorado zou namelijk nog dit jaar
het terrein ter beschikking willen hebben, om met de bouw van het bungalowpark te kunnen starten.
Bovendien kan men de Artikel 19
procedure nog niet direct starten, omdat de benodigde gegevens hiervoor
nog niet compleet zijn. Wel is in er in
verband met het Mabonplan al een
geluidonderzoek gedaan op het circuit. waarbij het Roggeveld meteen

werd 'meegenomen'. De uitslag hiervan was gunstig.
Om de - waarschijnlijk - langdurige
termijn van de procedure te overbruggen, wil de gemeente nu gebruik maken van de mogelijkheid, om een tijdelijke vrijstelling van het huidige bestemmingsplan voor het Roggeveld te
verkrijgen. Dit vereist een zogenaamde 'Artikel 17 procedure', wat normaal
gesproken gedurende vijf jaar vrijstelling geeft. Als een en ander dus doorgaat zullen de kampeerders dus voor
deze periode gered zijn.
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elke week het dagelijks nieuws
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voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
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POSTCODE:
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Nadat rond half zes op het bureau de
melding binnenkwam dat er twee
TELEFOON:
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gaan morgen
Vrijdag 31 Juli,
om 15 uur trouwen!!!
KOM ALLEMAAL
SNOEPJES RAPEN VOOR
HET RAADHUIS!!!

•.

_el

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

v-

tel. 02507 - 1 53 51

t

Het laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
liet kaarsje is thans opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie het aangaat is het niet erg.
zij heeft een heel verleden.
Wél voor hen die zij achterliet,
vaanve! en wees tevreden.
Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend is na voorzien te zijn van de H.
Sacramenten der Zieken overleden onze lieve
moeder, grootmoeder en zuster, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis „De Boerhaave",

tabernal sinds nass
Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

zomerkollektie
tot 50% korting
Een klein
winkeltje met
veel keus!

Verleende bouwvergunningen

Gedurende het seizoen dagelijks van 11.00 tot
18.00 uur geopend en van 19.00 tot 21.00 uur.

Zandvoort, 30 juli 1987.

Belli e Ribelli kindermode
Haltestraat 45, Zandvoort

Gevraagd

Verleng uw
goede humeur
met bloemen van

FULL-TIME/PART-TIME

VERKOOPSTERS

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

J. BLUYS
-

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT
TEL. 02507-5734

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

,v mten f n Kr inten

If fVA w&de met 'n turnt
»

'

• *^

fïrnta Krocht
Ifrnr-hf 19,
1Q Zandvoort.
7anril/nnrt
Grote

CASSIERES

uw traiteur en visspecialist

Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

GEZOCHT

Slimme dames die nog snel hun voordeel willen halen. Voor
nieuwe winterkollektie komt willen wij de hele zomerkollektie 1987tx
opruimen.
Het meeste voor halve prijzen en vaak nog minder.
Een slimme dame gaat dus snel naar:

en

E" n Je m, i k pi. i. u won' v,m

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

Haltestraat 16, tel. 16204

Voor a/s het
goed moet zijn.

Aangevraagde bouwvergunningen!
119B87 Boul. Barnaart 59
motel restaurant
vergroting balkon
121 B87 Tjerk Hiddesstraat 5A
122B87 Lorentzstraat 9
tuinhuisje
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen vai
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester ei
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling .worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend.
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn

81B87 Weimarweg 5
garage
82B87 Thorbeckestraat 33
trap
wijziging indeling
85B87 Patrijzenstraat 40
terrasschermen
49B87 Boul. Barnaart 16
99B87 Thorbeckestraat 3/2
dakkapel
51B87 Secr. Bosmanstraat 42
erfafscheiding
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dif
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Mode voor
baby's en
tieners van O
tot 16 jaar

BLOEMENHUIS

RReas
..Uis en Specialiteiten"

vanaf 520,--

Op de

M. van den Bos

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere [amilieberiohten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

van echt teakhout, fabr. Barlow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

UITVERKOOP

weduwe van C. van der Valk
op de leeftijd van 84 jaar.
Zandvoort:
M. W. van den Bos-van der Valk

Vergaderingen

tuinbanken

DAG EN NACHT VERZORGING

Maria Wilhelmina Steeneker

Mieke en Fred
Grootebroek:
C. Smit
M. C. Smit-van der Valk
Marion
Ronald
Zandvoort:
A. Smit-Steeneker
Haarlem, 22 juli 1987
„De Boerhaave"
Correspondentieadres: M. van den Bos,
Celsiusstraat 90, 2041 TM Zandvoort.

Bouwplannen '

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel®
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenend
voor
[3
de uitbreiding van een woning aan de Flemingstraat 342.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 3 augustus 1987 gedurende "
ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, vooreen'
ieder ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzage ligging, kan een ieder bij Burgemeester enf
Wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

in gezellige
supermarkt.

VERHUIZEN?
Verhuizen /s vakwerk!

Heerlijke visragout rijk gevuld

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

p. pond van 8,75 nu 7,75

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Inl. Hr. L. Souwens,

ZOMERSE AANBIEDINGEN

tel. 14361.
Langs komen mag natuurlijk ook

Celsiusstraat 192, Zandvoort.

ze zijn er weer supermosselen
2 kilo 7,75
TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

De zachte LUNELLE
contactlens

DE WIT VERHUIZINGEN

[RKB1DE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematiesl
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
H; *inschrijvingen
'* Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
, • een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Als u zonder auto bent
Kunt u bij Baron b.v. al een auto huren
v/a f 32,OU ex. btw per dag.
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering

Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Bentveld en Driehuis.

Omdat alleen het beste goed is voor
uw ogen.
Dag en nacht draagbaar en nu ook in
deWeuren blauw, groen, geel, aqua,
te leveren.

Bel: 7 dagen per week

P. J. d'HONT

Baron Autoverhuur b.v.

UITVAARTVERZORGER

Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

BOLS
BESSEN

Ook verhuur 9 personen bus.

023-240102

023-270434

Nti14.95

PISANG AMBON
LIQUEUR
5

Nu 15?

*t

1»

\Ó*&

HANSEN 54 %
I N M A A K RUM

OUDE J t N b V t R

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment j

Verkrijgbaar bij

YORK-OPTIEK B.V.
'

Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel. 020-233295
Tel. 02507-12174

f

'
i

GOijnhanöeL
__
-~
.
Dan TDecrasen bv

Wij bezorgen
eventueel ook thuis
Kerkstraat 12a. 2042JE Zandvoort

rei.02507/12532
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filderes verkocht schitterende aquarellen ter ondersteuning van de bibliotheek

Ie natuur is altijd weer anders, maar blijft mooi'
,DVOORT • De schildeJsabeth Zegwaard is een
è vele Zandvoorters die
'tijd geleden spontaan
jin gereageerd op de opvan de Openbare Biblio; om een financiële biji te leveren. Maar mey Zegwaard deed dit op
iheel eigen wijze, namejor de verkoop van een
l schilderijen. Zodoende
Ij het dankbare bibliobestuur een fiks bedrag
andigen.

drage geleverd aan de financiële ondersteuning van de Openbare Bibliotheek. Maar alle eer komt hierbij de
schilderes toe. Hoewel zij uitsluitend
voor haar plezier schildert, gebruikt
zij de opbrengst van haar werken normaal gesproken om nieuw materiaal
te kopen. In de maand juni hield zij
een tentoonstelling in de bibliotheek,
waar zij enkele werken kon verkopen.
En omdat zij de bibliotheek een warm
hart toedraagt, zegde zij spontaan toe,
de helft van de opbrengst aan deze
instantie te schenken. Het leverde
ƒ750,- op, een bedrag dat goed gebruikt
kon worden, in verband met de grote
schade die enkele maanden geleden
door lekkage was ontstaan.

Door haar actie zijn enkele Zandolijk hebben dankzij Elisabeth
ird ook een aantal andere voorters ook verblijd met één van haar
iorters door het kopen van een schitterende schilderijen. Het zijn
•rij min of meer bewust een bij- vooral aquarellen, die mevrouw Zeg-

waard maakt, veelal in lichte tinten en
bijna allemaal met het Nederlandse
waterlandschap als onderwerp. "Mijn
man en ik hebben altijd veel in Friesland en op de Waddenzee gevaren",
aldus de kunstenares, "dus wij zaten
veel op het water. En juist dat water
houdt mij erg bezig. Het verandert
voortdurend, bij elke weersgesteldheid, maar het blijft altijd mooi". Op
het merendeel van haar werken is het
water dan ook terug te vinden, de ene
keer als een groot meer, donker en verlaten ten tijde van de schemering, dan
weer als een smal slootje met aan
weerszijden een knotwilg. Nu en dan
ontbreekt ook een oud-Hollandse boot
niet.

liteit geschilderd, met erg veel sfeer.
Mevrouw Zegwaard had haar aquarelleerspulletjes altijd brj zich als zij
gingen varen. Vaak werd op mooie
plekjes dan een klein schilderijtje gemaakt, of een tekening, die later thuis
werd uitgewerkt. "Soms had het 't nét
niet", aldus Elisabeth Zegwaard, "dan
kwam die sfeer net niet over op papier.
Soms gooide ik een werk dan weg, óf ik
voegde er iets aan toe, bijvoorbeeld een
boom, of riet. Dat heeft schilderen
vóór op fotografie, als er iets aan ontbreekt, kun je er wat aan toevoegen".

De boot heeft de familie Zegwaard
enige tijd geleden aan de kant gedaan,
omdat zij, met het duinlandschap om
zich heen, zich in Zandvoort ook heel
prettig voelen. Af en toe varen zij nog
wel eens mee met een van hun twee
zonen. Sinds een van hen vorig jaar de
Alles is met een verbazingwekkende winkel in watersportartikelen in
techniek zo veel mogelijk naar de rea- Haarlem heeft overgenomen, heeft
Elisabeth Zegwaard veel meer tijd voor
haar hobby, en veel werken stammen
dan ook uit deze tijd. Het mooie uitzicht over de duinen dat de woning
aan de Brederodestraat biedt, is ook
terug te vinden in een aantal aquarellen. Vanuit haar werkkamer kan mevrouw Zegwaard nauwlettend de sterke wisseling van luchten waarnemen
en ook haar werk teont een grote variatie aan wolkenpartijen.

Toevoegen

De schilderes toonde haar aanleg al
in haar kinderjaren, toen zij al de artistieke voetschreden van haar vader
volgde. Ook hij was een fervent schilder, getuige een schitterend schilderij-tje dat zijn dochter niet zonder trots
toont. "In mijn kinderjaren had je tal
van beroemde filmsterren, die ik op
school zat te tekenen, als ik mij verveelde. Later verkocht ik die dan, want
voor een dubbeltje gingen zij grif van
de hand".
Zij bleef haar gave steeds verder ontwikkelen en zo tekende zij bijvoorbeeld
op de middelbare school een schetsblok vol met schitterende sprookjesfiguren. Later stapte zij over op olieverf
met als resultaat een groot aantal natuurtaferelen. Tussendoor werden allerlei andere tekeningen gemaakt zoals bijvoorbeeld een aantal portretjes
van de kleinkinderen. Maar de natuur
bleef een belangrijke rol spelen, ook
toen zij met aquarelleren begon. Behalve het Hollandse landschap zijn er
ook buitenlandse taferelen, zoals bijvoorbeeld uit de bergen in Zuid-Duitsobeth Zegwaard legt zich met haar hobby vooral toe op het schilderen van landschappen, waarbij slootjes, land, waarop de natuur zo natuurlijk
mogelijk is weergegeven, zonder enige
>n en meren een grote rol spelen.
Foto:Beriott opsmuk.

ÏVENBUS

baar
hte inwoonster J.W.
zou ik u de doelstelling van
ir Zandvoort uiteen willen zeti vóór braderieën, kunstmark.rraaltijden en de muziek. Wij
'nor, dat horeca (en zij niet ali geld kunnen verdienen in
tl Maar we zijn tegen contaii geluidsboxen. We zijn tegen
c^ itainers op straat met alle
t van dien. Wij zijn ertegen dat
u': hun huis worden gesard
e_\orme overlast die zij niet een
;er per jaar, maar ieder week•'' en meegemaakt, mevrouw

En ik denkt juist door Leefbaar
Zandvoort dat het Midzomernachtfeest en Tropicana Festival, althans
hier op het Gasthuisplein, dat verzorgd werd door Het Wapen van Zandvoort, zo keurig en zonder overlast verlopen is.
Het is makkelijk om nu maar alles
op Leefbaar Zandvoort af te schuiven,
maar slecht weer en de bezuiniging
van de Gemeente, daar kan Leefbaar
Zandvoort ook niets aan doen, en gelooft u mij, ook wij willen gezelligheid
en leefbaarheid in ons dorp.
En om nu maar de bewoners van het
centrum te adviseren watjes in de oren
te stoppen, of om te verhuizen naar
een stil weggetje (waar is dat in Zandvoort?) gaat zelfs deze bewoonster van
het centrum iets te ver.
En o ja, ik ben mevrouw F. Loos,
bewoonster Gasthuisplein.

'EEKENDDIENSTEN

Overstroming
Dinsdag 28-7-'87 las ik in een stukje
in het Haarlems Dagblad, dat onze
burgervader, de heer Machielsen, zich
ergerde over de fietstaxi's in ons dorp.
Er rees bij mij de vraag of de heer
Machielsen zich niet over andere zaken zou moeten ergeren. De zaak bijvoorbeeld van de schade, die vele van
onze inwoners van Zandvoort heeft
getroffen.
Waar bleef onze burgervader daags
na de overstroming, door nalatigheid
van de gemeente zo groot geworden?
Niemand behalve de heer Van Caspel
heeft zich laten zien!
Waarom niet? Is het bezoeken soms
schuld erkennen?
Een bewoner van 't Schoolplein,
J. Lasthuis.

ZANDVOORT - De bewoners en ondernemers uit
Schoolstraat en omgeving
hebben in verband met de wateroverlast de handen ineen
gestoken en gaan de zaken gezamenlijk aanpakken. Daarbij
zal de hulp ingeroepen worden
van de juridische adviesdienst
van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond,
omdat men de schade wil verhalen op de gemeente. Ook
heeft men ondertussen de Provincie al benaderd.

Wachten: vrijdag 9-12 u tel 02507
Jorts Nieuwsblad is opgericht in

Weekend 1/2 augustus
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HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Markt
Ook van professionele zijde schat
men het werk van Elisabeth Zegwaard
hoog in, al kwam dit laatst op een wat
merkwaardige wijze tot uiting. Een
beroepsschilder belde de Zandvoortse
en vertelde haar dat zij te lage prijzen
berekende, wat een nadeel was voor
deze markt. "Maar meneer, ik ben een
amateur", had de schilderes bescheiden geantwoord, "dat kun je niet vergelijken met een beroepsschilder".
Ondanks deze bescheiden opstelling
is het werk van mevrouw Zegwaard
ongetwijfeld van hoog niveau en de
ƒ200,- voor een groot en ƒ125,- voor een
klein werk zijn dan ook zeker niet hoog
te noemen. Maar de mensen moeten
daarvoor dan ook wel een mooi schilderij hebben, aldus de kunstenares.
"Ik verkoop liever een schilderij dat ik
zelf heel mooi vind, dan een wat minder werk", verduidelijkt zij, al geeft zij
toe, dat het wel eens moeilijk is, een
mooi werk van de hand te doen. "Maar
als ik merk, dat iemand er echt weg
van is, heb ik daar al wat minder moeite mee".
JOAN KURPERSHOEK

• Ook een oude
klipper op een van
Nederlands meren
is vereeuwigd in
de collectie van
Elisabeth
Zegwaard.

VERENIGINGSNIEUWS

me hieraan kost ƒ7,50 per persoon,
vijfertwmtig procent van het inleggeld wordt als prijzengeld uitgekeerd.

Op 2 september start de Zandvoortse
Bridgeclub het nieuwe seizoen. Op
deze datum wordt de eerste bekerwedstrijd gespeeld. Woensdag 9 september
is de algemene ledenvergadering en 16
Onder auspiciën van de Zandvoortse september wordt de eerste competitieBridgeclub wordt momenteel de zo- wedstrijd gespeeld.
mercompetitie gespeeld. In totaal worden er elf wedstrijden gehouden, waarDe ZBC kan nog een beperkt aantal
bij het resultaat van de beste zeven nieuwe leden plaatsen. Voor inlichtinbepalend is voor de einduitslag.
gen kan men zich wenden tot de wedstrijdleider, de heer C. Braun, telefoon
Er zijn ondertussen al acht wedstrij- 14060, of de secretaresse, mevrouw E.
den gespeeld, waardoor de strijd zich Visser, telefoon 18570.
ondertussen al enigszins begint af te
tekenen. Mevrouw Spiers voert de lijst
aan met een totaalpercentage van
418,49%, tweede staat mevrouw De
Leeuw met 416,26%, terwijl het echtpaar Heidoorn de derde en vierde
plaats bezet met 396,04%. De heer H.
ZANDVOORT - De Ruud
Emmen is vijfde met 390,42% en de
heer F. Emmen zesde met 390,00%. De Jansen Band zal zondagmid-'
zevende plaats is bezet door de heer dag 2 augustus een optreden
Van der Moolen met 376,56% terwijl verzorgen bij strandpaviljoen
mevrouw Lemmens als achtste geno- Freddy en Paul.
teerd staat met 375,95%.
Met dit optreden viert de band gelijk
Woensdag 5 augustus wordt de zo- haar
tien-jarig bestaan. De muziek op
mercompetitie onderbroken door een strandpaviljoen
la begint om 13 00 uur
drive ten bate van het Nationaal en uiteraard is iedereen
welkom.
Fonds Sport Gehandicapten. Deelna-

Zandvoortse
Bridgeclub

Ruud Jansen Band

Gedupeerden wateroverlast dienen
een schadeclaim in bij de gemeente

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer Zondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis
Kindernevendienst en crèche
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
"Volgens de Provinciale Griffie is er
Guido van Schagen, maandag en don- GEREFORMEERDE KERK,
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 Zondag 10.00 uur: dhr. J.M.J. Brants, voor wat de gemeente betreft geen
sprake van overmacht", aldus de heer
Haarlem
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Lasthuis, een van de coördinatoren
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- Kindernevendienst en crèche
van de gezamenlijke aanpak, en zelf
ling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau NEDERLANDSE PROTESTANTEN- mede-slachtoffer van de overstromingen die in deze omgeving plaatsvinBOND
Hogeweg.
den. "Als zoiets één of twee keer zou
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, 5 juli t/m 9 augustus geen diensten
voorkomen, zou er nog van overmacht
woensdag
11.00-12.00
uur
en
gesproken kunnen worden, maar dit is
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en al de zesde of zevende keer in vier jaar
weg.
tijd. Bovendien heeft men bij de Prosamenzang
Zondag 11.00 uur: Gebeds/communie- vincie verteld, dat er in het Fonds en
BRANDWEER: tel. 12000.
dienst, cel. J. v.d. Meer, 'Gods woord Stads- en dorpsvernieuwing een speciale pot is, waaruit de gemeente geld
CENTRALE POST AMBULANCE- om van te leven'.
zou kunnen lenen. Maar dat doet men
VERVOER
(CPA) KENNEMERKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, niet".
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
Haarlem
Omdat men nu reeds meerdere mazondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. E.
TAXI: tel. 12600.
len met de overlast, die steeds erger
Bodamer
lijkt te worden, te maken heeft gehad,
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- 19.00 uur: Avonddienst, Ds. A. An- en
omdat het eind niet in zicht is, hebweg l, Zandvoort. Spreekuur op tooms
ben de betrokkenen in deze omgeving
maandag en donderdag van 1.30 tot Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bid- besloten
de gemeente aansprakelijk te
3.00 uur door de heer Frits van Veen of stond
stellen. Ondernemers en particulieren
na
telefonische
afspraak. Tel:
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- zetten nog deze week alle schades op
02507-19393
papier, waarna een gezamenlijke
SCHAPSBOND
BELBUS:
wordt ingediend. De onOmdat de sociaal-culturele activitei- In de maand augustus zijn er geen schadeclaim
dernemers hebben de juridische adten in verband met het zomerseizoen bijeenkomsten. Deze starten weer in viesdienst
van het KNOV daarbij om
tijdelijk gestopt zijn, zal ook de belbus september, met iedere veertien dagen raad gevraagd.
de komende zomermaanden niet rij- een samenkomst op maandag 15.00
den. Zo ook niet voor de boodschap- uur, tel: 14878
De schade is nog niet te overzien,
pen-functie.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- maar kan hoog oplopen. Bij de familie
Lasthuis, waar het water voor de deur
GASBEDRIJF: woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- bijna tachtig centimeter hoog stond,
STORINGSDIENST
straat 37 te Haarlem.
tel. 17641.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- heeft de kelder afgelopen dagen door
hoge grondwaterstand tot tweeALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK tingen: R. van Rongen, Van Raep- de
maal toe blank gestaan, waardoor
ZANDVOORT: Noorderstraat- l, tel. horststraat 36 te Haarlem, tel. twee dagen lang gepompt moest wor13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- 023-244553.
den. Bovendien draait bijna dag-in dauur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
g-uit een apparaat om alleen al de
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
huiskamer droog te krijgen. DaarVerder volgens afspraak. Voor deze
naast zijn in diverse woningen ook
hulpverlening, beschikbaar voor iede- BURGERLIJKE STAND
re inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonPeriode:
den zijn.
21 juli - 27 juli 1987
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie, Ondertrouwd:
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- Van de Weerdhof, Gerrit Fokke en
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- Dijkhuis, Elizabeth
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Gehuwd:
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis Breeuwer, Frans en Planting, Janna
L. Davidsstraat. Eerste en derde Maria
woensdag van de maand van
Geboren:
17.30-18.30 uur.
Charlotte, dochter van : Van den
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't Eaadt, Mike en Busscher, Johanna
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde Viktor, zoon van : Valjavec, Zoran en
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 Groothengel, Tjietske'
uur. In juli en augustus geen spreek- Patricia Maria, dochter van : Zonneveld, Bernardus Johannes Ludovicus
uur.
Jozef en Schmitt, Katrin
Meivin, zoon van : Zwemmer, Ronald
en Spa, Antonia Elisabeth Yvonne
KERKDIENSTEN

ad: 1/2 augustus
RTSENPRAKTIJK
NIEUW
D: tel. 19507.
m Bergen
*urne is afwezig van 27 juli t/m

De perfectie waarmee alles op het
natte papier is gezet, is verbazingwekkend, vooral als men daarbij bedenkt
dat de aquarel binnen een paar uur
klaar moet zijn. "Brj een olieverf schilderij kun je achteraf nog makkelijk'
wat veranderen, maar bij een aquarel
is dat bijna onmogelijk. Dan moet je
echt in één keer de goede kleur hebben, vooral als je met lichte tinten
werkt. Een enkel donker plekje kun je
nog wel eens bijwerken, maar daar
bluft het dan ook bij".
Mevrouw Zegwaard vindt het wel
leuk om af en toe wat te verkopen,
maar dat is een bijkomende zaak. De
voorraad aquarellen groeit gestadig
en haar werkkamer is ondertussen te
klein geworden om alle werken op te
hangen. Dat er veel waardering voor
haar werk is, werd al duidelijk tijdens
de tentoonstelling van Zandvoortse
kunstenaars, die begin dit jaar in het
Cultureel Centrum werd gehouden.
Tijdens die tentoonstelling werden de
eerste werken verkocht. "Er is vooral
interesse voor van mensen die zelf ook
varen. Het komt nogal eens voor dat
men bepaalde plekjes langs het water
'herkent'. Zo wilde bijvoorbeeld een
meneer een bepaald schilderij van een
slootje met knotwilgen. 'Mevrouw,
daar kom ik zelf altijd met mijn boot
doorheen', was zijn argument".

bankstellen nat geworden, wat kan
betekenen dat alle metalen spijkertjes,
schroeven en veren gaan roesten, zo is
door een meubelbedrijf medegedeeld.

Inzinking
"Maar het ergst is misschien nog wel
de geestelijke schade bij de mensen",
aldus mevrouw Lasthuis, daarbij duidend op een aantal - vooral oudere mensen die een inzinking nabij leken.
"Als het nu 's nachts regent, kun je ook
niet meer rustig slapen, omdat je verwacht dat de boel elk moment weer
opnieuw overstroomt". Deze familie is
nu gedwongen, enkele weken in eigen
huis te 'kamperen', omdat de houten
vloer moet drogen. Bovendien moet er
een nieuwe hardboard ondergrond
voor de vloerbedekking aangebracht
worden, maar in verband met de
bouwvak-vakantie kan dat nog enige
tijd op zich laten wachten.
De ergernis is vooral groot, omdat
men vermoedt dat deze schade is ontstaan, doordat het nieuwe kunstgrasveld van de Zandvoortse Hockey Club
gespaard moest worden. De voorzitter
van de hockeyclub, de heer Langemeyer, bevestigt dat de gemeente heeft
toegezegd dat het veld gespaard zou
worden. "Dat moest men wel, om nu
geld beschikbaar te kunnen stellen.
Indien het veld onder zou lopen, zou er
een schade van ruim zes ton ontstaan
en ook de gemeentelijke bijdrage, die
overigens op den duur terugverdiend
wordt doordat er geen onderhoud
meer nodig is, verloren gaan". Volgens
Langemeyer heeft de overlast van vorige week hier echter niet mee te maken, omdat de vijvers op het binnencircuit nog lang niet vol waren. "De
oorzaak ligt volgens mij bij de pompcapaciteit, omdat deze voor dit soort situaties te klein is. Wij staan hier buiten, maar betreuren de overlast in het
dorp heel erg".

Rioleringplan
Volgens directeur Wertheim van
Publieke Werken ligt de oorzaak in de
capaciteit van de toevoer naar de rioolwaterzuivering, die voor dit soort
situaties, waarbij meerdere factoren
een rol spelen, te klein is. Er bestaat
volgens hem een basis-rioleringplan,
voor een aparte leiding van Zandvoort-zuid naar de zuivering, waar-

• De smalle straatjes gaven donderdag meer een Venetiaans dan een
Zandvoorts beeld.
Foto:Beriott
door het centrum minder belast
wordt. Daarnaast zou er een tweede
afvoer aangelegd kunnen worden vanaf de zuivering naar het binnencircuit, en eventueel een aparte - rechtstreekse - afvoer voor een deel van het
regenwater.
Dit plan zou echter ƒ5,7 miljoen
gaan kosten en een uitgebreider plan
ƒ8 miljoen. Bedragen die volgens
Wertheim niet beschikbaar zijn. Tij-

dens de vergadering van de commissie
van Publieke Werken op 13 augustus,
zal hij uitgebreid uitleg geven over dit
onderworp.
Ondertussen hebben de problemen
al de nodige aandacht opgeroepen bij
de diverse raadsfracties. Zo hebben
CDA, VVD en D'G6 het College van
Burgemeester en Wethouders al met
schriftelijke vragen benaderd

Inbraak opgelost
ZANDVOORT - Een bewoner van het Burgemeester van
Fenemaplein werd vorige
week bij zijn terugkomst van
vakantie onaangenaam verrast. Toen hij de voordeur
opende hoorde hij voetstappen
en ontdekte dat er inbrekers in
huis waren. De ongenode gasten wisten aanvankelijk te
ontkomen.

De kamer en slaapkamer bleken bij_
nader onderzoek geheel doorzocht. De'
Overleden:
man waarschuwde de politie en gaf
De Vries, Sientje, oud 94 jaar
Van Wagensveld, geboren Buis, Hen- • De dichtstbij zijnde zandbak werd snel leeg gehaald om zelf zandzakken te hen een signalement van een van de
kunnen maken.
Foto: Bram Slijnen daders, die hij nog net gezien had. bij
drika Margaretha, oud 91 jaar

hun vlucht via het balkon
De volgende dag werd een 16-jange
Zandvoorter aangehouden, die beken
de, de inbraak samen met een ander te
hebben gepleegd. Nog een dag later
werd een vijftig-jarige Zandvoorter
aangehouden, in verband met heling
van sieraden. Hij had van de jonge
inbreker een viertal gouden en zilveren sieraden gekocht voor een prijs
van /60,-.
De jonge Zandvoorter, woonachtig
buiten de badplaats, maar hier op vakantie bij zijn vader, had het ouderlijk
huis met ruzie verlaten en was op
zwerftocht gegaan. Daarbij ontmoette
hij een man, met wie hij later twee
inbraken pleegde.
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Honda's vierwielbesturing:
zin of onzin
Autonievrws
Door Rein Lepoink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

&..

Het lijkt mij dat ettelijke automobielont\\erpcrs zich al jarenlang de voordelen van vienvielbesturing hebben gerealiseerd, A:ker het belangrijke gegeven
van de veel betere manoeuvrcerbaarheid.
Zo heb ik bijvoorbeeld al tijden met opperste verbazing en bewondering in
jachthavens staan kijken hoe de boten
middels een vierwicl bestuurde wagen

Stuurwielverdraaiing
200

400

om ruimte te sparen op plekjes gegoocheld werden, die je niet voor mogelijk
houdt.
Dus die betere manoeuvreerbaarheid is
gewoon een feit. Het is zelfs zo dat de
Honda Prelude, die was uitgerust met
vienvielbesturing, een draaicirkel heeft
die een meter kleiner is dan die van zijn
broeder zonder vienvielbesturing.
Daarnaast is het zo dat deze vierwielstuurder na enige gewenning bij het fileparkeren in vrijwel ieder gaatje is te priegelcn. Dit is mogelijk geworden doordat
Honda er voor gezorgd heeft dat de
achterwielen bij grote stuurverdraaïngen
tegengesteld gaan sturen en grote stuurvcrdraaïngen maken we alleen bij het
manoeuvreren.

Ik ben even in de gelegenheid geweest
om op een testbaan met een Honda
Prelude met vierwielbesturing te rijden
en met een Prelude zonder deze voorziening. Het verschil is frappant. Bochten
kunnen met die vierwielbesturing veel
sneller worden genomen en - zoals al
verteld - is de manoeuvreerbaarheid ook
veel groter dan met het exemplaar zonder sturende achterwielen.
En hiermee komen we natuurlijk tot de
kern van de zaak. Immers, die Honda
Prelude zonder meesturende achterwielen heeft niet zo'n geavanceerde achterwielophanging als bijvoorbeeld de Mercedes 190 met zijn meesturende achter-

180° bocht

•2WS

een zoeklicht gezocht moeten worden,
speelt juist die grote manoeuvreerbaarheid een enorme rol. Vandaar dat ze in
Japan systemen hebben ontwikkeld die
ook het manoeuvreren ten goede komen.

wielen door krachten van buitenaf. Eigenlijk zou je dus - wat het bochtengedrag betreft - zo'n vierwielgestuurde
Prelude moeten vergelijken' met zo'n
Mercedes 190. Wie weet ga ik dat nog
wel doen ook!

Bij kleine stuurverdraaïngen gaan die
achterwielen juist fractioneel méésturen,
waardoor de stabiliteit wordt verhoogd.
Dit gegeven is niet nieuw want Renault
gaf in 1970 de Renault 12 al een achteras
met een meesturend effect, om het
bochtengedrag te verbeteren. Later werd
ook de Renault 18 met dit vrij simpele
maar behoorlijk werkende systeem uitgevocrd.
Bepalend hoeveel de achterwielen gingen mecsturen waren krachten van buitenaf, zoals de centrifugaalkracht. Momentcel heeft of werkt iedere zichzelf
respeterende automobielfabrikant wel
aan een systeem om de achterwielen een
meesturend effect te geven.
In Europa zoekt men de oplossing door
krachten van buitenaf, waarbij men een
betere manoeuvreerbaarheid laat voor
wat het is. In het enorm dichtbevolkte
Japan echter, waar parkeerplaatsjes met

Ja mevrouw, U heeft het gevonden als U nu nog even bij ons binnenstapt want de hele zomerkollektie 1987 ruimen wij op voor te
gekke prijzen. U zult zeker nog een aantrekkelijk koopje vinden.

"Ik heb de auto de laatste kilometers
letterlijk naar de finish gedragen", sprak
een dolblije Winni Vogt, die op het Italiaanse circuit van Imola het Europees
kampioenschap behaalde bij de rijders.
Ook stelde hij het merkenkampioenschap zeker voor BMW, dat in het debuutjaar van de BMW M3 meteen Europees kampioen werd.
De 42-jarige textielhandelaar Wilfried
Vogt, die al enkele jaren voor het succesvolle Linder-team uitkomt, behaalde op
Imola, waar de zesde race van het zeven
wedstrijden tellende Europees kampioenschap toerwagens werd verreden,
een fraaie zege met de Groep A BMW
M3. Vogt vormde samen met de snelle
Altfrid Heger een equipe, die in de slijtageslag gemakkelijk overeind bleef.
Aanvankelijk zag het er helemaal niet
naar uit dat het Linder-team de overwinning zou gaan behalen. De Venezulaan Johnny Cecotto voerde het veld na
de start aan en bouwde in het begin van
de wedstrijd een aardige voorsprong op.
Na 50 ronden moest de BMW M3 van
het Italiaanse Cibi-Emme-Team echter
opgeven met een defekte motor.
En er zouden in de verzengende hitte
nog meer concurrenten sneuvelen. Van
de in totaal 32 gestarte auto's kwamen er
slechts 19 aan de finish.
Uitslag
1. Vogt/Heger-BMW M3
2. Brancatelli/Bosshard-BMW 635CSI
3. Koenig/Baron-BMW M3
4. Drovandi/Francia-Alfa Romeo 75
Stand Europees kampioenschap merken:

1. BMW
(Europees kampioen)
2. Toyota

Fa. Gansner & Co.

GEVONDEN

BMW is Europees
toerwagenkampioen 1987

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

180 ptn.

141 ptn.

DE IO K^-SHOP

Stand Europees kampioenschap rijders:
1. Wilfried Vogt
190 ptn.

2. Altfrid Heger
3. Gianfranco Brancatelli

Webasto ITS,
schuifdaken in soorten en mate
In de folders en prijslijsten van automobielfabrikanten zoals BMW, Mercedes
Benz, Opel, Audi, Ford, Citroen en
SAAB staan ook altijd de zogenaamde
fabrieksschuifdaken aangeboden. En
een ieder leeft dan in de zalige veronderstelling dat deze daken keurig door de
respectievelijke automobielfabrikanten
worden geproduceerd.
Een kleine vergissing, want die fraaie
luchtverfrissers komen van 's werelds
grootste en meest vooraanstaande fabriek van schuif- en kanteldaken, genaamd Webasto.
De eerste indruk die je opdoet als je door
zo'n fabriek zwalkt, is dat je in een automobielfabriek terecht bent gekomen.
Ook bij produktie van schuifdaken hebben namelijk de robots toegeslagen.
Knikkend en sissend zorgen ze er voor
dat iedere puntlas exact op de juiste
plaats komt. Aan het eind van de produktielijn worden dan de schuifdaken
keurig verpakt in grote trailers geschovcn, die ze vervoeren naar de diverse
automobielfabrikanten.
Uiteraard gaat niet de hele produktie
naar die automobielfabrikanten. Een
fors deel wordt ook geproduceerd voor
inbouw achteraf.
En kijk, hier nu begint het verhaal dat
betrekking heeft op Nederland. Want

onder de naam Webasto ITS b
een samenwerkingsverband
tussen de Duitse fabrikant Wel
ITS Holland, voorheen alleen-in
van Webasto schuif- en kant
voor inbouw achteraf. Deze sar
kingsovereenkomst heeft het
gemaakt een produktiebedrijf \d
basto sunroofs en schuif/kantel®
Nederland te starten.
?
Webasto ITS b.v. zal zich op eci
trieterrein in de buurt van N»
vestigen in een geheel nieuw il
pand, dat begin 1988 officieel vopend. Het is welhaast vanzelfii
dat de nieuw opgerichte b.v. V
ITS, de volledige beschikking knj
alle Webasto kennis ten aam"
produktie en'marketing van schijl

HUIS OF FLAT VERKOP^

Corn, Slegersstraat 2c

Oefentherapeute
Mensendieck

GEOPEND

zoekt per direct een geschikte

dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het
postkantoor. Tel. 14987

praktijkruimte
in Zandvoort.

VOOP al uw kleupvolle geluidsapparatuur

Bel. 02507-18913
of 020-924073.

Slotman &
van den B
MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOED

Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hyppthe
financieringen - beheer - bedrijfshuisve

yfyA W&de met 'n

Grote Krocht 19,

KWARTTRIATHLON

Op 5 september a.s. zal voor de tweede
keer in het recreatieoord HET TWISKE een

kwart-triathlon
HET TWISKE

1 km zwemmen
45 Km fietsen en
10 km hardlopen
Deze mini-uitgave van de triathlon speelt zich af in en om het schitterende recreatiegebied HET TWISKE.
Kosten per persoon ƒ 22,50, echter met inlevering van deze bon
ƒ17,50, welk bedrag uiterlijk 15 augustus a.s. ONTVANGEN moet
zijn.
Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving, door onderstaande bon in te sturen naar:
A. Spils, Mauvestraat 21, 1506 JE Zaandam.
Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
NIET ONGETRAIND deel te nemen.
Maximaal aantal deelnemers 500.
Voor nadere inlichtingen: J. de Boer/J. Brouwer,
02984-4931/1811

Inschrijfformulier kwart-triathlon HET TWISKE
Naam:

m/v

Adres:
Postcode:

Plaats:

Leeftijd:

Telefoon:

Comfortabel en veilig wonen
tussen station en strand in
Zandvoort aan de zea
• Diverse appartementen met uitzicl

van start gaan, met medewerking van
Weekmedia, welke bestaat uit:

Het inschrijfgeld ƒ17,50 heb ik overgemaakt op Rabobankrekeningnummer 350513775 (gironr. bank 26.80.53) t.n.v. J.
de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon HET TWISKE.

op zee
• afgesloten parkeergarage onder hè
gebouw
• lift en eigen c.v.
• groot terras, ca. 12 m2
• 2 of 3 slaapkamers
• living 35 tot 50 m2
• badkamer met ligbad en aparte do
• huistelefoon aangesloten op video
entree systeem
• prijzen vanaf 179.000,-v.o.n.

Kom kijken op de bouwplaat
Verkoopkantoor aan de J. van Heem
kerkstraat tegenover de bouwplaats
Openingstijden: maandag, woensda
en vrijdag van 14.00 -17.00 uur,
maandag- en donderdagavond van
19.00-21.00 uur.
Of bel Bouwfonds Amsterdam,
tel. (020) 26 72 32 of
Makelaarskantoor H.W. Coster,
tel. (02507)1 5531.

Ik doe mee op eigen risico.

nu Bouwfonds

Handtekening:

Nederlandse Gemeenten

Deze bon ingevuld opsturen.

"II
•
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)onheid soms omgekeerd evenredig aan 'uitstraling'

arlemse Saskia van Marrelo wordt de nieuwe Miss Beach
plaats Tevreden was ze in ieder geval
wel, deze schone uit Enkhuizen. Zoals
reeds vermeld ging de tweede plaats
naar België. Het was Peggy de Greef
die deze prijs in de wacht sleepte. Deze
twee kandidates werden beide beloond
met een beker met inscriptie, ter beschikkmg gesteld door Beach Inn
Mode, een diner voor twee personen
van het Casino, om hun schoonheid te
vervolmaken een pakket cosmetica
van drogisterij De Gaper, en ten slotte
een fruitmand, aangeboden door Aart
Veer.

|DVOORT - Verloofdes, vaders, moeders en andere fajden en fans waren zaterdag naar Bad Riche gekomen
ïn favoriet bij de Miss Beach 1987 verkiezing te onder;n. Drieëntwintig bloednerveuze kandidates waren er
opdagen, zodat er veel vrouwelijk schoon te bewondeiel. Dankzij de inzet van de vele medewerkers, de nie;nde humor van radio- en televisie-presentator Hans
rilligenburg en de diverse opmerkingen van de 'schonen', werd het een verrassende middag.
is Beach verkiezingen in
zijn blijkbaar wijd en zijd
orden, want de kandidates,
.cht minder dan de eenenzich oorspronkelijk hadden
, waren afkomstig uit het
,d. En zelfs waren er twee
schone madammekes aan.rvan één de tweede prijs in
ileepte en zodoende een kofhenken mee terug kon ne
[tegenstelling tot vorig jaar
itterde een vertegenwoordi
[e Zandvoortse jongedames
izigheid.
.nager Karin Kas startte
uur het evenement met een
•oord en het voorstellen van
.r Hans van Willigenburg.
voor een dergelijke taak in
legd, want hij zorgde adrem
'vol voor een geanimeerde
.ar, waarbij de hilariteit
;terkt werd door de antwoormeisjes. Dat gebeurde al bij
presentatie van de kandidaitrjdskleding. De beoordeling
alleen plaats op basis van
d, maar ook op die van intelui.,straling. Deze drie fac:n niet altijd samen te gaan
tralng leek soms omgekeerd
aai. de schoonheid.

droomde zij wel van een carrière in de
show-business. De uren dat zij nog
wakker was, zat zij het liefst voor de
TV. Daarnaast was veel eten een hobby van haar, welk antwoord nogal wat
hilariteit onder het publiek veroorzaakte. Een andere kandidate wilde
zich duidelijk wat actiever in het leven
opstellen, want voor haar was afwassen in een cafetaria het hoogst bereikbare in het leven.

Turkije
De meest gelukkige in Bad Riche
was deze middag ongetwijfeld Saskia
van Marrelo, die op de eerste plaats
eindigde. Deze eenentwintig-jarige
Haarlemse, werkzaam m een hotel-restaurant in Bloemendaal, werd
door de winnares van 1986, Brenda
van Steenveldt, plechtig gekroond tot
Miss Beach 1987 De kersverse Miss,
die volgens menigeen deze felbegeerde
titel terecht kreeg toegewezen, werd
vervolgens overladen met sjerpen, cadeau's en bekers. Behalve de wisselbeker was ook de reis naar Turkije voor
Saskia Met wie zij deze trip gaat ondernemen is echter nog onduidelijk,
want bijvoorbeeld een 'Mister Beach'
is er nog niet in Zandvoort Wellicht
volgend jaar wél.

De meeste meisjes zaten in de mode.
Zij werkten in een boetiek of een anderssoortige kledingzaak. Eén runde
een tweedehands-aardewerkwinkel en
een ander was goudsmid, terwijl de
rest nog op school zat. Eén ding hadden zij echter gemeen: zij waren allen
vol ambitie en wilden dolgraag Miss
Beach worden.

Rijkhalzend

Na deze eerste ronde volgde om 15.00
uur de presentatie in badkleding, gezien de reacties uit het publiek blijkbaar het moment waarnaar de meeste
mannelijke toeschouwers rijkhalzend
hadden uitgezien. In bijzondere mate
heupwiegend gingen de jongedames
over het plankier. De kandidate die
aan astrologie deed was daarbij zo fanatiek, dat zij zelfs een extra rondje
; niet' was een veel gehoord over het podium liep. Na deze tweede
op de vragen, waarop eigen- presentatie ging de jury uitgebreid
wel wat meer ontboezemin- een half uur in beraad.
en verwacht. De kandidate
•dam wist het wel. Wat zij
Tussen de rondes door was er tradideed, was vijftien uur per tiegetrouw een modeshow van bad.apen, kennelijk een uitge- pakken en overige strandkleding, ver•rsiet van de 'beauty-sleep'. zorgd door Beach Inn Mode uit Zandif zij te kennen, daarbij voort. Dankzij de medewerking van

Het moment van de waarheid was bijna aangebroken voor de kandidates,.maar Hans van Willigenburg hield de spanning er nog even in.
Foto: Bram Stijnen

tien meisjes van Balletstudio Eveline
Koene uit IJmuiden, werd het een
wervelende show, gebracht op beat-muziek. Te zien waren onder andere
door Beach Inn zelf ontworpen bikini's, shorts en badpakken, waarvan
veel in pasteltinten. Vooral de spijkermode sloeg erg aan bij het publiek, dat
hiervoor uitgebreid applaudiseerde.
Daarnaast zorgde de Surinaamse
groep 'Invaders' uit Amsterdam met
.haar exotische klanken voor feestelij-

ke muzikale intermezzo's in de grote lijk evenement toch niet 'hoog' getent. Ook dit jaar moest vanwege het noemd worden.
slechte weer van dit onderkomen gebruik worden gemaakt. Voor sommigen aanwezigen hadden de knoppen
van de versterkers echter wel iets lager
Rond vier uur was voor de kandidagekund. Er was veel publiek op de ver- tes het uur van de waarheid aangebrokiezmg afgekomen, maar in totaal was ken. Volgens Karin Kas, die eerst een
de belangstelling iets minder dan vo- dankwoord uitsprak aan het adres
rig jaar, waarschijnlijk ook door het van de directie van Bad Riche, de jury,
weer. Aan de toegangsprijs van ƒ5,- sponsors, publiek en pers, was de keukan het m ieder geval met gelegen ze van de drie winnaars 'moeilijk' gehebben, want die kan voor een derge- weest. Nadat de nerveuze meisjes op-

Winnaressen

nieuw waren aangetreden, volgde de
uitslag. De spanning was te snijden op
dat moment. Allereerst werd bekendgemaakt wie er géén prijs had gewonnen en twintig meisjes mochten écn
voor één - uiteraard teleurgesteld - het
podium verlaten. Uiteindelijk bleven
er drie kandidates over.
Een mooie derde plaats was er voor
Afra Schooneman, al blijft het natuurlijk de vraag of je bij een Miss-verkiezing blij moet zijn met een derde

Met een uitgebreid poseren voor het
legertje fotografen en een drankje na
afloop kwam een einde aan een leuk
evenement, geslaagd door veler medewerking, waaronder natuurlijk van
Hans van Willigenburg, die voor een
grandioze presentatie had gezorgd.
Maar ook van de jury, bestaande uit
Rob Boelkens, manager te Heemstede,
Carla van Dam van Van Dam Mode te
Zandvoort, Paul Spaan, manager van
'Bouwes Palace, Rob Peetoom, kapper
te Haarlem, filmdeskundige Wil Takacz, Karin Kas, bureau-manager
van de VVV-Zandvoort, die vanwege
haar rol in het geheel wel een extra
compliment verdient, en de voorzitter,
de journaliste Anne Storm. Ook de organisatie, waarin Leen Brand van
Bad Riche een groot aandeel had, was
dit keer weer perfect

aatmuzikantenfestival voor herhaling vatbaar Een reisje naar Rong en Chuan

)VOORT - Negen armet verschillende acts
zondag deel aan het
t eerst in Zandvoort geStraatmuzikantenfeset kersverse evenement
het publiek goed in de
en leverde vele lovende
,op.

is tevens het eerste officiële
zikantenfestival in Nedereen primeur voor Zandvoort,
ment. Wellicht dat de naam
lesten' de lading echter beter
'straatmuzikanten' en ook
' beter op zijn plaats is dan
omdat lang niet alle deelnezikanten waren en men wel
ok om een prijs streed. Het
an acts van de vermaarde,
Is buitenlandse artiesten
afwisselend en veelzijdig proop de Rotonde en het Gast-'
waarbij de omstanders uitverden vermaakt.
ties van het publiek waren
ik ook bepalend voor de uitde jury, bestaande uit Karin
de VVV Zandvoort, musicus
eider Dico van Putten, de
nse componist Riek Abao,
andvoort op vakantie was,
n van het Casino Zandvoort

ZANDVOORT - Zandvoorters kunnen zich nog net opgeven voor een bustoer naar de
'reizende ambassadeurs' van
de Volksrepubliek China, de
reuzenpanda's Rorig Rong en
Chuan Chuan. Deze bijzondere dieren brengen momenteel
een bezoekje aan ons land en
zijn zodoende tijdelijk woonachtig in het Panda-huis van
Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Het Wereld Natuur
Fonds organiseert op donderdag 10 september een bustoer
naar dit safari-park. Hiervoor i
kan men zich opgeven bij
Hanneke Jongsma, die sinds
kort het beheer van het 'panFoto: Bram Stijnen
• Het festival bood een veelzijdig programma, onder andere met deze marionettenspelers.
da-winkeltje' op zich heeft geen Hans Le Feber, bestuurslid van de kale, clowneske nummer van de Mo- teerde dat er in Zandvoort duidelijk nomen.

VW. Eensluidend klonk hun keuze
van de winnaar van de prijs van
ƒ1000,-, beschikbaar gesteld door het
Casino. Deze ging naar het Deense
duo Twist and Shout met hun act op
de hoge éënwielers. De tweede prijs,
ƒ750,-, ging naar de uit Gambia afkomstige zanger Buba Jammen en de
derde prijs, ƒ500,-, was voor het muzi-

biele Bochel. De prijzen werden uitge- een markt is voor een dergelijk gebeureikt door de nieuwe Miss Beach, die ren. De kans dat het evenement hernet een dag tevoren in Bad Riche ge- haald wordt, is dan ook groot, al zal er
bij een volgende keer meer bekendheid
kozen was.
aan worden gegeven, met name ook
Karin Kas was verheugd over de gericht op de regio buiten de badkwaliteit en de diversiteit van het con- plaats. Wellicht dat het dan over twee
cours, dat was georganiseerd door de dagen verspreid wordt, zodat de liefevenementencommissie en consta- hebbers een heel weekend in Zandvoort blijven. Als vergelijking denkt
men daarbij aan het toneelfestival in
Avignon, dat ook over meerdere dagen
is verspreid. Daarnaast kan de deelname aantrekkelijker gemaakt worden
door iedere artiest een vaste gage te
geven, al zullen de prijzen dan eventueel kleiner zijn.

Voor de 'heren' Rong Rong en Chuan Chuan was het donderdag 21 mei
1987 een grote dag, omdat zij bezoek
kregen van Prinses Juliana Prins
Bernhard. En met hen vele genodigden en een heel legertje persmensen.
Met het hijsen van een speciale pandavlag werden de dieren officieel door
Prins Bernhard verwelkomd. De dieren zelf bleven er tamelijk laconiek
onder en konden pas met toegeworpen
appels tot enige activiteit gebracht
worden.

bij mevrouw Obermann in Bentveld,
en stelde eigenaar Schoo van Delicia
jaarlijks geheel belangeloos een gedeelte van zijn restaurant enige tijd
beschikbaar om artikelen te verkopen.
Sinds l juli kan men echter terecht
aan de Wilhelmmaweg 44 te Zandvoort, waarheen het winkeltje, vol met
leuke en nuttige artikelen, is verhuisd.

Voor ƒ30,- per persoon, inclusief busretour, entreebewijs en safan-rondleiding kan men een gezellig maar ook
leerzaam dagje meemaken. Bovendien
steunt men met dit bedrag het Wereld
Natuur Fonds.
De bus vertrekt donderdag 10 september om 09.00 uur 's ochtends vanaf
Station Haarlem, te bereiken met
NZH-bus 81, of met de trein. Belangstellenden dienen zich echter wel snel
te melden in verband met het beperkte
aantal plaatsen. Men kan zich opgeven bij Hanneke Jongsma, Wilhelminaweg 44, Zandvoort, telefoon 12432.

Panda-winkel

Naast een deel van deze organisatie
heeft Hanneke Jongsma ook het beOok de inwoners van Zandvoort zijn heer van het Panda-winkeltje op zich
van harte welkom in Hilvarenbeek. genomen. Voorheen was dit gevestigd

Deze Panda-winkel is één van de
honderdvijftig verkooppunten m ons
land, die door vrijwilligers worden bemand en waarvan de opbrengsten ten
bate van het Wereld Natuur Fonds
zijn. Er is een ruime keuze, met artikelen, wellicht leuk om te geven en leuk
om te krijgen.
In het winkeltje kan men van maandag tot en met zaterdag terecht, al
wordt men wel verzocht van te voren
even te bellen, telefoon 12432, om zeker
te weten dat Hanneke thuis is.

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

17166

Vierde klas U.L.O. 1946

FRICANDEAU

HAMLAPPEN
RUNDER

RORSTLAPPEN
PAARDEWORST

2.75

SLAGERSHAM
Hier poseert de vierde klas van de U.L.O. van de school aan de Hogeweg,
die stond op de plek waar nu het politiebureau Is gevestigd. De foto, Ingezonden door'mevrouw L. J. van de Werff-Konlng, werd genomen op 4 oktober
1946.
Afgebeeld zijn (v.l.n.r.): zittend: Guus Allebes, Ad Furth, Noortje Gerrlts,
Edlth van Gelder (half staand), de heer A.J. v.d. Waals, Arle v.d. Mlje en
Maarten Weber.
Staand: Arle Citroen, Johan Ólskes, Hetty Vlemlng, Piet Keur, Tllly Doornehamp, Arle Keesman, To Merten, Jaap v.d. Werff en Leuny Koning.

Lezers die een oude school- of verenigingsfoto ter beschikking willen
stellen voor deze rubriek, wordt verzocht deze af te geven bij het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo spoedig
mogelijk terug, samen met een afdruk op het zelfde formaat als hier
afgedrukt. Voor Inlichtingen kan men bellen telefoonnummer 12066 of
17166.
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rafafar/ MICHELIN

eemsteedse

ALLE TOPMERKEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR
HYPERMODERNE UITLIJN- EN BALANCEER-COVPUTERS
SPORTVELGEN
STAALSTERKE UITLATEN
ALLE VERDERE AUTO-SERVICE MOGELIJK
BEDRIJFSLEIDER BEN SONNEMANS

anden
ervice
Alle dagen open van 8.30u-18.00u (zaterdag 17.00u)

TE KOOP

Camplaan 4, Heemstede (023-282822)

Goed of slecht weer

ROYALE BOVENWONING
in de Gerkestraat
Gas en waterleidingen en elektrische
bedradingen vernieuwd.
Buitenkant recent geschilderd.
Ind.: L-vorm. woonk. ± 23 m2, grote hal, 2
kamers, keuken, badk. met douche. Ruim
achterbalkon. Verb. zolderkam. geh. geïsoleerd
en v.v. tuimelramen m. thermopane begl.
Vr.pr. ƒ130.000 k.k.
Inl.:

ASITO

TELEGRAAF
ZANDVOORT

serveerster/
kelner

Elke za. 20.00-03.00 uur
Elke zo. 16.00-23.00 uur
(Matinee diner Dansant)
Corr. kleding, v.a. 25 jr.

OOK IN- EN

± 20 jaar

Za. 8 aug. Barbecue Night met optr. v.
Willem Duyn en Tony Damon.
Reserv. „De Manege" Zandvoort
tel. 02507-16023 (tevens partijen).

Soll. 12253
Kerkstraat 15

ZANDVOORT
vraagt voor direkt

HUISHOUDELIJKE HULP

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

voor
3 ochtenden p. week.

HONDENKAPSALON

RENEE
Inl. Hr v. 't Hof,
tel. 12820.

HANDIGE
GEMOTIVEERDE
JONGEN om opgeleid te
worden als

GLASZETTER

Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd In poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

Paradijsweg 2, tel. 15602.

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

NU UW C

GOEDKOPER

GOEDKOPER

Moderne dames-ceintuurs, van
echt leder. Breedte 6 cm. In div.
kleuren. 12.75

Surfzeilen:
speedline 4.7 m22 265powerlme 5.7 m 295.camberline 6.7 m2 395.-

Katoenen damesslips en directoires. Mt 38-50. In div. kleuren.
V.a 4.75

75

NuSOr

NU

GOED!

GOEDKOPER

Afval
20 stuk
Incl.afsluits

NÜ2I
VOOR i

HEMA

NUXvlC

GOEDKOPER

Aanbiedingen geldig t/m l augustus 87

UARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplem.
Tel. 14534.
Gevr.
voor
permanent gara* Te koop gevraagd naaimae, omg. Burg. Fenemaplein.
chme, hand of elektrisch. Tel
el 17958.
16681.
;* Te koop grote c.v-ketel, * Gevr. werkster, 1x per
| ƒ 250. Tel 12163, tussen 19 week 3 uren. Tel. 0250714252/19455.
en 20 uur
* Te koop gevr. 2-pers bed,
140x200, zonder matras. Tel.
16522.

-Echt WaarVoorJe Geld_

Zandvoorts Nieuws!

?

Fa.
Kroonenberg,
Kerkstraat 12, 2;
De Spar,
Celsiusstraat 192, Z;

* Te koop half-perzisch
Glenda Exclusief
poesje, kleur blauw, ƒ 75 Tel
Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Z;
Bruidskleding
15772
Sig.
Mag.
Cocktailkleding
* Te koop in prima staat verLissenberg,
Haitestr. 9, z<
kerende crossfiets. Prijs ƒ 75.
Avondkleding
Tel. 15907.
Fa.
Veldwijk,
Haltestr.
22, Zi
v. Woustraat 42
* Te koop kl.-t.v. met afst.Amsterdam
AKO,
Kerkplein 3, Zi
bed, 67 cm beeldbuis. Tel
SUCCESVOLLE KLEINE
02507-16425.
Tel. 020-620731
Drog. Bakels,
Kerkstraat 31, Zi
ADVERTENTIES VOOR DE
*• Te koop lange salontafel, Goed of slecht weer ASITO
Sig.mag.
donker hout. Tel. 12636.
heeft het hele jaar door plaats
ZAKENMAN EN PARTICULIER
De Krocht.
Gr. Krocht 17. Zi
* Te koop logeerbed, ƒ75 voor part-time schoonmaakTel. 12163, tussen 19 en 20 medewerker/sters.
T. Goosens,
Pasteurstr. 2, Zi
Bel ons tussen 16.30 en 17
uur.
uur voor meer info:
* Te koop mooie royale wieg
02510-36744.
(bekleed bij Welcome m Aaisracefiets,
Gratis
eens * Aangeboden
meer), ƒ100. Tel. 02507-* Help de Polen. Stuur
Te ko
1
merk Universal, Ift. 10/11 jr,
een
voedselpakket
Geen
15622.
Woninggids van Zandvoort
ƒ75;
2x
kleuterset,
tafel
+
adres? Dat hebben wij voor u!
* Te koop Philips party koel- Inl: tel. 02907-5235
stoeltje, a ƒ 25. Tel. 12698.
kast, geschikt voor caravan,
* Het centrum voor vrijwillige
ƒ 125 Tel. 14429 of 15313.
V^tl \J t makelaars o.g.
Van Meeuw
hulpverlening vr. met spoed
NVM
Spaarnc
* Te koop rose meisjesfiets iemand die een tuin opknapTel. 02507-12614
± 6 jr, moet iets opgeknapt pen kan voor ouderen Tel.
Prijs ƒ150.1
worden. Leuk voor vakantie, 17373, 10.30-12.30 u.
Verkoop in o\
ƒ25. Tel. 12698.
gem. H'liede/5
* T k Carrera Servo race- VOOR BROODJE BURGER Te koop Vespa Ciao, z.g.a.n., * Het centrum voor Vnjw. Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Inl. tel. 023
baan, compleet met spring- GAAT GEEN ZEE TE HOOGH ƒ1100; Brother dubbeldeks Hulpverl. vraagt mensen die
enige uren p.w. beschikbaar
Tel. 02507-12070
schans, in goede staat, van
grof
breimachine
+
toebeh.,
Broodje Burger
hebben om boodschappen te
1 film ƒ5//7,50 p.d.
ƒ300 voor ƒ 175. Tel 02507z.g.a.n., ƒ 1000. Tel. 15148.
Rechtstreekse
Schoolstraat 4
doen. Tel. 17373.
5 films ƒ 25 p.week
12151
USA: topkwalite
Tel. 18789
Timmerbedrijf
Verhuur
movie-boxen.
Hillegom-Antiek
T k eiken wandkast, md . tvGEOPEND:
waterbe
kast, bar, kast m glazen
R. F. Lammers
Vijf toonzalen leefbare meub.
11-1 uur 's nachts
Hydr. gestabili'
1
deur, verlicht lijst, z g a n ,
voor al uw timmer- en onder- in alle stijlen, ook Mechels en
Weekend
compl. mcl. verw
ƒ400. Tel 17964.
houdswerk. Tel 023-364168, Henry II Laagste prijzen!
11-3 uur 's nachts
geen ƒ4000, r
Leidsestraat
122.
Dag.
tel.
b.g
g.
023-381378.
Dinsdag
gesloten
* T k. hoge gobelin fauteuil
' 1750. 15 j. fabi
02520-20993.
Koopavond.
v oudere mensen Tel. 13859 * Wegens omstandigheden * T k. 2 wet-suits, 2-delig,
Telefoon: 02I
na 18 uur: 02
mtn S en M + reddingsvest * In sept. begint de literaBOUWBEDRIJF BREBO
* T k. vloerkleed, 210x270 aangeboden jonge hond, 40-60 kg, ƒ50 p. st. Tel. tuurclub weer. Nu ook dins02290-37151,
voor al uw verbouwingen.
labrador/bouvier,
cm, ƒ75; aquarium, compl. vrouwtje,
dagmorgen van 10-11.30 u. in Tevens wit-, schilder- en be- * Sportieve jeu
13245, na 19 uur.
met vis en plant., ƒ125; zwart, vrolijk, speels, waaks.
T,k. aangeboden 16 BAR- de bibliotheek. Interesse? Bel hangwerk. Vraag vrijbl. prijs- 77 jaar) kunt u
compl Revue filmset, t e a.b. Tel 12698.
Maureen Bais. Tel 13873
opgave. Tel. 023-371790.
Zandvoortse Vc
Tel. 17862
* Wie heeft 26/7 mijn fiets KRUKKEN ƒ300. Tel. 15541
B z.a. dame v. keuken of af- ging Sporting
meegenomen
vanaf
hockeyLijsten op maat was
•* T.k. aluminium wasketel,
* T.k. zwaar smeedijzeren
m rést./strandpav. of ho- 02507-13204/17'
salontafel, 45x45x100 cm met cl.? Hr., blauw, Romein, 3 34 cm, ƒ 15; elektr. hegge- gemaakt bij: Foto Boom- tel. Tel. 12298.
Sterke natuurlijk
4 cm dik marmeren blad, versn , trommelremmen. Ben schaar, ƒ 25. Tel 023-242978. gaard, Grote Krocht 26,
zéér gedupeerd. Tel. 16422.
* De mode is kunstgras' nu ƒ49
ƒ 150 Tel 14643
T.k. BOUVIER, ontw., geënt, Zandvoort.
HUID EN
* T k a Koelstra kmder/wan- WONINGRUIL. Aangeb.: gr. gecoup., vakantie kan gere- * Te koop aangeb. heren- Ook in Zandvoort spelen we Passage 20.
delwagen, incl deken en la- 5-kam eengez.hoekh. m. geld worden. Tel. 020-269120. fiets, merk Locomotief, met hockey op zo'n fraaie mat. 22 16309. Dinsdag;
trommeltr. en versn., prima augustus opening! Wordt nu
kentjes, vr pr ƒ 150 Tel. c v , tuin zuid, schuur enz.,
rust str., Haarlem-Meerwijk.* T.k. set golfijzers; 8 ijzers fiets pr. ƒ250. Manssstraat lid. Bel: 14441.
Te huur zit/slaa
15913
Gevr: 3-kamerwoonr.
in Spaldmg, Stiffshaft. Tel. 23. Tel. 18391.
* 60 gulden voor een 100% wastafel, gebr.
T.k a SURFPLANK Wmdjam- Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel. 14252 of 19455.
douche. Tel. 12
mer, lengte 2 40 m, 8 kilo, met voor 11 uur. 023-330085.
* Te koop gevr. ren of bui- in orde zijnde stereo equali* T.k. Singer naaimachine, tenhok met ren voor mijn ko- zer, merk Phonic, 5 bands, is * Te koop 3+1
tuig + nw surfpak, merk Gull,
Woningruil: aang. 't Gooi (Hui- ƒ250. Tel. 12163, tussen 19 nijn. Tel 02507-13224, na 18 zeker niet teveel, met aan- stel, bruin met c
ƒ1500 Tel 12425.
sluitsnoer. Tel. 16461.
zen) 4-kam hoekwon. m. ga- en 20 uur
/100. Tel. 1680
uur.
* T.k a. voordeur, hardh., rage, cv, open haard, tuin op
compl., z g.a n , ƒ 175 L'Ami- zuiden, ƒ 460 p m. Gevr. wostraat 2. Tel 19819
nmg in Zandv., zelfde huur.
TUINMAN HEEFT NU TIJD Tel 02152-52406.
voor al uw tuin-, straat- en/of Wonmgruil: aang. 4-kamerflat
hekwerk Tevens levering alle m tuin op het zuiden Gevr.
materialen Vraag vrijbl prijs- eengezinswoning,
met in
opgave. Tel 023-327867.
Noord Tel. 16809.
* Vanaf september iedere VIDEOTHEEK. DOMBO, 1 film
donderdagavond vrijhouden. v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
Dan kunt u gaan schaken bij per week. Corn Slegersstr.
de Zandvoortse schaakclub 2b, tel. 02507-12070.
m het Gemeenschapshuis.
* Zelfs in de vakantiemaand
Voorbeeld:
* Vis, ik zal je missen' Vaar augustus is er een leuk pro- Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huiswel en hou je roer recht Tot in gramma bij de Ver. Vrouwen raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
T e k o o p b r u i d s |a P °
*
het weekend Ik hou van je' van Nu. Wordt ook lid of bel
S a 1 o n t a f e 1 ;
m0 d
3 8 •
sector
kwijt
wilt.
Ook
voor
huishoudelijk
personeel
of
XXX Beastie. eens met tel.nr 14462.
r ie t en 9 t O e 1 . T e 1 U 2

ruiir
eengezins

en

5 REGELS

GRATIS

ICRO

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

EQTT DEENS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

zaterdag:

a la Maison

RUUD JANSEN

Kaneelstaenger

BAND
dit wordt gevierd a.s. zondag 2 augustus,
aanvang 13.00 uur
bij: Restaurant - Strandpaviljoen 1A

Hogeweg 28

Boulevard Paulus Loot
ZANDVOORT
Tel. 02507-16959

6,75

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS &
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TEI
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANT<

Vanaf dinsdag:

10 JAAR

Frcddii & Paul

.NU
ALS SET

oppas gevraagd.

OOK NAAR MAAT

mi

L-

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICUl

DROGISTERIJ

BOUWMAN

KEUR GLAS

50

Velours babypullover m wit,
blauw, geel, mint of rose.
Mt. 68,74 en 80.11.75

Verdienste ± 50,- tot 80,- p.w. voor kleine
wijken van te uur per dag. Aanmeld: tussen
18.00-20.00 uur tel. 023-271185. Overdag
02507-18375.

DAN IS ST. HARTEN TWEE
ook voor Uu!

HEMA

Plastic diepvriesdozen Inh. 14,
3
/< of l Itr
3.50 t/m 4.75

l

BEZORGERS

vraagt

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

NU

VRAAGT

STOP!!!

sshoonmaakhulp M/V

NU

NU

tel. 02510-36744

Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.
Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar, enz.

VERKOOP

J.~

Voor meer informatie

U wilt of zoekt helemaal geen relatie!!!
maar een avond gezellig uit met gelijk gestemde
mensen!!!

Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.

Zonnebrandmiddelen. Milk, olie
of aftersun.115 ml. v.a. 4.75
NU 75 c GOEDKOPER
200 ml. v.a. 6.75
NU 1.- GOEDKOPER

Bel ons tussen 16.30-17.00 uur.

veilinggebouw

de witte zwaan

NU

Perlé breigaren, 100% acryl. Bol
a 100 gram m 9 kleuren.

part-time
schoonmaakmedewenker/sters.

tel. 02507-12614.

tandarts
AFWEZIG t lm 7 augustus
WAARNEMING:
Tandarts v.d. Rijst tel. 12160
's avonds en ged. het weekend tel. 023-313233.

Sokkenwol. Acryl/wol/polyamide. Bol a 100 gram, m 8 kleuren.
4.25

Katoenen hemdsetje \
jes.Mt 104-164. Slip \
Hemd v.a. 4.75

heeft het hele jaar door plaats voor

CEfl/E makelaar/ o.g.

P. A. H. Wijnands

Auto shampoo met was. Reinigt,
glanst en beschermt m één handeling, l Itr. 4.25

Elastische damesslip m pakje.
Div. kleuren en dessins.
Mt. 34/36-46/48. V.a. 6.75

1,45

Zandvoorts Nieuwsblad

Echte Bakker Balk

BELONING

Zeker mevrouw Uw moeite wordt beloond als U nu bij ons binnenstapt. We hebben nog een ruime keus in japonnen - pakjes - blouses
- rokken - pantalons enz. tegen prijzen waarvoor U zich beloond zult
voelen. Tot ziens bij

y jf YA

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Naam:

Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren
met vermelding van uw postcode, naar ons
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

/!,

10.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Nieuwsblad

EEKMEDIA
DVOORT - De fractie
e VVD, afdeling Zandblijft met een aantal
itekens zitten, betreffenicovolle spectakels op het
jut. Volgens fractievoorE Jaap Methorst is het
jord van Burgemeester
thouders, op de vragen
ij onlangs heeft gesteld,
mmier. Met name omdat
allege zich niet geroepen
voor een hereiking van de
ia voor een vergunning.
>iding voor het schrijven van
} was het ongeluk op het circuit
nei 1987, tijdens World Record
aarbij de Belg Alain Vinex het

47e jaargang nummer 31

Los nummer ƒ 1,-

jöerdag 6 augustus 1987

College acht zich niet
verantwoordelijk bij
stunts op het circuit
leven verloor. De VVD vroeg zich vooral af, in hoeverre de plaatselijke overheid verantwoordelijk is ten aanzien
van dit soort publiektrekkende stunts.
Zo ook welke criteria men hanteert bij
de beslissing om medewerking te verlenen aan het doen plaatsvinden van
dit soort evenementen.
Uit het antwoord van het college
blijkt, dat men zich uitsluitend ver-

antwoordelijk acht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Alleen daarmee kan rekening
worden gehouden, bij de beslissing of
er wel of geen vergunning wordt verleend. 'De (plaatselijke) overheid
draagt c.q. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de door u genoemde
stunts indien op het terrein, waar de
stunts worden uitgevoerd, voldaan is

aan de voorwaarden van de vergunnmg in het belang van de veiligheid
van het publiek', aldus het college.
Op de vraag van de liberalen of het
ongeval met de Belg voor het college
wellicht aanleiding is, om de criteria te
herijken, antwoorden B&W zeer kort:
'Neen'.
De VVD is weinig gelukkig met het
antwoord. "Het is wel erg summier",
aldus Jaap Methorst, "doordat het alleen is afgestemd op de openbare orde
en veiligheid. De morele zijde bijvoorbeeld wordt totaal niet belicht. Wij
zijn echter wel van mening, dat de
verantwoordelijke man in de gemeente eigenlijk tot hereiking moet overgaan. Want als dat niet gebeurt, kun
je dus wel voor alles een vergunning
verlenen. En de vraag is dan: waar ligt
de grens?".

l 'mooie praatjes' op standwerkers-concours

el Vlek' kletst weer het best

,'2

Datum
6 aug
7 aug
8 aug
9 aug
10 aug
11 aug
12 aug
13 aug
14 aug

''••„

HW
LW HW
00.50 0827 1332
01.59 10.14 14.40
02.57 11 17 15.34
03.49 1159 1622
04.36 0006 17.07
05.21 0050 17.51
06.06 01 38 18.33
06.51 0227 19.16
07.37 0317 19.59
Maanstanden: zondag 9 aug.
VM 12.17 uur
Springtij: 11 augustus 05.21 uur
NAP + 125 CM.

LW
21.09
22.29
23.21
--.-14.41
15.29
16.00
16.47
1540

Week ^edia

Editie:30

\\ Oplage: 4.400

Ambtenaren zoeken steun bij raadsleden

'Werksituatie bij sociale
dienst wordt onhoudbaar'
ZANDVOORT - Medewerkers van de afdeling Sociale Zaken
lijken momenteel in een ernstig conflict te verkeren met hogere
ambtenaren van de gemeente. In de tijd dat het merendeel ziek
was, waren functies gewijzigd of verdwenen, aldus de medewerkers, die zich verontrust tot de raadsleden hebben gewend.
Naar aanleiding van hun schrijven hebben de fracties van
CDA en Gemeente Belangen Zandvoort er gezamenlijk bij het
College van Burgemeester en Wethouders op aan gedrongen,
op zo kort mogelijke termijn een extra gemeenteraadvergadering te beleggen. Ook de fractie van de PvdA heeft zich inmiddels tot het college gewend.
Van de afdeling Sociale Zaken, die
kort geleden nog met een bijzonder
groot ziekteverzuim kampte, waarschijnlijk vooral door overspannenheid, hebben acht ambtenaren zich
tot de raadsleden gewend en hen om
hun tussenkomst verzocht. Door organisatorische veranderingen tijdens
hun ziekteverlof was volgens hen de
situatie onhoudbaar geworden. Volgens de ambtenaren, die verklaren dat
de problemen al van 1983 dateren,
bleek bij hun terugkeer de functie-inhoud van de meesten onder hen 'dras-

Jazz-liefhebbers krijgen 't erg druk

tisch gewijzigd of in het geheel niet
meer te bestaan'. Als zij zich daarin
niet zouden kunnen vinden, 'zou gemeentesecretaris Mertz ons zeer behulpzaam zijn met het zoeken naar
een andere baan, of zou ontslag volgen', aldus de betrokkenen in hun
schrijven aan de raadsleden.

'Wij mogen geen enkel overleg plegen,
noch met hem, noch met elkaar, alleen
met sous-chef Krol. Wij zijn ten einde
raad', zo stelt men, 'mede gezien het
feit dat er bedreigende opmerkingen
en schrijvens omtrent ontslag, schorsing en het ontzeggen van de toegang
tot het raadhuis aan ons adres zijn
gericht'.
De briefschrijvers klagen erover, dat
het onpartijdig onderzoek, dat eind
juni is aangekondigd, tot nu toe is uitgebleven. Men verwijt het college dan
ook 'besluiteloosheid' en heeft zich
daarom uiteindelijk hun toevlucht tot
de raadsleden gezocht.
'j
Een en ander was voor de fracties
van CDA en GBZ aanleiding, om op
een extra raadsvergadering aan te
dringen, om zo opheldering te verkrijgen over de ernst van de problemen!

Niet minder is men erover verbolgen, dat de chef Sociale Zaken, Groenhout, 'iemand waar wij voor 110%
De Partij van de Arbeid^ heeft het
achter staan', bij terugkeer min of college inmiddels verzocht om een rapmeer op non-actief zou zijn gesteld. port van de bedrijfsarts, alle interne
en externe brieven die betrekking hebben op het functioneren van de afdeling en de medewerkers, en alle bekende gegevens met betrekking tot het
vooronderzoek van het organisatiebureau. Voorts wenst deze partij een
mondelinge rapportage of aanvulling
over de stand van zaken, eventuele
maatregelen en de verdere voortgang
en begeleiding. 'Deze onmogelijke sjtuatie kan/zal op termijn zeker zijn
weerslag vinden in zowel de materiële
als immateriële hulpverlening aan
cliënten', aldus de fractie. 'Dat dit
voor de P.v.d.A. een onaanvaardbare
situatie is, mag duidelijk zijn'.

Onaanvaardbaar

Zandvoort staat drie dagen
in het teken van de jazz

van de Ruit was zo goed van de tongnem gesnedenn, dat zij met haar praatjes de eerste prijs in de wacht sleepFoto: Bram Stijnen

DVOORT - "Nou kan ik
wrijven tot ik een jonn, maar die vlek wordt
ar groter en gemener",
Lydia van de Ruit uit
e aan de IJssel, tijdens
verkooppraatje op het
tverkersconcours van afn zondag. De veertig-jar
an oorsprong - Zeeuwse,
n omstanders al snel de
m Nel Vlek kreeg, won
taar vlotte praatjes glode fel begeerde bokaal
et Gilde van StandwerHet was de tweede keer
de beker in Zandvoort in
:ht sleepte.

"Nu gaan we met de les beginnen",
kondigde Van de Ruit aan, daarmee de
door haar gepropageerde vlekkenzeep
tevoorschijn halend, om de arm-lange
vlek op haar mouw te bestrijden. De
standwerkster, vorig jaar nog bekroond tot 'Prinses van de Albert
Cuyp' deed haar reputatie eer aan en
hield een boeiend betoog, tot vermaak
van de vele toeschouwers. Ook de jury,
bestaande uit Henny Hildering, voorzitter van Ondernemers Vereniging
Zandvoort,
VVD-fractievoorzitter
Jaap Methorst, Karin Kas van de
VW-Zandvoort en twee dames Kroskinski van de Kamer van Koophandel, raakte onder de indruk van haar
humoristische verkooppraatjes, wat
resulteerde in een verdiende eerste
prijs.

ADVERTENTIE

• Vervolg op pagina 3

aderie gaat toch door
.NDVOORT - De voor
.ugustus geplande bra|e kan alsnog doorgaan.
College van Burgei
ster en Wethouders
't dinsdag besloten, een
,unning te verlenen, in
nstelling tot eerder gemededelingen. Burgester Machielsen had
bestuursleden van de
ernemers
Vereniging
ivoort, Henny Hildeen Leo Bonkerk, te
nen gegeven, dat niet
de nieuwe richtlijnen
braderieën was vol. Een brief van OVZ
|het college, waarin men
zijn 'bevreemding' onloemd uiting gaf, heeft
doel niet gemist.
zijn verbazing werd Bonkerk
vorige week door de afdeling
:iene Zaken telefonisch mede•ld, dat de locatie van de bramet name de Prinsesseweg
Louis Davidsstraat, niet werd
ekeurd. Dit in verband met
euwe richtlijnen voor bradeHet viel bepaald niet in goerde bij het OVZ-bestuur, omlen de organisatie al geheel
had en hiervoor reeds forse

geldbedragen had uitgegeven. Bovendien stelt men in het schrijven
aan het college, dat door wethouder
Aukema aan het bestuur was toegezegd, dat dezelfde locatie als vorige jaren gebruikt kon worden en
dat de nieuwe richtlijnen pas volgend jaar zouden ingaan.
Tijdens het onderhoud met de
burgemeester bleek deze niet op de
hoogte van deze afspraak. Hij adviseerde de beide bestuursleden dan
ook, contact te zoeken met de wéthouder, die momenteel in Frankrijk op vakantie is. Men zou hem
kunnen verzoeken, de afdeling Algemene Zaken vóór 3 augustus van
zijn beslissing op de hoogte te brengen. 'Op zich al een vreemde procedure', zo stelt het OVZ-bestuur, dat
vervolgens de telefoon nam en naar
Frankrijk belde. Het opgekregen
nummer bleek echter opgeheven.
Ten einde raad verzocht men het
college 'met klem', vanwege de
voorbereidingen, waarin vele uren
arbeid waren gestoken, en de gemaakte onkosten voor de braderie,
alsnog een vergunning te verlenen.
Uiteindelijk werd aan dit verzoek
voldaan.
Daarmee is een confrontatie tussen beide partijen voorkomen,
want de gebelgde OVZ was volgens
een woordvoerder zeker van plan,
de braderie doorgang te laten vinden, desnoods een proces-verbaal
riskerend.

ADVERTENTIE

Div. tassen voor de helft van de
prijs en de laatste artikelen 40%
korting.
Iedere avond geopend tot 22.00 uur
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekslraat 1-3,
Haarlem. 023-322187; Gen. Cronjestraat 56.
n. tel. 023-270850; Bevemof 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.

LEERSHOP

Grote Krocht 20-B Zandvoort
tegenover Albert Heijn

ZANDVOORT - Meer dan
veertig jazz-groepen nemen
met meer dan zeventig optredens deel aan het elfde Jazz
Behind the Beach festival, dat
komende dagen wordt gehouden. Als vanouds is dit populaire muziekgebeuren weer
verdeeld in Behind the Beach Podia, Behind the Bar, On the
Beach en At the Church. Zes
podia worden er in het dorp
opgesteld, terwijl er ook optredens plaatsvinden in twintig
café's en bij zeven strandpaviljoens. De openluchtoptredens
blijven echter voornamelijk
beperkt tot zaterdag en zondag.
Het festival begint vanavond al bij
strandpaviljoen Take Five met het optreden van de groep Max Collie Rythm
Aces, aanvang 20.30 uur, dat rechtstreeks over de radio wordt uitgezonden tijdens het programma TROS
Sesjun. Morgen gaat het grootschalige
gebeuren in het dorpscentrum van
start. Voor de swingende jazz-klanken
kan men vrijdag, zaterdag of zondag
weer in tal van café's terecht, in de
Passage, de Zeestraat, Haltestraat,
Kosterstraat, op het Kerkplein, het
Dorpsplein, het Badhuisplein, op de
Hogeweg en in de Kerkstraat, terwijl
er ook bij Duysterghast drie avonden
lang optredens zijn. Het enige buitenoptreden vrijdagavond in het dorp,
wordt verzorgd door de Flowertown
Jazzband die tussen 20.00 en 24.00 uur
een 'streetparade' houdt. De overige
optredens op vrijdagavond mogen, rekening houdend met de bewoners van
het dorpscentrum, alleen binnen
plaatsvinden.
Ook de zeven strandpachters nemen
vol enthousiasme deel aan het jazz-festival. De deelnemers hier zijn de
paviljoens Calypso, Take Five, John-

Deze partij dringt voorts aan op het
zoeken van een 'professionele oplossing' en directe bemoeienis van de
twee vakwethouders, 'een must om
een einde te maken aan deze onhoudbare situatie'. Daarnaast verzoekt
men het college om binnen veertien
dagen hierover een commissievergadering te beleggen.

Man zet eigen
auto op zijn kant
ZANDVOORT - Vijf personen werden zaterdagavond
laat aangehouden, omdat zij
een auto op zijn kant hadden
gezet. Onder de verdachten
bleek zich ook de eigenaar te
• Alt-saxofoniste en bandleider Candy Dulfer, die vorig jaar de mensenmenig- bevinden.
te op het Gasthuisplein urenlang wist te boeien, is ook nu weer van de partij.
ny, Mantime, Seagull, Marcella &
Het zeer uitgebreide programma,
Fred en Driehuizen. De optredens zijn waaraan weer een aantal bekende en
hier op zaterdag en/of zondag, uitslui- in Zandvoort al bijna thuishorende
tend 's middags tussen 14.00 en 18.00 jazz-musici deelnemen, lijkt garant te
uur. Een uitgelezen mogelijkheid om staan voor een paar zeer swingende
hier dus, weer of geen weer, een of twee dagen. Bovendien is bij het aantrekmiddagen zeer aangenaam te 'verpo- ken van de artiesten duidelijk rekezen'.
ning gehouden met de verschillende
Wie dan nog niet genoeg heeft van 'smaken', wat blijkt uit de deelnemersde muziek, of juist goed in de stem- lijst. Het programma van dit levendige
ming is gekomen, kan zaterdag- en festijn, dat naar verwachting weer
zondagavond tijdens een wandeling de vele duizenden bezoekers naar Zandzes podia in het dorp aandoen. Deze voort zal trekken, vindt men op een
staan opgesteld op het Gasthuisplein, van de binnenpagina's.
Kerkplein, en Badhuisplein, en drie
stuks m de Haltestraat, hoek Schoolstraat, Pakveldstraat en hoek Achterweg.
Op zondagochtend kan men op het
Gasthuisplein weer terecht voor een
muzikale kerkdienst, waarbij het
Zandvoortse succes Shirley Zwerus
voor de zang zal zorgdragen, begeleid
door de Harlem Hotpeppers. De mis
begint om 12.00 uur.

Tijdelijk onder dak op Badhuisplein
ZANDVOORT - Jan en Mia
Paap zijn na de afbraak van
hun snackbar boven aan de
Zeestraat weer terug in het
Zandvoortse ondernemerswereldje. Zij hebben een snackwagen gehuurd, waarmee zij
nu hun tijdelijke standplaats
op het Badhuisplein bij de Rotonde ingenomen hebben.

een snackbar genomen hadden. Daarnaast worden wij ook door veel badgasten herkend, die verrast opkijken dat
wij hier staan. Het voordeel is dat wij
hen nu kunnen verwijzen naar ons
nieuwe onderkomen, dat hopelijk met
"Uiteindelijk kozen we voor het Bad- Pasen al klaar is".
huisplein, omdat het daar zo druk is,
dat wij dachten dat de overige onderOver een naam voor de zaak zijn Jan
nemers daar het minst last van ons en Mia nog met uit, maar voor 'snackzouden hebben. Een paar weken gele- bar' lijkt het nieuwe onderkomen iets
den kregen wij de vergunning. Onder- te luxueus. "Wij hebben al de suggestussen hebben we erg veel leuke reac- tie gekregen, het friturette te noemen,
ties gekregen en ook veel bloemen. maar wat het uiteindelijk wordt, zien
Vooral de vaste klanten waren en- we nog wel". Voorlopig is het echtpaar
thousiast. Daar waren zelfs mensen Paap echter nog aan te treffen op de
bif, die sinds november niets meer bij Rotonde.
opengaan. Ook met de snackwagen
waren wij liever daar gaan staan,
maar dat stuitte op nogal wat bezwaren. Wij moesten ergens anders een
plek zoeken".

Nadat de melding van deze activiteit
rond kwart over elf was binnengekomen, spoedden agenten zich naar de
Keesomstraat, waar het voorval had
plaatsgevonden. Men was nog juist op
tijd om vijf mannen aan te houden, die
net weg wilden rijden. Onder hen was
ook de eigenaar, die blijkbaar aan het
spel had deelgenomen.
Zijn auto stond reeds als wrak op het
parkeerterrein bij de tweede flat. De
man heeft nu twintig dagen de tijd
gekregen om zijn voertuig te repareren.

elke week het dagelijks nieuws
EEN COMPLETE KRANT MET O.A.
•
•
•
•
•
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voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!

De wagen is een tijdelijke oplossing,
in afwachting van hun nieuwe onderkomen. "We hebben hiervoor gekozen,
omdat we ondertussen toch aan het
werk wilden blijven", aldus Mia Paap.
Het echtpaar, dat zich na de Tolweg in
1978 op de Zeestraat vestigde, waar het
bedrijf van (Mia's) vader Molenaar
werd overgenomen, verliet het laatste
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
onderkomen eind vorig jaar, ter wille
van de appartementenbouw aan het
Stationsplein. "We zijn daar toen al
uitgetrokken, omdat men er direct
NAAM:
met de bouw wilde beginnen", verduidelijkt Mia, "maar achteraf gezien
ADRES:
hadden daar nog een hele tijd kunnen
blijven".
POSTCODE:
WOONPLAATS:
Als alternatief koos men voor
nieuwbouw aan de Jacob van HeemsTELEFOON:
'.. GIRO/BANKNR.:
kerkstraat, naast de Passage. De tekeIK
BETAAL
PER
MAAND
• ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
ningen tonen een strak gevormd geHALF JAAR • ƒ 21,00, PER JAAR • ƒ 39,95
bouwtje, met een speels gevormde,
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
ronde, glazen uitbouw, een ontwerp
van architect Wagenaar. Het lijkt een
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
riant onderkomen voor de familie
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Paap, waarvoor de Provincie al een
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. "Wij willen graag weer terug
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
naar 'ons eigen' plekje dus als het aan • In afwachting van zijn nieuwe zaak is Jan Paap tijdelijk aan de slag gegaan in
ons zou liggen, zouden we morgen al een snackwagen op het Badhuisplein.
Foto: Beriott
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BRAM

Fa. Gansner & Co.

GEFELICITEERD!

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

(We zullen
er een paar
van je nemen)
Je vriendei

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 - 1 53 51

De teraardebestelling zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek van Huis in 't Kostverloren vrijdag 7 augustus plm. 10.15 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

t
Dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen, maar bedroefd omdat wij hem die zoveel
voor ons betekende moeten missen, delen wij U
mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve man,
onze vader en opa

Johannes Petrus Reijer
echtgenoot van C. M. Vork
op de leeftijd van 71 jaar.
Zandvoort:
C. M. Rijer-Vork
Heemstede:

Ina en Leo

Zandvoort:

Wil
Francine
en kleinkinderen.
2042 EW Zandvoort, l augustus 1987
Dr. C. A. Gerkestraat 42 rd.
De crematie heeft op woensdag 5 augustus
plaatsgevonden.

Huwelijk
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere familieberichten.
IJ bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ25,-, prijzen excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

DE ÏWIW

GEOPEND
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het
postkantoor. Tel. 14987
VIDEO schoongemaakt en getest 50,-.

AFSCHAFFING

HUWELIJKSAFKONDIGING

b.v. HOME TRAINER
v.a. 249,BUIK TRAINER
135,- enz.
MULTI TRAINER
1295, •
COMPL. TRAININGSAPP. 398,LANGLAUF TRAINER
498,- enz.
ROEIMACHINE
v.a. 249,-

Op 1 september 1987 zal de huwelijksalkondigmg worden algeschalt. Daarentegen worden aan de huweliiksaangifte zwaardere
eisen gesteld. Dit is het gevolg van de wet van 13 mei 1987, onder
andere inhoudende de wiiziging van een aantal bepalingen m Boek l
van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 246).
Hiermee samenhangend treedt op dezelfde datum het Besluit van 30
juni 1987 in werking tot wijziging van het Besluit Burgerlijke Stand
(Staatsblad 328).

Molenaar

gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158-Zandvoort

3. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 603
Huur ƒ496,97 per maand

Het vederlichte kunststofglas,
dat door inwerking van het licht
automatisch verkleurt.

Huur ƒ687,57 per maand

5. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 425
6. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 42
Huur ƒ685,50 per maand
Bovenstaande flatwoningen bestaan alle uit: woonkj
slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
* Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaï
verlenen voor bovengenoemde woningen slechts w
gunning aan:
* twee-persoonshuishoudens
* (onvolledige) gezinnen.

Huur ƒ62,40 per maand

8. De garage
KEESOMSTRAAT 7
Huur ƒ62,40 per maand
* De huurders van de woningen Keesomstraat 25 t/m 1
ben voorrang bij de toewijzing van bovengenoemde g
De toewijzing zal geschieden in volgorde van het l
schapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dienen de
huurders de op zijn/haar naam gestelde kentekent
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

OPTIEK SLINGER
gedipl. oogmeetkundige
o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

Het huwelijk moet worden voltrokken binnen een jaar, te rekenen van de datum
van huwelijksaangifte. Na deze termijn moet opnieuw aangifte worden gedaan.
Het huwelijk kan niet worden voltrokken voor de veertiende dag na de datum
van de akte van huwelijksaangifte. Vóór de afschaffing van de huwelijksafkondiging was deze termijn gekoppeld aan deze afkondiging.

Zandvoort, 6 augustus 1987.

4. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 281

7. De garage
KEESOMSTRAAT 31A

Termijn huwelijksvoltrekking

l

* Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zat
verlenen voor boven genoemde woningen slechts wi
gunning aan:
* alleenstaanden
* twee-persoonshuishoudens.

Rodenstock PERFALIT COLORMAT1C

Een ander nieuw voorschrift, dat een grondige beoordeling van de huwelijksbevoegdheid van de aanstaande echtgenoten bevordert, houdt in dat naast een
afschrift van de geboorte-akte van de betrokkenen, ook van elk van hen een uittreksel uit het persoonsregister moet worden overgelegd aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand. Een dergelijk uittreksel behoeft alleen te worden overge' legd door aanstaande echtgenoten die in een Nederlands persoonsregister zijn
of behoren te worden opgenomen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand mag niet tot de huwelijksvoltrekking
overgaan zolang niet aan dit vereiste wordt voldaan.
Het uittreksel uit het persoonsregister bevat de volgende gegevens: geslachtsnaam, voornamen en geboortedatum van de betrokkene, zijn geboorteplaats,
woonplaats en nationaliteit alsmede diens burgerlijke staat en de geslachtsnaam en voornamen van eventuele vroegere echtgenoten.

De hierboven beschreven regeling is van toepassing op alle huwelijken die na
de datum van inwerkingtreding, 1 september 1987, worden gesloten, ongeacht of de huwelijksaangifte vóór die datum heeft plaatsgevonden.
'
Dit betekent dat aanstaande echtgenoten, die voor 1 september 1987 huwelijksaangifte hebben gedaan en voor dat tijdstip niet verplicht waren een uittreksel uit het persoonsregister over te leggen, alsnog aan deze vanaf 1 september 1987 bestaande verplichting zullen moeten voldoen, indien zij na
die datum in het huwelijk wensen te treden.
De akte van huwelijksaangifte, die voor 1 september 1987 is opgemaakt, behoeft evenwel niet gewijzigd te worden.
Nadere informatie over deze advertentie is verkrijgbaar bij de burgerlijke stand
O2507-14841, toestel 126/127.

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v.,
en lift.

Huur ƒ663,69 per maand

In het vervolg dienen de aanstaande echtgenoten bij hun huweliiksaangifte een
opgave te doen van hun burgerlijke staat en moeten zij, indien zij eerder gehuwd zijn geweest, de namen van hun vroegere partners vermelden. In de akte
van huwelijksaangifte wordt van deze gegevens melding gemaakt.
Deze akte vermeldt de ongehuwde staat van de aanstaande echtgenoten en,
indien men eerder gehuwd is geweest, de geslachtsnaam en de voornaam van
de vroegere echtgenoot.
Een afschrift van de akte van huwelijksaangifte moet aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand worden overgelegd voordat hij tot de huwelijksvoltrekking kan overgaan.
Uit deze akte blijkt dat de ambtenaar bevoegd is tot de huwelijksvoltrekking.
Aan een dergelijke akte mag de ambtenaar van de burgerlijke stand immers niet
meewerken, indien hij weet dat er tussen de aanstaande partners een huwelijksbeletsel bestaat.
De akte van huwelijksaangifte is vooral van belang indien het huwelijk in een
andere gemeente wordt voltrokken, dan de gemeente waarin de huwelijksaangifte heeft plaatsgevonden.

HUIS OF FLAT VERKOPEN?

Slotman &
van den Bos

\

MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN
Ged. oude gracht 28
Haarlem
Tel. 023-312486-313762
Alle taxaties - verzekeringen - hypotheken financieringen - beheer - bedrijfshuisvesting

OASE BAR

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

presenteert

Vrijdag en zaterdag

Neskekage (taartje) 7,95
Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 augustus c
7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belam
heeft voor meerdere woningen en/of garages kan men dat!
maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een apt
te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van v
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus
kantoor op het adres Thomspnstraat 1. Het bestuur versti
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van ee
vergunning berust bij het college van burgemeester en wet
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPI
wijzing zal eerst op vrijdag 14 augustus a.s. om 14.00 uur ir
velkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepul
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het vooi
eniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapjaren
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het <
telijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
-.uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voo
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoc

RUILRUBRIEK AUGUSTUS 1987
1. Aangeboden:

3-kamerwoning
BREDERODESTRAAT 1

„live"

1,35

Vanaf dinsdag:

Begrafenissen
en crematies!

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v.
ging.

rr

Hondenkapsalon „ ELSE

De nieuwe procedure

Tel. 02507-13278

' Huur ƒ401,72 per maand

Haarlem. Tel. 023-321534

Het besluit nu om de huweliiksalkondiging af te schaffen is gebaseerd op het
feit dat de uitvoering van de voorschriften m.b.t. de afkondiging voor de
ambtenaren van de burgerlijke stand veel werk oplevert en met de nodige
kosten gepaard gaat.
Daarnaast is gebleken dat als gevolg van de maatschappelijke veranderingen
van de afgelopen tijd (grotere bevolkingscentra en grotere anonimiteit van
betrokkenen) de huwelijksafkondiging niet meer aan zijn doel beantwoordt,
namelijk het signaleren van feiten die beletselen vormen ten aanzien van een
voorgenomen huwelijk.

Kaneelstaenger

2. De flatwoning
NIEUWSTRAAT 58

ZEGWAARD WATERSPORT SPAARNE 48

Momenteel geschiedt de huwelijksafkondiging door aanplakking aan het
gemeentehuis van een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgesteld
geschrift, binnen één week na de aangifte.
Wanneer de aanstaande echtgenoten in dezelfde gemeente wonen, vindt de
afkondiging daar plaats. Indien niét, in beide gemeenten. Daarnaast moet
afkondiging ook gebeuren in de gemeente van de laatste woonplaats, indien
een aanstaande echtgenoot nog geen zes maanden in een bepaalde plaats
woont. Wil men trouwen in een gemeente waar geen van beide partners zijn
woonplaats heeft, dan moet ook daar de afkondiging plaatsvinden.

DAG en NACHT bereikbaar

Huur ƒ 597,57 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, c.v., doucb
berging.
Gevraagd:

Eengezinswoning.
vrijdag 7 aug. v.a. 20.00 tot ????

2. Aangeboden:

Eengezinswoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ461,78 per maand

Gevraagd

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., tuin ei
Gevraagd:

FULL-TIME/PART-TIME

en

CASSIERES

P. J. d'HONT

in gezellige
supermarkt.
Inl. Hr. L Bouwens,

tel. 14361.
Langs komen mag natuurlijk ook

Celsiusstraat 192, Zandvoort.

3-kamerwoning,

ZANDVOOBT

VERKOOPSTERS

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort

* Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zar
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning
* alleenstaanden van 65 jaar en ouder;
* echtparen waarvan één van de huwelijkspartners de
van 65 jaar heeft bereikt.

Uit voorraad leverbaar en te zien in onze
showroom Hoek Spaarne 44

Huidige gang van zaken

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

UITVAARTVERZORGER

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v.,
en lift.

FITNESS THUIS H!
Duur? Welnee, onze trainingsapparaten
hebben een lange levensduur, lx aanschaffen en u heeft de best denkbare investering
voor uw gezondheid.

ECHT DEENS... JE PROEFT'T!

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~ inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

1. De flatwoning
LIJSTERSTRAAT 2-6

DAG EN NACHT VERZORGING

Pietje Kerkman

van 9.30 tot 10.00 uur.

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAF
AUGUSTUS 1987
Huur ƒ472,15 per maand

Met droefheid geven wij u kennis, dat van ons is
heengegaan onze zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder
echtgenote van J. Weber
op de leeftijd van 89 jaar.
Zandvoort:
J. J. Klinkert-Weber
C. L. A. Klinkert
A. Weber
T. Weber-llensema
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort: 3 augustus 1987
Huis in 't Kostverloren
Corr.adres: A. Weber
Burg. v. Fenemaplein 13/14
2042 TD Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Huis in 't Kostverloren, Burg. Nawijnlaan l,
alwaar bezoek is op vrijdagmorgen 7 augustus

WONINGBOUWVERENIGING

TOT '
STRAKS!

liefst in het centrum, niet in Zandvoort-Noord.
3.

Aangeboden:

2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG (begane grond)
Huur ƒ 190,06 per maand

vraagt

serveerster/
kelner

BARBECUE NIGHT
Zaterdag 8 aug.
onbeperkt barbecuen bij

± 20 jaar

schoonmaakhulp M/V
Soll. 12253
Kerkstraat 15

St. Harten Twee
Optr. artiesten:

Willem Duyn en Tony Damon
Reserv. „De Manege" Zandvoort, tel.
02507-16023. Kaarten a ƒ25,- (afhalen
voor 21.00 uur). Zo. matinee Diner Dansant. Corr. kleding. V.a. 25 jr.
,

l

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, bc
grote tuin.
Gevraagd:

Eengezinswoning
(niet in Nieuw Noord).
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk
nen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsoi
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ru
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingsw
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer l
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitge
maatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reager<
einde van deze maand. .
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nder heeft eigen oplossing voor problemen rond riool waterafvoer

ervuiling van de duinen kun je
> natuurlijke wijze bestrijden'
DVOORT - De Ge- wij zelf wat aan doen. Het probleem is
Zandvoor't kan zich dat het water nu stil staat, en iedereen
nen besparen door het weet dat stilstaand water gaat rotten.
ater op een andere wijze Vooral als je de planten langs de kant
ju luinen te verwerken, al- niet weghaalt, zodat deze op den duur
in het water terecht komen. Dus het
ia n van de volkstuinders voornaamste
wat we moeten doen, is
;t binnencircuit. "Dan voor doorstroming zorgen. Het klinkt
L we die afvoerleiding eenvoudig, maar dat is het ook. Stroe Leidsevaart niet no- mend water rot niet en wordt bovendoor de grond gezuiverd. Het ridat scheelt de inwoners dien
oolwater wordt nu wel mechanisch
mdvoort een hele hoop gereinigd, maar het bacterieleven in
Volgens hem is het mo- de bodem is tot méér in staat".
al het afvalwater dat
"Het enige punt is nu: hoe krijg je
rioolreiniging afkomt, beweging
in het grondwater. Nou is
duinen te lozen zonder het natuurlijk zo, dat je niets voor
vervuiling van dit ge- niets krijgt, dus er moet mee gewerkt
ptreedt. "Nog sterker", worden. Daarmee wil ik zeggen, dat je
op één of desnoods twee punten de
de tuinder, "de bestaan- waterstand
moet verlagen, zodat het
uiling kunnen we zo op grondwater uit de omgeving daarheen
tuurlijke wijze zelfs la- stroomt. En dan ben je er al bijna. Dan
erdwijnen. Maar dan is het alleen nog een kwestie van tijd".
ir wel met het water ge"Je zou daarvoor de Vijverhut kunworden". In de hoop dat nen nemen. Daarin kun je door middel
mee gedaan wordt, zo- van een vaste pomp, en dat kan geotf Zandvoorters een flinke woon een kleintje zijn, het waterpeil
meter verlagen. Dat water moet
ële aderlating bespaard een
natuurlijk wel uit het duingebied verjeeft hij zijn twee gehei- dwijnen, dus dat kan via een kleine
ioot: 'POV' en doorstro- afvoerbuis naar zee toe. De Vijverhut
Ook denkt hij een oplos- wordt dan het laagste punt in de omgeving, waardoor het overige grondhebben voor de momen- water
uit de omgeving toestroomt. En
n extreme regenval.
ik ben ervan overtuigd, dat je daar dan
eding van de vijvers op het binen die afvoerbuis naar de
aart worden geëist, omdat het
er dat van de rioolreiniging
een bedreiging vormt voor het
ter in de duinen ten noorden
circuit", aldus de volkstuinliever niet zijn naam in de
eeft. "Noem mij maar een biotuinman, een aantal mensen
n toch wel wie je bedoelt. Maar
Tli vervuiling betreft, daar heeft
. gelijk in. Maar daar kunnen

d\

dwerkers

Ol

olg van pagina l

e winnares sleepte dit jaar ook
er internationaal concours te
en in België een eerste prijs in
it. Om de vlotte praatjes te ververden de juryleden door tolgestaan. Blijkbaar heeft de
oopvrouw, die gemiddeld zes•entig duizend kilometer aflegt
erschillende steden aan te doen
iwoordig in Capelle aan de IJsnt, 'omdat dat centraler ligt',
.geboren talent. "Dit valt niet
i'.', b'eaamt zij volmondig, al
toe dat haar jarenlange erva\fi
[e horeca wel een steentje heeft
inTagen.
was een rijk gesorteerd gezelvan zeventien standwerkers,
[badplaats zondag aandeed. Het
üsplein was 'het domein van
Ijouterieënverkoper, een stripS.ïihandelaar en van een bloemist,

in een week tijd schoon water hebt. De
bodem zal hier dan wel wat uitgediept
moeten worden, omdat ook de grondwaterstand iets lager wordt en de vijver anders droog zou komen te staan".
"Volgens mij kan hier weinig bezwaar tegen bestaan, want Zandvoort
is er mee gebaat en ook het Vendoradopark, als dat er komt. Eventueel kan
hetzelfde resultaat bereikt worden
door boorgaten achter de tribune van
het circuit aan te brengen en daaruit
water weg te pompen. Normaal ge-

die voor ƒ25,- armen-vol planten verkocht. Op de Kleine Krocht kon men
een pannenverkoper aantreffen, die
het vooral op de huisvrouwen en (voor
zover aanwezig) -mannen had gemunt. "Kom nu eens een blik werpen,
niet te hard graag, in mijn Amerikaanse keuken", aldus de weldoorvoede standwerker, die de omstanders allerlei raadseltjes opgaf, om vervolgens
zelf het juiste antwoord te geven.
"Normaal als je vlees staat te braden,
zie je hele walmen vet en vocht door de
afzuigkap verdwijnen, maar met dit
deksel is dat afgelopen". Volgens de
verkoper moest het pannedeksel wel
het ei van Columbus zijn voor elke
keukenprinses, waardoor het vlees
sappig blijft en niet 'lek' geprikt hoeft
te worden om het om te draaien.
Volgens een standwerker op het
Gasthuisplein verkocht hijzelf de
meest ideale tas, die op te vouwen is tot
een klein pakketje. "Maar daarvoor
moet ie eerst wel leeg gehaald worden",
wist hij te vertellen. Ondanks zijn logica viel de man niet in de prijzen. Wel

sproken duidt het gezegde 'water naar
de zee dragen' op iets overbodigs, maar
in dit geval is het noodzakelijk. Er zitten natuurlijk wel wat stoffen in als
zout, chloor en ureum, maar die vind
je ook in zee". Hij verwacht wel dat het
beheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen deze maatregel niet zo
leuk zal vinden, omdat men daar weilicht ook wat van het eigen grondwater ziet weglopen. Maar hij voegt eraan toe. dat het peil niet zo laag hoeft
te blijven. Zodra de reiniging verder
gevorderd is, kan de doorstroming
langzamer geschieden.

'POV'
Het begrip 'POV' blijkt een stokpaardje te zijn van de Zandvoorter.
"Dat houdt in, en dat doe ik zelf ook
regelmatig, dat je iets 'proefondervindelijk' moet uitzoeken. Je moet het
eerst proberen en dan weet je of het
werkt. Zo eenvoudig is het. Dit idee
van een natuurlijke zuivering is met
weinig geld uit te proberen. En als het
lukt voorkomen wij daar een hoop kosten mee, vooral voor een kleinere groep
Zandvoorters die deze zou moeten dragen, omdat een hoop mensen zó weinig
geld hebben, dat zij niet verder belast
kunnen worden".
De tuinder is geen onbekende in het
Zandvoortse volkstuinderswereldje. Al
vijfendertig jaar lang is hij wel bijna
dagelijks te vinden op zijn landje op
het binnencircuit, wat dan ook zijn
lust en zijn leven is. Hij blijkt daardoor
goed op de hoogte van al wat zich in dit
natuurwereldje afspeelt en wat er in
het verleden al niet is gebeurd. Gif is
er voor hem niet bij, want hij werkt
uitsluitend met wat de natuur hem
aan mogelijkheden biedt. Schadelijke
vliegjes vangt hij op ingenieuze wijze
door ze in buizen met wat mest te lokken en hij weet exact op welk tijdstip
hij de vruchten moet afdekken voor de
spreeuwen. "Luister, daar hoor je een
koekoek", fluistert de natuurkenner,
de verkoper van zemen en dweilen,
Van de Wiel, die zijn stal pal voor het
Cultureel Centrum had opgesteld.
Ondanks zijn verkooptechniek hield
hij echter genoeg poetsmateriaal over
om het hele komende jaar zijn derde
prijs op te poetsen.
Het publiek een poets bakken (of
misschien ook wel niet) ging één
standwerker zo goed af, dat hij daarmee zowel de tweede als de ereprijs
behaalde. De marktkoopman, luisterend naar de naam Van de Hooft, wist
een flink aantal toeschouwers zover te
krijgen, dat men voor een tientje drie
pakjes kocht, zonder dat men wist wat
erin zat. Nadat deze 'Brugman' de omstanders langdurig had 'bewerkt', gingen de pakjes grif van de hand. Aan
kinderen verkocht hij echter niet,
'want die bedonder ik niet', zo gaf hij
toe, na reeds een tiental verrassingspakketten verkocht te hebben. De jury
kon het stuntwerk van deze 'blindverkoper' wel waarderen, waardoor men
hem de twee prijzen toewees.
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e inlichtingen omtrent de
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355,
ga, tel. 12181 en Zwerver, tel.

\RTS: Hiervoor de eigen tandillen.
IEEK: Zeestraat Apotheek, A.
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VERPLEGING: Voor informaÉr de dienstdoende wijkverpleeg|e: 023-313233.
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óioorn, Kochstraat 6A, Zandtujtel. 02507-14437, bgg: 023-313233.
ENARTS: Mevrouw Dekker,
Seckestraat 17 te Zandvoort, tel.
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Bovendien heeft hij het druk, want
er moet nog veel gebeuren op zijn
landje, eer het zomerseizoen voorbij is.
Hij gaat echter voorzichtig te werk.
"Ik durf geen spade zomaar in de
grond te steken, want dan raak ik mijn
knechtjes".
Zijn 'knechtjes', de honderden of
misschien wel duizenden regenwormen, die volgens hem erg veel goeds
doen in de bodem, moesten het enkele
jaren geleden allen ontgelden, toen,
eveneens na hevige regenbuien, zijn
landje en dat van anderen ondergespoeld werd met overtollig rioolwater.
"Ik was er helemaal kapot van", aldus
de natuurman, die zijn vele werk en
het langzaam opgebouwde biologisch
evenwicht in zijn tuin totaal teniet
gedaan zag. "Maar uiteindelijk ben ik
er langzamerhand weer bovenop gekomen en toch maar weer begonnen". De
afvoerbuis voor het overtollige rioolwater steekt echter nog steeds dreigend uit de aangrenzende duintop.

• Volgens de volkstuinder, die al ruim 35 jaar op het binnencircuit zijn land heeft, kan er in dit gebied veel gedaan
worden aan zuivering.

ver ongeveer twee meter boven het
normale niveau uit te laten steken,
zodat ook bij stijging van het peil toch
nog zonder tegendruk van buitenaf
geloosd kan worden. In de normale situatie kunnen de pompen gespaard
blijven, door het water via lager aangebrachte kleppen weg te laten vloeien. Aan deze buis moet een verlengWateroverlast
stuk komen, wat het mogelijk maakt,
het water ook te lozen m de meest
Sindsdien is hij ervan overtuigd dat oostelijk gelegen vijver, terwijl met die
dit niet meer mag gebeuren, evenzo de ernaast het niveau wordt geregeld.
wateroverlast in het dorpscentrum.
De tweede vijver (vanaf het zuiden)
Daarom is hij op eigen houtje naar een
oplossing gaan zoeken. "De eerste twee kan dan op een laag niveau gehouden
vijvers, waar de buizen van de rioolrei- worden, aldus de tuinder, door met een
niging in uit komen, zitten te snel vol", pomp in de noordwestelijke hoek wazo constateert hij. "Het overtollige wa- ter over te hevelen naar het erachter
ter kan niet snel genoeg afgevoerd gelegen meertje bij de 'Paardekop'.
worden naar de overige vijvers, waar- Hiervoor kan de pomp gebruikt wordoor het in gevallen van bijvoorbeeld den, die nu nog tussen de twee noordeveel regenval tot ver boven die buizen lijke vijvers staat opgesteld. De tweede
uitkomt. Daardoor wordt de tegen- vijver, waarin ook een afvoerbuis uitdruk te groot om nog water via deze komt, houdt daardoor voldoende capaciteit over, om in noodgevallen het
weg te lozen".
overtollige, niet gereinigde water te
Een oplossing zou volgens hem zijn, herbergen. Het water kan dan op een
de buis boven de zuidelijk gelegen vij- later tijdstip alsnog gereinigd worden.

Mocht het peil te hoog worden, dan
kan men het overtollige verder pompen, onder de racebaan door naar het
Kraansvlak, en eventueel zelfs naar
zee. "Op een aantal plekken zal dat, na
een eerste voortstuwing, via de 'wet
van de communicerende vaten' kunnen verlopen. Als bijvoorbeeld het
Kraansvlak vol staat, is het peil hier
hoger dan dat van de zee". Onder het
wegdek van de Zeeweg zal dan wel een
buis aangelegd moeten worden. "Bij
oosten wind wordt een deel van het
grondwater vanzelf naar zee gestuwd,
maar als deze lang uitblijft, kan Zandvoort in de problemen komen indien er
geen kunstmatige oplossing wordt getroffen".

Regenwater

Speykstraat-Watertoren op een aparte buis aan te sluiten en hiervoor eventueel een nieuwe kleine zuivering te
bouwen. Er moet m ieder geval aan
een oplossing gewerkt worden, waarbij
men natuurlijk moet uitzoeken wat de
goedkoopste manier is".
De vijvers in het binnencircuit zijn
volgens de biologisch tuinman in ieder
geval ook nodig, om direct of indirect
het grondwater in de aangrenzende
waterwmgebieden op zijn plaats te
houden. Bovendien kunnen zij ook
door beter onderhoud schoner worden.
"Vergelijk deze vijvers maar eens met
de kanalen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daar wordt, met uitzondering van het riet, al het groen
langs de kanten regelmatig weggemaaid, zodat er geen dode planten in
het water terechtkomen. Zo voorkomen ze algenvorming en behouden de
kanalen een hoog zuurstofgehalte,
waardoor je daar heel wat vis ziet
rondzwemmen. Zoiets kunnen we hier
ook bereiken".

"Maar er moet natuurlijk ook vóór
de vijzels iets gedaan worden. Desnoods door bijvoorbeeld een rechtstreekse, gescheiden afvoer van regenwater hier naartoe aan te leggen. Of
door het hoger gelegen gedeelte van
Zandvoort, zo ongeveer op de lijn Van JOAN KURPERSHOEK

Familie Meijer krijgt oude bekende op bezoek
Het uitwisselen van Nederlandse tegen buitenlandse
scholieren is bepaald niet iets
van de laatste tijd. Het is zeker
vijfentwintig jaar geleden dat
de jeugdige C. Morrison Farish
uit Amerika in het kader van
zo'n uitwisseling terecht kwam
bij de familie Meijer in Zandvöort, een gezin met kinderen
van zijn eigen leeftijd, met wie
hij een onvergetelijke vakantie
aan het strand en in de duinen
doorbracht. Meestal is zo'n periode een kwestie van „ships
that pass in the night." Er
wordt aan het gastgezin een
dankbrief j e geschreven, één,
hoogstens tweemaal worden er
van beide kanten kerstkaarten
verstuurd en dan is het over.

Met trots vertelt de heer Meijer, de
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Kand. F. van Dijke, vroegere Zandvoortse aannemer en
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 Amsterdam (Gemeensch. Herv./Ger. bouwer van o.a. het Badhotel, woningen aan de Frans Zwaanstraat en de
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
dienst in de Hervormde Kerk)
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- Kindernevendienst en crèche
hotels Friesland en Meyershof, dat dit
bij hen beslist niet het geval is geweest.
ling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau NEDERLANDSE PROTESTANTEN- Er ontstond een vriendschap die mede
Hogeweg.
door een aantal wederzijdse bezoeken
BOND
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, t/m 9 augustus geen diensten
blijvend werd
woensdag
11.00-12.00
uur
en
Afgelopen week was de in 1946 gebo19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- ROOMSKATHOLIEKE KERK
weg.
Zaterdag 19.00 uur: Gebeds/commu- ren C. Morrison Farish weer eens in
Holland, zoals gewoonlijk vergezeld
niedienst
v
zijn vrouw, kinderen en schoonBRANDWEER: tel. 12000.
Zondag 11.00 uur: E.V. met orgel en van
moeder. Wij zochten hem op bij de
samenzang, cel. J. v.d. Meer, 'In trouw familie
Meijer aan de Hogeweg en leerCENTRALE POST AMBULANCE- en vertrouwen staande blijven'
den hem kennen als een gezellige praVERVOER
(CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, ter, good-looking, en vol enthousiasme
over zijn beroep, gezin en woonplaats.
Haarlem
TAXI: tel. 12600.
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J.
Na zijn opleiding tot arts specialiseerOverduin
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- 19.00 uur: Avonddienst, dhr. J. IJnema de hij zich in de kindergeneeskunde,
weg l, Zandvoort. Spreekuur op Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bid- en in de groepspraktijk Farish-Davismaandag en donderdag van 1.30 tot stond
Traynham (pediatrics), gevestigd in
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
zowel Darlington (S.C.) als in het nabijna telefonische afspraak. Tel: NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- gelegen Florence (S.C.), worden ge02507-19393
noemde artsen dagelijks geconsulSCHAPSBOND
BELBUS:
In de maand augustus zijn er geen teerd door zo'n 120 kinderen, in leeftijd
Omdat de sociaal-culturele activitei- bijeenkomsten. Deze starten weer in variërend van O tot 17 jaar.
ten in verband met het zomerseizoen september, met iedere veertien dagen
tijdelijk gestopt zijn, zal ook de belbus een samenkomst op maandag 15.00
De aan de praktijk verbonden twaalf
de komende zomermaanden niet rij- uur, tel: 14878
verpleegkundigen en laboranten werkden. Zo ook niet voor de boodschapten tevens in het nabijgelegen ziekenpen-functie.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-huisje met een opnamecapaciteit van
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- zes kinderen en tien couveusebaby's.
GASBEDRIJF: straat 37 te Haarlem.
STORINGSDIENST
Bijzonder belangrijk vindt dokter Fatel. 17641.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- rish de preventie, waaraan door hem
E. van Bongen, Van Raep- en zijn collegae veel aandacht wordt
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK tingen:
horststraat 36 te Haarlem, tel. besteed.
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. 023-244553.
13459 bgg 023-320899 of 320464. SpreekHet gezin woont in Darlington, een
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
plaatsje met slechts 8000 inwoners, dat
desondanks beschikt over twee High
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
Schools, drie ziekenhuizen en een
BURGEHLIJKE
STAND
auto-racebaan waar bij een evenement
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbon- Ondertrouwd:
den zijn.
Geusebroek, Thomas Simon en Bol,
Mary
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Spaan, Paul Willem en Kerkman, TiHULPVERLENING: Voor informatie, neke
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- Paap, Henk Adriaan en Van Drunen,
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- Hilje
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

NIEUW Guido van Schagen, maandag en don-

ï): tel. 19507.
an Bergen
lüme is afwezig van 27 juli t/m
RTSENPRAKTIJK
. Paardekoper:

"maar die is waarschijnlijk niet vet
genoeg gemest", verklaart hij, door de
natuur om hem heen makkelijk afdwalend van zijn oorspronkelijke verhaal.

'IE: Tel. 13043, Alarmnummer

andvoorts
Nieuwsblad
jnankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
ïeld en Aerdenhout Verschijnt op
ferdag Uitgave Weekmedia BV
|eur G C Hollander Hoofdredacteur
fekelhanng
jion Gasthuisplein
êndvoort, tel 02507
<5 Postadres
*JS 26, 2040 AA
Ivoort
0°r geopend
idagi3-l6u.
lag 10-13 en 14-16
. :>ensdag9-11 u,
•giferdag 10-12en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
>tentieverkoop: Dorpsstraat 8,
neer, tel 02977 • 28411 Postadres3US 264,1430 AG Aalsmeer
^opleider B Lodewegen
ijadvertenties tel 020-5626271 Telex
nenties 10730 PCADV
•Wie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel.
'l'12066 Postadres postbus26,2040
m tandvoort
g^jKurpershoek Redactiechef DickPiet
'nementsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal; ƒ
eyber half jaar, ƒ 39,95 per jaar Voor
>ni»bonnees gelden andere tarieven Losse
•ijn^s/1,£Jf9Klacnten:vnjdag9-12u tel 02507-

1-tv* oorts Nieuwsblad is opgericht m

• Mevrouw Meijer
en logé Morrison
Farish uit de VS
(zittend),
zijn
vrouw,
schoonmoeder en kinderen, en de heer
Meijer, wilden best
samen op de foto.
FOTO: BERLOTT

zo'n 100.000 bezoekers komen. De echtgenote van de arts, de charmante Luanne G. Farish, is directeur van de Kamer
van Koophandel in het district Darlington en vindt daarnaast nog tijd
voor huishouden en gezin.
De veertienjarige tweeling Cameron
en Geoffrey bezoekt de High School.
Als zo veel van hun leeftijdgenoten berijden de broers de unicycle, een twee

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis Gehuwd:
L. Davidsstraat. Eerste en derde Geusebroek, Franciscus Jacobus en
woensdag van de maand van Verschoor, Nicolette
Fijma, Jan William en Veerman,
17.30-18.30 uur.
Yvonne Frieda Cornelia
HUURDERSSPREEKUUR

KERKDIENSTEN
Weekend 8/9 augustus
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Kand. F. van Dijke,
Amsterdam (Gemeensch. Herv./Ger.
dienst in de Hervormde Kerk)
Kindernevendienst en crèche

Geboren:

,

Mandy, dochter van : Miezenbèek,
Eduard Johannes en Böhmermann,
Carollina
Robin, zoon van : De Jong, Ronald en
Van Middelkoop, Irma
Robert, zoon van : Hamidovia, Ahmet
en Nikolié, Ljijja
Overleden:

Doves geb. Van der Sluis, Maartje, oud
81 jaar
Kruijff, Edmond Dirk, oud 61 jaar
Schuuring, Peter Leendert Johannes,
oud 66 jaar

Schans. „Veel van mijn landgenoten
doen Nederland m een dag. Wij nemen
er rustig de tijd voor," zegt dokter Farish, die ten slotte bekent graag te koken, vooral de Chinese, Mexicaanse en
Franse keuken. „Hij kookt heel lekker," vindt Luanne, „maar eigenlijk
doe ik het liever zelf. Hij maakt altijd
Deze week hoopt het gezin een be- zo'n enorme troep in de keuken!"
zoek te brengen aan de Deltawerken,
het Rijksmuseum en de Zaansche
C. E. KRAAN-MEETH

Horeca Wedloop wordt
vast een bont spectakel
er een speciale prijs is uitgeloofd voor
de meest originele kleding. Verder zijn
er nog veel meer prachtige prijzen. In
het verleden is reeds bewezen dat
Zandvoorters bepaald niet voor een
dergelijke uitdaging opzij gaan. En zo
ook niet voor de afstand van 2556 meter.
Degenen die nog mee willen doen,
kunnen zich a ƒ7,50 opgeven bij Café
Koper, Kerkplein 6, tel. 13546, of bij
Een voorwaarde voor deelname is, Lida Bromet Mode, Haltestraat 18, tel.
dat men'werkzaam is in de horeca. 17878.
Ook zal men als zodanig gekleed moeten gaan tijdens de wedstrijd. De deelnemers zullen strijden om de Lida
Vrijwillige Hulpverlening
Bromet - Wisselbeker en de fraaie eerste prijs, die bestaat uit een lang weekend gratis naar Parijs voor twee personen.
Naar verwachting zullen er weer
17373
knotsgekke creaties rondlopen, omdat

ZANDVOORT - Wandelaars
zullen volgende week donderdag 13 augustus op straat rennend horecapersoneel tegen
kunnen komen. Niets aan de
hand, dat is dan de Horeca
Wedloop Zandvoort die om
14.00 uur van start is gegaan.

NVH: 't

Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur. In juli en augustus geen spreekuur.

meter hoge fiets, en nemen deel aan de
wedstrijden die ermee gehouden worden. Ze zijn op de padvinderij en spelen, evenals hun vader, golf. Amanda is
nog op de lagere school, bezoekt ondanks haar tien jaar graag een museum en wil later dierenarts worden.

Vorige jaren kon men op straat de meest ludieke creaties aantreffen.
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iets kortere overbrenging en de laatste
twee een iets langere, mede daardoor
kan deze diesel zich meten met vele benzine-broeders.

Citroen CX TRD Turbo 2,

een race-diesel

Grote rechtuit stabiliteit

Autonieuws
Door Rein Lepomk

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

De Citroen CX werd dertien jaar gcleden geintroduceerd en met dat model
was Citroen zijn tijd toen erg vooruit.
Dat deze toenmalige trendsetter nog een
lang leven beschoren zal zijn, kunnen we
echter niet meer verwachten, want
waarschijnlijk wordt de CX volgend jaar
vervangen door een in samenwerking
met Peugeot ontwikkeld model.
Op dit moment echter is de CX TRD
Turbo 2 de snelste onder de personenwagen-diesels met echt indrukwekkende
prestaties. Voor een acceleratie van O tot
100 km/h in 10,7 seconden hoeft menige
benzinebroeder zich waarschijnlijk niet
te schamen en een topsnelheid van bijna
195 km/h is ook niet niks.

Weinig motorgeluid

Pijl uit een boog
last van mijn rug.
Bovendien, voor rugpatiënten worden
toch de bekende harde en goed steunende Scheel-stoelen aangeraden, onder
andere door het GAK. Ook het feit dat
je langdurig moet wennen aan de plaats
waar de bedienings-instrumenten zich
bevinden is een open deur intrappen,
maar het voorkomt wel dat je de auto
even snel uitleent aan een ander.
De elektrische raambediening kan de
ramen boven de 120 km/h niet meer
dicht krijgen. Door de overdruk in de
cabine staat het raam namelijk iets naar
buiten, waardoor je het sluiten dus kan
vergeten.

Van het geluid van de motor merk je
binnen vrijwel niets, alleen stationair
hoor je dat het om een diesel gaat. Tijdens het rijden merk je niets van het
dieselgeklop, vooral daar bij wat hogere
snelheden het gefluit van de rijwind flink
toeneemt, wat het motorgeruis duidelijk
overstemt.
Maar we moeten daarbij niet vergeten
dat het ontwerp ook alweer 13 jaar oud
is.
De CX is wel wat minder eigenzinnig
geworden dan hij tijdens zijn eerste levensjaren was. De jackpot-achtige snelheidsmeter en toerenteller zijn gelukkig
vervangen door normale ronde en goed
afleesbare meters. Natuurlijk is dit mede
te danken aan de invloed van Peugeot.
De stoelen zijn nog steeds aan de te
zachte kant met onvoldoende steun onderin je rug. Een heleboel mensen zijn
het nu niet met mij eens maar ik heb in
zujke slappe stoelen nu eenmaal gauw

De motor is echt een juweeltje. De CX
gaat er als een pijl uit een boog vandoor
en blijft doortrekken tot de topsnelheid
is bereikt, zonder ook maar even in te
houden na het overschakelen. Je merkt
zelfs niet eens dat deze CX voorzien is
van een turbo want er is niet een zogenaamd gat, waar je even moet wachten
op de turbodruk. Enorm soepel is deze
motor en er kan ook probleemloos ingehaald worden zonder veel te moeten
schakelen.
Door de versnellingsbak aan te passen
hebben de eerste drie versnellingen een

De intercooler is voornamelijk
verannvoordelijk voor het
hoge vermogen in
deze turbo
diesel.

Wat de wegligging betreft, daar kunnen
we kort over zijn. Onze CX heeft een
enorme rechtuit-stabiliteit, waardoor het
woord zijwind-gevoeligheid niet eens in
zijn woordenboek voorkomt. Een nadeel hiervan is dat je in natte en/of gladde bochten wel goed moet uitkijken want
ook dan heeft de CX sterk de neiging om
rechtuit te daveren en daarvoor is er geen
bocht aangelegd.
De stuurbekrachtiging doet zijn werk
een beetje erg enthousiast. Het is moeilijk om precies aan te voelen hoe je stuurt
maar ook dat is weer een gewenning.
Toch heeft dat lichte sturen ook zijn
voordeel want voor mensen die niet zo
veel kracht in hun handen of armen hebben, is het wel weer ideaal.
De remmen doen hun werk uitstekend,
al is het wel even wennen aan de bekrachtiging. Maar na de eerste keer te
hard op het rempedaal getrapt te hebben
en het nut vantie veiligheidsriemen weer
ontdekt te hebben, zijn het eigenlijk wel
prettig doseerbare remmen.
Wie een ABS op prijs stelt, kan dit bijbestellen voor de somma van ƒ 5.925,-,
wat ik wel erg veel vind voor een dergelijk veiligheids-artikel.
Voor het bedrag van ƒ 56.900,- staat u
aan het hoofd van een uiterst luxueuze
autobaan-racer, die ook nog redelijk
zuinig omspringt me d&brandstof. Ik had
een gemiddeld verbruik van l op 11 tijdens de test.
Echt modem kunnen we de Citroen CX
TRD Turbo 2 niet meer noemen want
daarvoor is het ontwerp domweg te oud
maar de prijs is zeker redelijk te noemen.
Typische Citroen-trekjes zijn onder invloed van Peugeot langzaam maar zeker
verdwenen en ik ben dan ook zeer benieuwd hoe de opvolger (DX?) er uit zal
gaan zien. Maar tot het zover is kan deze
snelste diesel onder de personenwagendiesels goed meekomen, alleen blijft
natuurlijk de vraag wanneer iemand met
een diesel kom die over de 20Q km-grens
zal passeren.

Techniek
4-Cilinder lijnmotor. Cilinderinhoud
2500 cm3. Boring x slag 93 x 92 mm.
Compressieverhouding 21:1. Max. vermogen 120 pk bij 3900 omw/min. Max.
koppel 258 Nm bij 2000 omw/min.
5-Versnellingsbak met achteruit. Hydropneumatische vering met constante
rijhoogte en onafhankelijke wielophanging. Elektrisch bediende hoogteregelaar voor hoogte-aanpassingen bij slecht
wegdek of verwisselen van banden.
Schijfremmen rondom, bekrachtigd
vanuit het hydraulische systeem, voor en
achter gescheiden. Handrem werkend
op de voorwielen.
Lengte 465 cm, breedte 177 cm, hoogte

Als u zonder auto bent
*
*
*

100 km vrij per dag
500 km vrij per weekend
incl. All Risk-verzekering

Ook verhuur 9 personen bus.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Bentveld en Driehuis.

Haltestraat 16, tel. 16204

Baron Autoverhuur b.v.

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

't Familierestaurant

Wie wil onze
woning en ons
kantoor
schoonmaken?

Kerkstraat 27. Tel. 12537.

Groenestein.
Tel. 18484.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)
02507-18225

Algarve
Albufeira
Te huur v.a. 17-8
luxe 6-pers. villa m.
2 badk. en werkster.
Strand op 10 min.
800 p.w.
Tel. 02507-19656.

Michelin-onderzoek naar luchtverlies
bij personenwagenbanden
Gedurende een half jaar heeft Michelin
onder het personeel van onder meer de
fabrieken in Den Bosch en Karlsruhe een
onderzoek gedaan naar het voorkomen
van spanningsverlies bij personenwagenbanden.
Methode: tijdens een halfjaarlijkse periode vulden de betrokkenen vragenlijsten in met totaal 40 vragen.
In Den Bosch alleen werden 500 vragenlijsten verzameld.
Interessante uitkomsten:
- Beschadigingen door spijkers, schroeven, scherpe doornen, glassplinters,
stukjes ijzer 65 %.
- Rijden tegen/over stoepranden 9%.
- Rijden tegen/over stenen, gaten in de
weg 5%.
- Vuil tussen het binnenventiel 4%.
- Beschadigingen van de velg 3 %.
- Diversen 14%.
Waar werd het spanningsverlies gekonstateerd; van iedere 10 banden met een
te lage spanning werden'êr 3 in de garage, 3 bij het parkeren en' 4 tijdens het

plm. 18 jaar.
Bakkerij Paap
Potgieterstraat 24
Tel. 12865.

rijden opgemerkt.
In 75% van de gevallen reed men met
een snelheid van minder dan 80 km/u
toen men de band met te lage spanning
ontdekte.
Welke banden lopen het meeste risico
om met spanningsverlies gekonfronteerd
te worden: de rechterachterbanden
(32%), de linkerachterbanden (25%),
de rechtervoorbanden (24%), en de linkervoorbanden (19%).
Verklaring: de voorste banden gooien
het scherpe voorwerp omhoog en de
achterbanden vangen het op. Bovendien
door het lichte naar rechts aflopen van de
weg in verband met de waterafvoer, liggen de meeste scherpe voorwerpen aan
de rechterkant van de weg. In Engeland
is dit natuurlijk andersom.
Spanningsverlies wat nu: 36% van alle
bestuurders had geen idee omtrent de
oorzaak van het spanningsverlies.
47» Lekkage via het ventiel. Dit is in alle
gevallen te wijten aan vuil in het binnenventiel. 4% Van alle lekkages kan dus
zonder meer voorkomen worden door
het monteren van een deugdelijk ven-

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

maar over de Tipo.
Die nieuwe Fiat Tipo zal worden g
verd met drie benzinemotoren (l i
1400 en 1600 cm3) en twee dieseli
toren (1700 en 1900 cm3).

tieldopje.
Spanningsverlies en hoe nu verder? 7-^
Monteerde het reservewiel en l'fa
pompte verschillende malen lucht bij|.
het ging om langzaam spanningsverlfJ
Het restant ging zo spoedig mogei
naar een garage of bandenbedrijf.
Langzaam spanningsverlies: 60% vai
gevallen is terug te brengen op een gei
delijk spanningsverlies, hetgeen vc
namelijk voorkomt bij tubelessbani
(banden zonder binnenband).
Spanningsverlies en wat gebeurt er
met de band: bijna de helft van de
stuurders was van mening dat de Ie
band wel te repareren zou zijn. 3
Vergiste zich hierin echter en was
dwongen een nieuwe band te kop
omdat het rijden met onderspann
plooien aan de binnenzijde van het k
kas waren ontstaan, die de band onh
stelbaar hadden beschadigd!
Alleen dit zou al een reden moeten
om veel meer dan tot nu toe de spani
gen van de banden te kontroleren.
Conclusie: door het rijden met te l
spanning brengt men het verkeer in
vaar, verkwist men geld door een ho
brandstofverbruik dan nodig, een hoj
bandenslijtage en een voortijdige
- vahging van banden die mogelijk k:
•' gereden worden.

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

Lid

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Franse vissoep rijk gevuld

Brands & Wolff
Accountants

7,75

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Brands & Wolff, Accountants, is een middelgrote
maatschap van registeraccountants, met 17 kantoren in
Nederland.

tuinbanken
van echt teakhout, fabr. Barlow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam. Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud.
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm.

Op haar kantoor te Zandvoort is plaats voor een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER(m/v)

vanaf 520,--

Een jazzy
bloemetje vindt
u uiteraard bij

tsbernal sinds isss
Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

De werkzaamheden omvatten:
- het verwerken van administraties per computer en
- het assisteren bij het samenstellen van jaarrekeningen.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

Gewenste opleiding:
MEAO-diploma of MAVO-, gecombineerd met het
Praktijkdiploma Boekhouden.

Voor alle mensen met voetklachten:

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

Leeftijd: vanaf 20 jaar.

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN

Gevraagd

medewerkers/sters
voor de bediening
en hulp in de huishouding

de automobieltentoonstelling in Geneve.
In dit geval gaat het om de opvolger van
de Ritmo, die meteen maar voorzien is
van een nieuwe naam. We praten dus
volgend jaar niet meer over de Ritmo

Bouillabaisse

Te huur
Kamer m.
groot balkon,
gebr. v.k.d.t.
eigen opgang
ƒ450.
tel. 17185.

Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de
test I op 11.

ƒ56.900,- incl. BTW. MotorrijtuiS
belasting van ƒ 1.482,- tot ƒ 1.516, J
jaar.

Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

023-270434

Nieuw in Haarlem

sec.

Voor als het
goed moet zijn.

Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-240102

Topsnelheid 195 km/h.
Acceleratie van O tot 100 km/h in 10,7

uw traiteur en visspecialist

van 8,75 voor

Bel: 7 dagen per week

Kijk, aBeen automobielfabrikant nu een
persbericht rondstuurt dat er begin volgend jaar een nieuwe auto geintroduceerd gaat worden,dan kun je er vergif
op innemen dat zulks gaat gebeuren op

Winkelmeisje

RReus
„Uis en Specialiteiten"

Geld

Prestaties

Fiat Tipo, opvolger van Ritmo

Gevraagd

Kunt u bij Baron b.v. al een auto huren
v/a ƒ 32,50 ex. btw per dag.

136 cm.
Wielbasis 285 cm. Spoorbreedte voor
152 cm, achter 136 cm.
Massa 1360 kg.
Max. aanhanggewicht geremd 1300 kg.
Inhoud brandstoftank 68 liter.
Banden: 195/70 R 14 MXV.
Draaicirkel 11,70 m.

Wij bieden een afwisselende baan met goede
toekomstmogelijkheden.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Brands & Wolff, Accountants, t.a.v. de heer H. Slaaf,
Postbus 209,2040 AE Zandvoort. Tel. 02507-18579.

alv/aijs ooe jumpohe ad

DONDERDAG 13 AUGUSTUS

zandvbort
De nieuwe succesvoile
collectie jacks seizoen
1987/1988 zijn voorradig!
Voor na het surfen, zeilen,
school en vrije tijd.
Vanaf 199,-.
Tel.

44 Zandvoort
18600

hebben wij een hele dag gereserveerd voor mensen met voetklachten. Één voetkundige maakt
uw voetafdruk, geeft advies en demonstreert u
de Vibripn-Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische
steunzolen, is de Vibrion-Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop, corrigeert de
voetstand en zorgt ervoor dat u weer dagelijks
elastisch verend zonder vermoeidheid of pijnlijke
voeten op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet
elke dag,
Vibrion-Veren zijn in vele schoenen draagbaar,
zelfs open schoenen. Ook geschikt voor Kinderen. Maak daarom een afspraak:
tel. 02507-17206 voor 13 aug. of kom dan langs.

Herman Harms Schoenen
Grote Krocht 22
Zandvoort

l

Kantoren te: Rotterdam, Amsterdam, Arnhem. Boskoop, Bnelle, Dordrecht, Enschede,
Gouda, 's-Gravenhage, Naaldwijk, Roermond, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Waddmxveen,
Zandvoort,Zevenaar.

Een kopievanuwaetuigschri
getuigt net zogoen1
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert
Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopiee
apparaat.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1987

PDIA 30

m dagje 'stomen' met onvervalste tenderlocomotief
ANDVOORT/HAARLEM • Liefhebbers van stoomtreinen kunnen zaterdag 15 augstus
lart ophalen, met een rit over het historische spoorwegtraject Haarlem-IJmuiden. Vijf
zal die dag een echte ouderwetse trein, getrokken door de forse tenderlocomotief 65.018,
;n beide plaatsen heen en weer rijden. Mogelijk is dit de laatste keer is dat er personener plaatsvindt over deze spoorbaan, die behalve voor visvervoer, éénmaal per week, niet
• wordt gebruikt. Behalve de treinritten staat er een groot aantal andere activiteiten op
het programma.
Voorts is de Noord/Zuidhollandse
Vervoermaatschappij aanwezig met
zowel de allermodernste bussen als
met museumwagens. Daarnaast organiseert de Stichting Veteraan Autobussen een materiaalshow en biedt
liefhebbers de mogelijkheid om voor
een gulden met een oude autobus een
pendelrit te maken naar het strand
van Umuiden.

ien, die 15 augustus zullen
itaan uit het zeer bekende en
weinig gebruikte blauwe
van de NS. De grote stoomf is een historisch 'juweeltje,
van de Stoom Stichting Ne5e eerste trein op deze dag
morgens om 08.40 uur uit
arriveert om 09.20 uur in
om daarvandaan weer om
terug te rijden. Zo kan men
eden om de twee uur opsfcaplatste rit vindt plaats vanuit
, waarvoor men om 17.45 uur
aankomst in Haarlem om
Kinderen kunnen tijdens de
aan een eenvoudige wedilnemen, waartoe langs de
een groot aantal vogelvers staat opgesteld.

Voor diegenen die Umuiden eens
rustig willen bekijken is er een wandeltocht in het programma opgenomen. De kinderen kunnen deze wandeling maken als puzzletocht, waarin
ook gratis toegang aan het Pieter Vermeulen Museum is opgenomen. In het
museum is een en ander te vinden over
oud-IJmuiden, de aanleg van het
Noordzeekanaal en daarnaast veel
over de flora en fauna van het duingebied. In het buurthuis de Brulboei ten
slotte worden non-stop films vertoond,
uiteraard ook over het stoomtijdperk.

enen betalen ƒ 12,50 voor een
kinderen tot twaalf jaar ƒ5,-.
an men bij de WV Haarlem
[en verkrijgen en op 15 auaeide stations. Ook per bank
kaartjes bestellen, door te
op bankrekeningnummer
O, ten name van 'Stoom',
De 'stoomdag' wordt georgaicr de Haarlemse Vereniging
eatie 't Bolwerk, in samennet de Stichting Jeugdvaarlem, de Stoom Stichting
en de Noord/Zuidhollandse
laatschappij.

verbinding
Uitgeest-Alkmaar
tot
stand en twee jaar later werd de lijn
Uitgeest-Zaandam gerealiseerd. De
lijn Haarlem-Uitgeest was in die tijd
van groot belang, omdat deze gedurende lange tijd de enige spoorwegverbinding vormde tussen Amsterdam en de
rest van Noord-Holland. Pas rond 1880
begon men met de aanleg van de
spoorlijn Amsterdam-Zaandam.
Aanvankelijk zag niemand brood in
een verbinding tussen de lijn Haarlem-Uitgeest en Umuiden, maar toen de
grote mailboten hun passagiers in
deze plaats aan boord begonnen te nemen en er zelfs een hotel werd gebouwd, begon de toenmalige Hollandse Uzeren Spoorwegmaatschappij
voor eigen rekening aan deze zijlijn.
Zodoende kon de enkelsporige verbinding op l november 1883 worden geopend.
De verwachte passagiersstroom
voor de mailboten bleef echter uit,
maar toch waren de ontwikkelingen
in Umuiden gunstig voor de spoorlijn.
Umuiden was weliswaar niet gebouwd als vissershaven, maar deze
ontstond toch omdat het buiten de
sluis gelegen kanaaldeel bij slecht
weer een welkome beschutting bleek
te zijn. De schepen die hier hun toevlucht zochten, gingen op den duur
hier ook hun vis verkopen. Als logisch
vervolg daarop werd in 1888 met de
bouw van de vissershaven begonnen
en kwam er een nieuwe, grote sluis
voor de zeeschepen.

In Haarlem zal het nog niet officieel
geopende Corrie ten Boom-museum
voor deze gelegenheid haar deuren een
dag openen. Het museum is ingericht
om de herinnering aan deze verzetsheldin levendig te houden. Daarnaast
kan men in Haarlem deelnemen aan
officiële wandel- en fietstochten, met
lengtes van respectievelijk, 5,10,15,25
en 40 kilometer om te lopen en 25 en 40
kilometer om te fietsen. Het inschrijfgeld hiervoor bedraagt ƒ5,-. Als herinnering ontvangt men een eenmalig uit
te geven medaille met de afbeelding
De spoorlijn werd doorgetrokken, er
van een stoomlocomotief. Voorts ver- kwam een nieuw definitief station en
meldt het programma een bezoek aan in 1898 kon de verbinding met de hahet vorig jaar geopende museum van ven in gebruik worden genomen. Het
de NZH, waar onder meer enkele mu- station Umuiden, later bekend als
seumtrams staan opgesteld.
Velsen/IJmuiden Oost, heeft vele jaren als splitsingspunt in de lijnen
naar Umuiden en Uitgeest gediend. In
die jaren kwamen er onder andere UDe spoorlijn Haarlem-IJmuiden muiden Casembrootstraat en IJmuistamt al uit vorige eeuw. Reeds in 1867. den Julianakade bij als halteplaatsen.
werd het eerste gedeelte van deze lijn In 1927 werden er op het traject Haargeopend, als deel van de treinverbin- lem-Velsen-Umuiden electrische boding tussen Haarlem en Uitgeest. In venleidingen aangebracht, maar nog
aansluiting daarop kwam in 1867 de zo'n vier jaar bleven er stoomtreinen

; historische ritten is er voor
rekkelijk aanvullend prpjezorgd. Op het station in
is een manifestatie van alinisaties die zich bezighoude railhobby. Daarnaast
een van de hallen van de
en groots opgezette show ged, met modelspoorbanen,
s en ander miniatuurmatehal ligt op twee minuten
i het spoorwegstation. De
rijzen hier zijn respectievei ƒ0,50. Naast de hal worden
leidswerdstrijden gehouden
bussen en personenauto's,
kinderen hun vaardigheid
men met scelters.

Enkelspoor

lop keuze bij Foto Boomgaard

m^j^HH^jUagHHHBjOUHHaMMMMMMMUMMHMMMMMMM^^^_^___

• De forse stoomlocomotief 65.018 zal 15 augustus met een aantal ouderwet se blauwe spoorwegwagons tussen Haarlem en Umuiden voortdenderen.

rijden, richting Uitgeest. Ook na de halte Santpoort-Noord een splitsingsTweede Wereldoorlog waren deze trei- punt naar Beverwijk/Uitgeest en IJmuiden. Jaren later, in 1973 kregen
nen nog enige tijd actief.
alle haltes een facelift en werd het
station Velsen/IJmuiden Oost goeddeels afgebroken. Van dit eens zo
Met ingang van de winterdienst in roemruchte station bleef.weinig an1951 verdween de doorgaande verbin- ders over dan een halte met een kleine
ding Amsterdam/Haarlem/Umuiden overkapping. Een jaar later was het
en werd er alleen nog gependeld tus- gedaan met de doorgaande verbinding
sen Umuiden en Velsen. Op 29 sep- vanuit Amsterdam en werd er voorttember 1957 werd de Velsertunnel geo- aan met minimale- bezetting nog
pend en kreeg de lijn in de nieuwe slechts 'geboemeld' tussen Haarlem en

Rouwstation

ZANDVOORT - Door het
wijkcentrum De Brug in Haarlem wordt van 3 tot 12 september een vakantie voor ouderen
georganiseerd. De reis, mét een
extra begeleidster, voert naar
het plaatsje Melk in Oostenrijk
nabij Wenen.

Vakantiereis
voor ouderen

deelname groter voor die oudere echtparen of alleenstaanden, die nog graag
op vakantie willen, maar moeilijk kunDoordat er een extra begeleidster nen. Wellicht omdat zij zich net niet
meegaat, wordt de mogelijkheid van meer fitaal genoeg voelen om voor een

v'ó'"'

)VOORT

oevedorp

Kidttaoom-

talrijke folders een keuze is gemaakt,

lie zes weken geleden in
ort een fotozaak openmet recht zeggen: "Ik
at ik zocht op de Grote
Aanvankelijk had hij
laten vallen op een
3and elders in het eennaar de goede parkeerheid in Zandvoorts
e winkelstraat deed
esluiten, zich daar op
26 te vestigen.
raai gerestaureerde zaak verj en zijn vrouw Marjan, die
de meeste dagen werkzaam
bedrijf in Uitgeest, foto-appan aanverwante artikelen, va'an albums tot filmcamera's,
ectie wordt in het najaar nog
d met
video-apparatuur.
kunnen daarvoor nu al teant drie dagen nadat uit de

DVOORT - Rekreat morgen haar zomereiten van dit' jaar af
et onderhand wel be'Santekraampie'. Het
een groots doe-feest
Jan Snijerplein, midhet centrum, waarbij
en welkom is.

is het be telde al in huis

?

'

Fraaie foto's aan de wand tonen dat
het echtpaar Boomgaard zich gespecialiseerd heeft in diverse genres van
de fotografie plus daarnaast in inlijstwerk. Zo geeft een portretfoto in fors
formaat, afgedrukt op linnen en gevat
in een stevige houten lijst, beslist de
indruk van een schilderij. Hartverwarmend is de foto van het leuke
hondje van Azea en ook de jeugd weten

Foto: Beriott

Kick en Marjan goed te treffen.
Van de actie, om na het seizoen kinderen onder de zes jaar gratis te vereeuwigen, zal door de ouders dan ook
ongetwijfeld dankbaar gebruik worden gemaakt. Uiteraard is dit eenmalig. Op dit ogenblik krijgen de kopers
nog een frisbee cadeau, een actie die
geldt voor zolang de voorraad strekt.
Blijvend is echter het aanbod van een
filmrolletje voor de helft van de prijs,
of desgewenst een tegoedbon, wanneer
men een vol exemplaar laat ontwikkelen en afdrukken.

Naast genoemde treinverbindingen
was ook het kopspoortje tussen Amsterdam en het ontvangstgebouw van
Begrafenis Vereniging Westerveld te
Driehuis een groot aantal jaren bij
vele mensen een begrip. Door deze
spoorverbinding, die in 1880 tot stand
reis te boeken, waarbij alleen de chauffeur als reisleider optreedt.
De reis is volledig verzorgd, inclusief
kamers met douche en toilet, twee dagreizen en vier halve dagtochten. Zowel
op de heen als op de terugreis wordt er
overnacht in Duitsland. De kosten bedragen /695,- exclusief verzekeringen.
Men kan nog inschrijven voor deze
reis via Tour-operator Oskam, telefoon
02526-72727.

ZANDVOORT - De gemeenteraadsfracties van CDA en GBZ willen op
korte termijn een extra gemeenteraadsvergadering om zo spoedig mogelijk op een aantal punten helderheid te
krijgen.
Behalve de problemen bij de afdeHng Sociale Zaken (zie het betreffende
artikel) betreft dit onder andere het ling ten overstaan van het daartoe geconflict met de gemeente Haarlem be- éigende orgaan, de gemeenteraad', altreffende de aankoop van de Clarakli- dus beide fracties.
niek, dat 'zo langzamerhand vraagt
Verder wil men in de gemeenteraadom een uitgebreide publieke behande-

vergadering de wateroverlast van de
centrumbewoners behandeld zien. Zo
ook het Mabon-plan. 'Met zorg moet
geconstateerd worden, dat aangaande
het Mabon-plan klaarblijkelijk geen
voortgang plaatsvindt. Telkenmale
worden beslissingen door het ABP uitgesteld'. De fracties wensen thans 'uitgebreid en volkomen' geïnformeerd te
worden over de huidige stand van zaken. Daarnaast wil men tegelijkertijd
opening van zaken rond het Beach
Hotel.

Ruud Jansen

heel graag dat onze vrienden komen
spelen. Sterker nog: er komen zelfs
veel mensen alléén maar voor de band
van Ruud Jansen. Zelfs buiten Zandvoort komen de mensen enthousiast
naar de band van Ruud luisteren.
Het probleem is natuurlijk, dat we
er nu niets meer aan kunnen doen.
Het jazz-festival staat nu al voor de
deur. Toch wil ik er met stil bij blijven
zitten en het maar slikken. Ik wil zelfs
zo ver gaan om er een aktie voor op te
zetten. Misschien dat we dan toch volgend jaar weer van onze 'eigen' Ruud
Jansen kunnen genieten.
Sonja van Soolmgen

CDA en GBZ
verlangen extra
raadsvergadering

Bootyvôrdori «tinnaf de opsbM' op de Grote Krocht.

Umuiden. Op 25 september 1983 viel
uiteindelijk het doek voor het personenvervoer op deze lijn. De praktische
busverbinding tussen de woonwijken
had het gewonnen.

BESTE MENSEN
Dit moet ik toch even kwijt. Afgelopen
zondag hoorde ik een akelige mededeling. Ik was tegelijk boos, beledigd en
verdrietig. Maar ik zal het U uitleggen.
Tot mijn uiterste verbazing hoorde
ik, dat het combo van Ruud Jansen
NIET mag spelen in Zandvoort met
het jazz-festival. Nou vraag ik je!!! Tot
nu toe hebben Ruud en zijn mannen
de grootste aandacht van het publiek
gehad, die je maar kunt denken. Ze
zijn echt nooit voor niets gekomen!

Brievenbus
Nou, en daar zit nu precies de ellende.
De band van Ruud zou te veel publiek
trekken, zodat andere bands te kort
komen. Sorry mensen, maar dat snap
ik echt niet! Het is toch de bedoeling
dat er veel mensen komen kijken, of
moeten de jongens voor een lege straat
spelen?
Ik vind het alleen niet eerlijk tegenover de Zandvoortse bevolking, die wil

werd gebracht, konden per spoor begrafemssen worden uitgevoerd, waarvoor op Amsterdam C.S. ook speciaal
een rouwstation werd ingericht. De
maatschappij beschikte zelfs over zogenaamde katafalkwagens, waarop
het stoffelijk overschot kon worden
opgebaard In later jaren was het zelfs
niet ongebruikelijk, op rouwkaarten
te vermelden, dat de begrafenis of de
crematie plaatsvond na aankomst van
de trein op station Driehuis Westerveld.

Vrouwenkoor
maakt uitstapje
naar de Efteling
ZANDVOORT - Voor leden!
van het Zandvoorts Vrouwen^
koor wordt woensdag 12 augustus een leuk 'uitje' georganiseerd. De reis, per bus, gaat
naar het bekende sprookjes-,
park De Efteling. Het belooft;
een gezellige dag te worden, ze-;
ker als het weer een beetje mee
wil zitten.
;
De evenementencommissie van het;
Zandvoorts Vrouwenkoor organiseertdeze dag in eerste instantie voor haar;
leden, maar gezellige mannen (bij-voorbeeld van het mannenkoor) zijn;
natuurlijk ook van harte welkom. Hetwordt echter afgeraden, al te jonge!
kinderen mee te nemen, in verband;
met de nogal lange reistijd. De bus'.
vertrekt 's morgens om 8.00 uur bij het;
Gemeenschapshuis en de Efteling-gangers worden 's avonds rond 18.00'
uur weer terugverwacht.
De kosten voor deze dag bedragen
,/35,- per persoon. Het is niet nodig een
lunchpakket mee van huis te nemen,
want de Efteling biedt voor elke beurs'
genoeg mogelijkheden om een hapje te.
eten, aldus de evenementencommissie.Liefhebbers wordt aangeraden, zich"
snel op te geven. Dat kan bij de Bata in
de Haltestraat.

Zangvereniging Immanuel

In het achter de winkel gelegen fotolaboratorium worden kleurenfilms in
drie uur tij ds ontwikkeld en af gedrukt. "Het zou nog vlugger kunnen,
maar dan gaat het ten koste van de
kwaliteit", aldus Kick Boomgaard.
Zij die iets willen, doen met fotografie
of iets willen inlijsten, vinden bij Foto
Boomgaard een ruime keuze en vakkundige voorlichting.

Alle kinderen zijn welkom bij
Rekreade's 'Santekraampie'

est begint 's morgens al om
r en duurt voort tot 14.00
zijn weer tal van activiteials koekversieren, panneeten, en allerlei spelen. Zo is
orbeeld touwtrekken met
t wedstrijdtouw, sieraden
voor de grotere kinderen,
kkerijtje, een levensgroot
e-boek waarin ieder iets
enen of schrijven, voorts
>penkast en zo nog veel
Jen is welkom bij Santek, zowel Zandvoortse kindekinderen van badgasten,
die nog niet aan de Eekreaiteiten hebben deelgenonatuurlijk mogen ouders,
oma's ook meekomen.

DezeTotols van Zangvereniging' Immanuel, die ± 1896 op initiatief van de
hervormd predikant G. Hulsman werd opgericht. De zangvereniging hield
elk jaar een feestavond, waarop een toneelstuk werd opgevoerd. De foto is op
een van deze avonden, waarschijnlijk rond 1910, genomen, toen het stuk over
boeren ging. De kleding was daaraan aangepast.

De leden zijn onder andere: Gors en Lena van de Mlje, AU Kemp, Jans
Dorsman, Arle Paap, Piet en Gerritje Witkop, VVim Gertenbach, Cor Koper
en Piet Keur.
De foto is Ingezonden door de familie A. Paap, wonende te Apeldoorn. De
gegevens zljri te danken aan de dames C.E. Kraan-Meeth en A. Kemp.
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Programma Jazz Behind the Beach 1987
vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9 augustus
TROS sesjun live' vanuit
strandpaviljoen Take Flve
Boulevard Paulus Loot

6 augustus
20.30-24.00

Max Collie Rhythm Aces

Jazz Behind the Beach - Podia
Dbde Tramps
Bob Rlgter Kwartet
Bllly Broolos Band
Rob Hoeke & André VaUcerlng
Max Collie Rhythm Aces
Candy Duffer & Nippy Noya
Barclay Big Band
Orchestre Salsa de Amsterdam
Theo Kemper Comblnatlon
Birdland Quintet
All Stare
Bob Rlgter Kwartet
Jaap Dekker Group
Jaap Dekker Group
Beale Street Jazz Band &
Greerje Kauffeld
Big Mamma & Basin Street
Jazz Band
Rosa King & Upside Down
Dixie Tramps

Gasthuisplein

zaterdag 16.00-16.45
17.00-17.50
18.05-19.00
19.15-20.30
20.45-22.00
22.15-24.00
zondag 18.00- 20.00
20.15-24.00
Kerkplein
zaterdag 20.00-24.00
zondag 20.00-24.00
Badhuisplein Casino
zaterdag 20.00-24.00
zondag
20.00-24.00
Haltestraat/Schoolstraat zaterdag 18.00-24.00
zondag
18.00-24.00
Haltestraat /Pakveldstraat zaterdag 18.00-24.00
zondag
Haltestraat/Achterweg

18.00-24.00

zaterdag 20.00-24.00
zondag 20.00-24.00

I^^_^_^_MMM-_^^^^^^^^^^^_B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

Jazz Behind the Bar
Bertus Eetcafé Passage

vrijdag
zaterdag
zondag
Hollandia Bar Zeestraat vrijdag
zaterdag
Café Kerkhoven Zeestraat vrijdag
zaterdag
zondag
Café Oomstee Zeestraat vrijdag
zaterdag
Ve. Bergerie Haltestraat
vrijdag
zaterdag
zondag
Rest Duivenvoorden
vrijdag
zaterdag
zondag
Sociëteit Duysterghast
vrijdag
zaterdag
zondag
De Slop Haftestraat
vrijdag
Café Neuf Haltestraat
vrijdag
Klikspaan Haltestraat
vrijdag
Prixd'Ami Haltestraat
vrijdag
Oase Bar Kosterstraat
vrijdag
zaterdag
zondag
Café Koper Kerkplein
vrijdag
De Raadsheer Dorpsplein vrijdag
Black Jack Kerkstraat
vrijdag
zaterdag
zondag
Hotel Bad Zandvoort
vrijdag
Hogeiveg
zaterdag
zondag
Piano Bar Badhuisplein vrijdag
zaterdag

wm
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Cecils Badhuisplein

zondag

20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
22.00-02.00
22.00-02.00
18.00-22.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
20.00-24.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
18.00-02.00
18.00-22.00
20.00-02.00
18.00-22.00
22.00-02.00
00.00-03.00

Streetparade in het dorp

vrijdag

20.00-24.00

zondag

George Bmdiu & Guests
Gëorge Brudiu & Guests
George Brudiu & Guests
Basin Street Jazz Band
Billy B. Jacket
Rob Hoeke Boogie Woogie
Kennemerland Kwartet
Hans Keune Trio
Dixie Motions
Dixic Motions
Eric-Jan Overbeek Boogieset
Eric-Jan Overbeek Boogieset
Eric-Jan Overbeek Boogieset
Studentenorkest
Studentenorkest
Studentenorkest
Indiana Jazzband
Base Kwartet
The new combo
The No Band
Max Collie Rhythm Aces
Jaap Dekker
Patrick Sedoc Kwartet
Goed Koper Werk
Goed Koper Werk
Goed Koper Werk
Birdland Kwartet
André Valkering
Duo Frans Landmeyer
Duo Frans Landmeyer
Duo Frans Landmeyer
Dixie Tramps
Dixie Tramps
Dixie Tramps
Hans Keetman/ John Looman
Hans Keetman
John Looman
Hans Keetman
John Looman
Rob Hoeke & André Valkering
Flowertown Jazzband

De Atlanta Jazz Band

VERBOUWEN??

F. M. SCHILDER
verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij
o.a. kozijnen en ramen monteren met
speciale tochtprofielen?

Johnny paviljoen 7
Maritime paviljoen 9
Seagull paviljoen 10
Marcella & Fred 12a
Driehuizen paviljoen 21

Barclay Joop Verbaan Quintet
André Valkering
Orchestre Salsa de Amsterdam
Jaap Dekker Group
Jaap Dekker Group

zondag
14.00- 18.00
zaterdag 14.00- 18.00
zondag
14.00- 18.00
zaterdag 14.00-18.00

Atlanta Jazz Band
Barclay Joop Verbaan Quintet
Goed Koper Werk
Beale Street Band met
Greetje Kauffeld
André Valkering

zondag

14.00-18.00

Telefoon 023-360929

DE I OKS£ -SHOP
Corn. Slegersstraat 2c

leeftijd 18 a 19 jr.
v. benzinestation
Tj. Hiddesstraat.
Inl. na 19.00 uur.
J. Does,
tel. 023-390292.

Weekmedia,

|

g
t
£
1

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
EUAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

LlSSenberg,

Fa. Veldwijk,
AKO,

Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12. Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort
Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

OOK NAAR MAAT

1 C f) Tot 15 augustus
•UU" jubileum korting
op de Kopra-Jubileum-fiets
•
•
•
•
•
•

Kleur: metallic brons/bruin
Reflecterende roestvrijstalen velgen
Extra beveiligd lichtcircuit
Kogelgelagerde trapas
Aluminium trapstel
Leren Brooks-zadel
1e kwaliteit
• ANWB-gekeurd
Assa veiligheidsslot
• Vredestein banden
• Reparatie-arm enz.

Met bon dus

nu

749.-

22 samenwerkende
fietsenzaken

In dames- en
herenmodel

899.-

NU 3 VOOR

475

Naadloze beha van elastisch
katoen. O a. in ivoor en
peach Mt 70 80A, 70 85B
en7585C.
12.75

NU

5

10?

Katoenen damesnachthemden m div kleuren en dessins.
Mt 38/40-46/48.
2275

NU

5

19?

N
Stripalöu1"Garfield,!
mm

mm mm •^m'mm ^m ^

/noch/

Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor.
Tel. 14987
Voor al uw kleurvolle beeld- en
geluidsapparatuur.

ASITO
heeft het hele jaar door plaats voor

part-time
schoonmaakmedewerkep/sters.
Bel ons tussen 16.30-17.00 uur.

Sig. Mag.
DROGISTERIJ

Meisjes- en damesslips m
div. modellen er kleuren.
Mt. 104-164 en 36-46.
175

Goed of slecht weer

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg,
De Spar,

druk ken wij
af op 10x13
75 c

maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur

Voor meer informatie

full-time
pompbediende

T/m 29 aug

GEOPEND

Shirley Zwenis &
Harlem Hotpeppers

Gevraagd

GROT
VOOR
KLEIN

Zowel in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

l

zondag 14.00- 18.00
zaterdag 14.00- 18.00
zondag
14.00-18.00
zondag
14.00- 18.00
zaterdag 14.00- 18.00

EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DE

Aannemersbedrijf

Jazz On the Beach
Calypso paviljoen 3
Take Five paviljoen 5

Jazz Behind
the Beach

tel. 02510-36744

Compact luiers. Pak a
30 stuks 5.75

NU 2 PAKKEN

Kinderglanstramingspakken.
Mt. 128-140-152 In diverse
kleurcombinaties
65-

Unisex joggingbroek. 65%/
35% polyester/katoen.
MtS-M-L-XL In div. kleuren.
32.75

5

Damesblouse. 65%/35%
katoen. Mt. 38 t/m 44.
In zwart/wit en groen/wit.
39.75

Email steelpar
'

2Z? NU 34?5
TVTii CfiO/ kassa-korting op alle k'?ding
llU W /O
met 'nrodesticke
EchtWaar^
NU

55.-

NU

Comfortabel en veilig w len
tussen station en stran '.
Zandvoort aan de zea

• Diverse appartementen met ui
op zee;
• afgesloten parkeergarage ondi
gebouw
• lift en eigen c.v.
• groot terras, ca. 12 m 2
• 2 of 3 slaapkamers
• living 35 tot 50 m2
• badkamer met ligbad en apart<
• huistelefoon aangesloten op vi
entree systeem
• prijzen vanaf 179.000,- v.o.n.

Kom kijken op de bouwpl

Voor f 150,- korting bij aankoop van
1 Kopra Jubileum-fiets m damesof herenuitvoering
Naam
Adres
PostcVPIaats _.

Verkoopkantoor aan de J. van He
kerkstraat tegenover de bouwpla
Openingstijden: maandag, woen
en vrijdag van 14.00 -17.00 uur,
maandag- en donderdagavond ve
19.00-21.00 uur.
Of bel Bouwfonds Amsterdam,
tel. (020) 26 72 32 of
Makelaarskantoor H.W. Coster,
tel. (02507)1 5531.

Handtekening

PETER VERSTEEGE
wielersport, Haltestraat 31

nv Bouwfonds *=
Nederlandse Gemeenten

3IA30
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TZB laat de gasten voorgaan
in eigen Ben Koning-toernooi

»cue-night'
Istaanden
rOORT - Alleendie wat gezelligheid
n van barbecuen hounen zaterdag 8 augus;ht bij 'De Manege'
landvoortselaan, voor
jts opgezette 'barbe-

ZANDVOORT - Het eerste
TZB softbaltoernooi dat onder
de naam „Ben Koning-toernooi" werd gespeeld is een
enorm succes geworden. Vijf
teams traden, onder redelijke
weersomstandigheden, aan op
de velden aan de Kennemerweg en speelden zeer goed softbal. Uiteindelijk was BSM de
sterekste en eindigde de organiserende vereniging TZB op
de laatste plaats.

(ting Harten Twee, "sociemgebonden gezellige menzij zichzelf noemt, organi|lijks dans- en ontmoetings;ten voor alleenstaanden,
[ordt de barbecue gehouden
uen van De Manege en bij
op het grote terras midden
:n. De muzikale verzorging
en van de zanger Willem
ijn Italiaanse collega Tony
begint om 20.00 uur en de
ijs bedraagt ƒ25,-. Men
jeraden, telefonisch te reop
telefoonnummer
TZB beoefent dit jaar voor het eerst softbal en heeft nog maar weinig ervaring.

Foto Bram blijnen

ter Versteege Wielersport neemt
l aan Haarlemse Muggenronde
fOORT - Dit jaar
ior de dertigste maal
lemse Muggenronde
en voor het eerst
aaraan deelgenomen
Zandvoorts team. Onam van Peter Versteersport gaan vijf jonleeftijd van 11 t/m 14
ven etappes proberen
oed einde te brengen.
e resultaten van de.
fgen gaat het
st het Zan
ar een

Verzorgt Versteege de kleding van
ontzettend leuk om tg, doen," stelt Pe- verplaatsen van de ene naar de andere
ter Versteege. „Het is een geweldige plaats, wat een enorme begeleiding no- het gehele peloton, zijn eigen team kan
verzekerd zijn van uitstekend materiorganisatie om elke dag zo'n groep te dig heeft. Dat gaat perfect."
aal. En dat de jongens van ploeg Versteege gemotiveerd zijn bleek zaterdag
al tijdens de eerste rit. Een tweede
plaats werd gepakt en op maandag werden de zaken geheel recht gezet en voeren de Zandvoorters de leiding in het
ploegenklassement.
De Haarlemse Muggenronde wordt
verreden in de omgeving van Haarlem
en elke dag is het einde in het clubhuis
Excelsior. De Muggen doen ook dit
jaar Zandvoort weer aan en dat vindt
plaats op donderdag. Vandaag staat de
Langevelderslagroute op het programma. Rond kwart voor twee passeren de
renners de watertoren en vervolgen
hun weg via de Hogeweg, Raadhuisplein, Haltestraat, Zeestraat, B. van Alphenstraat richting Bloemendaal. Een
mooie gelegenheid om het kleurrijk
lint renners te begroeten met misschien de ploeg Versteege met de gele
leiderspetten op.

'jeg.c.der
!)e Muggen*"aantal etappes
worden verreworden behendigijüen gehouden en ook een
it staat op het programma,
leverde op maandag een
iverwinning op voor het
team, en de „gele petten"
igezet worden.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Windsurf Vereniging
organiseert op zondag 9 augustus de eerste van totaal
vier finale wedstrijden om het
Nederlands
Kampioenschap
Brandingwindsurfen
voor
amateurs.

am van Peter Versteege. Van links naar rechts: Bram van Weel, ploegleilavid Stevenhaagen; Cees de Vries; Mark van der Berg; Peter Versteege;
, Hirs; Gert-Jan Loevezijn.
F°t°: Hans van weel

Uit vier regio's zullen de beste tachtig surfers aantreden bij de start, die
plaatsvindt bij surfschool Klijn. Deze
deelnemers zijn al in het voorjaar door
wedstrijden in de regio voorgeselecteerd. Vooral door het grote aantal belooft het voor de toeschouwer een aantrekkelijk kijkspel te worden.
Afhankelijk van wind en branding

zal er in de volgende disciplines gesurfd worden: course-racing, slalom
en wave-performence. Het startschot
wordt 's morgens om 10 uur gegeven
door wedstrijdleider Ko Timmermans.

MET HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
NAAR DE
EE
niddels traditioneel geworu. uitstapje van een WO-tal prijswinnaars naar
3r ere van de laatste TourS^france etappe, is ook dit jaar weer een enorm
geworden. Vanaf de opstapplaatsen Purmerend - Zaandam - Amsterdam
dvoort - Badhoevedorp - Hlpfddorp en Aalsmeer vertrokken zaterdag 25
• vroeg in de ochtend de bussen richting Parijs. De koffie met gebak bij de
stopplaats Breda zorgde ervoor dat een ieder wakker en opgewekt werd.
uffeurs van de reisorganisaties bleken over prima Parijse informatie te be'n en etaleerden deze dan ook gedurende de reis. E.e.a. zorgde voor een
inde ondergrond om Parijs alleen verder te gaan verkennen, dan wel gemaken van alle gratis aangeboden mogelijkheden dit per bus te doen. Een
'iner in een goed restaurant tegenover Montmartre gevolgd door een lichtor Parijs, waren voor velen de afsluiting van de eerste en zeer vermoeiende
inigeen verkoos echter de vrijheid van bewegen te gebruiken om Parijs bij
? verkennen en om zich te goed te doen aan de mogelijkheden welke deze
'n ieder biedt.
ende ochtend waren de vroege vogels, na een uitmuntend ontbijt in hethoïs om 9.00 uur op weg naar Versailles, terwijl velen het prima hotelbed,
re de nachtelijke escapades, prefereerden. De enige afspraak voor deze
s op tijd weer bij de bus te zijn, welke om 17.30 uur zou vertrekken richting
nd. Het doel van de reis (De finish zien van de Tour de France) was een
spektakel; voordat de heren coureurs aankwamen, was er, behalve de
ist van de Tour Féminin, ook een landenwedstrijd tandems en de giganticlamecaravan.
jreis verliep na enig oponthoud voorspoedig met, wederom koffie bij Bretuur was ongeveer het tijdstip van aankomst, waarbij een ieder uitbundig
1 van elkaar nam en hoopte ook volgend jaar weer in aanmerking te kunnen om deze grandioze reis, welke mede mogelijk is gemaakt door de adIers, mee te mogen maken.

• De twee teams van TZB, die dit jaar voor het eerst softballen.
Foto: Bram Stijnen

maar zij zijn op de goede weg."
Na afloop deelde Ben Koning, op humoristische en professionele wijze de
prijzen uit. Alle teams werden een
fraaie beker rijker terwijl de winnaar
BSM de wisselbeker bemachtigde. De
sportfotograaf van deze krant stelde
daarna de heer Koning in het bezit van
een prachtige kleurenposter met daarop het TZB team, dat een plaatsje in de
TZB kantine krijgt.

Koops schonk Henk Franken en Roos
de Haan een aantal cadeaus, namens
de TZB-speelsters als dank voor hun
positieve bijdrage. Behalve dat de softbalafdeling van TZB voor een perfecte
organisatie had gezorgd van dit toernooi stond er tot slot een barbecue op
het programma die er best wezen
mocht.

Zaterdag 15 augustus wordt er een
mannensoftbaltoernooi georganiseerd
Ook de coaches van de TZB teams op de TZB sportvelden aan de Kennebleven niet met lege handen. Wü merweg, die aanvangt om 10.00 uur.

Voetbalclubs bereiden zich
met oefenwedstrijden voor
op de nieuwe competitie

Nederlands Kampioenschap
Brandingsurfen Amateurs

ijn twintig ploegen bestaanaigens of meisjes in de leef10 t/m 14 jaar van start
vrijwilligers zijn beschikfunctie van ploegleider en
achterrij , ~^fc».- ^e matehet eerst aconde en
t veel piezier. „Op een gegeit moest ik de kleding van
rerzorgen en dan rol je er
e komt er dan niet onderuit
ploeg te sponsoren en zo is
i. Daarbuiten is het gewoon

Dat is echter niet verwonderlijk aangezien de TZB-dames dit jaar voor het
eerst het softbal beoefenen. Dat alle
begin moeilijk is, bleek tijdens dit toernooi dan ook uit de uitslagen. Het eerste team van TZB wist niet een punt te
verzamelen terwijl het tweede team
van TZB met twee punten op een vierde plaats eindigde. BSM kwam tot zeven punten en behaalde de Ben Koning
trofee.
Renova werd goede tweede met zes
punten en de tweede Zandvoortse
ploeg de ZHC eindigde op een zeer
fraaie derde plaats door vijf punten
bijeen te slaan. De beide scheidsrechters de heer en mevrouw Van der Horst
uit Heemstede waren best te spreken
over het vertoonde spel. „Gezien de
voorbereiding, in verband met het korte bestaan van de softbalafdeling van
TZB, was het spelniveau alleszins aanvaardbaar. Men moet nog veel leren,
wat' spelinzicht, tactiek en techniek be- •
treft, wat ook voor de coaches geldt,

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD hoopt ook volgend jaar weer een beroep te
mogen doen op de firma's en op vele anderen, daar zonder hun „sponsoring"
deze reis nooit had kunnen plaatsvinden.
Onderstaand enige reakties van deelnemers! (Ingekort):
Een puzzel in de krant, voor de winnaars een reis,
met z'n tweeen een weekend naar Parijs.
Een leuk gezelschap met elkaar,
zo werd een sprookje werkelijk waar.
Ook de adverteerders van Het Zandvoorts Nieuwsblad,
heel hartelijk bedankt.
Het was een grandioos idee,
hopelijk doen nog meer adverteerders volgend jaar mee.
Parijs!! Zalige stad, prima hotel.
Moet je gezien hebben.
Aardige mensen.
Groots; Tour veel leuker dan op t.v.
En over de reis:'
Ontzettend leuk.
Volgend jaar weer meedoen.
2 dagen eigenlijk te kort.
Grandioos; uitstekend verzorgd.
Ik was voor de eerste keer in Parijs en weet niet goed onder woorden te brengen,
ik vind het een prachtige stad en kwam ogen en tijd tekort. De hele reis en, vanuit
de bus, het Franse landschap, geweldig!!
Parijs, de stad van de Notre Dame, Eiffeltoren en Are de Triomphe heb je pas gezien als je deze bouwwerken zelf hebt kunnen aanschouwen.
Deelnemers van deze reis kunnen, desgewenst, de foto's bekijken, eventueel bestellen bij Weekmedia
Dorpsstraat 8
Aalsmeer
Ma./vr. tussen 9.00/12.00 uur en 13.30/15.00 uur.
Deze reis werd mede mogelijk gemaakt door
Trompwinkel (B'rood & Kaas)
Boucherie culinaire slagerij
Albert Heijn supermarkt
De Krocht boekhandel
Viva mode
Aart Veer groente en fruit
BB Mode
Henk Oonk wisselkantoor
Taxi centrale
Tourkoop reisburo
Slinger optiek
Rosarito beach and body shop
Herman Harms shoe-bizz
„Erica" bloemen
Foto Boomgaard
Wezenbeek dierenspeciaalzaak

ZANDVOORT - Augustus is
de maand van voorbereiding
op de nieuwe voetbalcompetitie en de drie Zandvoortse voetbalverenigingen zijn keihard
aan de slag gegaan de conditie
óp peil te brengen. Om die conditie en de juiste vorm te pakken te krijgen staat een uitgebreid trainingsprogramma op
het menu en zijn er vele oefenwedstrijden gepland.

oude rivalen zoals Ripperda, TYBB en
Hillegom.

Verplaatst
Ook Zandvoortmeeuwen heeft een
aantal oefenwedstnjden op het programma staan, die aanvangen om 19.00
uur. Voor aanstaande zaterdag 8 augustus stond een wedstrijd tegen ZCFC
op het programma, maar deze is verplaatst naar donderdag 27 augustus,
aanvang 19.00 uur. Dus aanstaande zaterdag geen voetbal bij de Meeuwen.
Wel weer op woensdag 12 augustus, als
Zandvoortmeeuwen tegen Haarlem
speelt. De rest van het oefenprogramma ziet er als volgt uit: zaterdag 15
augustus Zandvoortmeeuwen-Geelwit;
dinsdag 18 augustus Zandvoortmeeuwen-Haarlem C.; donderdag 20 augustus Zandvoortmeeuwen-Renova. Op
dinsdag 25 augustus is de bekerweditrijd tegen NAS en de competitie begmt op 6 september.

Zo gaat dit jaar Zandvoort '75 van
start in de vierde klasse KNVB zaterdag en gaat proberen hoge ogen te gooien. Onder leiding van de nieuwe trainer J. de Rooij is inmiddels de training
aangepakt en aanstaande zaterdag
wacht de eerste oefenpartij. Als begeleider van het eerste team treedt Guus
Marcelle op.
Het oefenprogramma van Zandvoort
'75 is als volgt: zaterdag 8 augustus
Zandvoort '75 - SVIJ; woensdag 12 augustus Zandvoort '75 - Bloemendaal
(zondag); zaterdag 15 augustus Waterloo (zondag) - Zandvoort '75; woensdag 19 augustus Zandvoort '75 - DSS;
zaterdag 22 augustus Alliance - Zandvoort '75. De wedstrijden beginnen om
19.00 uur. Op 25 augustus wordt de
eerste bekerwedstrijd gespeeld en de
competitie begint op 5 september.
Zandvoortmeeuwen staat voor het
tweede jaar onder leiding van trainer
Cees van Slooten en begeleider Henk
Kinneging. De groep gaat proberen het
verloren terrein van vorig seizoen terug te winnen en moet dat doen met
een aardig gewijzigde ploeg maar optimistisch is men wel. Zandvoortmeeuwen komt het seizoen 1987/1988 uit in
de vierde klasse en ontmoet daarin

TZB is al jaren vaste klant m de tweede klasse HVB en staat dit seizoen onder leiding van trainer Thijs Bouma.
De selectie, die zoals bij de meeste verenigingen wat wijziging heeft ondergaan, wil dit jaar proberen goed mee té
doen m de top van deze klasse. Evenals
de andere Zandvoortse clubs heeft
TZB een uitgebreid oefenprogramma
samengesteld, dat er als volgt uit ziet.
Aanvang 19.00 uur.
Zaterdag 8 augustus TZB-Bloemendaal, woensdag 12 augustus TZB-Terrasvogels, zaterdag 15 augustus SVYTZB, woensdag 19 augustus VSV-TZB;
zaterdag 22 augustus TZB-Kennemerland; woensdag 26 augustus Spaarnestad-TZB; zondag 30 augustus het dokter Robberstoernooi in Zandvoort. Op
woensdag 2 september is een bekerwedstrijd gepland en op zondag 6 september begint de competitie.

Kleurrijke expositie bij
de Middenstands Bank
ZANDVOORT - Bij de Nederlandse Middenstands Bank
aan de Passage kan men een
expositie vinden met kleurrijke werken, uitgevoerd in olieverf en acryl. De schilderijen
zijn van de Umuidense kunstenares Mieke Snel.
De eenendertig-jarige schilderes
laat zich vooral inspireren door natuur en model en schept daarbij, 'gehypnotiseerd door haar werk' vanuit
haar gevoel een bepaalde atmosfeer.
Voor zij hiertoe kwam, volgde zij een
teken-opleiding in Haarlem, waar zij
onder andere les had van Henk Metse-

Oud-padvinders
zoeken elkaar op
ZANDVOORT - Op de Jamborette 1987 die afgelopen zondag in Spaarnwoude werd gehouden, kwamen veel oud-padvinders elkaar tegen, die
samen nog de Wereld-Jamboree 1937 in Vogelenzang hadden meegemaakt. Deze ontmoeting deed het idee ontstaan, de deelnemers aan die
bijeenkomst van vijftig jaar
geleden, weer met elkaar in
contact te brengen.
Aan het plan, dat zich onder andere
richt op de betrokkenen uit de regio
Zandvoort en omstreken, wordt al uitvoering gegeven, m overleg met de
Vereniging 'Vrienden van Scouting'.
Op landelijk niveau is een en ander
reeds gaande, waardoor oude herinneringen worden uitgewisseld en even;ueel oude vrienden elkaar na vijftig
aar weer kunnen treffen.
(Oud-)Padvinders die hieraan mee
willen doen, kunnen zich opgeven bij
de heer M.B. Rooijmans, Zandvoortseaan 42 te Zandvoort, telefoon (02507)
L2555. Dus, 'oud-padvinder, wees be'eid en reageer'.
v

laar en Jaap Ploos van Amstel. Direct
nadat zi] haar acte had behaald, vervolgde zij haar opleiding om lesbevoegdheid m het vak handvaardigheid
te verwerven.
Haar opgedane kennis op tekengebied begon zij daarna te vervolmaken
door te gaan schilderen in het Van
Gogh Museum te Amsterdam, onder
andere onder leiding van Peter
Schenk.
Haar ontwikkeling leidde ertoe, dat
zij zich sinds 1985 meer op de abstractie is gaan toeleggen, waaraan het figuratieve ondergeschikt werd gemaakt. Met haar schilderwerk houdt
zij constant een verkenningstocht
door haar innerlijke wereld, waaraan
zij op heel persoonlijke wijze uitdrukking geeft, in onverhuld visionaire
beelden. I T haar meest recente werk
komen veider ook heel duidelijk de mdrukken van het bezoek aan IJsland,
vorig jaar, tot uitdrukking.
De kunstenares exposeerde reeds
eerder bij de Dienst Openbare Werken
te Velsen, in 't Mosterdzaadje te Santpoort en op het Cremerplein te Amsterdam. De expositie in de NMB is tot
en met 25 augustus te bezichtigen.

Granaatopgeruimd
ZANDVOORT - Op het terrein van Camping De Duinrand, aan de Boulevard Barnaart, is zaterdag een granaat
ontdekt, die in afwachting van
de Explosieven Opruimings
Dienst weer met zand werd bedekt.
Het projectiel, dat naar alle waarschijnlijkheid uit de Tweede Wereldoorlog stamt, was zaterdagmiddag tijdens graafwerkzaamheden tevoorschijn gekomen. Men waarschuwde de
politie, die vervolgens de Opruimingsdienst op de hoogte stelde. Omdat men
echter niet direct kon komen, werd de
jranaat met zand en een grote steen
bedekt.
Het projectiel is gistermiddag door
de EOD onschadelijk gemaakt.

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 6 AUGUSTUS.1987

BRADERIE ZANDVOORT CENTRUM
aanvang 12.00 uur

einde 19.00

Zondag 16 augustus

Met vele attracties o.a. Willem Duyn, Dries Roelvink, Oick Taylor, Kwartet Dico van Putten, Dweilband De Grassblaosers, marmottenbaan, div. standwerker
l KAMPIOENSCHAP VAN ZANDVOORT: BULLRIDING, MET VELE MOOIE PRIJZEN O.A. REIZEN, CROSSFIETS, COMPACT DISCEN VELE ANDERE PRIJZEI
Inschrijvingen nog mogelijk vanaf 11 jaar bij Reisburo Zandvoort, Gr. Krocht 20, Zandvoort, tel. 12560.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte.

Jonge vrouw zoekt perm.
woonruimte tot ƒ 500 incl. Tel.
14845.
* Het centrum voor Vnjw.
Hulpverl. vraagt mensen die
enige uren p.w. beschikbaar
hebben om boodschappen te
doen. Tel. 17373.
* Hevt u de etalage bij reisbureau Zandvoort al gezien?
Vol leuke prijzen voor het rodeo rijden op 16 augustus.

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
Vrijblijvend

prijsopgaaf.

Hillegom-Antiek

(
Timmerbedrijf
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onderhoudswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.
* T.k. bed m. matras, bureau
en kledingkast (zgn. hoogslaper), ƒ 100. Tel. 02507-18204.
* T.k. een paar Philips 100
watt boxen voor de helft van
de nieuwpnjs. Tel. 17193.
TUINMAN HEEFT NU TIJD
voor al uw tuin-, straat- en/of
hekwerk. Tevens levering alle
materialen. Vraag vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-327867.
* Van harte gefeliciteerd
Madeleme Koper. Wij hopen
dat je een fijne dag hebt. ledereen is welkom donderdag.
Je moeder en broers.
* Verloren mijn snorkel op
maandagavond na het zwemmen. Initialen staan erop. Ben
erg verdrietig. Richard Vlaming. Tel. 16968.

KLANT
van de MA

Vijf
toonzalen
gezellige
meub. in alle stijlen. Veel
kleinantiek. Laagste prijzen!
Leidsestraat 122. Dag. tel.
Marisstraat 13a, Tel. 15186
SUCCESVOLLE KLEINE
02520-20993. Koopavond.
* Laat van de winter uw
l ADVERTENTIES VOOR DE .
stukken lopen over het
ZAKENMAN EN PARTICULIER
schaakbord van de ZandMicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- voortse schaakclub. Voor:
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- info: tel. 17272/14441.
grootten.
Lijsten op maat
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis gemaakt bij: Foto BoomMicro's op de pagina „MICRO'S".
gaard, Grote Krocht 26,
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoort.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
* Mama gefeliciteerd en een
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
fijne dag gewenst uit JoegoU kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of slavie. De Katzy's.
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- * Met het Zandvoorts Vrouwenkoor naar de Efteling op Videotheek 'Dombo'
voort.
12 augustus a.s. Vlug opge• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
Corn.Slegersstraat 2B
ven bij de Bata. Voor ƒ 35 zit
1430 AG Aalsmeer.
TeL 02507-12070
je
goed.
'
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie:
1 film ƒ5//7,50 p.d.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- * Ook in augustus is er af5 films ƒ 25 p.week
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- wisseling bij de verg. VrouVerhuur movie-boxen.
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, wen Van Nu. Word ook lid of
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer bel eens voor informatie naar
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al- nr.: 14462.
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De • Reflectanten op advertenPurmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- ties onder nummer gelieven
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere.Post en ervoor te zorgen dat het numalle bijbehorende advertentie edities / 5,61 per millimeter. mer m de Imker-bovenhoek * Welke ouderwetse hulp
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
op de envelop staat vermeld kan 3 uur per 14 dagen wer• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- en dat de brief geadresseerd ken, ƒ 12,50 per uur, in Zandcombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- wordt aan. Centrale Order- voort. Tel. 023-243200.
ren verkrijgbaar.
afd. Weekmedia, Postbus * Wij gaan met vakantie, dus
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening 122, 1000 AC Amsterdam. Dit wensen wij fam., vrienden en
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
voorkomt vertraging m de be- vooral collega's veel rust toe!
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers handeling.
Sandra, Mieke, Jolanda en
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het Rechtstreekse import uit de Anneke.'
Te k
* Te koop m prima staat ververspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt USA; topkwaliteit Naturest
ruime
WONINGRUIL. Aangeb.: gr. kerend notehouten kmderleƒ 2,50 in rekening gebracht.
WATERBEDDEN, hydr. geeenge
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- stab., geh. comp., incl. verw. 5-kam. eengez.hoekh. m. dikant + matras en twee wolc.v., tuin zuid, schuur enz., len dekens, j 100. Tel 17301.
Van Mi
nisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor en ledikant, geen ƒ 4000 maar rust.
str., Haarlem-Meerwijk. * Te koop in z.g.st. verkeren' Spaarn
bezorgklachten), of zenden aan:
ƒ-1750. 15jrfabr.gar. Tel. 020- Gevr.: 3-kamerwoonr.
in de invalidewagen. Tel. 19307,
Prijs jL'
227494, na 18.00 uur: 023- Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Verkoo
292693 of 02290-37151.
Postbus 122,
* Te koop lange salontafel
voor 11 uur: 023-330085.
gemeer
1000 AC Amsterdam.
Haarlen
Sterke natuurlijke permanent * Z.g.a.n. elektrische kook- donker hout, 140x90x40 cm
Tel. 12636, na 17 uur.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatSpaarn
nu ƒ49.
plaat, beige. Prijs / 200. Tel.
Inl. tel.
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u eert acceptgiHUID EN HAAR
za. en zo. na 16 uur: 023- Te koop originele nostalgL
rokaart.
Passage 20. Tel. 02507- 310647.
sche LANTAARNPALEN
16309. Dinsdags gesloten.
muurlantaarns van gietijzer1
Te huur gevr. v. werkende * Te koop aangeb. nieuwe met roodkoperen kappen.
jongeman, 21 jr, zelfst. woon- telescoop kijker op statief, nw HOREMA, Rietzangerstr. 5,
ƒ250 nu ƒ175. Tel. 13307.
Schagen, tel. 02240-97030.
ruimte. Tel. 18789.
Het Nipo Marktonderzoek vraagt:
Te huur zit-/slaapkamer met Te koop Fiat 127, type 1050, * Te koop ronde witte tafel
vaste wastafel, gebr. v. keu- bj. '79, APK-gekeurd totv april (Pastoe) met 5 stoelen, ƒ 195.
ken en douche. Lorentzstraat '88, alarm ingebouwd. Prijs Tel. 02507*14372.
ƒ1250. Tel. 15830.
vanaf 18 jaar, met - of zonder ervaring voor het afnemen van 50. Tel. 17370.
* Te koo lafelmodel koelvraaggesprekken in de eigen woonplaats e.o.
Te koop garage. De Schelp, kast, 1
, van ƒ 359
Te
huur
zomerhuis
v.
per.,
v.
Inlichtingen: H. K. Pronk, tel. 020-905543.
in
werkend alleenstaande. Tel. ƒ 13.000. Br. o. nr. 798-75367 ui i
bur. v.d. blad.
13946.
* Te k o o p t N e d . munInstiti
ten, 27 stuks w.óTrV centen en
Kos
Grote Houtstraat 167, Haarlem
voor het bijvullen van elk systeem donzen dekbed,
veel zilvijjjiunten. Cat.prijs
Ambachtelijke kwaliteitsslagerij
T
Grote Krocht 7, Zandvoort
al vanaf ƒ 50. Wordt gehaald en in 1 dag klaar
ƒ435, vrH|j£ ƒ172. Tel.
voor horeca, grootverbruik
Gratis
(eventueel stomen). Inl.: tel. 02510-36500.
Houttuin 5, Hillegom
17193.
en particulieren
Binnenweg 31, Heemstede
Woninggids van Zandvoort
Te
donderdagavond
* Alleenst. dame zoekt hulp, * ledere
surfboard,
35-40 jr, liefst vrijdag v. 9-13 vanaf 4 september schaken
Vr.pr. ƒ 600. Tel." 189
m het gemeenschapshuis.
H
uur Tel 19307.
EEN
', makelaars o.g.
;i|j| * Te koop zwart essen
* Badminton? B. C. Lotus! Voor info: 127272-14441.
WE
Kent u een a.s. BRUID?
wandmeubeltjV voor t.v., raNVMl
Nog plaats voor 2 hrn v. hrn-t.
Tel. 02507-12614
dio en piek up, ƒ 125. Tel.
(ook vet) + event. kompl. 4e Bel dan. 071-899210, voor het
14372.
kl distr. team. Bel snel: gratis felicitatiepakket!
_L
02507-16464.
* Kunstgras maakt hockey
uniek. Vanaf 22 augustus
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen. gaan de Zandvoortse hocTevens wit-, schilder- en be- keyers erop spelen. Word ook
hangwerk Vraag vrijbl. prijs- lid. Bel: 14441, secr. ZHC.
opgave. Tel. 023-371790
Broodje BURGER-QUINTET
Op 5 september a.s. zal voor de tweede
STAAT HET HELE
keer in het recreatieoord HET TWISKE een
JAZZ-WEEKEND
VOOR U KLAARi
P.S. er mag ook
gedanst worden.
BROODJE BURGER
Schoolstraat 4, tel. 18789.
van start gaan, met medewerking van
Voorbeeld:
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisGeopend:
Weekmedia, welke bestaat uit:
van 11-1 uur 's nachts
Te k oo p b r u ids
raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
*
Weekend:
3 8 ; mo d
9 a l o n t a
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
van 11-3 uur 's nachts
r i e t en s t Oe l . Te
oppas gevraagd.
Dinsdag gesloten.
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGE
B z.a dame v. keuken of afMAXIMALE VRAAGPRIJS PER AR
was m restaurant, strandpavil- Getiruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
KUNT U GRATIS ADVERTEREN ME
joen of horeca. Tel. 17370,
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
GRATIS MICRO'S KUNNEN MIE
Lorentzstraat 50
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
WORDEN OPGEGEVEN.
Deze mini-uitgave van de triathlon speelt zich af in en om het schitte* ƒ 60 voor een 100% m orde Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 E
rende recreatiegebied HET TWISKE.
zijnde stereo equalizer, merk
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
voorbeeld aangeeft. Kosten per persoon ƒ 22,50, echter met inlevering van deze bon
Phonic, 5-bands, is zeker niet
te veel, met aansluitsnoer.
ƒ17,50, welk bedrag uiterlijk 15 augustus a.s. ONTVANGEN moet
Tel. 16461.
zijn.
GARAGE TE HUUR
Inschrijven is UITSLUITEND mogelijk door voorinschrijving, door onBurg v. Fenemaplein.
derstaande bon in te sturen naar:
Tel. 14534.
A. Spils, Mauvestraat 21, 1506 JE Zaandam.
* Gevr. zelfst. huish. hulp,
Deelnemers dienen 14 jaar en ouder te zijn en worden geadviseerd
liefst vrijdag-middag. Tel.
NIET ONGETRAIND deel te nemen.
15668, tot 19 uur.
Maximaal aantal deelnemers 500.
* Gez. stagegezin, van 2
nov. tot 15 jan., met aantal
Voor nadere inlichtingen: J. de Boer/J. Brouwer,
Klassiek - Jazzballet kinderen m de leeftijd van O
02984-4931/1811
tot 2 jaar. Bel naar Ingrid
Kinderdisco
Schuiten: 16073.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE

250 gr. PAARDEWORST
2,75
200 gr. SLAGERSHAM
2,98
1 kilo RUNDER-

BORSTLAPPEN

1 kilo FRICANDEAU

of

1 kilo HAMLAPPEN

2 kilo RUNDERRIBLAPPEN
2 kilo VARKENSLAPPEN

Bijverdienste aangeboden

500 gr. VARKENSHAAS
1 kilo
RUNDERHART

enqueteurs/trices

per

niuZ!

Donsfarm Noord-Holland

BOUCHERIt

CEfUE

KWARTTRIATHLON

5 REGELS

ICRO

Sporthal Pellikaan

kwart-triathlon
HET TWISKE

heeft nog enkele
dagen, avonden
alsmede weekenden
open

1 km zwemmen
45 km fietsen en
10 km hardlopen

ADVERTENTIES VOOR DE PARTIC

Inl.: tel. 15619
18990
15538

Balletstudio 118
Conny Lodewijk
Start per september
nieuwe cursussen.

Inschrijfformulier kwart-triathlon HET TWISKE

Naam:

m/v

Adres:

Postcode:

Plaats:

Leeftijd:

Telefoon:

Het inschrijfgeld ƒ17,50 heb ik overgemaakt op Rabobankrekeningnummer 350513775 (gironr. bank 26.80.53) t.n.v. J.
de Boer, onder vermelding van kwart-triathlon HET TWISKE.
Ik doe mee op eigen risico.
Handtekening:
Deze bon ingevuld opsturen.

GRATIS

Pré ballet v.a. 4 jaar.
NIEUW:
Conditioning voor
huisvrouwen op
hedendaagse muziek,
buikspieroefening,
lichaamshouding etc. etc.
onder professionele
begeleiding.

Bel voor info 17789 b.g.g. 12598.
Studio adres: Corn Slegersstraat 2
Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.
•* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor ui
Inl.: tel. 02907-5235.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (fran
met vermelding van uw postcode, na;
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adre's:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

ITEEKMEDIA
NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN

Nieuwsblad

DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
ERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
rdag 13 Augustus 1987

Los nummer ƒ 1,-

47e jaargang nummer 32

Editie:30

Week

Weinig problemen
rond jazz-festival

tagd Jazz Behind the Beach erg druk bezocht

,zz-liefhebbers trotseren
Ie weersomstandigheden
'VOORT - Naar alle
lijnlijkheid
heeft
Drt afgelopen vrijdag,
l en zondag het drukkend van het jaar geuizenden muzieklieftrok het elfde Jazz Bee Beach festival, voln schatting van de or>ren
zelfs
Iduizend in totaal,
rima festival' beaamt
ionen van de Stichting
shind the Beach. De
g kan terugkijken op
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iet pijpestelen naar be>vam. Het publiek pasmakkelijk aan.
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zonden in het programma Tros Sesjun. De sfeer zat er in ieder geval al
goed in.
Dat bleek de volgende dag nog eens
extra, toen in bijna twintig horeca-bedrijven het Jazz Behind the Bar losbarstte. Bijna overal was het druk en
voor zover het mogelijk was gingen
hier en daar lustig de voetjes van de
vloer. De liefhebbers van swingende
muziek hadden volop keuze tussen de
verschillende stijlen en kwamen daardoor duidelijk aan hun trekken. Volgens Pred Paap werkten ook de horeca-ondernemers met veel plezier, al
was menig ondernemer van mening
dat twaalf uur veel te vroeg was om te
stoppen met de muziek. Liever was
men langer doorgegaan dan dit tijdstip, net zoals wél toegestaan was bij
de Piano Bar en Cecils aan het Badhuisplein.

Anders was het zaterdagavond in
het centrum, waar bijvoorbeeld het
Kerkplein bijna vol stond met publiek,
terwijl op het podium de Theo Kemper
Combination voor swingende muziek
zorgde. De Haltestraat was met de optredens van Jaap Dekker, de Beale
Street Jazz Band en vooral Rosa King
hier en daar zo 'afgeladen', dat er op
sommige momenten bijna geen doorkomen aan was. Voor het veeltallig
publiek leek het echter geen bezwaar,
want de sfeer bleef uitstekend.

Zaterdag werd beslist de topdag van
het festival, al hadden de strandpaviljoens die voor 's middags ook een band
hadden uitgenodigd, wel te kampen
• Het Jazz Behind the Beach Festival 1987 werd druk bezocht, af hadden de strandpaviljoens wel te lijden onder de
met de lage temperatuur. Sommige
vonden een oplossing door de groep
koude weersomstandigheden. Het optreden van de Jaap Dekker Group bij Maritime vond binnen plaats.
binnen te laten spelen, maar de beFoto: Berlott
langstelling van de zijde van het publiek bleef toch wat beneden de verwachtingen. Ook zondag bleef het tussen de buien door kil, maar toch kon
Op het Gasthuisplein heerste vanaf
men hier en daar redelijk gevulde terrassen aantreffen. Vooral op de pavil- 's middags al een gezellige drukte. Om
joens waar men had gezorgd voor be- vier uur begon hier Dixie Tramps, in
de loop van de avond gevolgd door
scherming tegen de regen.
maar liefst vijf andere groepen. Zoals
verwacht was het optreden van altsaxofoniste Candy Dulfer, evenals vorig jaar met Funky Stuff, één van de
op deze locatie. Het sucZANDVOORT - De plannen van de Gemeente om voor cam- Daarbij herinneren GS de GemeenDe zaterdagavond trok als vanouds hoogtepunten
was mede te danken aan onder ping De Zeereep een tijdelijke voorziening te treffen op het te Zandvoort eraan, dat zij voor het
duizenden mensen, wat voor de laat- ces
Nippy en Shana Noya, beide Roggeveld, zijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Vendoradopark een verklaring van
komers al buiten het dorpscentrum te andere
geen bezwaar hebben afgegeven, tervoor de percussie. Het
merken was. Tot in de verre omgeving zorgdragend
merendeel van het publiek op het bepaald niet in goede aarde gevallen. 'Tegen dit voornemen wijl een aantal vragen onbeantwoord
stonden de straten volgeparkeerd en stampvolle
plein raakte dol-enthou- hebben wij ernstige bedenkingen' aldus GS in een schrijven waren gebleven. Een daarvan was de
degenen die met een auto kwamen, siast en beloonde
de groep dan ook met van 4 augustus aan Burgemeester en Wethouders van Zand- vraag naar een alternatieve locatie
moesten er dan ook een korte wande- uitbundige ovaties.
band, die wat voort. Zij dringen dan ook aan op bestuurlijk overleg over deze voor camping De Zeereep. Onder anling voor over hebben om bij het jazz- later kon beginnen De
dere in verband daarmee drongen zij
dan
was aange-gebeuren te komen. Maar waar- kondigd, kon tegen twaalf
kwestie.
Behalve
GS
heeft
ook
de
Zandvoortse
Aardappeltelersaan op een beheersplan voor het duinuur
wat
schijnlijk zal het voor iedereen de terugdoen, door nog een laatste toegift en Volkstuinders Vereniging bezwaar gemaakt tegen het plan. gebied. 'Met het opstellen van een dermoeite waard geweest zijn. Het aangelijk beheersplan is - op het vragen en
bod aan de diverse stijlen jazz was te geven.
ontvangen van enkele offertes na
Het
huidige
kampeerterrein
moet
aan
Vendorado,
voor
de
bouw
van
het
groot en voor de podia drong zich dan
Zie ook pagina 3 aan het eind van dit seizoen ontruimd bungalowpark. Tot nog toe was er ech- nog geen aanvang gemaakt', aldus
worden, om dit te kunnen opleveren ter geen alternatief gevonden om De GS.
Zeereep onder te brengen, met uitzondering van het Roggeveld, gelegen ten1
noorden van het circuit. Gedeputeerde Staten hebben hier echter bezwaar
Zij zijn van mening, dat het beheerstegen, omdat het beleid voor de duinen plan
zal moeten geven, in hoe
• is gericht op behoud, herstel en verde- verre inzicht
alternatieve vestigingen in of
re ontwikkeling van het natuurlijk nabij het
mogelijk zijn
milieu, zoals in het in januari vastge- 'Zolang dit duingebied
plan niet voltooid is, dient
stelde
streekplan
Amsterdam-Noordtal Zandvoortse verenigingen, dat een Grote Krocht 20, telefoon (02507)
onzes inziens ernstig rekening mee
zeekanaalgebied is vastgelegd. 'Bin- er
afvaardiging stuurt. Er zijn mooie 12560. Als minimumleeftijd geldt 11
te worden gehouden, dat geen alternanen
dit
kader
is
weliswaar
een
gebruik
prijzen, zoals diverse reizen, een cross- jaar.
zich zal voordoen, waardoor de als
de duinen voor andere functies tief
fiets, een compact disc en zo nog veel
ZANDVOORT - 'Zand- van
tijdelijk bedoelde ontwikkeling permamogelijk',
aldus
GS,
'doch
wat
betreft
meer. Behalve met de langste tijden
De braderie begint om 12.00 uur en voort, als je even op adem
wordt', aldus Gedeputeerde Stade verblijfsrecreatie in de duinen is nent
zijn deze ook te winnen met de meest eindigt om 19.00 uur. Het kampioen- wilt komen', zo luidt de titel
ten, die concluderen, dat een permahet
beleid
behoudens
de
inrichting
ludieke kleding. Inschrijvingen zijn schap Bullriding vindt plaats tussen
nente vestiging op het Roggeveld de
van een uitvoerig rapport, van een enkel nieuw toeristisch na- gemeente
nog mogelijk bij Reisburo Zandvoort, 13.00 en 17.00 uur.
Zandvoort steeds voor ogen
tuurkampeerterrein
gericht
op
een
dat is samengesteld in op- zo goed mogelijke inpassing van de be- heeft gestaan.
ADVERTENTIE
dracht van Horeca Neder- staande terreinen'.
Reden voor de ongerustheid van het
land,
afdeling Zandvoort.
De nieuwe
is, dat door de camHet dagelijks bestuur van de provin- provinciebestuur
op het Roggeveld onder te brenHet rapport is kort geleden volwinterkollektie
cie heeft dan ook 'ernstige bedenkin- ping
laatste open deel in het duintooid en zal maandag 24 augustus
gen' tegen de plannen van de gemeen- gen, 'hettussen
Zandvoort en Bloemenis binnen
worden gepresenteerd. Het 'stratete, om via een artikel 17 procedure van traject
daal aan Zee wordt 'dichtgezet' en grogisch promotieplan Zandvoort' is
de Wet op de Ruimtelijke Ordening te
delen van de waardevol te achten
ledere avond geopend tot 22.00 uur
bedoeld als een initiatief, dat moet
een tijdelijke vrijstelling te verkrijgen
bijdragen aan een positieve ontvan het bestemmingsplan, waardoor duinvegetaties zullen verdwijnen'.
wikkeling van de badplaats.
De Zeereep tijdelijk op het Roggeveld Daarnaast vreest men dat de functie
Kerkstraat 28. Zandvoort, tel. 02507-15444;
zou kunnen worden ondergebracht. als broedvogelterrein zal afnemen of
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3.
De presentatie vindt plaats om
Haarlem, 023-322187; Gen. Cron'jèstraat 56,
12.30 uur in Casino Zandvoort.
Dit zou mogelijk zijn voor een periode verdwijnen en dat het uitstralingsefHaarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
fect negatieve gevolgen zal hebben
van vijf jaar.
voor duinvegetaties, door onder andere betreding van de 'niet voor kam-

Parkeren

dan honderd zeventig kramen
grote braderie in dorpscentrum
ATOORT - Het cenan Zandvoort zal zon;end ongetwijfeld weer
ke bedrijvigheid tonen,
oorbereidingen worden
•n voor de grote jaarraderie, die op deze dag
en wordt. Hiervoor zulr dan honderd zeventig
i worden opgesteld,
rinsesseweg, Louis Dalat en op de Grote
er zeventig duizend bezoeien er verwacht bij de bradeinkzij de uitgebreide voorbevan Ondernemers Vereniivoort weer van alles te bie. Mede doordat de animo van
in ondernemers overstelpend
ie grote variatie aan koopsr ook voor tal van andere
i gezorgd. Zo zal bijvoorbeeld
)dium bij het postkantoor de
zanger Willem Duyn te zien
•en zijn. Verder treedt onder
et Dico van Putten Kwartet
rdt er een soundmix-show geior Dries Roelvink en Dick
laarnaast kan men zwervend
braderie nog een dweilband
len, de Grassbloasers, die
roor dit evenement uit Nijmetomt.
ndere attractie vormen de
kers terwijl de kinderen aan
ken kunnen komen met de
ist of de marmottenbaan.
.sen kan men op een van de
asjes even uitblazen of zich
ien aan een exotisch of gegrild
r op de vuurpijl wordt waar. wel het Zandvoorts Kampii Bullriding, dat op de Grote
laatsvindt. Elke 'durfal' mag
kunsten tonen en pogen zo
elijk op de wilde (kunst) stier
i zitten. Ruim veertig waag;bben zich hier al voor aangearonder de reservepolitie, die
m zal verschijnen en een aan-

aterstanden
HW
LW HW
0641 0227 19.16
07.37 0317 19.59
0824 04.06 20.43
09.14 04.51 21.31
10.07 0534 22.29
11.12 06.24 23.48
12.57 0733
01.18 09.09 14.08
0228 10.31 1502
iden: zondag 16 aug
uur
18 augustus 11.12 uur
16 CM.

LW
16.47
15.40
16.29
1715
18.03
19.01
20.15
21.50
23.00

ZANDVOORT - Het jazz-festival heeft volgens de
Zandvoortse politie weinig
problemen opgeleverd. Wel
werd nauwlettend in de gaten
gehouden of alle deelnemers
zich aan de toegestane tijden
hielden, wat tot gevolg had dat
agenten enkele keren ingrepen om bandjes het zwijgen op
te leggen.

ook overal een grote massa publiek
bijeen. Met uitzondering van het podium bij het Casino, waar de optredens
dit weekend door slechts kleine groepjes werden bijgewoond. Dit lag niet
aan de overigens uitstekende jazz-formaties die hier optraden, maar meer
aan de kille zeewind, die het verblijf op
deze plek erg onaangenaam maakte.
Zo konden bijvoorbeeld de schitterende solo's van baritonsaxofonist Bob
Rigter slechts met een mager applaus
beloond worden. De musici hadden
zelf echter voldoende plezier in hun
spel, om enthousiast door te kunnen
gaan.

Stampvol

Permanent

Strategisch
promotieplan
Zandvoort

Verhuur van allerlei attracties moet toerist meer vertier bieden

Jonge Zandvoorter heeft grootse
plannen voor Van Fenemaplein

"Het is toch doodzonde dat zo'n plein
niet gebruikt wordt", aldus Paul van
de Boogaard, wijzend op de grote kale
vlakte tussen 'Schuitengat' en Bouwes Palace. "Het is juist een ideale locatie om iets te beginnen, dat op het
toerisme is gericht. Er komen hier genoeg mensen langs, wandelaars en ook
degenen die van het station komen.
Dus aanloop is er hier voldoende".
De plannen van Paul zijn er vooral
op gericht, toeristen maar ook Zandvoorters tijdens het zomerseizoen, onafhankelijk van de temperatuur, wat
meer vertier te bieden. Met name door
de verhuur van allerlei attracties,
waarmee jong en oud zich kunnen
vermaken. Onder andere de meerpersoons-fietskarren, die ondertussen al
een bekend verschijnsel in het Zand-

Zaterdagochtend vroeg werd respéctievelijk om 00.20 en 01.00 uur twee
horeca-ondernemmgen aangezegd de
muziek te beëindigen. Het laatste
bandje werd door de politie tot zwijgen
gebracht, waarna de beheerder op het
bureau werd ontboden om verantwoording af te leggen.
De live-muziek op de podia eindigde
vrijwel overal op tijd, al was de laatste
toegift zaterdag om twaalf uur op het
Gasthuisplein, aanleiding om in te
grijpen. Ook de band zondagavond in
de Schoolstraat was moeilijk in zijn
enthousiasme te stuiten.
Overigens was de politie tevreden
over het verloop van het drie-daagse
festival. Behalve een klein vechtpartijtje op het Kerkplein en een aangeschoten automobilist, viel er weinig
bijzonders te melden. Kennelijk hadden ook de her en der opgestelde toiletten hun dienst bewezen.

Provincie heeft 'ernstige bedenkingen'
tegen tijdelijk gebruik van Roggeveld

DE LEERSHOP

ZANDVOORT - Het Burgemeester Van Fenemaplein, bekend door het bronzen mannetje op een bankje, ligt er meestal erg verlaten bij. Behalve
door wat passanten, die deze
plek als verbinding tussen de
Zeestraat en de boulevard gebruiken, wordt het grote plein
niet benut. Paul van de Boogaard, eigenaar van Taxi-centrale Zandvoort, is van plan
om daar tijdens het zomerseizoen verandering in te brengen. Hij staat op het punt een
vergunning aan te vragen, om
zodoende volgend jaar al zijn
grootse plannen te kunnen
verwezenlijken.

Oplage: 4.400

trap-skelters voor de wat oudere jeugd.
En eventueel ook rollerskates, de luxe
uitgevoerde rolschaatsen.
Met deze kleinere attracties kan dan
op het plein zelf gereden worden of
eventueel ook op de boulevard, wat
volgens Van de Boogaard geen problemen hoeft te geven ten opzichte van de
wandelaars. "Langs de hele Belgische
kust worden dit soort attracties verhuurd, en dan niet slechts enkele
stuks, maar gigantische hoeveelheden. Ik stond er versteld van, toen ik
het zag. Er waren zelfs fietskarren
voor zes of acht personen bij. Zelfs die
rijden daar op de betrekkelijk smalle
boulevards, die meestal toch erg druk
bewandeld worden. Maar zonder een
enkel probleem. Het voordeel is natuurlijk dat de snelheid altijd laag is,
zodat alles zich makkelijk aan elkaar
aanpast. En bovendien denk ik, dat
wat daar kan, ook hier mogelijk moet
zijn, zij het op kleinere schaal. Bovendien moet er door ons zeer goed opgelet
worden, dat de strandafgangen beslist
niet door deze karren gebruikt worden"
De jonge Zandvoorter denkt de
jeugd ook een groot plezier te doen
door het aanleggen van een half-rond
skateboardbaantje en twee trampoli,^ nes. "Dat zijn toch attracties, die de
[f jongeren veel vertier kunnen bieden.
Vroeger vond je aan de kop van de
Paul van de Boogaard heeft zijn ideeën al helemaal uitgewerkt.
Zeestraat ook al trampolines en die
voortse straatbeeld zijn geworden. aan bestaat een enorme behoefte, waren meestal druk bezet". Daarnaast
"Deze fietskarren voorzien duidelijk in vooral als het weer wat minder mooi is. komt er, als het aan hem ligt, weer een
een behoefte. Dat staat wel vast, want De mensen willen dan wel eens wat stukje uit de oude tijd terug, met name
ze zijn bijna continu verhuurd, terwijl anders dan alleen maar door het dorp door de verhuur van de traditionele,
er zelfs wachttijden van twee uur of wandelen of op een terrasje zitten. Je maar onderhand uit het Zandvoortse
langer voorkomen. Dus ik denk dat merkt vaak dat zij juist dan echt op
verdwenen bolderwagens. Hij
twee karren erbij zeker wel op zijn zoek zijn naar andere mogelijkheden". beeld
denkt deze dan ook met succes aan zijn
plaats is. Maar ik zou hier ook nog
Verder denkt Van de Boogaard aan
gewone fietsen, snorfietsen^ en tan- allerlei soorten, fleurige en kleurige service-pakket te kunnen toevoegen.
• Vervolg op pagina 3
dems willen verhuren, want ook daar- loopwagentjes voor kleine kinderen en

peermiddelen gebruikte delen van het
Roggeveld'. 'Deze effecten pleiten ook
tegen een zelfs tijdelijk gebruik van de
betrokken gronden. Een en ander
strookt dan ook niet met onze beleidsnota y Natuur en Landschap'.
Vervolg op pagina 3

Ontmoetingsdag
van Nederlandse
strandexploitanten
ZANDVOORT - Op initiatief van de Zandvoortse afdeling "van Horeca Nederland,
zijn alle strandexploitanten
van Nederland uitgenodigd
voor een ontmoetingsdag in
Zandvoort. Hierbij zullen ook
enkele gastsprekers aanwezig
zijn.
De bijeenkomst van de tweehonderd
zesenvijftig exploitanten wordt 21 september gehouden in het Boeckaniers
Nest. Volgens initiatiefnemer Fred
•Paap belooft het een bijzonder interessante dag te worden, vooral vanwege
de onderwerpen die door de gastsprekers worden behandeld.
Hiervoor zijn uitgenodigd de directeuren van het KNMI en het Onderwijs Centrum Horeca, de marketingmanager van het Nationaal Bureau
voor Toerisme, de instantie die de ƒ35
miljoen voor promotieplannen moet
verdelen en de staatssecretaris van
Economische Zaken, Evenhuis, of de
voorzitter van de vaste kamercommissie voor het Midden- en Kleinbedrijf,
Van Erp. Een van beide zal een lezing
houden over de toeristenbelasting.
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FAMILIEBERICHTEN

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

De leegte i's grpoi
Je aanwezigheid was zo intens
We zullen je missen, lieve Jantje
We zijn dankbaar voor wat je voor
ons betekende, en trots dat wij zo
belangrijk voor je waren.
Met heel veel verdriet geven wij kennis van het
overlijden van mijn innig geliefde man, onze eindeloze papa en mijn lieve Jantje

tel. 02507 - 1 53 51

Jan Molenaar
DAG EN NACHT VERZORGING

geboren 2 mei 1934 - overleden 4 augustus 1987
Else Molenaar-Derks
José en Jos
Estrella
Else en Theo
Lorentzstraat 158
2041 SH Zandvoort
De begrafenis heeft m familiekring plaatsgevonden

Zondag 16 augustus
GOED KOPERWERK

ADVERTENTIES

live

Geboren

Fneddn & Paul

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NlVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Secretaris Bosmanstraat 40'
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

e. Koffie,

ZANDVOORT
Tel. 02507-16959

Kunt u bij Baron b.v. al een auto huren
v/a ƒ 32,50 ex. btw per dag.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering
Ook verhuur 9 personen bus.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Baron Autoverhuur b.v.
Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-270434

023-240102

Voor de broodnodige variat
10 Zachte puntjes of bolletjes, wit 2 50

2 Kaïserbrotchen 75 c ^ /

NÜ2J5

BAKKERIJ

2 Tijger of maanzaadbolletjes, wit 95 c

NU 4 VOOR Li

NU 2 VOOR 85 C

GORTHUIS

Croissants 75 c pst ^ «q

NU 2 VOORl.

Kruisweg 953 Tel. 16287
Skagerhof 206 Tel. 30957
HOOFDDORP
Plein 7 - Tel. 87694
NIEUW-VENNEP

Alles uit eigen bakkerij

Tot 15augustus
jubileum korting
op de Kopra-Jubileum-fiets
Kleur: metallic brons/bruin
Reflecterende roestvrijstalen velgen
Extra beveiligd lichtcircuit
Kogelgelagerde trapas
Aluminium trapstel
LerenBrooks-zadel
1e kwaliteit
• ANWB-gekeurd
Assa veiligheidsslot
• Vredestem banden
• Reparatie-arm enz

Met bon dus
nu

749.-

22 samenwerkende
fietsenzaken

Jonge Goudse
kaas met
komijn
500 gram

Gekookte Ardennerworst
150gram 165

Pak|e met 10 stroopkoekc
2-

In dames- en
herenmodel

•
•
•
•
•
•

899.CastillodeAlhambraLaMancha Witte
of rode Spaanse wijn met een volle
smaak 4 25
750

komkommersalade m bakje
van 300 gram 325

Pakje met 3 muesli repen
appel/honing en vruchten

NU 2 FLESSEN

Voor f 150,- korting bij aankoop van J '
1 Kopra Jubileum-fiets m damesof herenuitvoering
Naam
Adres
Poste /Plaats _ Handtekening

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

uf it- Jqra&q
u onze

Als u zonder auto bent

provinciaal bestuur
van noord-holland

DAG en NACHT bereikbaar

vaneen. flapje. en e&n

ck-r dei

Boulevard Paulus Loot

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, het
dagelijks bestuur van de provincie, hebben
teneinde een meer samenhangend beleid tussen
recreatie en toerisme te kunnen voeren een aantal
beleidsvoornemens vastgesteld Deze beleidsvoornemens zijn opgenomen m het "Beleidsplan voor
Recreatie en Toerisme". In dit plan worden prionteiten gesteld ten aanzien van te ontwikkelen
toenstisch-recreatieve projecten en op het gebied
van organisatie, voorlichting en promotie.
In hoeverre geld beschikbaar is voor de voornemens moet nog blijken na afweging tegen
andere beleidsvoornemens
De nota ligt van 15 augustus tot 16 oktober ter
visie in alle gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Noord-Holland.
Gedurende die tijd kan iedereen een schriftelijke
reactie geven op het beleidsplan en de daarin
opgenomen beleidsvoornemens. Een groot aantal
instellingen is reeds gericht benaderd
Volgens de huidige planning wordt het commentaar van gedeputeerde staten op de reacties op 4
november 1987 besproken m de verschillende
statencommissies en de conceptvoordracht op 13
januari 1988. Het definitieve beleidsplan wordt
m maart 1988 door Provinciale Staten
vastgesteld
In de statencommissievergaderingvan 14 oktober
1987 kan iedereen een mondelinge reaktie
geven. Daarvoor dient men zich schriftelijk dan
wel telefonisch aan te melden (023-163356).
Voor informatie kunt u zich wenden tot- De provinciale griffie van Noord-Holland, de
heer R J.P. Toole, tel : 023-163356
- Bureau Voorlichting, de heer drs. R H. Vonk,
tel. 023-163211
Uw reactie dient gezonden te worden aan Provmciaal Bestuur van Noord-Holland, Postbus 1"23
2000 MD Haarlem
Indien u m het bezit wenst te komen van het
beleidsplan voor recreatie en toerisme kunt u dit
bestellen tegen betaling van de kostprijs excl de
verzendkosten (tel.: 023-163426/163326)
Als u op dit beleidsplan wilt reageren kunt u daarbij gratis hulp krijgen van het Ondersteunmgsmstituut Noord-Holland Dit is een onafhankelijke
stichting, die hulp geeft bij inspraak, bijvoorbeeld
bij het formuleren van argumenten en bij het verzamelen van gegevens en informatie. Neem hiervoor contact op met Ondersteuningsinstituut
Noord-Holland, Kleine Houtweg 32, 2012 CD
Haarlem, tel 023-319130, dhr. H.C Wiennga
of P.J. de Boer.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

aanvang 13.00 uur

bij: Restaurant • Strandpaviljoen 1A

ITere aiHertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog k u n t u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hu\vuhjk, geboorte of andere famiheberichten
U bereikt met deze advertentie 11000
msen ir
Zandvoort. Bentveld en Aerdenh uit en betaalt daar
6% BTW.
voor slechts j 25,Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411

BEKENDMAKING

houden

PETER VERSTEEGE
wielersport, Haltestraat 31

Belegen Goudse kaas 500 gram 625

Merlot Ca'Bolani D O.C Rode Italiaanse
kwaliteitswen
Tocai Fnulano Ca'Bolani D.O C Witte,
niet te droge Italiaanse kwaliteitswijn

650

C50
NU O.

Gezouten pinda's 250gram 175

Nieuw in ons assortime
sinaasappeltaart Cakeget
met banketbakkersroom <
875

r

NU 500 GRAM

Hema koffie, meer smaak voor je g<
Extra aroma, 250 gram 2.70
5

NU 2 PAKKEN 4?

Extra aroma, 500 gram 5.20

NU'
Aanbiedingen geldig t/m 15 08 87
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buien teisteren kerkgangers tijdens Jazz at the Church

raplu's en regenjassen geen overbodige luxe
DORT - Het Jazz
Jb Beach festival had
lidelijk te kampen
ichte weer, al was er,
:e omstandigheden,
issend veel belangoor Jazz at the
de optredens 's
het dorp. Met name
nst op het Gasthuisminstens zoveel pu'orig jaar.

dat hrj lid van het Mannenkoor was.
"Wilt U geen reclame maken", was de
spitse reactie van Boeyenga, die ondertussen bij vele aanwezigen 'het
hart gestolen had', zoals later uit de
reacties bleek.

Ook 's avonds had men nog te kampen met regen, maar ook nu hadden
veel toeschouwers hun paraplu megenomen, blijkbaar niet van zins de optredens te missen. Als het al te erg
werd verdween een deel in de café's,
om later weer te voorschijn te komen.
Zo bleef het ondanks de omstandigheden redelijk druk en trok het zevental
zigen bij de kerkdienst bands toch nog behoorlijk wat belanglelijk rekening gehouden stelling. Al had een mooie zomeravond
[r, want voor zover men natuurlijk wonderen kunnen doen.
n parasol zat, stak menigplu in de hoogte, toen de
bakken tegelijk' neereer had echter totaal niet
De sfeer was er echter nauwelijks
,er de weersomstandighe- minder om, waaraan ook nu weer,
ankzij de spontane en bij- evenals de vorige avonden, de vele
iinee Boeyenga, die in zijn bierpompen en eetkraampjes op straat
slist niet van humor ge- hun bijdrage leverden. Ook de bandjes
. te zijn. Het werd onder bleven enthousiast spelen. Sommige
lijk, toen juist op het mo- gingen zelfs zo op in hun spel, dat de
ilte klokgelui vanaf het 'sterke hand', na een eerste maning,
ank, en de dominee God om tien voor halt één kwam melden
intaan dankte. Boeyenga dat men onmiddellijk moest stoppen,
end bijgestaan door het omdat anders 'de stekker eruit getrokmaar ook ingetogen op- ken zou worden'.
de Zandvoortse Shirley
leid door de Harlem HotNa de optredens vertrok een deel van
het publiek al vrij snel huiswaarts,
>r het danklied gezongen maar velen vierden binnen in de café's
n, richtte de dominee, de het feest nog even door. De stemming
lijkbaar niet goed mach- bleef nog lang hangen, waarschijnlijk
let publiek met de vraag een duidelijk teken, dat ook dit elfde
iem daarbij kon helpen. Jazz Behind the Beach weer als bijKees Versteege bood zich zonder geslaagd beschouwd mag wor- • Dominee Boeyenga stal de harten van de 'kerkgangers' tijdens Jazz at the Church.
n, en vermeldde daarbij den.

Foto: Bram Stijnen

EKENDDIENSTEN
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Keper,
11.00-12.00
uur
en
NPRAKTIJK G.J.J. Mol woensdag
dekoper:
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeistdoende
arts:
tel weg.
/16 augustus
NPRAKTIJK
NIEUW
19507.
•gen
is afwezig van 27 juli t/m

BRANDWEER: tel. 12000.
lichtingen omtrent de
sten worden verstrekt CENTRALE POST AMBULANCE(CPA) KENNEMERonnunimers van de huis- VERVOER
rson, tel. 12058, Drenth, LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
I. 12181 en Zwerver, tel. TAXI: tel. 12600.

Het pakket is dit jaar behoorlijk uitgebreid. Nieuw zijn bijvoorbeeld de
cursussen solliciteren, zelfverdediging
voor vrouwen, informatica, geschiedenis, fotografie voor vrouwen en psychologie. Speciaal voor ouderen is erdit jaar een cursus gestart, waarin zij
met elkaar gebruik kunnen maken
van kennis en ervaring, die zij in hun
leven hebben opgedaan.
Maar ook aan het talenpakket is een
en ander toegevoegd. Naast Spaans
voor handel en toerisme worden er nu
bijvoorbeeld ook cursussen Deens,
Tsjechisch en Pools gegeven. Daardoor is het aantal talen, die deze de
JHVU behandelt, op ongeveer vijftien

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu

De vereniging Vrouwen Van Nu
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- trekt
er maandag 17 augustus op uit,
Hiervoor de eigen tand- weg l, Zandvoort. Spreekuur op om
een bezoekje te brengen aan de
maandag en donderdag van 1.30 tot Vleeshal
Haarlem. Aanleiding hier3.00 uur door de heer Frits van Veen of voor is deintentoonstelling
'In de loop
afspraak. Tel: van het Spaarne', waar met
Zandvoortse Apotheek, na telefonische
behulp
er, tel. 13185.
02507-19393
van schilderijen, tekeningen en foto's
BELBUS:
eeuwenoude geschiedenis van het
.EGING: Voor informa- Omdat de sociaal-culturele actiyitei- de
Spaarne wordt belicht. Van de tijd van
enstdoende wijkverpleeg- ten in verband met het zomerseizoen de
vele molens en brouwerijen die er
tijdelijk gestopt zijn, zal ook de belbus langs
313233.
stonden, tot de recente plannen
de komende zomermaanden niet rij- voor nieuwbouw.
Na afloop gaat men
den.
Zo
ook
niet
voor
de
boodschapfDIGE: Mevrouw Tine
gezellig
een
kopje
koffie drinken.
Kochstraat 6A, Zand- pen-functie.
Hiertoe verzamelen om 14.00 uur voor
507-14437, bgg: 023-313233.
de entree van de Vleeshal. De toegang
GASBEDRIJF: is
STORINGSDIENST
gratis.
'S: Mevrouw Dekker, tel. 17641.
raat 17 te Zandvoort, tel.
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. BURGERLIJKE STAND
si. 13043, Alarmnummer 13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, Ondertrouwd:
Wijkfunctionaris Noord, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Van den Berg, Albertus Teunis en
shagen, maandag en don- Verder volgens afspraak. Voor deze Hansen, Carla Margaretha
hulpverlening, beschikbaar voor iede- Berdou, Peter Jan en Schepers, Chrisre inwoner van Zandvoort geldt dat tiane Maria
ervoor de vrager geen kosten verbon- Van Duijn, Herbert en Kauling, Danielle Alexandra Eugenie
den zijn.
EVERKOOPJE
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Gehuwd:
GLOEDNIEUWE
HULPVERLENING: Voor informatie, Powers, Daniel Glenn en Beuijl, WilOUDE RADIO
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- helmina Annelies
dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifteidverteer in de kranl
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Geboren:
Giray, zoon van Kol, Ferit en Kol, YaWETSWINKEL: Gemeenschapshuis semin
L. Davidsstraat. Eerste en derde Miranda Leonora, dochter van Paap,
woensdag van de maand van Klaas en Bakker, Marja Leonora
Mirella Marja, dochter van Paap,
17.30-18.30 uur.
Klaas en Bakker, Marja Leonora
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde Overleden:
donderdag van de maand 20.00 - 21.00 Molenaar, Jan Gijsbertus, oud 53 jaar
nieuwsblad voor Zandvoort
uur. In juli en augustus geen spreek- Schuitemaker, Klaas, oud 76 jaar
\erdenhout Verschijnt op
Reijer, Johannes Petrus, oud 71 jaar
uur.
Wgave Weekmedia BV

dvoorte
euwsblad
ï Hollander Hoofdredacteur
ing
"thuisplem
l lel 02507
Jres
040 AA
iend
16 u
J en 14 16 9 11 u .
) 12 en 13-17 u vri|dag 9 12 u
'erkoop: Dorpsstraat 8
02977-28411 Postadres
1430 AG Aalsmeer
' B Lodewegen
'ntiestel 020-5626271 Telex
10730 PC ADV
isthuisplein 12 Zandvoort tel
1
Postadres postbus 26 2040
hoek Redactiechel Dick Piet
'sprijzen: / 11 50 per kwartaal. /
Par, ƒ 39 95 per jaar Voor
s gelden andere tarieven Losse
ten: vrijdag 9 12 u tel 02507"lieuwsblad is opgericht in

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Kand. R. van Gorcum, Amsterdam
Kindernevendienst en crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Zondag: Hr. Jos Kooreman, Amsterdam
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor

Excursies
Daarnaast organiseert de JHVU diverse dialezingen over onderwerpen in
binnen- en buitenland, excursies en
wandelingen. Zo zijn er dia-lezingen

Motorrijder
botst op auto
ZANDVOORT - Een motor
en een auto liepen afgelopen
zaterdagmiddag op de kruising
Hogeweg/Zuiderstraat
flinke schade op, toen de motorrijder de macht over het
stuur verloor.
De motor reed omstreeks 14.00 uur
op de Hogeweg richting Dr. Gerkestraat toen ineens de standaard los
schoot. Deze raakte de grond waardoor
de bestuurder de macht over zijn voertuig verloor. Hij reed tegen een geparkeerde auto, raakte met zijn voorwiel
de stoeprand en vloog vervolgens op de
achterkant van een andere auto. Behalve de motor werd ook deze zwaar
beschadigd.

In dit weekblad van 6 augustus j.l.
staat: "De gemeenteraadsfracties van
C.D.A. en G.B.Z. willen op korte termijn een extra gemeenteraadsvergadering om zo spoedig mogelijk op een
aantal punten helderheid te krijgen".

Vibrionveer tegen
voetklachten

Ruud Jansen
Ook wij hebben met verbazing vernomen dat het "combo van Ruud Jansen" niet zou spelen met het jazzfestival. Heel jammer voor velen.
Maar ondanks de vele regen die er
zondagavond viel waren er gelukkig
nog andere bands die heerlijk waren
om naar te luisteren. Vooral de Jaap
Dekker Group, in één woord geweldig!

ZANDVOORT - Bij Herman
Harms Schoenen op de Grote
Krocht kan men vanmiddag
nog een demonstratie bijwonen van de zogenaamde Vibrionveer. Dit vervangingsmiddel van de klassieke steunzool is met name gefabriceerd
om wat te doen tegen voet- en
rugklachten.
Voor de demonstratie is tot 18.00 uur
een voetspeciahste aanwezig, die goed
op de hoogte is van de werking van
deze Zweedse vinding. Volgens de
voorhanden zijnde gegevens verbetert
de veer cfp buigzame wijze de stand en
de holling van de voet, waardoor uiteindelijk voet- en rugklachten afne-.
men. De Vibrion-veer past in bijna alle
modeschoenen.
Voor meer informatie kan men terecht op de Grote Krocht 22.

Toeristische attracties
Foto: Bertott

over Nepal en Israël, kunstgeschiedenis, muziek, toneel en alternatieve geneeskunst. Excursies zijn er onder andere naar 'Joods Amsterdam' met ook
een bezoekje aan het Joods Historisch
Museum, de grienden van Noord-West
Overijssel en naar de enige en laatste
echte hoge-zijefabriek ter wereld.
De cursussen duren ongeveer drie
maanden of een heel schooljaar en
worden in Haarlem gegeven. Voor kinderen is er a ƒ2,- per ochtend opvang
geregeld. Het is niet uitgesloten dat
men voor sommige korte cursussen
vanaf januari ook weer in 't Stekkie in
Zandvoort terecht kan, maar hierover
moet eerst nog overleg gepleegd worden met de daar aan te stellen beroepskracht.

• Vervolg van pagina l
Een ander idee is ontstaan door een
oude hobby van Paul, namelijk het
garnalenvissen. Volgens hem moeten
er veel meer liefhebbers zijn, die graag
hun eigen maaltje bij elkaar vissen.
Zodoende vermoedt hij dat er - vooral
vanaf augustus - best belangstelling
zal bestaan voor netten, de zogenaamde 'krootjes', die hij eventueel ook wil
verhuren.

nemen naar het strand. Uiteraard zal
ik er dan zwemvesten bij leveren, om
het risico voor de kanoer zo klein mogelijk te houden".

Of dit 'alles' is, valt voor Paul van de
Boogaard nog moeilijk te zeggen. De
Zandvoorter stapt begin september in
het huwelijksbootje en verbindt aan
dit feest een reisje naar Florida. "In
andere landen zie je altijd weer andere
dingen, dus wie weet wat voor ideeën
"Maar er is één attractie, waarvan ik ik daar nog opdoe".
verwacht dat dat de absolute bestseller wordt", aldus Van de Boogaard, die
daarmee doelt op de zogenaamde surfkano's, die hard op weg zijn op andere
De vergunningaanvraag gaat een
stranden een nieuwe rage te vormen. dezer
dagen de deur uit, want Paul wil
Kleine gesloten kano's, waar men niet er bijtijds
bijzijn, om volgend jaar aan
in maar bovenop zit.
het begin van het seizoen te kunnen
Bezwaren verwacht hij niet,
"Kijk, hoe vaak maak je op stranden starten.
van overlast is volgens hem geen •
niet mee, dat badgasten het water op want
"Nu is het een doods plein,
willen", verklaart Van de Boogaard. sprake.
niets gebeurt, dus voor de omwo-,
"Altijd is er weer de vraag of je ergens waar
surfplanken of zeilboten kunt huren. nenden is er weinig aan. Als mijn
Op een enkele plek kan dat wel, maar
de verhuur ervan is riskant omdat er
gauw schade aan ontstaat. Bovendien
heeft een ongeoefend surfer zijn plank
vaak niet goed genoeg in de hand, zodat er snel gevaar ontstaat voor afdrijven of voor de baders, doordat de plank
met een golf wegschiet".

Voor meer inlichtingen kan men op
maandag tot en met donderdag van
"Surfkano's zijn veel minder ge10.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot
21.00-uur terecht bij de JHVU, Kam- vaarlijk, met name omdat zij erg licht
perstraat 37, Haarlem, telefoon 023 - zijn en bovendien makkelijk te hante329453. Vrijdags is het bureau geslo- ren. Zij zijn zelfs zó licht, dat de mensen ze onder hun arm mee kunnen
ten.

Clementine Laverman
behaalt doctor-graad
ZANDVOORT - De Clementine Laverman heeft
aan de School of Social
Work van de University of
Pittsburgh cum laude
haar doctors-graad behaald. Het diploma kreeg
zij door de - in de V.S. zeer
bekende - Theodore Hesburgh uitgereikt, tijdens
een grootschalige bij eenkomst in de Civic Arena.
De achtendertig-jarige Zandvoortse bezocht na de Mariaschool de MMS bij de Zusters Urseline van de Romeinse Unie te
Venray en later aan het Kennemerlyceum te Overveen, waar zij
ook het diploma behaalde. Daarna volgde zij de Sociale Academie,
waarna zij een tiental jaren werkzaam was in deze sector, onder
andere in het bednjfsmaatschappelijk werk. Nadat zij er een jaar
eerder polshoogte had genomen,
vertrok Clementine in 1983 naar
de Verenigde Staten, om de opleiding aan de University of Pittsburgh te volgen.

Bezwaren Roggeveld
Vervolg van pagina l

Gedeputeerde Staten van Noord•Holland gaan ervan uit, dat ook de
Zandvoortse gemeenteraad van mening is, dat met het duingebied zorgvuldig omgesprongen moet worden,
'gezien het feit dat in artikel 3, lid 11
van de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan 'Natuuren recreatiegebieden' is bepaald, dat
vrijstellingen als bedoeld in artikel 17
van de WRO, ten aanzien van de betrokken gronden niet worden verleend'. De mogelijke tegenwerping, dat
deze bepaling onder de 'oude' ruimtelijke ordeningswetgeving tot stand is
gekomen en daarom alleen geldt voor
bouwvergunningplichtige en dus niet
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, voor andere activiteiten, 'snijdt' volgens GS 'geen hout'. Volgens hen moeHaarlem
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. ten voor 'stacaravans' dergelijke voorzieningen worden aangebracht, dat er
Overduin
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Over- wél een bouwvergunning nodig is.
duin
Daarnaast wijzen zij de gemeente
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bid- erop,
dat voor het plaatsen van carastond
vans op dit terrein, een ontheffing is
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- vereist van het verbod, opgenomen in
SCHAPSBOND
artikel 3, eerste lid, sub l van de VerorIn de maand augustus zijn er geen dening Bescherming Bodem en
bijeenkomsten. Deze starten weer in Grondwater. Een deel van het Roggeseptember, met iedere veertien dagen veld zou namelijk gelegen zijn binnen
een samenkomst op maandag 15.00 het op een kaart - behorende bij de
uur, tel: 14878
verordening - aangegeven waterwinJEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- gebied.
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmedeGedeputeerde Staten zullen op korstraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- te termijn contact opnemen met burtingen: R. van Rongen, Van Raep- gemeester en wethouders van Zandhorststraat 36 te Haarlem, tel. voort, met als doel een bestuurlijk
overleg. Dit geven zij te kennen in hun
023-244553.

KERKDIENSTEN
Weekend 15/16 augustus

Uiteraard is er nog veel meer te
doen. De cursussen kunnen onderverdeeld worden in talen, kreativiteit,
ambachten, zoals schoenen ontwerpen en maken, bridge en grafiek, zoals
fotografie en zeefdrukken. Daarnaast
wordt uitgebreid aandacht besteed
aan de vele textiele werkvormen, aan
onderwerpen als bewegen, zoals yoga,
volksdansen en jazz-ballet, aan alternatieve geneeskunde, kunst, muziek
en theater. Onder het hoofdstuk huis,
tuin en keuken vallen cursussen als
onder andere 'Doe het zelf', koken,
wijnkennis, broodbakken, naar- en
huidverzorging, binnenhuisarchitectuur en bloemschikken.

Hopende dat we Ruud Jansen volgen
jaar weer zien,
Corrie Vink en An Hermeling.

Voor mij hebben deze mensen de
hoogste prioriteit!
J.L.G. Niessen

JHVU geeft aantal nieuwe cursussen

>p de avond stroomde het dorp vol met jazz-liefhebbers.

Rolstoelen

Helaas staat er niet bij, dat men ook
klaarheid wil hebben waarom de
paaltjes/obstakels voor rolstoelgebruikers niet worden weggehaald en er
geen verlichting achter het Huis in de
Duinen wordt aangebracht. Tellen invaliden en bejaarden niet mee?

Stekker

ZANDVOORT - De Stich- gekomen, want naast bijvoorbeeld
Turks en Nieuw Grieks,
ting JHVU te Haarlem organi- Arabisch,
natuurlijk ook de meest gangseert jaarlijks tal van cursus- blijven
bare in het pakket aanwezig. Zo kan
sen en lezingen op het gebied men dus nog steeds terecht voor Envan vormings-, ontwikkelings- gels, Frans, Duits, Italiaans, Portuen Spaans. En natuurlijk wordt
en kreativiteitswerk. Voor de gees
ook Nederlands spreken en schrijven
activiteiten van het komende niet vergeten, voor Nederlands-taliseizoen, waaronder een aantal gen en voor buitenlanders. Men kan
nieuwe cursussen, kan men ook de lagere-schoolkennis ophalen en
zich nu al inschrijven. Er is er is een Open School voor vrouwen.
een uitgebreid programma- Daarnaast zijn er vele cursussen op
boek verkrijgbaar en volgende het gebied van creativiteit, zoals
week zaterdag en zondag wor- beeldhouwen, vormgeven in klei, tekeaquarelleren en olieverfschildeden er twee open dagen gehou- nen,
ren. Bij deze laatste cursus trekt men
den voor degenen die wat extra bij mooi weer af en toe de buitenlucht
informatie willen.
in.

BRIEVENBUS

schrijven, waarvan zij een afschrift
hebben verzonden aan de Inspecteur
voor de Ruimtelijke Ordening te Amsterdam en de Directeur van het Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland.

Aardappeltelers
Ook de Zandvoortse Aardappeltelers- en Volkstuinders Vereniging
heeft tegen het plan een bezwaarschrift ingediend. Voor het college zal
dit niet onverwacht zijn gekomen.
Reeds m december uitte de vereniging
haar bedenkingen, toen de gemeente
de mogelijkheid opperde, de camping
definitief op het Roggeveld te vestigen. Ook volgens deze in 1952 opgerichte vereniging, die gedurende meer
dan dertig jaar, met tussenpozen van
drie a vier jaar, het Roggeveld gebruikt voor de teelt van aardappelen,
is het plan in strijd met de huidige
opvattingen van natuurbeheer. Ook
verwacht zij, dat het omringende
duinterrein niet bestand is tegen het
'vermoedelijk niet tegen te houden' betreden door de recreanten. Men vraagt
zich af, of de vijf-jarige vrijstelling van
het bestemmingsplan 'zich wel verdraagt met de bescherming van het
duinlandschap ter plaatse'.
Daarnaast staat het voor het verenigingsbestuur ook nog niet vast, dat de
gemeente zich daadwerkelijk de moeite zal getroosten, alternatieve locaties
voor deze aardappelteelt te zoeken.

• Trapskelters zijn geluidsarm.

plannen doorgaan, komt er hier wat
meer leven in de brouwerij, maar, en
dat is heel belangrijk, zonder lawaai-overlast. En met het uitzicht van de
bewoners op de eerste verdieping heb
ik ook rekening gehouden, want dat
wil ik niet belemmeren. Natuurlijk is
er een berging nodig voor al het materiaal, maar die wil ik - eventueel demontabel - laten bouwen in de noord/oost-hoek van het plein, waar nu nog
een ongebruikte lege plek is. Daar is
nu een kale muur, waar de bewoners
van de flat erachter tegenaan kijken.
Mijn plan is om de berging tegen deze
muur te bouwen, zodanig dat die er
niet bovenuit steekt".

Ideaal

xwy^.

Clementine Laverman behaalde
in de V.S. haar doctor-graad.

Clementine heeft haar studie
in veel korter tijd voltooid dan
gebruikelijk, een knappe prestatie omdat zij ondertussen ook was
aangesteld als docente aan de
universiteit van Valparaiso (In.),
eveneens in de Verenigde Staten.
Ook nu is zij daar nog werkzaam.

"Het is een ideale plek, al zal er voor de trap naar de passage een drempeltje
moeten komen, zodat de kinderen daar.
niet af kunnen rijden. Verder zijn er al.
afritten aanwezig, zodat de fietskar-ren zonder problemen van het plein af
kunnen". Van de Boogaard ziet de vergunning dan ook met vertrouwen tegemoet, want ook voor de neringdoenden in de omgeving kan het project
volgens hem een positieve uitstraling
geven.
"Het geeft de mensen de gelegenheid
om ook bij minder mooi weer op een
leuke manier bezig te kunnen zijn,
zonder dat dat veel geld kost. En ik
denk dat daar in Zandvoort een enorme behoefte aan bestaat", aldus de enthousiaste jonge ondernemer.

Belangrijke onderwerpen
op agenda commissie PW
ZANDVOORT - Het College
van Burgemeester en Wethpuders zal waarschijnlijk afzien
van een procedure tegen de
plannen van Bloemendaal,
wat betreft de reconstructie
van de Zandvoorterweg. Volgens wethouder Van Caspel
wordt de kans om een dergelijke procedure met succes te
voeren, erg laag ingeschat. De
Zandvoorterweg is een van de
onderwerpen op de agenda van
de commissie voor Publieke
Werken, die sinds korte of langere tijd extra in de belangstelling staan. De commissie komt
vanavond bijeen.

regenbuien, zal waarschijnlijk uitgebreid ter sprake komen. Daarnaast
vermeldt de agenda het Mabon-plan
en de ontwikkelingen rond het Beach
Hotel.

De overige agendapunten zijn:
Vporbereidingsbesluit De Savornin
Lohmanstraat 4, Grond exploitatie
enz. bestemmingsplan 'Karel Doorman II', Vervanging CV ketel gebouw
Publieke Werken, Vervanging gesloten bestelauto dienst PW, Riolering
Van Speijkstraat fasen III en IV, Vaststelling wijziging artikel 9 voorschriften behorend bij bestemmingsplan
'Natuur en recreatiegebieden', Koppeling subsidie in het kader stads- en
dorpsvernieuwing aan inkomen c.q.
vermogen, Herinrichting Boulevard
Barnaart, Planningslijsten nieuwbouw verbouw- en verbetering voor de
jaren 1988 - 1992, Grondexploitatie 68
Op de agenda voor de vergadering woningen E.P.C. De Ruyterstraat
staat onder andere de Clarakliniek. hoek Dr. Joh. G. Mezgerstraat, en wat
Aangekondigd is reeds, dat de geheim- verder ter sprake komt.
houding rond deze zaak, die in feite De vergadering vindt plaats in de
door de discussie in de vorige raadsver- raadszaal en begint om 20.00 uur.
gadering en door diverse publicaties
teniet is gedaan, officieel opgeheven
wordt. Het college zal de raadsleden
Vrijwillige Hulpverlening
tevens voorstellen, over te gaan tot
aankoop voor de somma van
ƒ900.000,-.
Ook de wateroverlast in het dorp,
17373
enkele weken geleden tijdens de hevige
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De Winter gidsen '87 zijn uit!
LET OP ONZE AANBIEDINGEN OP DE BRADERI
Toerkoop Reisburo Zandvoort
Grote Krocht 2O, Zandvoort, tel. 1256O
i •
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BOOMGAARD ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN
KODAK

•

•
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•

26
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Volgende film 1/2 prijs

-••33-

REORGANISATIE

HONDENKAPSALON

OPRUIMING

W
De*

^

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd /n poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.

Nu Tientjes voordeel
Kom nu kijken en
passen bij

Ibatrcxj"

KReus
„UisenSpecialiteiten"

^
BEDANKEN de organisatie en
medewerkers van het
Jazzfestival voor een
GEWELDIG
JAZZ WEEKEND

Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

HERMAN HARMS

Haltestraat 16, tel. 16204

van echt teakhout, f
Dit harde hout is sterk, rr
zaam. Teak kan zelfs o
omstandigheden voortdi
staan, ook zonder enig
Verkrijgbaar van 120 t/r

tabernal
Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel.
(ruime parkeergelegenheid - 's maanda

uw traiteur en visspecialist

Voor als het
goed moet zijn.
veilinggebouw

STOP!!!
U wilt of zoekt helemaal geen relatie!!!
maar een avond gezellig uit met gelijk gestemde
mensen!!!
DAN IS ST. HARTEN TWEE ook voor Uu!

Grote Krocht 22 - Zandvoort
de witte zwaan

Fa. Gansner & Co.

Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden

Elke za. 20.00-03.00 uur
Elke zo. 16.00-23.00 uur
(Matinee diner Dansant)
Corr. kleding, v.a. 25 jr.
„DE MANEGE", ZANDVOORT
Tel. 02507-16203 (Tevens partijen).

Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

GEZOCHT
in Bentveld of omg.

Ook voor
bloemstukke
.plantenbakk

Gebakken
kabeljauwwangetjes

GARAGE

100 gram 1,75
In Orientalsaus 1,95

Bij voorkeur m.
electr. aansl. en
event. verw. mog.
Tel. 023-252280.

BLOEMENHUI!

J. BLUY

TEVENS VEEL ANDERE

SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 1
DE SPECIALIST IN AL UW BLOE\

OOK IN- EN
VERKOOP

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

" Zandvoorts Nieuwsblad "

INSTITUUT VOOR ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF ONDERWIJS

DE WIT VERHUIZINGEN

Opleidingen voor de bekende Associatie-examens
P.D.B. Praktijkdiploma Boekhouden
M.B.A. Moderne Bedrijfsadministratie
Marketing en Bedrijfseconomie
Tekstverwerking
Database

De meeste cursussen zijn bedoeld als aanvulling op het M.E.A.O.
Inlichtingen: Lesgebouw Jacobstraat 2 (T.o. Parkeergarage
"De Raaks") Haarlem 023-315936.

(ERKBIDE
VERHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Nog voor de winter gej.

LÜSSEVEBhOOPADBESSEflL=

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

IVEAO

-

tuinbanken

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,
•

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Haltestr. 9, Zandvoort

KEUR GL

Haltestr. 22, Zandvoort

Ook voor alle GLASSC

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31 , Zandvoort

PARADIJSWEG 2, ZANl
tel. 15602 - t.o. politie

Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

1

"INFORMATIE-AVOND OP:
dinsdag 18 augustus om 19.30

EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

uur.

Witte katoenen lakens.
150 x 250 cm.
15.75
.NU 13.75

Vebea
Kozijnentechniek
RAMEN, DEUREN,
KOZIJNEN EN SERRES
IN KUNSTSTOF
Ook leverbaar in aluminium-en hardhout

Vraag
vrijblijvend
advies en
offerte

Zeven filialen door
geheel Nederland.
Aan aannemer en
particulier, rechtstreeks af fabriek.
Derhalve betaalbare
pnjzen voor een 1
kwaliteitsprodukt
Montage geschiedt
door labneksmonteurs en garanties
gelden voor het
meegeleverde
isolatieglas,
/
constructie
/A
der puien
en plaatsing.

Voor informatie:
onderstaande bon
in ongefrankeerde
envelop aan
Antwoordnummer 106
1180 VB Amstelveen

l

. naam

Fil. regio Amsterdam
Czaar Peterstraat 114
1018 PT Amsterdam
Tel. 020-381935
Tel. 020-382011

SHOWROOM
gehele week
geopend
óók
ZATERDAG
VOLGENS
AFSPRAAK

Sterke nylon boodschappentas met bodemplaat
Div. kleuren 5.75

NU 5r

Katoenen baddoeken m uni
of streep. In wit, lichtblauw,
rose of grijs. 50 x 90 cm
5.25

NU2 STUKS

Jongens- of meisjessetje,
100% katoen. Div. kleuren en
dessins. Mt. 104-164. Hemd
5.-/5.50;slip4.-/4.50

Nü
ALS SET
GOEDKOPER

180x2 50 cm.
18.75
-NU 15.75
Hoeslakens'
90 x 200 cm.
14.75
-NU 12.75
140x2 00 cm.
19.75
.NU 16.75
Pak met 2 slopen. 8.75
NU 7.75

Dekbedovertrek-sets m div.
dessins, 100% katoen. 135 x
200 cm. 29.75 NU 24.75
200 x 200 cm.
49.75
NU 42.75

Modieuze damesslips, katoen of synthetisch. Div dessins en kleuren. Mt. 34-44.
4.75 en 5 75

Sledestofzuiger met zuigkracht-regelaar, 650 Watt.
Incl. hulpstukken.

GOEDKOPER

Nü90i

N ü c

Bedsets, laken met sloop/
slopen, 100% katoen. Div.
dessins. 150 x 250 cm.
21.75
NÜ 18.75
180x150 cm.
31.75
NI) 26.75

Automatische broodrooster
met thermostaat en instelbare roostertijd.
44.75

38?5

Ramen en deuren
zijn vervaardigd van
Tnyssen-kunststofprofielen, Thyssen
Plastik KG München
is 's werelds grootste producent van
hard-PVC-profielen
en op dit terrein
toonaangevend in
kwaliteit en vorm.

~l

. adres
postcode en woonpl.

Theedoeken, 100% katoen,
60 x 65 cm 2.25
NU 3 STUKS 5.75
Keukendoeken, 100%
katoen, 50 x 50 cm 2.75
NU 2 STUKS 4.75
Beide m de kleuren rose,
grijs en bleu

"U

Batterijen voor licht, geluid of
extra kracht. Vanaf 1.75

NÜELKESET
OF 2E BATTERIJ

30c

GOEDKOPER
Aanbiedingen geldig t/m 15 aug 87

Voorraadwagentje m wit, grijs
of zwart.

17.75

NU

14?5

Pol./acetaat glanstrainingspak voor dames (S t/m L) en
heren (S t/m XL). In 2 modellen en div. kleurkombmaties.

75.-

Katoenen oogjes- of hydrofielluiers. Als enige met zegel
van Ned. Ver. v. Huisvrouwen.
Pak a 6 stuks. 16.75
Isoleerkan, inhoud l Itr.
In grijs of wit.

5

NülO?5

NÜ 2 PAKKEN

Doos met 200 witte tissues.
2.75

NU2 STUKS

475

Krulborstel met zelfregelend
PTC-verwarmingselement en
draaibaar snoerstel.,TV- en
radio ontstoord.
16.75

NU

14?5

Lichtgewicht strijkijzer,
1200 Watt.

2275

Nül9?5

Effen damespar
veel kleuren.
12.75
i

NÜ,

Koffiezet-appara
kopjes, 700 Wal
44.75
é

NÜ*

WC-Fris extra, m
2-SLuks-verpakk

NI

HEMA

-Echt Waar VobrJe Geld-
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/OORT - Voor het
bedoen en dan direct
zijn, dat presteerde
[dvoortse ploeg in de
Haarlemse Muggen\e ploeg van Peter Vereeft er hard voor moeeken maar na veel in; slaagde het team erin
|e plaats te bemachtiet ploegenklassement.

Cees de Vries, Piet Hirs, Gert-Jan van
Loevezijn, David Stevenhaagen en
Mark van der Berg de eerste plaats en
ondanks fel aandringen van vooral het
team Elres bleven zij aan de kop. Het
laatste onderdeel, een ploegentijdrit
moest de beslissing brengen.

Itekende prestatie daar vele
leerde en al jaren deelneims achter werden gehouweek maandag pakten

Er ontstond een hevige strijd tussen
Elres, de Molenburg en Peter Versteege Wielersport, die door Versteege met
minimale voorsprong werd gewonnen.

door de korte verschillen. De jongens
hebben erg hun best gedaan en hebben
zuiver voor het ploegenklassement gereden. Het individuele klassement was
niet haalbaar en deze fijne ploeg heeft
alles op het eindklassement gezet en
dat is hun prima gelukt," zegt VersteeHet verschil over een week fietsen tus- ge, die verder nog te melden heeft, dat
sen Versteege en Elres bedroeg slechts hij volgend jaar weer mee doet.
2,73 seconden. De Molenburg werd netjes derde.
Zijn ploeg ondergaat dan wel een wijziging aangezien tot en met 14 jaar
Terugblikkend op de Muggenronde meegedaan mag worden. Twee jongens
kan gesteld worden dat ondanks de zijn volgend jaar. vijftien, dus is er
slecht weersomstandigheden het een plaats voor aanvulling. Geïnteresseergeweldig spektakel is geworden. Peter de Zandvoortse jongens in de leeftijd
Versteege was natuurlijk zeer te spre- van 10 t/m 14 jaar kunnen zich melden
ken over de zege van zijn ploeg. „Het is bij Versteege Wielersport in de Haltede hele ronde erg spannend geweest straat.

Debutant Versteege voorop
in Haarlemse Muggenronde

Snelle Zeeschuimers zwemmen
zich opnieuw in de prijzen
ZANDVOORT - Ook bij de
lange-baan-wedstrijden blijven
de leden van de Zandvoortse
zwemvereniging De Zeeschuimers aan de weg timmeren.
Het afgelopen weekend waren
de Zandvoorters weer goed op

slag dames werd een behoorlijke
dreef en zwommen zich menig- vrije
tijd neergezet, mede doordat tot aan de
maal in de prijzen.
eindstreep de zwemsters elkaar op„Door de slechte weersomstandigheden tijdens de nationale lange-baanwedstrijden op de Uzeren Man, nabij
Eindhoven waren de tijden matig maar
de resultaten waren goed. Alleen op de

De vrije slag heren leverde voor Wan-,
der Halderman niet het gewenste re"sultaat op. Op ruime achterstand werd-,
hij vierde in 24.34.6. Op de schoolslag
was het Nico Wempe die vanaf de starf
de koppositie innam en die niet meer-I
afstand. Schultz uit Enschede bleef^
wel in het spoor van Wernpe maar,":
moest het in de sprint duidelijk aflegl-gen. Onno Joustra maakte het Zee; I
schuimers succes compleet door als];
derde te finishen. Bij de dames was ereveneens succes voor de Zeeschuimers "
daar Ria Willemse als eerste en Gigi
van Es als tweede over de finish gin-"'
gen.

idvoort 75 op schot
lens oefentoernooi
fOORT - Gedurende
nd augustus neemt
rt '75 deel aan het oeooi om de Duincup,
verder wordt meegeor Bloemendaal (zo),
(zo), DSS en Alliance
srste ontmoeting leverlaf succes op daar met
5VY werd gewonnen.

de staander maar even later was het
opnieuw raak. Nieuweling René Eveleens rondde een aanval met Henry
Marcelle knap af, 2-0. De doelpunten
vielen aan de lopende band en van dertig meter kogelde René Paap nummer
drie in de touwen. Spits Philip van de
Heuvel kopte fraai de stand naar 4-0 en
na goed aangeven van Jos Baars scoorde Van de Heuvel ook 5-0. SVY kwam
door middel van een van de weinige
aanvallen op 5-1 maar Zandvoort '75
had het antwoord snel klaar en Harry
Baars soleerde fraai naar 6-1.

eerste ontmoeting kwam
'75 zaterdag jongstleden,
In de tweede helft was de geblesseer:stal nieuwe spelers in het de Thomas Schulte vervangen door de
>t zichtbaar uitstekend met jeugdige Ivar van der Smaal. Het gehen het vorig seizoen konden le team van Zandvoort '75 verbleef in
zelfs dat de 9-2 zege slechts die periode, op doelman Kees van Midafspiegeling was van de dendprp na, op de helft van SVY, dat
krachtsverhouding. Daarbij weinig in te brengen had. Eén counter
twee zuivere doelpunten van SVY was voldoende om de stand
oort '75 afgekeurd en vele op 6-2 te brengen maar Henry Marcelle
ogen net voorlangs of over zorgde snel voor 7-2. De Zandvoorters
hielden een groot veldoverwicht en dat
irk.
meerdere doelpunten uitbleven was
et eerste fluitsignaal was een wonder. Dat het slechts bij twee
'75 de betere en al snel meerdere treffers bleef, van Rein Kreuibutant Henry Marcelle de ger en wederom Henry Marcelle was
effer na een prima pass van van minder belang, maar toont de
' er. Een verre inzet van laat- kracht van Zandvoort '75, eindstand 9bb Gansner vloog net langs 2.

zweepten. Zeeschuimster Wendy Ka'
ter bleef na een geweldig spannende
eindsprint de Haarlemse Journalda
Lak net voor. Over de twee kilometer
hadden de zwemsters respectievelijk
26.26.0 en 26.26.3 nodig.
-

Tijdens internationale wedstrijden
in België over vier en een halve kilometer liet Nico Wempe zien in goede vorm
te steken. In l uur 8 min. en 32 sec. won
Wempe gemakkelijk, op ruim twee minuten gevolgd door Onno Joustra. Bij
de dames kon Ria Willemse het niet
bolwerken en moest genoegen nemen
met een tweede plaats ver achter de
winnares Smith uit Engeland. Op de
vrije slag deed Wander Halderman van
zich spreken en werd met miniem verschil in de slotfase verslagen. Een derde plaats werd zijn deel. Bij de dames
eveneens een fraaie derde plaats voor
Wendy Kater, die Lynn Brooks anderhalve minuut voor moest laten gaan.

Wim Koene fietst
naar derde plaats
ZANDVOORT - Na wat mindere prestaties in de afgelopen
weken is Wim Koene duidelijk
Het team Egbert Streuer/Bernard Schnieders in actie in de zijspan.
op de goede weg terug. Hij reed
zich zondag jongstleden in
Oostzaan weer in de prijzen.
Over een zwaar parkoers van
60 kilometer finishte Koene als
ZANDVOORT - Liefhebbers van motor- en autoraces kun- De zijspannen staan naar verwachting garant voor een zeer spannende derde.
temeer daar ze 'bemand' worden door een aantal grote namen,
nen zondag 16 augustus op het circuit van Zandvoort aan hun wedstrijd,
waaronder de teams Steve Webster/Tony Hewitt, Rolf Biland/Kurt WaltisHet zware parkoers, mede door de
trekken komen bij de 'Lucky Strike Racing Day'. Een jaarlijks perg,
Van Kempen/De Haas en Egbert Streuer/Bernard Schnieders. Zij komen
regenval, en het hoge tempo maakterugkerend, bijzonder aantrekkelijk en spannend evenement uit in twee heats. Verder komen in de motorklassen Yahama's, de 500 cc, de vele
te alle uitloop pogingen tot een mislukmet internationale motor- en autoraces, dat wordt georgani- Formule l , de 750 cc 4-takt en de 250 cc aan de start.
king. Langdurig bleef daardoor het peseerd door de Stichting Motorpromotion Zandvoort en de Neloton compleet. Op het wat hobbelige
Een
hoogtepunt
bij
de
autoraces
vormt
de
race
voor
het
Europees
kampioenderlandse Autorensport Vereniging. Vorig jaar werden de races schap EPDA Formule 2000 Euroseries. In deze race met formulewagens lijkt circuit knapte er bij Wim Koene een
spaak wat hem onmiddellijk deed stopdoor maar liefst veertigduizend mensen bezocht, dit jaar ver- vooral de succesvolle Fin J.J. Letho een goede kans op de eindoverwinnig te pen.
Provisorisch werd die gemaakt en
wachten, de organisatoren nog meer belangstelling.
maken. Ook Nederland is in deze klasse vertegenwoordigd met Gerald van drie ronden lang moest de Zandvoorter

Veel bekende namen bij Rating Day

ordt er met de nieuwe out-fit geposeerd.

oren Zandvoortmeeuwen
?en gloednieuwe outfit
/OORT - Om met een
van een voetbalvereniI succes te komen en
jn op te bouwen moet
lijk al begonnen wor[le jeugd. Daar is men
j Zandvoortmeeuwen
yan bewust en om zo
rerwezenlijken zijn er
taste leden in de verenodig. Teun Vastenzo'n man die een ta3 junioren team onder
ie heeft. Om vooral de
enthousiast te maken
voetbal komt er meer
s alleen maar dat spel.
komt ook dat de speet prachtig vinden om
aaie outfit te verschijnede door sponsoring
eer Nees van Scandals
serieus gewerkt bij de
'en.
verhandiging van trainingsit toebehoren werd een fees' gegeven. Eerst stond er een
lardige wedstrijd op het pro-

gramma tussen ouders, opa's en spelers. Dit treffen eindigde in een 2-2 gelijkspel waarna de rode ploeg beter de
strafschoppen nam. Bijzonder leuk
was ook dat de dames Hoppe, Groen en
Grosze Nipper als scheidsrechters fungeerden en dat prima deden.
In de kantine aan de Van Lennepweg
sprak Bob Nees de E junioren toe. Hij
was er van overtuigd dat met dit materiaal in de toekomst een hoofdklasseschap behaald moet worden. „Ik vind
het leuk om door middel van Scandals
de jeugd te sponsoren en hoop dat
daardoor later resultaten worden behaald. De leiders van dit team doen er
veel voor en als ze de spelers enthousiast weten te maken dan moet het wel
goed zitten" aldus Nees.
Alle spelers kregen' nadien een
prachtige sporttas met fraaie yoetbalspullen die erg in de smaak vielen bij
de E junioren. Dat was nog niet alles
voor dit team aangezien er nog een
fraaie visschotel klaar stond die door
de firma Floor Molenaar beschikbaar
was gesteld. Het was dus smullen geblazen, maar volgende week kunnen de
junioren van Teun Vastenhouw er
weer tegen aan. Dan gaat de training
van start en moet het op het veld gebeuren. Gezien het enthousiastme van
het gehele team hoeft daar echter niet
aan getwijfeld te worden.

Een leuke bijkomstigheid van de races van dit jaar is, dat de toegang tot de
duinen en de tribunes gratis is. De kaarten met een waarde van vijftien gulden
worden door Lucky Strike en B.M.W. gratis verstrekt in hun verkooppunten.
De toeschouwers zullen 'zondag deelnemers van internationale allure bezig
kunnen zien, waaronder bijvoorbeeld Randy Mamola, wereldster in de 500cc
motorklasse, die een demonstratie wheely op het rechte eind geeft. Zijn fans
kunnen in het rennerskwartier een handtekening van hem proberen te bemachtigen en een gratis poster.

ZANDVOORT - Watersport
Vereniging Zandvoort heeft in
samenwerking met de Zeilvereniging Noordwijk voor komende zaterdag weer de traditionele REM-race georganiseerd, waarvoor belangstelling
van zeer veel catamaranzeilers
wordt verwacht. Deze lange-afstand zeilrace rond het REM-eiland, een evenement dat
in de loop der jaren internationaal vermaard is geworden,
start 's morgens om half elf.

Catamaran-race rond REM-eiland
vormt uitdaging voor vele zeilers
boei voor Noordwijk, om vervolgens af
te buigen naar het REM-eiland. Dit
moet op ongeveer honderd vijftig meter gerond worden, waarna men zich
langs het zelfde parcours terug naar
Zandvoort begeeft, om hierv ook te finishen.
Voor de fanatieke wedstrijdzeilers
blijft het natuurlijk echt een wedstrijd. Hiervoor zijn de reglementen
van de I.Y.R.U. van toepassing, aangevuld met de internationale klasseregels en de algemene wedstrijdbepalingen van de Watersport Vereniging
Zandvoort. Het klassement wordt samengesteld per klasse en 'overall',
waarbij de Texel-Yardstick 1987 zal
worden gebruikt. Uiteraard stelt de
Watersport Vereniging alles in het
werk, om, evenals in voorgaande jaren,
het evenement feilloss, veilig en in
sportieve ambiance te laten verlopen.

iding van KNVB scheidsarten om 10.00 uur twintig
^, verdeeld in yier poules
n voorrondes. Om 11.00 uur
mes van start. De toernooii handen van Henk Kinneir was het vreselijk moeilijk
eams bij elkaar te krijgen,
es zijn met vakantie of ze
rken. De organisatie heeft
'ier damesteams weten te
aarvan drie teams uit Arn-

u

„De vorm was de laatste tijd wat minder" stelt Wim Koene. „Ik ben wat
minder gaan trainen en zondag ging
het weer redelijk. Dat geeft weer vertrouwen voor de komende ronde van
de Waarderpolder aanstaande zondag.
Behalve met de stijgende vorm ben ik
ook zeer content met de hulp van buitenaf. Mijn mecanicien Gijzelaar zorgt
telkens voor een perfecte fiets en door
de heer Clemente word ik van uitstekend materiaal voorzien. Daar ben ik
erg blij mee en zondag hoop ik weer>
met de voorste mee te rijden."

ZANDV

WATERSPORTVERENIGING

Mooie derde plaats voor Wim Koene.

de politie de verdwenen bestuurder
toch nog opsporen en op de Hogeweg
tot aanhouding overgaan. Toen men
de bestuurder een blaastest afnam,
was de uitslag positief. De man verklaarde een fles Martini te hebben
gedronken, waarna hij mee moest
teams die het hoogst eindigen in een naar het politieburo om een bloedpoule, gaan over naar de finale, die om proef te ondergaan.
16.30 uur begint. Zoals gebruikelijk
heeft de wedstrijdleiding het laatste
woord, zelfs daar waar zij ongelijk zou
kunnen hebben.

Veel animo voor Zandvoortse
touwtrekkampioenschappen

hem en omgeving, te weten; Les Dames
Sportives l en 2 (de winnaar van vorig
jaar) en Olympic. Zandvoort Noord
heeft zelf geen damesteam meer, maar
Zandvoort wordt toch vertegenwpordigd door TZB. Zij werden vorig jaar
tweede. Om met vier damesteams toch
een programma af te werken zullen zij
een hele competitie spelen met wedstrijden van twintig minuten.
Bij het verkrijgen van twintig heren
teams hadden de organisatoren minder problemen al zorgde de vakantie
voor veel afzeggingen, waardoor veel
nieuwe namen in dit toernooi te zien
zijn. Wel terug komt de winnaar van
vorig jaar Aurora '75, maar ook Auto
Versteege, Koket Mode, Warme Bakkers, Beurszicht SVW '27 (Heerhugowaard), HFC, Heemstede, HM '77, zijn
aanwezig. Nieuwe namen zijn Knotnerus, Westervoort, Van Geffen, Rijschool Lubach, Café Bluys en Nike.
Uiteraard doet Zandvoort Noord ook
mee en met maar liefst vier teams
waaronder uiteraard het tcpteam Keur
Glas/Zandvoort Noord.

START VANAF

De REM-race heeft zijn bekendheid
vooral te danken aan de immer hoge
kwaliteit van het deelnemersveld en
de interessante, soms veeleisende natuurlijke omstandigheden, waaronder
het lange traject moet worden afgelegd. Golven, wind en stroming spelen
daarbij een niet mis te verstane hoofdrol, waardoor veel kennis en uithoudingsvermogen van de bemanning
wordt verlangd. Toch bleek in vorige
jaren deze uitdaging op zich al een
reden op om mee te doen. En ook dit
jaar worden veel zeilers verwacht, die
alleen al vanwege de 'gezelligheid' aan
Behalve de twee genoemde waterdeze tocht beginnen.
sportverenigingen wordt aan dit evenement ook meegewerkt door 'SkuyteDe start vindt plaats vlak voor de vaert' Katwijk, de K.N.Z.H.R.M. met
kust van Zandvoort, ter hoogte van boten uit Zandvoort, Noordwijk en
het clubhuis van Watersport Vereni- Katwijk, door de Zandvoortse Redging Zandvoort. De uitgezette baan dingsbrigade en de politiekorpsen van
leidt langs de kust naar een controle- Zandvoort en Noordwijk.

- Zandvoort Noord
raniseert zesde
mlucht-toernooi
iTOORT - Aanstaande
organiseert de FC
rt Noord het zesde
ït toernooi. Een uniek
i van deze zaalvoetbalig die ook nu terecht
e velden van de Zandïockeyclub in het binit. Dit toernooi, voortot stand gekomen
• impulsen van Harry
is en Loek Kinneging
ch geheel volgens de
)alregels af.

Uitert en Allard Kalff. Deze race vormt de afsluiting van de Lucky Strike knokken om een achterstand van 100
Racing Day.
meter goed te maken. Dat lukte en in
het peloton kon hij zich herstellen van .
Het evenement, dat de hele middag duurt, begint om 12.00 uur met een race de inspanning.
om de Toyota Cup. Bij deze wedstrijd, waar niet op een deukje meer of minder
wordt gekeken, krijgen de toeschouwers naar verwacht wordt een staaltje
Met nog twee ronden te gaan demarautosport van de bovenste plank voorgeschoteld. Verder komen deze middag de reerde Koene zelfs en pakte vijftig mesupertoerwagens aan bod en is er ook nog een wedstrijd in de standaard ter. Slechts twee renners, waaronder
produktiewagen klasse te zien.
Ko Zomer, konden aansluiting vinden
bij hem. Omdat dat pas in de laatste
bocht gebeurde moest Wim Koene van
kopaf de sprint aantrekken en de
kracht ontbrak om die winnend af te
maken. Ko Zomer en zijn medevluchter gingen over Wim Koene heen en dat
betekende een derde plaats waar hij
best te vreden mee was.

ZANDVOORT - Winnen is
belangrijk zolang het bijdraagt
aan de algehele vreugde, zo
luidt een van de regels voor het
vierde Zandvoortse touwtrekkampioenschap, dat aanstaande zaterdag op het strand voor
paviljoen 14 wordt gehouden.
Maar liefst vijfendertig teams
zullen er dit jaar aan deelnemen. De wedstrijden beginnen
om 12.00 uur.

De jonge spelers van de zaalvoetbalvereniging kunnen nu ook terecht op het
binnencircuit.

ging zijn vijf velden uitgezet. De start is
om 10.00 uur en de prijsuitreiking
wordt om ongeveer 17.30 uur verwacht.
De toegang is gratis en de kantine van
de ZHC is de gehele dag open. Alleen
Op de velden van de hockeyvereni- het weer kan nog roet in het eten gooi-

en, maar anders wordt het evenals de
voorgaande edities een geweldig evenement. Voor inlichtingen kan men terecht bij Harry Opheikens, Reinwardtstraat 7, telefoon 02507-18116.
(Archieffoto: Harry Opheikens)

'Zwembroeken mee', wordt aangeraden, omdat is 'toegezegd' dat de zomer
dit jaar op 15 augustus valt. Maar, hoe
zij er ook uitzien, de deelnemers zullen
uitkomen in de klassen Dames, Heren
en Mix. Wel worden twee T-shirts, over
elkaar gedragen, aangeraden, evenals
stevige schoenen.

Moeder boos

Meedoen is belangrijker dan winnen,
aldus de organisatoren, maar uiteraard is het talrijke publiek, dat ook dit
jaar weer wordt verwacht, van harte
welkom.

Met fles drank op
achter het stuur

ZANDVOpRT - Eeri automobilist, die te diep in het
glaasje had gekeken, reed zaterdagavond op de Zandvoortselaan een auto aan. De man
De teams die aan dit door Afafa geör- reed door, maar werd later
ganiseerde spectakel zullen deelne- toch aangehouden.

ZANDVOORT - In de nacht
van zaterdag op zondag werden door de politie twee jongens aangehouden in verband
met de diefstal van kratten uit
een strandpaviljoen.

De twee, een Haarlemmer en een
inwoner van Santpoort, gaven toe dat
zij de diefstal hadden gepleegd en bekenden tevens dat er een derde persoon bij betrokken was. Deze werd een
uur later aangehouden.

Na verhoor op het politieburo werden de drie jongemannen heen gezonden. Niet iedereen was even tevreden
met deze gang van zaken. De moeder
van de Santpoorter liet de politie even
later weten, zeer boos te zijn over het
men, zijn afvaardigingen van tal van
feit dat haar zoon voor 'zo'n kleine
Zandvoortse verenigingen, café's en
Omdat er echter een getuige was, die overtreding' twee uur was vastgehouandere particuliere instanties. De twee van het voorval melding maakte, kon den.
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Volkswagen Scirocco GTX
Razend
De Scirocco 16-klepper,
wolf in
schaapskleren.

Golf GTi-boek
Autonieuws
Door Rein Leppmk

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Op een natte straat is dat wat moeilijker
dan op een droge, vandaar. Want laten
we elkaar goed verstaan, deze auto kan
alles wat de fabriek wil dat hij moet kunnen en dat is verschrikkelijk veel.
Een uiterst potente motor.

Ietwat sober
Ik heb achter het prima aanvoelende
stuurwiel zitten denken, starend naar de
schaarse meters en lilliputterige controlelampjes. Het woord functioneel, als
wat vriendelijker term voor sober,
springt herhaaldelijk in de gedachte
maar dat woord is zo nietszeggend. Ik
zou dankbaar zij n wanneer daar eens een
ander woord voor kwam maar ik heb het
nog niet gevonden.
Overdaad schaadt, accoord maar het kan
ook wat anders dan bij Volkswagen al
jaar en dag het geval'is met het dashboard. Zelfs de aanwezigheid van een
prima boordcomputer, waar je als bestuurder nu echt eens wat aan hebt, zonder eerst te moeten stoppen omdat je
anders de aandacht van de weg af laat
leiden, verandert hier weinig aan.
De ramen moeten met de hand worden
geopend en dat voor een auto die zijn
afkomst heel bescheiden toont aan de
buitenkant maar wel van een zeer nobel
ras is. Waarom mag dat niet ook ergens
anders uit blijken dan zoals nu alleen uit
de grandioze voorstoelen?

vermogen 95 kW (129 pk) bij 5800
omw/min. Max. koppel 168 Nm bij 4250
omw&min.
Voorwielaandrijving. 5-versnellingsbak
met achteruit. Onafhankelijke wielophanging rondom, voor met veerpoten en
triangels, achter met torsie-as, voor en
achter stabilisator.
Geventileerde schijfremmen voor, achter eveneens schijfremmen, handrem op
de achterwielen, mechanisch.
Lengte 405 cm, breedte 164,5 cm,
hoogte 128 cm. Wielbasis 240 cm.
Spoorbreedte voor 139 cm, achter 136
cm. Draaicirkel 10 m. Massa 1200 kg.
Max. aanhanggewicht 1200 kg geremd.
Banden 185/60 VR 14 op lichtmetalen
6J x 14 velgen. Inhoud brandstoftank 55
liter normaal loodvrij.

Met het verschijnen van het Golf GTiboek is het hele GTi gebeuren, na de
meer dan 10 jaar dat de Golf GTi op
de markt is, op papier vastgelegd.
U vindt in dit rijkelijk geïllustreerde
~boek een complete weergave van het
ontstaan en de ontwikkeling van de
allereerste GTi tot en met de laatste
stand van zaken, de GTi 16-klepper.
Een aantal pagina's is zelfs in kleur
uitgevoerd. Ook zijn in dit boek testverslagen van de verschillende GTimodellen opgenomen uit het jaarboek
Autotest. Het jaarlijks terugkerende
GTï-festijn
in het
Oostenrijkse
plaatsje Maria Wörth wordt uiteraard ook vermeld want dit is immers
een begrip voor elke doorgewinterde
GTi-rijder.
Voor de praktisch ingestelde GTi-bezitter wordt uitgebreid aandacht besteed aan het onderhoud en de reparatie van de GTi. Alle technische aspecten, van de GTi l tot en met de GTi
16-klepper komen hierbij aan de orde, zodat u ook in staat zou zijn uw
GTi een grote beurt te geven.
Het onderhoud- en reparatiegedeelte
wordt afgesloten met een hoofdstuk
technische gegevens, waarin u van alle
GTi-modelIen die in de loop der jaren

HETGOLF

het daglicht hebben j
belangrijke zaken kur
Het boek omvat 162 f
maat 21,5 x 24,5 cm. l
duidclijkcn de tekst, c
zold/Lcwansowki en
boek is ƒ 49,50.

Prestaties:
Topsnelheid 208 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km in 8,1 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik tijdens de test I op
10,9 normaal loodvrije benzine.

Techniek
Ja. zó zou je die zestienklepper sportwagen van Volkswagen wat mij betreft best
mogen noemen. Op droge wegen is het
een genot ermee te rijden, zonder meer.
Een plaatje van een motor, uiterst potent
en bijzonder smeuig. Tot voor kort een
combinatie die niet kon, zeker niet uit
een relatief kleine motor. Een wegligging
als een dijk, een top die er niet om liegt
en een verbruik dat alleszins redelijk
blijft, ook onder minder gematigde omstandigheden.
Maar op een natte weg \\ordt het uitkijken geblazen. Dan kan de krachtige
voorwielaandrijver zijn bestuurder verrassen met grote en felle stuurreacties of
door domweg rechtuit te glijden in een
bocht, wanneer \\c te zwaar op het gaspedaal leunen.
Een prachtig recept zijn zestien kleppen
voor vier cilinders om meer brandstofmengsel te kunnen verwerken in de verbrandingskamers, ergo een hoger rcndemcnt, een topvermogcn als het ware.
De waarlijk niet kinderachtige 1.8 liter
injectiemotor van de Golf GTi, voor vele
merken een voorbeeld tot navolging,
wordt daarmee een race-machine.

Vele wegen
Feitelijk staan voor de fabrikanten van
snelle motortjes meer wegen open om
het vermogen op te schroeven. Je kunt
het mengsel van benzine en lucht onder
een fikse druk in de cilinders jagen. De
compressor of turbo heeft wat dat betreft
inmiddels al voldoende betrouwbare
topprestaties mogelijk gemaakt. Een ander systeem is de inlaat- en uitlaat-opening te vergroten.
Dat kan weer niet ongestraft dus wordt
het toverwoord meer in- en uitlaatopeningen. Een beproefd concept, getuige
de aandrijfaggregaten van de waarlijk
snelle produkten van overigens wellicht
minder opwindende maar wel oerbetrouwbare vervoermiddelen.
De Duitse tuner (een mooi woord voor
snclmaker), Oettinger probeerde dat
enkele jaren terug al met de toen nog wat
kleinere GTi-motor. Snel waren deze
wel maar betrouwbaar, ho maar. Aanvankelijk kampte Volkswagen met datzelfde probleem, scheurende koppen.

feaarom is de 16 V ook dik anderhalf
jaar later op de markt gekomen dan aanvankclijk de bedoeling was. Na de sensationele ontvangst van de koopgrage
bezoekers aan de Frankfurter autotentoonstelling in 1983.

Het mooie van deze Scirocco, die een
stevige hand vraagt, zeker bij stapvoetse
snelheden, is het enorm soepele rijden.
De motor is geen heethoofd maar een
wonder van kracht, dat zo gemakkelijk
reageert op het gas, dat je jezelf vergist.
Zoveel echt vermogen op de voorwielen
vraagt enige kennis van zaken, vooral in
pittig gereden bochten. Wil hij rechtuit en ook de Scirocco wil dat als rechtgeaarde voorwiclaandrijver - dan niet
schrikken en het gas in een keer loslaten.
Een heftig wegbreken van de achterkant
wordt dan ongewild het resultaat. De
remedie is gewoon het gas iets gedoceerder een fractie liften en de zaak blijft
beheersbaar en in de hand.

CEFUC makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

)e sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat;ing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgiokaart.
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen
Tevens wit-, schilder- en behangwerk Vraag vrybl pnjsopgave Tel 023-371790
BROODJE BURGER

Yam - Yam

Gevraagd 1 of 2 heren, m de
VUT of gepens, voor rustig
benzinestation m Zandvoort
Inl J Does Tel 023-390292,
na 19 uur
* Gevraagd oppas voor vier
halve dagen per week voor
kleuter en peuter Tel. 023
247124.

Broodje Burger
Schoolstraat 4, tel 18789
Geopend 11-1 uur 's nachts l * Gevraagd- wie krijgt er binWeekend 11-3 uur 'snachts nenkort jonge poesjes? Tel.
72141
DINSDAG GESLOTEN

Fed vrouwenraad, het naaien/Mensendieck starten 2122 sept Tolweg 10. Aanmelden vóór 7 sept. Tel 14428 of
15735
* Rinke hulp gevr. v 1 a 2
ochtenden p w. v. 9-12 uur.
Tel 12020.
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein.
Tel 14534.
* Gez. stagegezin, van 2
nov. tot 15 jan, met aantal
<inderen m de leeftijd van O
tot 2 jaar Bel naar Ingnd
Schuiten 16073

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl. tel. 02907-5235

Hillegom-Antiek
Vijf toonzalen leefbare meub
m alle stijlen, ook Mechels en
Henry II Laagste prijzen1
Leidsestraat 122. Dag tel.
02520-20993 Koopavond.
Kamer te huur, v a 1 sept. De
Witte Zwaan Tel 12164
Kent u een a s BRUID?
Bel dan. 071-899210, voor het
gratis fehcitatiepakket!

gemaakt bij. Foto Boomgaard, Grote Krocht 26,
Zandvoort.

Gedurende de zomermaanden (nou
ja, zomer) heeft Opel in de Corsa-serie
een aktiemodel, de Corsa Cup.
Deze Corsa Cup heeft als basis het
LS-model met onder de motorklep de
milieuvriendelijke 1.2 liter Euronorm
motor. Hij onderscheidt zich van zijn
broeders door een zwarte raamtussenstijl, wieldoppen •' van • het GLS

* Te koop antwoordapparaat. Tel. 02507-16136, na
2030 uur.

NVM

* Manfred, van het Raadhuisplem, bedankt iedereen
v de bijdrage in de ziektekosten van zijn hond, heel hartehjk.

Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 28
Tel. 02507-12070
1 film ƒ5//7,50 p.d.
5 films ƒ 25 p.week
Verhuur movie-boxen.

* Te koop Benraad gashaard ƒ 150. Tel. 16612.
* Te koop bruin kinderledikant + toebeh; bruin badje
met standaard: campmgbedje. Keesomstraat 515, tel.
18210.
* Te koop Dru gasgevelkachel ƒ150. Tel. 14593 of
15235.
* Te koop grijze huisbar + 4
krukken. Tel. 18502.
Te koop heilige birmaan, 9
weken , ingeënt en ontwormd. Tel. 12953.
* Te koop nieuwe eternietplaat, steenmodel, 52x120
cm, ƒ6'. v. Lennepweg 16/2.

Te koop palissander wandmeubel, 250 cm br, 185 cm
hg, in gebr. te zien. Tel.
02507-12110.
Te koop Renault 18 stationcar, bouwjr '79. Pr. ƒ 750. 6arm. vert. lichtkroon. Tel.
16332.

T.k. in centrum van ZANDVOORT nabij het strand, geh
geron. benedenns (verb. voor
± ƒ 60.000). Ind.: hal, badk.
voorz. van ligb., toilet, woonk.
met open keuken ± 55 m2,
sl.k. ± 20 m2, terras ± 15 m2,
berg. ± 9 m2. Het app. is
voorzien van cv. Geen serv.Te koop surfplank Limited kosten. Koopsom ƒ 125.000
Edition L 265 Semiz, nieuw. k.k. 100% financ. mog. Bel
Vrpr. ƒ850. Tel. 14818.
voor inl. Appel Beheer: 020* Te koop voetbalschoenen, 621181.
maat 38, merk Puma, een sei- * T.k. meisjesfiets 6-8 jr ƒ 75;
zoen gebruikt, ƒ 17,50. Tel. jongensfiets 6-8 jr ƒ 65; fietsje
15830.
5 j r / 6 0 . Tel. 02975-61242.
* T.h. gevr. v. werkende vr.: * T.k. schrijfmachine Royal,
zelfst. woonruimte, hr max. gr. wagen, t.e.ab. Tel. 12059.
ƒ500 incl. Tel. 073-137511.
Reacties do. na 21.30 u. en WONINGRUL. Aangeb.: gr.
vrijd. voor 12.00 en na 21.30 u
5-kam. eengez.hoekh. m.
c.v., tuin zuid, schuur enz.,
Timmerbedrijf
rust. str., Haarlem-Meerwijk.
R. F. Lammers
Gevr.:
3-kamerwoonr.
in
voor al uw timmer- en onder- Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
houdswerk. Tel. 023-364168,
voor 11 uur: 023-330085.
b.g.g. 023-381378.

* Te koop notehouten kinderledikant, iz.g.st., met ma- * T.k.compl. filmset, t.e.a.b.;
tras en 2 wollen dekens. Prijs hondemand ƒ 25; nwe aquaria, 45 x 30 cm + toebehoren
ƒ100. Tel. 17301.
Te koop originele nostalgi- ƒ50; 2-toeren B&D boormachine ƒ50. Tel. 17862.
sche LANTAARNPALEN en
muurlantaarns van gietijzer * T k. dames- en herenfiets,
samen ƒ 100. Tel. 18803.
met roodkoperen kappen.
HOREMA, Rietzangerstr. 5, T.k. Reischmann locomotief
* Nog 21 dagen en dan kunt Schagen, tel 02240-97030.
65014 met 2 wagons ƒ250.
u weer gaan schaken, iedere
Tel. 02975-65400.
donderdagavond m het Ge- Te koop VW Piek Up ƒ600;
meenschapshuis.
Tel.info: Simca Chrysler autom. ƒ 500; * T k. gele 2-pers. deken,
polyester speedboot, 40 pk 140x200 cm ƒ60; 2 zw. skai
17272-14441.
Mercury moter, event m. lig- stoeltjes ƒ 30; opblaasbed, 1* Oppas gezocht voor Laura plaats en aanhanger. Pr. pers ƒ 15; 2 platenspelers
(2 jaar) en Anke (8 weken) op no.t.k Tel 18893 of 18619.
ƒ50. v. Lennepweg 16/2.
woensdagochtend van 8-14
uur, 2x per 3 weken. Tel.
19827.
* Pa en Ma van harte gefeliciteerd met het behalen van
de 30' Tmi, Pieter, Ruben,
plm. 18 jaar.
Marja, Joke, Piet en Wally

Gevraagd
WINKELMEISJE

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan. Centrale OrderKies voor om- bijscholing via afd Weekmedia, Postbus
PBVE o a metaal, bouw, 122,1000 AC Amsterdam. Dit
schilderen. Bel uw Arbeidsbu- voorkomt vertraging in de bereau of kom op de mfo-dag handelmg.
op 25 augustus a.s van Rechtstreekse import uit de
1430-1800 uur, Verspronck- USA; topkwaliteit Naturest
weg 150 te Haarlem.
WATERBEDDEN, hydr. geKies voor om- bijscholing via stab., geh. comp., incl. verw.
PBVE o a. metaal, bouw, en ledikant, geen ƒ 4000 maar
schilderen Bel uw Arbeidsbu- ƒ1750 15jrfabr.gar.Tel. 020reau of kom op de info-dag 227494, na 1800 uur. 023op 25 augustus as van 292693 of 02290-37151 .14.30-1800 uur, Verspronck- Te huur gevr. v. werkende
'weg 150 te Haarlem.
jongeman, 21 jr, zelfst. woonVIDEOTHEEK DOMBO, 1 film ruimte Tel. 18987.
v a ƒ5 per dag, 5 films ƒ 25 * Te koop 1 jr oude mod.
per week. Corn Slegersstr. eeth + bijpassende salonta2b, tel 02507-12070
fel, chroom/zwart leren stoe* Lezingen, modeshows, ex- len. Tel. 18502.
cursies enz, alles kan bij de * Te koop 15 Ip's, 100 singverg Vrouwen Van Nu Word les en 50 maxi-singles; ook
ook lid of bel voor inlichtingen originele Commodore
64
naar nr: 14462
spelletjes te koop. Bel tussen
17 en 18 uur naar 17434

Lijsten op maat

Opel Corsa Cup

* Te koop 2-zits bank, donkerbruin leer, ƒ175. Tel.
02507-17361

Woninggids van Zandvoort

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2. 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.61 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5.00 adm. kosten.
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè'
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 2,50 in rekening gebracht.
J kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefolisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
lezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
'oslbus 122,
1000 AC Amsterdam.

ƒ 47.455.- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 535.- tot ƒ 552.- per
jaar.

Het dashboard doet iehvat sober aan.

Stevige hand

Gratis

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Geld:
Viercilinder lijnmoter, dwarsgeplaatst,
cilinderinhoud 1781 cm3. Boring x slag
81 x 86,4 mm. Compressieverhouding
10:1. Dubbele bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. Max.

* Te koop 2 1-pers. kantelbedden
met
matrassen,
ƒ 125. Tel. 15874, na 17 uur.

BAKKERIJ PAAP

* T.k.a. kindertractpr, ƒ25.
T.k. gevr. oud aquarium zonder pomp e.d. Tel. 15913.
* Toonkunstkoor Zandvoort,
kom ook zingen! De repetities
beginnen weer op maandag
17 augustus a s om 20 uur in
„De Krocht".
TUINMAN HEEFT NU TIJD
voor al uw tuin-, straat- en/of
hekwerk. Tevens levering alle
materialen. Vraag vnjbl. prijsopgave. Tel. 023-327867.
* Uw kind hoeft niet meer
buiten Zandvoort om op
kunstgras te hockeyen! Dat
kan nu ook bij onze ZHC.
Word lid. Bel secr.: 14441.
* Verloren op 6 augustus
mijn trouwring, initialen: Gerrie 19-9-1985. Gaarne ter. te
bezorgen. Tel. 17917.
* Wie wil regelmatig mijn
kleine aangelegde tuin onderhouden? Tel. 13807.

5 REGELS

model en speciale C
Corsa Cup is standa:
met een achterruit™
valschakelaar, 145 K
waarschuwingszoerr
licht, 2-spaaks stut
terlicht en dagteller.
Zomerse
Corsa
ƒ 17.850.-v

Nieuw in Haarle

DE KLUSSENMEI
voor alle reparaties in en or
Bel voor info. tel. 023-3
Geen 'voorrijkoster

Gevr. zelfst.

hulpje in
de huish.
m. erv.
v. 3 ochtenden p.w.

Tel. 14581
NA 14 aug. a.s.

DRl

BOI
Oranjest
Tef. (

Uw
ELAS
PANT'
ENK!
OOK l

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICl
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
T e k 0 o P b r u i ds 1a
*
3 8 ; mo d . s a l o n t a t e
r ie t en s t oe l . Te 1.
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIK
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET l
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EX1
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KA

Potgieterstraat 24. Tel. 12865.

Tegen
advertentiekosten
af te halen

Zandvoorts Nieuwsblad

Eiken
hang/legkast
200 kg 1.50 br.
Tel. 16728 tussen
18.00-20.00 uur.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankei
met vermelding van uw postcode, naar c
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:

En de makelaar weet van wanten en kranten.
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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leun voor de economie
i- Bertus Voets
tijd van de republiek
iedereen maar proberen
lf te zorgen. De rehad de zorg voor het
ische leven overgela\an vrije handelsmaat\ijen, die niet het algevlang maar eigen gewin
\elstelling hadden. In de
t er volop kon worden
\d, was dit zo erg nog
r toen in de tweede
n de achttiende eeuw de
\l in het slop raakte,
men er bij de overheid
om maatregelen te ne.er bescherming van de
ie.
\atselijke

verordenin-

\steun aan de economie
tooral een plaatselijke
ïlegenheid. Vooral in
:m, waar de vroegere
\m als sneeuw voor de
>as verdwenen, was dit
\oodzaak. Men vond het
takelijk om de eerste le'hoeften, eten en drin•ilig te stellen en daarom
\n er prijsafspraken gedie wel ten goede kwan gebruikers, maar een
tg waren op het inkomen
•rkopers. Een van de le'.iddelen die erg in Haartrek was, was de verse
ingevoerd vanuit ZandElke dag kwamen er
ien niet hun vismanden
Ie stad en omdat de visselie tijd verre van gemakwas, probeerden ze zo
logelijke prijzen te makunnen de prijzen
teer betalen
\wel men de vraagprijzen
Be Zandvoortse visvrouIp zichzelf niet onredelijk
\ bemerkte men toch dat
per dag verschilden. De
trs beklaagden zich bij de

burgemeester, dat zij niet meer
in staat waren om vismaaltijden te houden. „We weten
nooit waar we aan toe zijn", zo
zeiden zij, „Wij zouden graag
willen dat u precies vaststelde,
welke prijzen er mogen worden gevraagd." De bestuurders
van de stad waren geschrokken
van deze eis: prijsbeheersing
was toen nog niet uitgevonden.
En nu wilde men zonder meer
vaststellen „Zandvoorters, zoveel mag je voor de vis vragen
en als je dat niet doet, dan
wordt de toegang tot de stad
aan jullie geweigerd."
Men gaat om de tafel zit-

ten

Nu kan men geen maatregelen nemen wanneer men niet
met elkander heeft gesproken.
Een paar vissers werden uitgenodigd om in Haarlem te komen praten. Van weerskanten
werden allerlei bezwaren tegen
een prijsstop aangevoerd,
maar omdat driekwart van de
vis in haarlem werd verkocht,
moesten de Zandvoorters wel
genoegen nemen met een rege, ling. En zo kwam het regiement omtrent vanuit Zandvoort aangevoerde vis tot
stand en omdat men echt niet
al te ingrijpend wilde handelen, sprak men af dat het regiement van kracht zou worden
over tien maanden, namelijk l
januari 1766.
De uitvoering
Omdat Zandvoort zowel als
Haarlem wisten dat men elkaar nodig had, werd het regiement na de afkondiging vrij
goed onderhouden. Maar het
meeste voordeel was voor de
sterkste partij, de burgerij van
Haarlem. Er waren in het reglement clausules opgenomen
dat „bij rampspoeden" er een
verhoging voor de aangevoerde vis moest worden opgebracht, maar wat er in het stuk
voor stond, kon de meer ge-

Voetbal Vereniging Zandvoort

maakte onkosten onmogelijk
dekken.
Haarlem had een gunstige
beschikking voor zijn bewoners verkregen, maar dit ging
wel ten koste van Zandvoort.
De financiële situatie in het
dorp werd hoe langer hoe
slechter. Zandvoort was een
van de armste plaatsen geworden en als er na een of andere
calamiteit wat bijzonders nodig was, dan moest men, om
eruit te komen, een beroep
gaan doen op de milddadigheid van geheel Holland. Tweemaal heeft het dorp in deze periode toestemming gekregen
om een 'collecte te houden in
heel Holland.
Bij de stichting van de Bataafse Republiek kwam er een
einde aan plaatselijke verordeningen op economisch gebied.
Een van de voordelen van het
nieuwe bestuur was een gecentraliseerde regering, waardoor
economische verordeningen
niet werkten ten voordele van
de ene en ten nadele van de
andere. Op de markt werd
schaarste een factor die de prijs
bepaalde en dat waren voor
verse vis de vissers zelf. Maar
door het juk van de regeling,
die men een tijdlang had gedragen, was de toestand zo dat
een vrije economie niet direct
de gewenste uitkomst bracht.

Deze foto van Voetbal Vereniging Zandvoort stamt uit 1937 en Is Ingezonden door K. Paap.

Wat ^vooral ook bepalend
werd voor de prijzen van de
vis, was het grotere verkoopgebied. Niet langer waren de
Zandvoorters afhankelijk van
de Haarlemmers, neen, de vis
werd over het gehele land verkocht. Er kwam daardoor meer
concurrentie, omdat meerdere
vissers meededen maar het
duurde nog heel lang voordat
men weer behoorlijk van de vis
kon leven.

De voetballers zijn (v.l.n.r., beginnend bij de staande spelers): J. Paap, P.
Bol, V.d. Bos, J. Dorsman, onb., J. Keesman, Huier, K. Paap, Meulman (?), K.
Schaap en T. Paap.

ZANDVOORT
-De Zandvoortse folklorevereniging "De
Wurf" zal de stad Haarlem
vertegenwoordigen op het
achtste 'Festival Mondial de
Musique et Folklore', een
groot internationaal festival,
dat van 9 tot en met 14 september in het Franse Angers
wordt gehouden. Dit gebeurt
op speciaal verzoek van de
burgemeester van deze plaats,
Jean Monnier.

Archief gemeente Haarlem,
Enschede II no. 513, l januari
1766. Reglement omtrent de
verkoop vanuit Zandvoort
aangevoerde vis.

Lezers die een oude school- of verenigingsfoto ter beschikking willen
stellen voor deze rubriek, wordt verzocht deze af te geven bij het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo spoedig
mogelijk terug, samen met een afdruk op het zelfde formaat als hier
afgedrukt. Voor inlichtingen kan men bellen telefoonnummer 12066 of
17166.

De Wurf uitgenodigd voor optreden
op internationaal festival te Angers

De Wurf is uiteraard zeer verguld
met deze invitatie. De uit vijfendertig
leden bestaande vertegenwoordiging
van de folklorevereniging komt eerst
op 13 september in actie met een aantal dansoptredens en enkele kledingshows. Vervolgens wordt de volgende
dag_ deelgenomen aan het 'Grand Defilé', samen met gezelschappen uit onder andere de Europese landen Joegoslavië, Italië, Spanje, Ierland, Griekenland en Polen. Hierbij zullen ook
anderejverelddelen vertegenwoordigd
'zijn, zoals de landeri 'Colombia, Nepal,
Peru en Haïti.
In 1979 trad De Wurf ook al op als
vertegenwoordiger van Haarlem. Bij
deze gelegenheid heeft de Zandvoortse
folklorevereniging kennelijk zo'n goede indruk achtergelaten, dat men
daaraan deze tweede eervolle invitatie
te danken heeft.
Voordat men naar dit grote internationale festival vertrekt, is De Wurf
eerst in eigen land nog actief. Zo zal
men het district West vertegenwoordigen op het internationale folkloristisch festival, dat zaterdag 22 augustus door de Soester Boerendansgroep
te Soest wordt gehouden.

Intekraampie werd
? gezellig eindfeest
)VOORT - Met een druk
'Santekraampie' werd
vrijdag de Rekreade
|jaar afgesloten. De vier
recreatieweken voor
leren genoten veel belling, want dagelijks warel in noord als in het
i tussen de twintig en
deelnemertjes aanweaard en Jan de Droog, die de
ie van Rekreade in handen
waren zeer tevreden over de
ongeveer even groot als vorig
waren vooral opgetogen, dat
:o getroffen had met het weer
antekraampie. 'We hebben
ag super-getroffen' beaamde
>ok blij was dat iedereen tot
bleef.
aad was het schitterend weer,
ardoor er tientallen kinderen
ermaak was er volop. Zo werd
ereen vakkundig geschminkt
de Droog, normaal werkzaam
aarlemse Grimas, en door Ed

Foto: Berlott

De Wurf vertrekt binnenkort voor een optreden naar Frankrijk.
vereniging erg ingenomen is met beide mende tijd dan ook extra hard repeteHet spreekt vanzelf dat Zandvoortse uitnodigingen. De leden gaan de ko- ren, om zo goed mogelijk voor de dag te

2 kilo

RUNDERLAPPEN

Er stond speciaal een typemachine
klaar voor de kinderen die een geschreven bijdrage wilden leveren aan het
grote Rekreade-boek. Maar daar
mocht natuurlijk ook in getekend worden. Tegen het eind van Santekraampie stond een groot aantal pagina's
dan ook vol met verhaaltjes en kleurige tekeningen.

Of

2 kilo

KALFSLAPPEN

Verder hadden de kinderen veel belangstelling voor de kraampjes, waar
zij van alles konden doen, zoals bijvoorbeeld zelf sieraden maken. En ook
voor de touwtrekwedstrijd, met een
echt wedstrijdtouw, waren zij best te
vinden.
Tegen het eind van Santekraampie
brak het moment aan dat de poppenkast zou beginnen. Marjoke en Margriet wisten de kinderen, die met z'n
allen op de grond zaten toe te kijken,
tot het eind toe te boeien. Het liep natuurlijk allemaal goed af, waarna de
kleintjes samen met hun moeder of
andere familieleden opgetogen naar
huis gingen. De zelfgemaakte spulletjes mochten uiteraard mee. Tot yolgend jaar zullen sommigen misschien
wel gedacht hebben.

ZANDVOORT - Deze drie 'sandwichmen' werden zaterdag gesnapt door de
fotograaf, toen zij reclame liepen te maken voor de braderie van het komend
weekend. Het was een opmerkelijk stel, de drie heren of dames (?), tussen al
het jazz-minnend publiek, dat in grote getale naar Zandvoort was gekomen.
'De braderie zondagmiddag wordt erg gezellig', wist het stel te vertellen.
•

Foto: Bram Stijnen

Zandvoorter treedt op in
'raditionele vismaaltijd kerkje De Stompe Toren
iANDVOORT - Wegens
succes eerder deze zor, zal op dinsdag 18 auitus wederom in de
nlucht pp het Gasthuisin een vismaaltijd geserrd worden. Als muzikamaakmaker is de Coun• en Western Band Hart Home uitgenodigd. De
ziek begint om 18.30
", de maaltijd zelf om
!

0 uur.

s vanouds nemen ook dit keer
larnes van foklorevereniging

De Wurf weer de bediening voor
hun rekening, waardoor het evenement tevens gezien kan worden
als een extra toeristische attraktie. Bij een twijfelachtige weersituatie zal een geluidwagen in het
dorp voor meer duidelijkheid zorgen. Bij slecht weer wordt het festijn twee dagen verschoven naar
donderdag 20 augustus, eveneens
op het Gasthuisplein.
De kaarten a ƒ15,-, die recht geven op krokant gebakken zeebanket met toebehoren, wijn en stokbrood, zijn verkrijgbaar bij de
WV Zandvoort en ter plekke vanaf 18.30 uur. -

komen tijdens deze internationale evenementen.

kening gehouden met het Johannesorgel, dat kort geleden in deze kerk is
geplaatst en dat het Gilde van De
Stompe Toren dit seizoen te leen heeft
gekregen. De rijke geschiedenis van
het orgel heeft veel muziek opgeleverd,
die speciaal geschreven is als bijdrage
aan diensten. Tijdens het concert ligt
het accent dan ook op geestelijk werk,
al worden ook niet-kerkelijke werken
ten gehore gebracht.
Zo vermeldt het programma ondermeer Jesus bleibet meine Freude, van
Bach, Ave Verum, Mozart, The Holy
City, van Adams, Still wie die Nacht,
van Böhm en Dank sei dir, Herr, van
Handel, voor bariton en orgel. Verder
speelt Jan Schouten als soli onder andere het Praeludium in F-dur van
Bach, Menuet Gothique van Boëlmann, Variations van Franck, Psalm
Versteege en Schouten hebben bij de 42 van Feike Asma en Abide with me
keuze uit hun repertoire duidelijk re- van Jan Zwart.

ZANDVOORT - De Zandvoortse bariton Jan Peter Versteege en de Haarlemse organist Jan Schouten treden zaterdag 15 augustus 's middags
op in het kerkje De Stompe Toren te Spaarnwoude. De twee
musici hebben een veelzijdig
programma
samengesteld,
niet onder andere werken uit
de barok maar ook van hedendaagse componisten. Daarnaast zijn er ook een aantal
negrospirituals in opgenomen.
Het concert begint om half
drie en de toegang is gratis.

1 kilo

VARKENSHAAS 19.95
1 kilo
of
1 kilo
1 kilo

KALFSBORSTLAPPEN
KALFSGEHAKT
RUNDERHART

9,95
4,20

BOUCHERIh
Ambachtelijke kwaliteitsslagerij
voor horeca, grootverbruik
en particulieren

Grote Houtstraat 167, Haarlem
Grote Krocht 7, Zandvoort
Houttuin 5, Hillegom
Binnenweg 31, Heemstede

Echt Frans stokbrood, wit, per stuk
Volkoren tarwebrood, heel
Üga Evergreen, pak 225 gram ®®®

l

UI Ontbijtkoek, pak 700 gram

nou voor zo'n stokje?

,2

Goudse jonge kaas, vacuüm
verpakt, 500 gramsstuk, per kilo JJ&
Schouderham, dikk
dun gesneden, vacu
verpakt, 100 gram
}
Gekookte worst,
vacuüm verpakt,
500 gram
3*
Selleriesalade,
bakje 250 gram l

Sélection St. Pierre of Archanes,
4flessen a 0.7 liter®®®®
jy& Brouwers Bier,
!£j 20 flessen a 0.5 liter

Ni

Rabat koffie, snelfiltermaling,
vacuüm verpakt, pak 250 gram
Engelse melange theezakjes,
doos 40 zakjes a 4 gram
£

Magere vruchtenyoghurt, aardbeiei
perziken of tropicana, pak l liter 2Karnemelk, pak l liter
Ch Engelse drop, zak 400 gram

l
2

Ch Zonnebloemolie, fles l liter
Slaolie, fles l liter

J

Macaroni elleboogjes, snelkokend,
pak 500 gram
JL

Zilvervliesrijst, zak l kilo ®®®
Geconcentreerde soep, champign
asperge-crème, tomaten-crème,
goulash, ossestaart of tomaten-groente,
blik 0.46 liter®®®®
J
Ch Rode bieten, pot 720 ml

J

Doperwten extra fijn, pot 370 ml ).

Albi afwas, citroen- of appelgeur, 3
a 500 ml, 3 halen-2 betalen
2
Tissue toiletpapier,
wit, pak 12 rollen
Jj
Maxi damesverband, pak 20 stuks
met 20 wegwerpzakjes
2
Hamburger, 100 gram.®®®®

J

Slavinken, 100 gram ®®®®

J

Rundertartaar, 500 gram ®®®®

j

Varkensschnitzel, gepaneerd,
100 gram ®®@®
Ch Hele kip, kilo.
Vitabintje krieltjes, duopak, 750 gram
Nectarines,
'n delicatesse, mand ± l kilo
Braziliaanse perssinaasappelen,
net ±2V2 kilo
Cn Gemengde sla, zak± 200 gram
hubnwk

Sperziebonen, 500 gram
Bloeiende planten,
keuze uit o.a. Potchrysant, Kaaps Viooltje
Kalanchoë, 3 stuks ®®

De artikelen waar kleine cijfertjes bij staan, kunt u all
AH-winkels waar één van die cijfers op de deur staat.
Reclameprijzen gelden vrijdag 14 en zaterdag 15 augi
*Zolang de voorraad strekt.

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes l<
m
ro
m
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luchtvaartmuAviodome werkt
nteel aan een amrestauratie-proe Fokker F.7a, dauit de jaren twineen van de hoogtei van de museumie, wordt zodanig
ie luister hersteld,
>n er weer mee kan
n gevlogen. Als het
,al lukt, wordt de
et oudste nog vlieverkeersvliegtuig
reld.
ikker F.7-serie behoort
ootste successen uit de
ndse
luchtvaartgepis. Op 11 april 1924
ng het eerste toestel
type zijn luchtdoop.
;tel met de registratie
" was het eerste vlieg, met succes een vlucht
rt naar NederlandsBijna drie jaar later
s tweede Indië-vlucht
t, met een verbeterde
ie F.7a met de AmeriI miljonair Van Lear
pe F.7a en ook de drie'e versie vormden jade ruggegraat van de
oot en ook tal van buise
maatschappijen
h-mee. De F.7 verwierf
leid door vele recordi en in diverse landen
3 F.7 in licentie geDe F.7 legde voor Fokaasis, van een aantal
larin de Nederlandse
bouwer een van de
mste leveranciers van
vliegtuigen ter wereld
.k in de VS.
itel m de Aviodome is een
•van het prototype in 1925
jrst vloog. Het toestel is aan
in de jaren vijftig overgeno'eii Deen en naar Schiphol
m in het Aeroplanorama en
viodome te worden tentoonuratie van de F.7 duurt al
j aar .v „Oorspronkelijk was
ht onze bedoeling om de F.7
fwaardig te maken," ver.er van de Noort, wetent medewerker van de Avioaar we hebben wel steeds
weet... Daarom hebben

Nieuw onderdak
De Aviodome onderzoekt momenteel de mogelijkheden van alternatieve huisvesting. Als gevolg
van het dichtdraaien van de subsidiekraan door het rijk (2 ton per
jaar) moeten er nieuwe inkomstenbronnen worden aangeboord.
Daarvoor is de huidige Aviodome
niet toereikend
Bij goede bezoekersaantallen kan
de Aviodome het dit jaar nog net
rooien met de eenmalige subsidie
van 100 000 gulden van de provincie Voor de toekomst zijn KLM,
Fokker en NV Luchthaven Schiphol bereid bij te springen, maar
over de voorwaarden moet nog worden gesproken.
Fokker F.7a H-NACT in oude glorie.

Foto Aviodome

Aviodome restaureert 's werelds
oudste vliegende verkeersvliegtuig
we steeds de Rijksluchtvaartdienst erbij gehaald voor het goedkeuren van
onderdelen. Tot nu toe is gebleken dat
de motor geen enkel probleem is. We
hebben zelfs een reservemotor. Verder
is de hele romp met röntgenstralen
gecontroleerd. Ook die kan zonder
meer kan vliegen. Een vraagteken is
nog de vleugel. Die hebben we nog niet
opengemaakt en alles draait daarbij
om de hoofdligger. Als die in goede
staat verkeert, dan is het geen probleem. Anders wordt restauratie een
stuk kostbaarder. Maar het hoeft niet
de doodsteek van het projekt te betekenen."

Vergeten
Wie droomt over meevliegen met de
historische Fokker kan dit beter maar
zo snel mogelijk weer vergeten. De
kans op een volledig bewijs van luchtwaardigheid is niet groot. Wel kan de
Rijksluchtvaartdienst, die toeziet op
het naleven van regels en veiligheid in
de luchtvaart, ontheffingen verlenen.
Het kan zijn dat alleen vliegers er mee
de lucht in mogen. Misschien maar
één keer. Mogelijk kan de Fokker een
paar keer op vliegshows kan verschijnen.
„Het is met de bedoeling er langer
dan een jaar mee te vliegen," aldus
Peter van de Noort. „We hebben de
beslissing om het toestel te laten vliegen in de eerste plaats genomen om er
zeker van te zijn dat de restauratie
perfect wordt uitgevoerd. Als het toe-

stel niet gaat vliegen kun je je er bij
sommige dingen wat gemakkelijker
van afmaken. Nu móet het echt goed
zijn. Na de restauratie kan het vliegtuig nog zeker honderd jaar bestaan
tot een volgende restauratie. Na het
vliegen komt het vliegtuig weer m het
museum terug."
De bedoeling is dat de oude Fokker
in 1989 de lucht m gaat. In dat jaar
hebben namelijk zowel de KLM als
Fokker jubüea te vieren en dan kan
het vliegen met 's werelds oudste vliegwaardige verkeersvliegtuig een leuke
publiciteitsstunt betekenen. Nu al
blijkt het restauratie-projekt de aandacht van de media te trekken.

Romp
De restauratie is al ver gevorderd, zo
blijkt bezoekers van de Aviodome, dié
de restauratie m het museum kunnen
gadeslaan. Er zijn tal van vaste bezoekers, die zich regelmatig van de vorderingen op de hoogte stellen. Dit jaar
moet de romp af komen. Begin volgend jaar de motor en vervolgens
wordt alle aandacht gericht op de
vleugel.
Het restaureren van een dergelijk
vliegtuig is geen kleinigheid. En een
instantie als de Aviodome let er natuurlijk bij uitstek op dat de vroegere
werkelijkheid geen geweld wordt aangedaan. Dat wil zeggen: geen moderne

instrumenten in de cockpit, maar alleen de originele, zoals ze in de jaren
twintig ook werden gebruikt. In het
instrumentenpaneel in de cockpit gapen nog enkele gaten waar instrumenten moeten komen die nog niet
zijn teruggevonden. Lukt dat niet op
tijd, dan gebruikt men instrumenten,
die de oude werkelijkheid zo weinig
mogelijk geweld aandoen
Het probleem van de juiste wielen is
inmiddels opgelost. F.7 in de Aviodome
is aan het eind van de jaren vijftig
overgenomen van een Deense eigenaar, die er wielen van een Italiaanse
Savoia Marchetti bommenwerper onder had gezet. Kortgeleden heeft men
in Engeland wielen gevonden, die wel
de juiste - zeer afwijkende - maat hebben.

ren gegaan. Het vliegen van een F.7
vraagt enkele speciale kneepjes. Zo is
het beslist noodzakelijk dat de F.7
recht met zijn neus in de wmd landt.
Moderne vliegtuigen kunnen een stevige zijwaartse bries bij de landing
gemakkelijk doorstaan. Dat moet ook
wel, want je kunt niet m alle richtingen betonbanen aanleggen. Vroeger
werd er op grasvelden wel in alle richtingen geland en gestart. Schiphol
was m de jaren twintig en dertig een
groot rechthoekig grasveld en pas kort
voor de tweede wereldoorlog kwamen
er betonbanen.

Remmen hadden de toenmalige
vliegtuigen niet. Dreigde een vliegtuig
niet voor de rand van het grasveld stil
te staan, dan plantte de vlieger een
ploeg in de grasbodem. Deze ploeg bevond zich aan de staart en boorde zich
Er is gedacht over oorspronkelijke 30 centimeter in de grond. Het vliegrieten stoelen in de passagierscabine, tuig stond dan heel snel stil.
maar het zijn uiteindelijk toch zetels
met leren bekleding geworden. Dat
Volgens Peter van de Noort komt
kan volgens de maatstaven van de een restauratie, zoals die van de F.7a
Aviodome nog net, want de KLM ver- bij het berekenen van normaal arving in de F.7's naderhand de oor- beidsloon al gauw op 3 tot 4 ton. Omspronkelijke rieten stoelen ook door dat de restauratie geheel door vrijwillederen tegenhangers en ook leverde ligers wordt uitgevoerd kunnen de
Fokker de latere F.7's met leren stoe- kosten tot enkele tienduizenden gullen af.
dens worden teruggebracht. Voor de
financiering van het projekt wordt
Bijna onvoorstelbaar voor de tegen- een doelsubsidie van 10.000 gulden van
woordige luchtreiziger, die voor een het rijk genoten. Dat is lang niet gezakenreis of vakantietrip m grote me- noeg. De Aviodome is daarom de vertalen vogels stapt, is het feit dat me- koop gestart van 1000 stukjes van het
taalbuizen, hout en linnen de voor- oude linnen van de F.7. Ook dat moet
naamste bouwmaterialen van de Fokker-vliegtuigen in de jaren twintig
vormden. Fokker behaalde met deze
bouwwijze zijn grote successen, maar
hield er uiteindelijk te lang aan vast.
Hout en linnen werden in de loop van
In de Aviodome worden momende jaren dertig overvleugeld door de
teel naast de traditionele vliegtuigopkomst van het metalen vliegtuig.
collectie drie bijzondere tentoonOok de KLM koos toen voor de metastelhngen gehouden: vliegtuigmolen Douglas DC-2 en DC-3, wat Anthodellen, kunstwerken van Hubert
ny Fokker KLM-baas Plesman niet in
Slijper en kunst van Jaap Ploos
dank af nam.
van Amstel.
In de Aviodome hebben enkele mil- De modellencollectie omvat het
jpenen handen kunnen voelen aan het
resultaat van tweeenhalf jaar werk
linnen van de F.7a en daar is het vliegvan veertig modelbouwer, die hebtuig niet op vooruit gegaan. „Toch
ben ingeschreven op een wedstrijd
vonden we dat de bezoekers het moesvan de Koninklijke Nederlandse
ten kunnen aanraken," zegt Peter van
Vereniging
voor
Luchtvaart
de Noort. „Dat heeft een educatieve
(KNVvL) ter gelegenheid van 75
waarde en het is leuk voor de mensen.
jaar Fokker. Het gaat om vliegende
Met een schilderij van Rembrandt
modellen van Fokkertypen en men
kan dat niet, maar met een vliegtuig
treft diverse toestellen aan, waarmoet dat wel kunnen."
mee Fokker faam verwierf: de
Spin, de het F.7 verkeersvliegtuig,
Linnen van de juiste kwaliteit heeft
de D.21 jager, het S.11 lesvliegtuig
de Aviodome vrij gemakkelijk kunnen
en een Fokker Friendship. Minder
vinden. Er bestaan nog tal van kleinegangbaar is een B.4 vliegboot.
re vliegtypen, waarin nog linnen
wordt toegepast en die somtijds op- Het werk van Hubert Slijper
nieuw bekleed moeten worden.
omvat veelzijdige schilderijen en
gouaches, die allemaal op de een of
Handboeken
andere manier met luchtvaart te
maken hebben. Aardig is een nietVoordat de F.7 de lucht in kan, moevoltooid schilderij van de MDF-100,
ten nieuwe handboeken worden sahet verkeersvliegtuig dat Fokker
mengesteld. Kennis en ervaring over
het vliegen met dit toestel zijn verlo-

10.000 gulden opbrengen en wellicht in
de toekomst meer, als nog meer linnen
wordt verkocht. Er is grote belangstelling voor de stukjes vliegtuig. „Toen
bekend werd, dat we dit gingen verko
pen, stonden er 's morgens al voor de
opening van het museum mensen
voor te wachten," aldus Van de Noort.

Handwerk
„Het is allemaal handwerk," verklaart J Soest, ex-medewerker van
Fokker, die samen met H. Verschraa
gen, eveneens ex-Fokker, als vrijwilli
ger de restauratie van de romp voor
zijn rekening neemt. „Alleen al het
schuren van het buizenframe heeft
ons elk 650 uren gekost," zegt Soest
„Samen 1300 uur. Maar bij het rontgenonderzoek bleek het frame puntgaaf.
Toen dit was goedgekeurd, is het plan
opgevat het toestel vliegwaardig te
maken. En dat doet je dan wel wat "
Hij toont enthousiast de gerestaureerde bagageruimten, deuren, wielen,
staartsteun, staartlicht etc.
Het restaureren van wat 's werelds
oudste vliegende verkeersvliegtuig
moet worden is geen werk voor ongeduldige karakters. Soest: „Wij werken
hier nu al vier jaar lang aan. Gemiddeld zijn we hier twee dagen per week
Maar het vliegtuig wordt zo wel een
stuk van jezelf."
RENE DE LEEUW

„Het ziet er naar uit, dat het museum niet meer op de huidige
plaats blijft," zegt wetenschappelijk medewerker van de Aviodome
Peter van de Noort „Wel staat voor
90 procent vast dat de Aviodome op
Schiphol blijft of in de directe omgeving We kunnen namelijk niet
zonder de op Schiphol gevestigde
bedrijven Bovendien combineert
de helft van onze bezoekers een bezoek aan ons met Schiphol Verder
heeft de gemeente Haarlemmermeer laten weten, dat ze ons niet
kwijt wil "
Een probleem van de huidige
Aviodome is, dat het niet meer bezoekers kan trekken zonder meer te
bieden dan de huidige - overigens
indrukwekkende - vliegtuigcollectie En daar is ruimte voor nodig.
Er wordt gedacht aan een restaurant, een omvangrijke winkel vol
luchtvaartattnbuten, boeken, modellen etc , een vernuftig filmsysteem (vergelijkbaar met het Omnivers>um in Den Haag) en congresfacihteiten. Thans onderzoekt men
welke mogelijkheden gerealiseerd
kunnen worden Van de Noort verwacht overigens een verhuizing
pas over 5 tot 10 jaar.
Tot dusver ontwikkelen de bezoekerscijfers van de Aviodome zich
dit jaar gunstig. In de eerste helft
van het jaar lag het bezoekertal
15'n boven dezelfde periode vorig
jaar Een belangrijke factor is het
weer, temeer daar de Aviodome
driekwart van de bezoekers in de
zomermaanden trekt Veel mooi
weer betekent, dat mensen de voorkeur geven aan het strand. „In de
zomertijd trekken we bij slecht
weer soms 3000 bezoekers per dag,"
zegt Van de Noort. „Bij mooi weer
zijn dat er vaak niet meer dan 300."
Aviodome-medewerkers
hebben
daarom hun eigen opvattingen
over het weer

Tentoonstellingen

<er F.7a in de Aviodome wordt voorzien van gloednieuw linnen.

Foto Wilfned Overwater

BRADERIE ZANDVOORT
aanvang 12.00 uur

Kunstwerk van Jaap Ploos van Amstel.

enkele jaren geleden samen met
McDonnell-Douglas wilde bouwen.
Toen het projekt niet door ging,
betekende dat ook het einde van de
opdracht van Fokker voor het
schilderij. De werken tonen heel
verschillende stijlen, soms zeer natuurgetrouwe vliegtuigen, soms

CENTRUM

Zondag 16 augustus

Foto Aviodome

ook surrealistisch en futuristisch.
• Het werk van Ploos van Amstel
zal luchtvaartkenners aan het
puzzelen zetten. Hij toont een reeks
vliegtuigonderdelen en het is aan
de toeschouwer uit te zoeken welk
stuk vliegtuig van welk type door
het spel van lijnen en strepen
wordt uitgebeeld

lOrg. OVZ

einde 19.00 uur

Met vele attracties o.a. marmottenbaan, div. standwerkers, Kwartet Dico van Putten met Gastspeler Harry Verbeek

Dries Roelvink

Dweilband De Grassblaosers

KAMPIOENSCHAP VAN ZANDVOORT: BULLRIDING, MET/VELE MOOIE PRIJZEN

Willem Duvn

Dick Tavlor

O.A. REIZEN, CROSSFIETS, COMPACT DISC EN VELE ANDERE PRIJZEN.

Inschrijvingen nog mogelijk vanaf 11 jaar bij Reisburo Zandvoort, Gr. Krocht 20,

Zandvoort, tel. 12560.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1987

WEEKMEDIA30

fe? -SHOP

DE W

Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor Tel. 14987
GEOPEND: maandag 13.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur, vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur.
DEZE WEEK VANWEGE DE UITVERKOOP TOT 22.00 UUR OPEN.

MODEL KTV 37 VS
Courlour television.
2 Systems PAL B/G, Secam,
L convertable.
SCART connection.
Electronic tuning,
12 pre-select stations.
14,8 inch screen.
Infra-red remote control.

MODEL 837 IPS14
Portable colour television.
14,8 inch screen
8 pre-select stations.
Headphone and cassetterecorder sockets
Automatic fine tuning.
Dimensions
460x320x340 mm

voor

MODEL F-92
Compact disc.
Drawer Type Motor Driven
Front Loading.
Fast Music Search.
One or all repeat function.
Track/index running/remain
time display.
Dimension.
320 x 282 x 73 mm.

599,MODEL F-102
Compact disc.
Drawer Type Motor Drived
Front Load.
Random memory
(16 musics).
Index number, running,
remain time and track
display.
Headphone jack.
Dimension:
340 x 282 x 73 mm.
16 items programmable.

van

voor 450fMODEL KTV 51 VS
Colour television,
monitor-look.
2 Systems PAL B/G, Secam,
L convertable.
SCART connection.
Electronic tuning, 12
pre-select stations.
20,4 inch screen.
Infra-red remote control.
Headphone socket.

voor

VIDEO RECORDER
MODEL YK-100
VHS videorecorder.
12 channels.
7 days programming.
4 programs.
Infra-rood remote control

STEREO PORTAB
RADIO RECORDE

COMPACT DISCS

KLEUREN T. V.'s

MODEL MC 100
Portable stereo
radiq/cassette-recorder.
Medium-/long-wave plus
FM-stereo.
Household AC outlet and
battery.
Detachable speaker boxes. „_.„
V3R
Adjustable balance.

voor 475f '

MODEL F 4200
Compact disc-player.
Pre-select programming
of 16 tracks.
Front loader.
Motor-driven sliding tray.
Headphone socket.
Three-beam laser.
Index, number, registration
of played and remaining
time.
Dimensions:
420 x 73 x 282 mm

799,-

20%
15%
15%
20%
20%

999,-

DANSK
BR0DER
UEKKERT!

NU 20?

Neskekage (taartje)

Echte Bakker Balk

,JErica"

Kerkstraat 12.i 2042JE Zandvoott

Grote Krocht 24 - Zandvoort

MODEL AR-1000
Walker
Auto stop.
Autoreverse.

telefoons
equalizers
boxen
draagbare stereo's
autoradio cass. spelers en

Aan de dames van het
Zandvoorts Vrouwenkoor
De vakantie is om en we'gaan
zingen. We beginnen op woen
augustus om 8 uur in gebouw ,
We hopen, dat het een fijn mi
wordt.

ME IN
MOKUM

LOOP 'NS MEE MET
EEN ECHTE AMSTERDAMMER

Onze rondleiders (Amsterdammers van 50 jaar en ouder) laten u
de sfeer proeven van Amsterdam, door u mee te nemen naar
leuke plekjes, en u te vertellen over het leven in deze stad vroeger
en 'nu. Er wordt gewandeld met zeer kleine groepjes.

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken v
verse, zijde- en droogbloer
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.

Het zijn informele rondwandelingen. De rondleiders nemen u
geheel belangeloos en uit pure liefhebberij mee op pad.

Aanwezig van woensdag t/m
Brederodestraat 73. Telefoon

Iedereen kan meelopen, jong en oud, Amsterdammers en
nier-Amsterdammers. Ook buitenlanders zijn welkom (alleen
commerciële organisaties kunnen niét bij Mee in Mokum terecht
voor hun relaties of clientèle).

U kunt kiezen uit:

* mee in de binnenstad
* mee door de Jordaan
* mee langs winkels en markten

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment
Wij bezorgen

Walke
Auto
Auton
3 ban
AM/FI

Het bestuur van het
Zandvoorts Vrouwenk

Start: elke dinsdag, woensdag en donderdag om 11.00 uur
precies op de grote binnenplaats voor de ingang van het
Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92 (s.v.p. 15
minuten eerder aanwezig).

eventueel ook thuis
COijnhanöeL
Dan 'Decmsen bu ie. 02507/12532

op
op
op
op
op

MODi

Vrijdag en zaterdag

Hogeweg 28

Zaterdagmiddag
12.00 tot 16.00 uur

5

MODEL ML 800
3 band stereo do
cassette-recorder
with detachable t
high speed dubbi
equalizer.
AC/DC operation
output 2 x 20 W

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Bollekage per punt

Maandag t/m donderdag
19.00 tot 21.00 uur

een bloemetje
hoort erbij.

Korting
Korting
Korting
Korting
Korting

Vanaf dinsdag

Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch: 02507-14677

Hoe het ook zij

VOOr

MP DEENS... JE PROEFT 'T!

Alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.

Oranjestraat 12
(afrit naast de dagmarkt)
ZANDVOORT

.,~

ALLE WALKMANS
15% KORTING

VERDER

Lessen voor beginners en
gevorderden van alle leeftijden.
Speciale vak-vooropleiding voor
getalenteerde leerlingen.

WHITE HORSE
WHISKY

voor 475f "

MODEL AR-610
Walker
Auto-stop.
Autoreverse.
5 band equalizer.
AM/FM band.

KLASSIEK EN
JAZZBALLET
AEROBIC

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"

,-

De laatste voor 299r"

STEREO SET

De grote en moderne balletstudio in
Zandvoort start per l september a.s.
het nieuwe seizoen voor

VOOR FIJNE
VAKANTIEMOMENTEN

425,-

voor 2

MODEL MCD 2000 (CD
midisystem)
Belt-drive turntable.
Semi-automatic.
Five band equalizer.
Output: 2 x 25 Watt.
Headphone jack.
Continuous play facility.
Two-way system speakers. VOOr
CD with memory device.
Dimension:
340 x 203 x 340 mm.

799,-

voor

MODEL K9012
Jumbo stereo radii
cassette recorder.
Built-in 5 band eqi
Fast dubbing syste
6 speakers.
AM/FM/SW/LW.
Dimension: 223 x 1

Om de prijs hoeft u het niet te laten.
Slechts ƒ 2,50 per persoon.
Kinderen t/m 15 jaar ƒ l,-.
Daarmee steunt u dan ook nog
Stichting Witte Bedjes Het Parool.
Reserveren is wel noodzakelijk.,
Bel 020-251390 (maandag t/m
donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur).

Balletstudio 118
Conny Lodewijk
start per septemlx
nieuwe cursussen
Klassiek Jazzballet Kinderdisco
Pré ballet v.t
NIEUW:
Conditioning voor huis-v
hedendaagse muziek,
oefening, lichaamshoudi
onder professionele bege]
Bel voor info 17789 b. f
Studio adres: Corn Sleg
Zandvoort.
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Horeca pleit voor
latere sluitingstijd
voor de terrassen

afhankelijk bureauonderzoekt
jatie op afdeling sociale zaken
zij hun beklag doen over de huidige
situatie, die volgens hen onwerkbaar is
geworden, en waarin zij zich ten einde
raad tot de raadsleden wendden, werd
vorige week middels publicaties openbaar. Dit tot grote schrik van de leden
van de raad, mede omdat er namen
werden genoemd van ambtenaren, die
zich zo niet konden verdedigen. De publicaties waren echter een van de redenen voor het CDA en Gemeente Belangen Zandvoort, om een extra raadsvergadering aan te vragen.

iVOORT - De Zandraadsleden zijn ge;en van de openbaarvan de brief die medevan de dienst sociale
inlangs aan hen gericht
Dit had niet mogen geliet men maandagijdens een extra raadsring weten. Om de proop te lossen, zal op zo
gelijke termijn een on- Het college had al het nodige voorwerk gedaan, vóór de voltallige raad
worden ingesteld.

maandag bijeen kwam. Op 4 augustus
| van de medewerkers, waarin had men al besloten, het bureau ODRP
mondeling opdracht te verlenen voor
een apart onderzoek naar de situatie
bij sociale zaken, 'los van het reeds
gestarte vooronderzoek'. Toen de medewerkers van de afdeling SoSa in juli
terugkwamen van hun ziekteverlof,
had de GG en GD het advies gegeven,
RT - In de nacht van zon- zo snel mogelijk contact op te nemen
andag werd door buren ge- met het organisatiebureau, aldus wétn persoon over de schutting houder Aukema. Nu had men een voorote Krocht was geklommen. stel klaarliggen om ƒ24.000,- beschiknkamer werden dor de poli- baar te stellen voor het onderzoek door
ronken personen aangetrof- ODRP.
werd duidelijk dat het de
etrof, die zijn sleutels was
Niet iedereen was het eens met de
Met dank aan de zeer oplet- haastige spoed van het college, paniekn kon de politie de surveil- voetbal, aldus Ingwersen, CDA, wat
hervatten.
volgens hem de indruk wekte, niet erg

ik in
huis

Jongsma, GBZ, wilde eerst de resultaten van het algemene onderzoek afwachten. Uit de brief van de medewerkers haalde hij bovendien aan, dat zij
op 27 juli nog niets hadden gemerkt
van een onderzoek, dat hen in juni was
toegezegd.
Hij kon het voorstel niet steunen en
haalde bovendien uit naar raadslid
Pim Kuijken, door te vragen wie er
achter de brief van de PvdA zat, waarin
men vroeg om vertrouwelijke informatie. 'Wij vervangen elkaar gewoon tijdens de vakantie', aldus de fractievoorzitter van deze partij, Ineke van de
Storm. Overigens was zij van mening,
dat er zo snel mogelijk gewerkt moest
worden aan de problemen bij SoSa.

allereerste schooldag zit er op

*<sïL

?

ZANDVOORT - Fred Paap
heeft als voorzitter van Horeca
Nederland, afdeling Zandvoort, burgemeester Machielsen verzocht, vergunning te
verlenen om de terrassen in de
maand september langer open
te houden. Dit vooral in verband met de vakantiespreiding
in West-Duitsland.

goed overwogen te zijn. Aan de andere
kant liet hij wel blijken, waarde te
hechten aan een spoedige afhandeling.

Ank Joustra, VVD, vreesde, dat, ondanks een rapport van de ORDP waarin de problemen boven tafel zouden
komen, de situatie bij sociale zaken
nooit meer zo zou worden, zoals die
zou moeten zijn. Al hoopte zij wel dat
dit anders zou uitvallen. Sandbergen,
D'66, pleitte voor een besloten vergadering hierover, maar vond dat men met
het raadsvoorstel op de goede weg was.
Het voorstel werd met elf stemmen
voor en vijf tegen aangenomen.

^

Het kerkhof naast de Sint Agatha Kerk lijkt een waar slagveld.

ZANDVOORT - Twee jongens, waarvan één uit Zandvoort, van respectievelijk negen en elf jaar oud, hebben afgelopen week zodanig huisgehouden op het kerkhof naast
de Sint Agathakerk, dat ongeveer zeventig grafstenen min of
meer ernstig zijn beschadigd.
Volgens steenhouwer Toon Lavertu zal het minstens de hele
winter duren, eer alle schade is
hersteld.
De eerste vernielingen werden vrijdagochtend ontdekt, toen een groot
aantal grafstenen omgegooid bleek te
zijn. Zelfs vastgemetselde stenen hadden het niet gehouden tegen het geweld, waardoor ook deze omlagen. Een
deel had de vernielzucht niet overleefd
en was gebroken. Van de daders was
echter geen spoor te bekennen. • •"••
Later op de d-ïg echt-ar betrapte pastoor Kaandorp twee jongetjes die op
het kerkhofje bezig waren nog meer
stenen los te wrikken. De twee ventjes
werd gesommeerd mee naar binnen te
gaan, waaraan zij gehoor gaven, waarna, gezien de ernst van de zaak, de
politie werd gewaarschuwd. Aanvankelijk leek het om enige tientallen grafstenen te gaan, maar nader onderzoek
maakte duidelijk, dat in totaal aan ongeveer zeventig graven schade was aangericht. "Een uiterst trieste zaak", aldus Kaandorp, waarop de betrokken
familieleden zeer geschrokken hebben
gereageerd. "De mensen waren er stil
van. En het is nu al de tweede keer in
een paar jaar tijd, dat dit gebeurd is. Zij
het, dat het aantal vernielde grafstenen
vorige keer kleiner was dan nu".

beren voor de betrokken familieleden
gezamenlijk een oplossing te vinden",
aldus voorzitter Berkhout. Het schadebedrag lijkt erg groot, al zal menigeen
er waarschijnlijk gevoelsmatig méér
onder lijden dan financieel.
Ook voor Toon Lavertu was het even
slikken toen hij zijn 'levenswerk' aan
vernield zag. "Van vóór de oorlog maak
ik al grafstenen en 'negenennegentig
en een half procent' is dan ook van
mijn hand", aldus de steenhouwer.
Voor Lavertu, die vaker geconfron-

ADVERTENTIE

see Morris
before
you buy
your real
eepskin
coat
Haarlem:
ieljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam:
dsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

citerstanden
HW
LW HW
LW
01.18 09.09 14.08 21.50
02.28 10.31 15.02 23.00
03.21 11.25 15.47 23.49
04.00 12.13 16.23 --.-•
04.32 00.28 16.54 13.18
05.02 00.47 17.23 14.18
05.32 01.06 17.51 14.56
06.02 01.39 18.20 14.12
06.31 02.17 18.50 14.42
den. maandag 24 aug.

uur
-6 augustus 05.32 uur
CM.

Foto: Berlott

ZANDVOORT - Binnenkort
zal 'een'"gesprek plaatsvinden
tussen de burgemeesters van
Zandvoort en Haarlem, om een
oplossing te vinden in het geschil over de Clarakliniek.
Waarschijnlijk zal Zandvoort
binnenkort de door Haarlem
verlangde negen ton op tafel
leggen, maar de slechte verhouding tussen de gemeenten
dreigt te blijven bestaan.

De nieuwste dames en heren lammy's zijn binnen, zwart en naturel

Het dorpscentrum, met name de
Prinsesseweg, de Louis Davidsstraat
en de Grote Krocht bood zondag het
beeld van één lange sliert marktkramen, waar van alles te koop was. Evenals vorige jaren waren de textielkramen weer duidelijk in de meerderheid,
maar het aanbod aan andere artikelen
was gevarieerd genoeg voor een aardige wandeling tussen alle stands. Portemonnee's, tassen, schoenen, keramiek
en sieraden waren er te koop, evenals
lampen, grammofoonplaten, cassettebandjes en tweede hands boeken. Wat
exclusiever waren artikelen als geloogde meubelen, antiek en curiosa in de
uitgebreide stand van 'De houten Lokeend' uit Houten, of de triplex skeletten van de firma Weerman uit Haarlem. Zo kon men zich hier voor bedragen van rond tien gulden een heuze
mini Parasaurolophus of Tyrannosaurus aanschaffen.

teerd wordt met vernielzucht, met
name ten aanzien van verzetsmonumenten, blijft het een onbegrijpelijke
zaak dat er 'geen enkele pièteit' meer is
ZANDVOORT - Zondagavond werd
voor grafstenen.
door zeven jongenop de Boulevard
Barnaart een racefiets gestolen. Na een
Ook volgens hem is de schade zeer onderzoekje werden een 24- en en 19-jagroot en zal het zeker de hele komende rige jongen aangehouden. In de auto
winter duren, eer deze hersteld is. Bo- van de eerstgenoemde werden de fravendien moet eerst de kwestie rond de mes van twee racefietsen aangetroffen.
verzekering afgehandeld zijn, eer er De wielen zijn vooralsnog onvindbaar.
aan dit werk begonnen kan worden. De mededaders zijn bekend bij de poliMet Allerzielen, 2 november, kunnen tie, die zich over de frames en een bede stenen dus zeker nog niet klaar zijn. tonschaar ontfermde.

Fietsendieven gepakt

voor een gesprek, samen met de wéthouders Van Caspel en Coster. Niet
alle raadsleden in Zandvoort waren ervan overtuigd, dat aan Haarlem de juiste informatie was doorgespeeld. Bovendien bleef ook de kwestie Kuijken
spelen.
De kwestie rond de schending van de
geheimhouding door Kuijken, is volgens een verklaring van de PvdA behandeld. Men concludeert dan ook dat
de discussie rond de Clarakliniek niet
meer over hem dient te gaan. 'Wij constateren tevens, dat het door wethouder Coster gevoerde beleid niet ter beoordeling is van de Zandvoortse gemeenteraad'.
Volgens Methorst, VVD, heeft Kurjken zelf door zijn benaderingswijze
van Haarlem daar de indruk gewekt
dat er in Zandvoort op dat terrein sociale woningbouw gepleegd zou moeten
worden. Jongsma, GBZ, was daar echter niet van overtuigd. Volgens hem
was het ter inzage gelegde dossier lang
niet compleet, zodat er over deze kwestie nu geen uitspraak kon worden gedaan. Een motie van de zijde van deze
partij, om een verdergaand onderzoek
in te laten stellen, werd, met uitzondering van het CDA, door alle partijen
verworpen.
Ook Ingwersen had middels gesprekken met Haarlemse ambtenaren

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, te). 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3.
Haarlem, 023-322187; Gen. Croniéstraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919

Rustig was het ook rond de bekende
gebakkraam van Harry Fasen, meestal
gestationeerd op de boulevard en soms
op het Raadhuisplein. "Er komt wel
veel publiek langs", legt hij uit, "maar
voor ons is dit geen gunstig weer. De
mensen zullen met deze warmte bijvoorbeeld niet zo gauw een oliebol nemen". Toch is ook hij niet ontevreden.
Maar inderdaad, de ijsverkopers hadden het drukker en veel bezoekers
slenterden dan ook rond, likkend aan
Op de braderie was voor iedereen wel iets aardigs e vinden.
Foto: Berlott. een ijsje. Overigens waren er hapjes
genoeg te krijgen, door de aanwezigSnoepliefhebbers konden watertan- voortse Opereite Vereniging, vertegen- heid van kraampjes met Indische speden bij de kraam van Schepper uit Bus- woordigd doorBep en Gerrit Vrees, Jo cialiteiten of met diverse zoetigheden
sum, waar volop snoep 'uit grootmoe- Troupee en JaiVan de Werff, door de als suikerbollen.
der!) tijd' lag uitgestald, zoals de beken- verkoop van di'erse artikelen weer wat
de polkabrokken, zuurstokken en geld in kas te k'ijgen voor de komende
Een leuke bijdrage aan de sfeer wawijnballen. Ook kon men een gokje wa- jubileum-uitvo<ring. Het Rode Kruis, ren de diverse optredens op het podigen bij 'Klaveren troef' waar een meter waar onder aniere mevrouw Roosen- um tegenover het postkantoor, zoals
hoge teddyberen te winnen waren.
daal achter de narktkraam stond, ver- van Kwartet Dico van Putten, dat veel
kocht diverse artikeltjes, evenals Ans belangstelling genoot. Niet te vergeten
Boekestein en lia van de Moolen, die Dries Roelvink, Willem Duyn en de
prachtige, dooi haar zelf gemaakte bijdrage van Dick Taylor, terwijl ook
poppen te koop aanbood. "Dat geld ge- De Grassbloasers er op de Grote l
Ook diverse Zandvoorters lieten zich bruik ik weer cm nieuw materiaal te Krocht vrolijk een schepje bovenop dedeze gelegenheid niet ontgaan om weer kopen", aldus Bta van de Moolen, die den, vlak voor het oog van diverse
eens aan de weg te timmeren, vooral best tevreden wis over de belangstel- waaghalzen.
verenigingen. Zo probeerde de Zand- ling van het pulliek.
Vervolg op pagina 3

Verwonderlijk

.1

Vandalen met mast
ZANDVOORT - Zaterdag werd gemeld dat op de boulevard P. Loot een
aantal auto's vernield met een vlaggemast zouden zijn vernield. Ter plaatse
werden drie jongens aangetroffen die
bij het zien van de politie de met hun
gevoerde vlaggemast van 10 meter
lengte weggooiden.
De 24-, 23- en 20 jarige jongen werden
aangehouden en naar het politiebureau overgebracht waarbij bleek dat zij
teveel gedronken hadden. Een onderzoek aan de auto's leverde geen resultaat op. De vlaggemast is in veiligheid
gesteld. Mogelijk is deze van en van de
strandafgangen langs de boulevard P.
Loot. De verdachten werden ter ontnuchtering ingesloten.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

Wat verwonderlijk was in deze zomerse temperaturen wellicht de aanwezigheid van carnavalsvereniging De
Schuimkoppen. Dat deze vereniging
zomers bepaald niet 'slapende' is, bewezen penningmeester Peter Smits en
ceremoniemeester Arie de Lacourt, al
zaten zij wel lekker op hun gemak achter de kraam met grammofoonplaten
en boeken. "Het goeie spul is al weg",
aldus beide heren, die na de eerste
drukte het in de middag wat rustiger
aan konden doen.

••^^n^_n

duidelijk de indruk gekregen, dat
Haarlem verwachtte, dat er sociale woningbouw gepleegd zou worden. Wéthouder Van Caspel ontkende dit echter
ten stelligste. Als bewijs zou moeten
dienen, een verslag van een van de besprekingen tussen beide partijen,
waarin de Haarlems wethouder Coster
aangeeft, niet voor sociale woningbouw in Zandvoort te wiüen betalen en
dus de grond daarvoor niet goedkoper
weg te willen doen.

v.a. 998,ledere avond geopend tot 22.00 uur

Gezellig slenteren met een ijsje in de hand
ZANDVOORT - Voor Zandvoort was het afgelopen zondag
een van de drukste dagen van
dit jaar, al kwam lang niet iedereen voor het strand. De
meeste bezoekers trokken
naar de braderie in het dorp of
naar het circuit. Bij de races
waren meer dan vijftig duizend
kijkers aanwezig, terwijl er volgens een ruwe schatting méér
dan honderdduizend mensen
een bezoekje aan de braderie
brachten. Een groot succes, aldus de organisatoren van dit
evenement.

Verwacht wordt, dat door de vakantiespreiding in september meer toeristen in ons land en dus ook in deze
badplaats zullen vertoeven. Volgens de
afdeling Zandvoort is het dan ook
'gastvriendelijker' als deze gasten tot
01.00 uur op een terrasje kunnen zitten. Vooral als het nog een aangename
temperatuur is.
Indien het verzoek niet wordt ingewilligd, zullen de vakantiegangers in
september om twaalf uur 's avonds van
het terras gestuurd moeten worden.
Een tijdstip, waarmee men in horeca-kringen erg veel moeite heeft, omdat er dan bij mooi weer nog veel mensen buiten willen zitten. Bovendien is
men van mening dat dit beslist niet
méér en zelfs juist minder overlast
geeft dan buiten 'staan', wat na die tijd
nog wél is geoorloofd.
Waarschijnlijk omdat het verzoek
pas vorige week is ingediend, is de
vraag nog met beantwoord.

Gemeenteraad maakt een eind
aan problematiek Clarakliniek

ADVERTENTIE

De jongste kinders van de Hannie Schaftschool waren blijkbaar al snel over de eerste
spanning ,heen. Toen de moeders of vaders
hun dochter of zoon maandagmiddag kwamen ophalen, renden de kinderen hen niet
eens hardlopend tegemoet. Zij hadden de fotograaf in de gaten gekregen en wilden dus eerst
wel even trots poseren.

Foto: Berlott

Jongeren richten grote ravage aan

Het langdurige geschil over het feit
of er wel of geen sociale woningbouw
gepleegd zou worden op dit terrein,
komt niet aan een eind, indien de twee
gemeenten hierover niet met elkaar
om de tafel gaan zitten, zo concludeerde men maandagavond tijdens een extra raadsvergadering.
Het kerkbestuur onderzoekt moVolgens burgemeester Machielsen
menteel of de schade door een of ande- lag het al in de bedoeling, om zijn
re verzekering gedekt wordt. "Wij pro- ambtsgenote te Haarlem te benaderen

IDVOORT - Eindelijk was het dan zover.
Ischooljaar was begonnen, afgelopen
jdag, wat inhield dat de aller kleinsten na
/achten naar school mochten. Sommiingen heel graag en waren heel erg
jsgierig, maar bij anderen kostte het wat
ie en menig traantje om van moeders
p los te komen. Spannend was het in
geval wel.
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RESTAURANT DELICIA VIERT FEEST
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Wij TON EN CARLA LAGAS
zijn reuze in ons sas
Zondag 23 augustus zijn wij
25 jaar getrouwd
en dat heeft ons nog geen dag
berouwd.
Om onze familie, vrienden en
buren te plezieren
willen wij dit graag met jullie
allemaal vieren.
Op zaterdag 22 augustus vanaf 18.00 uur
Burg. v. Alphenstraat 61/37 Zandvoort.

Ter gelegenheid van ons
20-JARIG BESTAAN in oktober a.s.
ONZE JUBILEUM AANBIEDING:
Vers van de grill

1/2 KIP MET FRITES
EN GROENTE
OM MEE TE NEMEN
1/2 KIP

:r -K * -K •:; -K * -K *

4.50

HELE KIP

9.-

OP AL ONZE PANNEKOEKEN GEVEN WIJ 2.~ KORTING
KOFFIE MET GEBAK

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het zie•kenhuis en bij mijn thuiskomst.
.Het is een grote steun voor mij geweest:
-Nogmaals hartelijk bedankt!

3.50

•••••••••l

Esther Kroon
••Üogeweg 22 fl. 11

Hierbij delen wij u mede dat per 1 juli 1987
DROGISTERIJ

DOKTERSBERICHTEN

P. Flieringa
Huisarts
AFWEZIG van 22 aug. tot 7 sept.
Waarneming de huisartsen Drenth en Zwerver.

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

drs. A. v. Kempen de
ZEESTRAAT APOTHEEK
heeft overgedragen aan

Uw adres voor:

Drs. J. W. Neutel

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Zeestraat Apotheek
Zeestraat 71

OOK NAAR MAAT

Tel. 13073

Thorbeckestraat 17
Zandvoort tel. 15847
WIJZIGING SPREEKUREN
per l september als volgt:
dagelijks van 13.00-14.00 uur. Maandag-, woensdag- en
vrijdagavond van 19.00-20.00 uur en volgens afspraak.

ADVERTENTIES

DANSSCHOOL

NIEUWE CLUBS VOOR
BALLROOM EN
LATIN-AMERICAN
SPECIALE CLUBS VOOR PAREN
(elke leeftijd)

INSCHRIJVING
Vrijdagavonds van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Telefoon 02507-16623 of 17082.
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De aanvraag en andere op de aanvraag betrekking hebbende stukken
augustus 1987tot21 september 1987 voor een ieder ter inzage ter gei
tarie, afdeling Algemene Zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort, op werkd;
tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan word
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare
Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. C
bezwaren kunnen tot 21 september 1987 schriftelijk bij het col
ingediend.
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken ter inzage WQ
Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijl
gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengeni
mondeling bezwaren worden ingebracht tijdens een hoorzitting, waarl
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvrj
bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
i

VAN MAAS

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende: degenen,'
hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en de belangh
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest^
gelegenheid worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikkirji

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR

Voorgenomen hinderwetv
(Wet algemene bepalingen m
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op de aanv
vergunning ingevolge de Hinderwet, voor het oprichten en in we
van een cafébedrijf, gelegen aan de Haltestraat 25 te Zandvoc
beschikken.

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)

De ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking hebt
liggen met ingang van 21 augustus 1987 tot 4 september 1987 voo
inzage ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluestraat 2 ti
werkdagen'van 08.30 - 12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelir
kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bi] de Openba
Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 -14.00 uur.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaar hebben ingebracht naar
de aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs
geweest, kunnen tot 4 september 1987 gemotiveerde schriftel
inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoon
niet bekend te maken.

Aanvraag ontheffing verordening be
bodem en c
Een aanvraag is ingekomen van de KennemerGolf & Country Clul
om ontheffing van de Verordening Bescherming Bodem en Grom
Holland ten behoeve van het hebben van sportaccommodaties
voorzieningen ten behoeve van recreatieve doeleinden, met in
daar bij behorende wegen en parkeergelegenheden gelegen a
merweg te Zandvoort.
De aanvraag en andere op de aanvraag betrekking hebbende stukke
augustus 1987 tot 24 september 1987 voor een ieder ter inzage ter g
tarie, afdeling Algemene Zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort, op \
08.30 tot 12.30 uur.

Nü50c
goedkoper
18 x 24 cm 5.75 24 x 30 cm 8.25
30x40 cm 12.75

Nü 1.- goedkoper
Interieurs
gelmieerd,
5 en 10 mm.
geruit
of blanco.
23 nngs

UITVAARTVERZORGER
'Secretaris Bosmanstraat 40'
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

Op 13 juli 1987 is ingekomen een aanvraag van het Hoogheemrai
Rijnland, Breestraat 48 te Leiden om een vergunning ingevolge d
voor het uitbreiden/wijzigen van dé afvalwaterzuiveringsinrichting,
de Kamerlingh Onnesstraat 6 te Zandvoort, kadastraal bekem
Zandvoort, sectie B no. 7418 ged.

Kunststof wissellijsten
met onfspiegeld glas. In
zwart, wit of grijs.
9x13 cm 2.75
10x15 cm 3.75
13x18 cm 4.75

17 nngs

P. J. d'HONT

DE KLUSSENMEESTER

Aangevraagde hinderwetve
(gelet op art. 12 van de Wet algemene bepalingen mil

Onze lage prijzen krijgen
vast de hoogste cijfers.
Kaftpapier,
Smtr.xSO
cm. Dessin
2.25, uni
of dessin

Verleende bouwvergu
Volkstuincomplex Keesomstraat tuinhuisje
Volkstuincomplex Keesomstraat tuinhuisje
vergroten v. d. wonir
Lijsterstraat 11
Kerkstraat 38
veranderen deurkozi
oprichten erfafschek
Vuurboetstraat 14
garage
Zandvoortselaan 329
Kerkstraat 27
deur in achtergevel
kapverdieping
Grote Krocht 18
vernieuwen kozijner
Saxentodeweg 52 t'/m 100
Fazantenstraat 11
dakkapel
dakkapel
Gonst. Huygenstraat 4
Burg. Engelbertsstraat 15 zw
uitbreiding
erfafscheiding
Brederodestraat 15-7
Vondellaan 23
garage

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zi|n g<
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnei
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zan
bus 2, 2040 AA Zandvoort.
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Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Nieuw in Haarlem

6B87
77B87
95B87
92B87
96B87
97B87
109B87
55B87
115B87
99B87
100B87
138B86
31B87
75B87

02507-18225

Ringbanden,
uni of fantasie.
23 nngs

'Aangevraagde bouwvergu
afdak
Zandvoortselaan 169
Kerkplein 2
wijzigen indeling
Zuidlaan
oprichten woning
Kostverlorenstraat 28
wijzigen indeling
Brederodestraat 104
dakkapellen
erfafscheiding
Duinrooslaan 4
aanbouw/uitbreiding
M. v. St. Aldegondestraat 5

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van d
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdag
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burge
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoorde
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worde
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar" van Gedeputeerde State

Studio: Oranjestraat 12
(Afrit naast Dagmarkt) in Zandvoort-C

INLICHTINGEN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

123B87
1 24B87
1 25B87
1 26B87
127B87
1 28B87
1 29B87

provinciaal bestuur

ALBERT VAN LINGEN

Huwelijk
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere [amiliebenchten.
IJ bereikt met deze advertentie 11.000 mensen m
Zandvoort, Bentvpld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts j 25,-. prijzen excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken,
gelet op artikel 24, tweede lid onder c van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat
zij het voornemen hebben om op de aanvragen
van Cindu B.V. te Uithoorn om vergunningen
ingevolge de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder voor het
uitbreiden en wijzigen van haar inrichting,
gelegen aan de Amsteldijk Noord 35 te Uithoorn,
met betrekking tot wijzigingen in bedrijfsonderdeel la (Cindu Chemicals) en bedrijfsonderdeel
Ib (Cindu Diensten), positief te beschikken.
Een exemplaar van de ontwerp-beschikking ligt
met een exemplaar van de aanvraag en andere
daarop betrekking hebbende stukken op werkaagen, gedurende twee weken, vanaf vrijdag,
21 augustus 1987 ter inzage tijdens de
kantooruren
- ten Provinciehuize te Haarlem,
Afdeling Milieuhygiëne, Florapark 5 en
- ten gemeentehuize van Uithoorn,
Afdeling Milieuzaken, Laan van Meerwijk 16 op
werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en op
donderdagmiddagen van 14.00 uur tot 18.00
uur.
Tevens liggen de stukken in de avonduren ter
inzage in het gemeentehuis (uitsluitend na telefonische afspraak: 02975-43111).
Gedurende twee weken, gerekend vanaf bovenvermelde datum kunnen de'aanvrager, alsmede
degenen die schriftelijk en/of mondeling
bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van
de bovengenoemde aanvraag en een ieder die
aantoont, dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, schriftelijke bezwaren inbrengen tegen de ontwerp-beschikking. Het bezwaarschrift
dient te worden gericht aan: Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD
HAARLEM.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan
tevens verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient
tegelijkertijd met het bezwaarschrift te worden
ingediend.

2042 LB Zandvoort

f DIERENARTS DEKKER

BEKENDMAKING

Metalen boekensteun
m wit of zwart.

l

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot laatstgenoemde datum sch
college worden ingediend.
Degenen, die tijdig schriftelijk bezwaren hebben ingediend, zowel als
ontheffing heeft verzocht, worden, indien zij daartoe de wens te kenr
burgemeester en wethouders gehoord ineen door of vanwege hun co
openbare hoorzitting.
Zandvoort, 20 augustus 1987

Pak met 5 schriften
aSOblz.gelimeerd.

ECHT DEENS... JE PRO!

375

DANSK
BR0D ER
UEKKERT!

Kunststof ordner,
A4 formaat.
Wit, zwart, blauw of rood.

Schoolagenda met div. pop- en sportfoto's

Pak met
10 schriften
a 80 blz. gelmieerd.

Vrijdag en zaterdag
Bollekage per pur
Vanaf dinsdag

Lederen
schooltas
met 3 binnen
en 2 voor- vakken.
52.50

450

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW

Bienenstich
Echte Bakker Ba
Hogeweg 28

NÜ

REORGANISATIE

OPRUIMING

1

Nu Tientjes voordeel
Kom nu kijken en
passen bij

HERMAN HARMS

. Shne hizz j
Grote Krocht 22 - Zandvoort

Analoog/digitaal horloge
met alarm,
stopwatch Ö
en uursignaal.^
57.50

Lederen
rugzak.
Gemaakt
van soepel leer.
Schoudernem
met vilt.
67.50
NU

57?°

Tube, l meter, m wit of grijs.
IndlSWTL-buis. 52.50

NU

4475
NU1
Aanbiedingen geldig t/m 5 sepl'87

Voor opbaring in uitvaartcen
voor verzorging van uitvaar
uitvaartverzorc
kennemerland

HEMA

tel. 02507-'

.Echt Waar VoorJe Geld.

D^G EN NACHT VI
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2e Brinkman verlaat Zandvoortse gereformeerden

Waaghalzen op braderie

was alleen een 'maar'.
ge in de oecumene en het verrichten
van wetenschappelijk onderzoek ten
behoeve van de oecumenische contacten tussen de kerken in Nederland en
daarbuiten, trok hem wel aan, evenals
de daarmee verband houdende samenwerking met de Wereldraad van Kerken in Geneve.
Er was alleen een „maar": hoe vertel
ik het mijn vrouw? Mevrouw Brinkman-Dorr, doctorandus in de pedagogiek en als onderwijsbegeleidster
werkzaam bij de schoolbegeleidingsdienst in Abcoude, Breukelen en Vleuten, is namelijk aan Zandvoort verknocht geraakt, ook aan de riante pastorie, aan de Oranje Nassauschool en
aan T.O.Z. Een tweede „maar" was:
hoe vertellen we het de kerkeraad? Een
prettige bijkomstigheid was dat Drs. L.
den Hartog uit IJsselmuiden het beroep naar Zandvoort heeft aanvaard,
,zodat men niet geconfronteerd wordt
met problemen rond een lange vacature. En zo gebeurde het dat Dr. Brinkamn per l januari jl. drie dagen in de
week in Utrecht ging werken en met
ingang van l mei full-time.

)ORT - In de pastoiereformeerde Kerk
in het teken van de
zijnde verhuizing
It, maar toch neemt
aan ruimschoots de
i het een en ander te
ver zijn besluit de
3 verlaten, zijn nieung en de hoogtepunrier Zandvoortse jan 1983 de Commissie van
ch financieel slechts een
iikant kon veroorloven,
Ie opvolger van Ds. van
id met zijn werk aan de
ng van de Vrije Universidam niet hele dagen be;. Het werd allemaal bij, geregeld. Dr. Brinkman
g houden met het pastoen en de interkerkelijke
heer W. Ingersen werd
. A. van Arkel verleende
and in het pastoraat en
js nam de catechisanten
'ning.

Natuur

emaal voortreffelijk tot' twee geleden de M.O. Ajlogie aan de Vrije Unigd werd door de M.O. Birdoor Dr. Brinkman te
net niet minder dan drie:nten voor wie hij op het
;en
de docent maar ook
r
as. Op zichzelf was dat
, maar zijn taak werd
selomvattend.
l aan de universiteit viel
ogtijdagen voor de kerk,
i komen er eigenlijk niet
Toen hij dan ook benar een functie bij het Inte[nstituut voor Missiolosnica in Utrecht was dat
>ver na te denken. Zijn
lak, het geven van colle-

Niet alleen zijn echtgenote neemt
goede herinneringen aan Zandvoort
mee naar De Bilt, ook de predikant
zelf. Mede door duinopzichter J. Kooij
kreeg hij oog voor de natuur, en diens
opmerkingen wanneer ze samen door
de duinen liepen inspireerden hem
meermalen tot een preek. Aan de grilligheid van de natuur moest hij ook
vaak denken tijdens diensten in Nieuw
Unicum, die de scheidende pastor ziet
als een wezenlijk onderdeel van zijn
predikantschap. „Als je daar niets hebt
te zeggen dan heb je nergens iets te
zeggen." Met waardering memoreert
Dr. Brinkman de steun van pastoraal
werkster Maria van Dooremaal, aan
wier inzet het te danken is dat de betrokkenheid van de bewoners bij de
vieringen in Nieuw Unicum groter is
geworden.
Er valt nog een naam van iemand die

• Vervolg van pagina l
De waaghalzen konden zich uitleven
op de wilde 'stier', die in een tent op de
Grote Krocht zijn dolle rondjes draaide. De Zandvoortse politie waagde een
poging in het zadel te blijven, evenals
leden van het Mannenkoor en toneelvereniging Wim Hildering, daarbij aangespoord door speaker Bram Stijnen.
Maar elk moest uiteindelijk in het mechanische beest zijn meerdere erkennen en belandde bleekjes met een boog
op het luchtmatras. Dit bepaald niet
zonder leedvermaak van de vele enthousiaste toeschouwers.

zijn taak in Zandvoort aanmerkelijk
heeft verlicht, die van mevrouw D.
Hoekema-Hollestelle. Acht jaar is zij
scriba geweest, in welke periode zij
twee predikantswisselingen heeft meegemaakt. Volgende maand zet ook zij
een punt achter haar werkzaamheden
voor de gereformeerde kerk, maar als
part-time medewerkster bij de radiokerk in Bloemendaal blijft ze op kerkelijk terrein actief.
Dat het huishouden en de opvang
van Maries, Karien en Willem tijdens
de afwezigheid van de vrouw des huizes op rolletjes liep is te danken aan
Lizzy Ritman, voor wie de pastorie
vrtrouwd terrein is. Ze werd er geboren
als dochter van Ds. Waaning en in haar
vroegere kamer slaapt nu de jongste
Brinkman.

De juryleden Henny Hildering (tijdwaarneming), Bertus Balledux (sportiviteit) en Pieter Joustra (originaliteit)
kweten zich goed van hun taak. Van de
vierenvijftig durf-als, die na een stop
op de inschrijving mochten deelnemen, wezen zij uiteindelijk bij de dames Eugenie van Soest aan als winnares. Vanwege de langste tijd, maar ook
op het punt van originaliteit, waarop
de Zandvoortse, gestoken in indianentooi, dik had gewonnen. Voor haar was
het reisje naar Parijs, evenals voor Arnold Bluijs van het Zandvoorts Mannenkoor, die van de heren de stier het
best de baas kon.

Bach
Ondanks zijn veel omvattende taak
is Dr. Brinkman altijd in geweest voor
iets aparts. Want dat kan men toch wel
zeggen van „Een vesper rondom Bach"
op Palmzonda.g 1986 in een gemeenschappelijke gereformeerde/hervormde dienst, waar door T.O.Z. koralen uit
de Mattheus en Johannes Passion ten
gehore werden gebracht, Ds. Van Leeuwen de schriftlezing deed en hijzelf
twee korte overdenkingen hield onder
de titel „Bach heeft veel aan God te
danken" en „God heeft veel aan Bach
te danken". Dr. Brinkman bewaart
goede herinneringen aan dit muzikale,
hoogtepunt maar ook aan de interkerkelijke diensten die twee maal per jaar
werden gehouden en die door heel kerkelijk Zandvoort werden bijgewoond.
En niet te vergeten de „schoolzondagen", waarbij de kerken altijd vol waren. Op zo'n schoolzondag werd ingehaakt op een daaraanvoorafgegane excursie .van leerlingen van de Beatrixen de' Oranje Nassauschool pp een
doordeweekse dag. Het initiatief was
afkomstig van de pastores en het was
een leuke manier om de jeugd met de
kerk kennis te laten maken. Het ge-

Dit 'Bull-riding' werd een van de
hoogtepunten, hoewel ook de vele andere attracties voor het nodige vermaak zorgden. Zo volgden de kinderen
bijvoorbeeld met spanning de avonturen in de poppenkast, of waren zij niet
weg te krijgen bij de marmottenbaan.

• Wij hebben in Zandvoort een hele fijne tijd gehad, verklaart de familie
Brinkman.
Foto: Beriott
bouw was verwarmd, de kosten had'
het avondmaalzilver tevoorschijn gehaald en gepoetst. Ook de organist was
present, er werd een verhaal verteld en
er werd getrouwd waarbij twee willekeurige leerlingen fungeerden als
bruid en bruidegom. Het was voor de
kinderen een belevenis, ook de ontdekking dat een dominee een gewoon
mens is en dat hij begrijpelijke taal
spreek.t
„We hebben in Zandvoort een hele

fijne tijd gehad" zegt Dr. Brinkman,
die tot slot de uitstekende samenwerking de Lokale Raad van Kerken naar
voren brengt. Op zondagmorgen 6 september zal hij voor het laatste de kansel betreden, maar daar hij zijn titel en
rechten van predikant behoudt zal hij
hier in de toekosmt heus nog wel eens
te beluisteren zijn. „Maar voorlopig
niet. Ik wil mijn opvolger niet voor de
voeten lopen!"
C. E. Kraan Meeth

Voor 'elk wat wils' pp feestelijke
fancy fair in Huis in de Duinen
Huis in de Duinen wordt volgende week zaterdag veel drukte

VS UIT DE

VERENIGINGEN

in Van Nu
Vrouwen Van Nu heeft
nde zaterdag, 22 augus.apje naar het Belgische
aniseerd. Door een plaatvordt hier een en ander
itige oude stadje verteld.
ils gebruikelijk in augusionateurs van harte weideze excursie, wordt de

dag feestelijk met een diner besloten.
De kosten voor deze dag bedragen
ƒ44,50 p.p. inclusief.
Vertrek 's morgens om 08.00 uur vanaf
het Gemeenschapshuis.
Volgende week donderdag, 27 augustus, blijven de Vrouwen Van Nu
dichter bij huis, als in strandpaviljoen
Trefpunt een spelmiddag wordt gehouden. Hopelijk wordt het extra genieten met mooi weer. Aanvang 14.00
uur.

meubelen, te koop aangeboden,
ZANDVOORT - Bewoners zoals
terwijl achter het hoofdgebouw, bij de
en personeel van Huis in de ' kinderboerderij,
een straatje met
Duinen zijn momenteel en- kraampjes wordt ingericht. Particuthpusiast bezig met de voorbe- lieren kunnen hier een kraampje huen om hun spulletjes aan de man
reidingen van de fancy fair, ren
te brengen, zodat er, samen met de
die hier volgende week zater- bijdragen
van de bewoners van Huis
dag, 29 augustus, wordt ge- in de Duinen, heel wat te zien en te
houden. Met zowel jong als oud koop zal zijn. Een uitgelezen kans voor
de liefhebbers van oude
wordt rekening gehouden, bijvoorbeeld
schoenen, tassen of servieswant er komen diverse spelle- hoedjes,
goed om hun collectie uit te breiden.
tjes en kraampjes met zeer ver- Daarnaast kan men in de hal van het
schillende koopwaar. Muziek- gebouw terecht voor tal van zelfgeband Excelsior uit Heemstede maakte artikelen van de hobbyisten,
zorgt voor een extra feestelijk de handwerkclub en het Rode Kruis.
Aan het vertier zal het tiental spelletintje aan het geheel.
Uiteraard is iedereen van harte weikom op deze fancy fair, die 's middags
van 10.00 tot 17.00 uur wordt gehouden. Menigeen zal er ook wel iets van
zijn gading kunnen vinden. Zo worden
voor de hoofdingang grotere stukken,

'KENDDENSTEN
23 augustus
VPRAKTIJK

19507.
lüme

VPRAKTIJK G.J.J. Mol
lekoper:

istdoende

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge-

NIEUW Spreekuur

arts:

tel

de komende zomermaanden niet rij
den. Zo ook niet voor de boodschap
pen-functie.
STORINGSDIENST
tel. 17641.

GASBEDRIJF

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.

tjes van de mini-kermis zeker bijdragen. Zo wordt er bijvoorbeeld een stokvangspel georganiseerd, een visspel,
een dartspel en kruisboogschieten.
Daarnaast is er onder andere een kegelbaan, een grote sjoelbak, een rad
van avontuur en als klap op de vuurpijl een 'kop van jut', waarop ieder zijn
krachten eens kan uitproberen. Er
zijn leuke prijsjes te winnen, beschikbaar gesteld door vervoersbedrijf NZH
en diverse Zandvoortse ondernemers.
Ook aan de inwendige mens is gedacht. Voor een drankje en om even
uit te rusten wordt een terrasje ingericht, terwijl er ook allerlei hapjes te
krijgen zijn, zoals sateh, tosti's, haring
en ijsjes. De koks hebben beloofd voor
deze lekkernijen zorg te dragen. Mocht
het eventueel regenen, dan vindt een
en ander binnen plaats.

Tussen 10.00 en 12.00 uur zal pok de
muziekband Excelsior aanwezig zijn,
om met haar muziek een extra feestelijk tintje aan het geheel te geven. Bijzonder hierbij is, dat de Heemsteedse
muzikanten zich voor het eerst in hun
nieuwe uniformen zullen presenteren.

Ontspanning
De opbrengst van de fancy fair is
bedoeld om Huis in de Duinen wat
meer financiële armslag te geven voor
het organiseren van ontspanningsmiddagen en -avonden voor de bewoners. Deze aanvulling is bijzonder weikom, gezien de voortdurende bezuinigingen van het Rijk, waaronder uiteraard ook de bejaarden te lijden hebben. Ontspanning is een van de
punten waarin het snoeien van de
overheidsuitgaven het eerst te merken
is.

NVH:

ZANDVOORT - De badplaats maakte dinsdag wel een zeer
bijzondere gebeurtenis mee, toen een toeriste op een bovenverdieping van La Bergerie beviel van een blakende zoon.
Misschien wel de eerste kleine toerist die in Zandvoort zelf is
geboren.
Het echtpaar, dat in deze badplaats een paar dagen vakantie
doorbrengt, zat dinsdag tegen het
eind van de middag rustig op het
terras van het restaurant in de
Haltestraat, toen de hoogzwangere vrouw plots onwel werd. Het
bleek dat zij sterke weeën kreeg.
Omdat het kind op komst leek,
werd de vrouw vlug naar een bovenverdieping van het etablissement gebracht.

KERKDIENSTEN

dvoorts
iuwsblad

Weekend 22/23 augustus
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Ds. J.A van Leeuwen
Kindernevendienst en crèche

euwsblad voor Zandvoort,
denhout Verschijnt op
jave Weekmedia BV
Hollander Hoofdredacteur-

GEREFORMEERDE KERK,

uisplein
el 02507 -

Zondag 10.00 uur: Dr. G. Manenschijn, Amstelveen, viering H.A.
Kindernevendienst en crèche

september, met iedere veertien dagen
een samenkomst op maandag 15.00
uur, tel: 14878
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

5

O AA

d

u,
n 14-16
11 u,
2 en 13-17 u, vrijdag 9-12 u
koop: Dorpsstraat 8.
'977-28411 Postadres
30 AG Aalsmeer
l Lodewegen
es tel 020 - 562 6271 Telex
30 PCADV
'uisplein 12. Zandvoort. tel
ostadres postbus 26, 2040

NEDERLANDSE
BOND

PROTESTANTEN-

Zondag: Bezoek aan de Quakers in
Utrecht, geen dienst in de Brugstraat
ROOMSKATHOLIEKE KERK

STAND

Periode:

11-17 augustus 1987

Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor, cel.: F. Meijer

Ondertrouwd:

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,

Driessen, Jacob en Groenewoud, Johanna Geertruida Martha

i: vrijdag 9-12 u tel 02507 -

Haarlem
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J.
Overduin
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overduin
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bidstond

Uwsblad is opgericht m

NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

* Redactiechef Dick Piet
rijzen: / 11,50 per kwartaal, /
'r, ƒ 39,95 per jaar Voor
slden andere tarieven Losse

B[J^QERLIJKE

GEMEEN-

In de maand augustus zijn er geen
bijeenkomsten. Deze starten weer in

Kuijpers Wentink, Bart en Sanderson, Kirsten Anna Maria
Gehuwd:

Geboren:

Sjors Cornelis Johannes, zoon van :
Van Dam, Johannes Maria en Van der
Lem, Antoinetta E.M.
Overleden:

Dammers, Hendrik Frederik, oud 79
jaar
Linders, Cornelis, oud 90 jaar
Keur, Hendrik, oud 87 jaar

De verdere ontwikkelingen
volgden elkaar zo snel op, dat de
inmiddels gewaarschuwde dokter
alleen nog kon bevestigen, dat het
inderdaad een jongetje was, dat
exact om 18.00 uur het levenslicht
had aanschouwd.
Moeder en zoon zijn overgebracht naar een ziekenhuis in
Haarlem en maken het uitstekend.

Geanimeerde sfeer bij
openlucht vismaaltijd
ZANDVOORT - Opnieuw
zat het weer niet helemaal mee
tijdens de tweede openlucht
vismaaltijd op het Gasthuisplein, die afgelopen dinsdag
werd gehouden. Maar het aantal deelnemers was dit keer enkele tientallen groter.

"Maar daarnaast is één van de belangrijkste punten van de fancy fair,
De lucht betrok dinsdagmiddag
dat het een hele gezellige dag wordt,
voor de bezoekers, maar vooral ook steeds meer, waardoor het zonnetje
voor de bewoners", aldus Willy Brand, uiteindelijk geheel verdween. Maar
activiteitenbegeleidster in Huis in de een dreigende lucht als enkele weken
Duinen. Zij is nauw betrokken bij de geleden, bleef uit. Waarschijnlijk
organisatie. "Het lijkt mij heel erg leuk durfden daarom deze keer meer liefals het een levendig dagje wordt, met hebbers van dit traditionele eveneveel bezoekers, waarbij de bewoners ment het aan, om voor de maaltijd
bijvoorbeeld ook oude bekenden uit plaats te nemen aan een van de grote
het dorp kunnen ontmoeten". Zij tafels. Men was er al vlot bij, want zelfs
hoopt dan ook op een grote opkomst. vóór de viswagen, die de maaltijden
Gezien het aantrekkelijke aanbod aan zou verzorgen, was gearriveerd, was
activiteiten valt deze ook wel te ver- een groot aantal van de stoelen reeds
bezet.
wachten.

Men werd ondertussen onthaald op
de welluidende klanken van een enthousiast Country and Western bandje. De organisatoren hadden dit aangetrokken, omdat men wat meer variatie in het muziekaanbod wil brengen. Onder het genot van een glaasje
wijn wachtte men rustig op zijn maaltijd, die als vanouds weer werd geserveerd door de dames van folklorevereniging De Wurf.
In totaal namen ongeveer honderdvijfendertig mensen deel aan het evenement, merendeels Zandvoorters.
Wel merkt men dat er steeds meer animo voor komt, vooral ook onder de
jaarlijks terugkerende
badgasten.
Vandaar dat de vismaaltijd dit jaar
voor het eerst twee keer werd gehouden, aldus Wim Kok, een van de organisatoren. Het aantal deelnemers dit
keer stemde beslist niet tot ontevredenheid, al bleef het onder het aantal
waarop men had gehoopt. Maar dat
lag waarschijnlijk aan het ontbreken
van het zonnetje. De sfeer was dinsdag
in ieder geval zeer geanimeerd en bleef
dat ook tot aan het eind toe.
Volgend jaar hoopt men wat beter
aan de weg te timmeren met dit folkloristische gebeuren, door ook op landelijk niveau meer reclame te maken.

VVV protesteert
tegen entreegeld
braderie circuit

't

Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur. In augustus geen spreekuur.

ZANDVOORT - Het uitstapje dat het Vrouwenkoor
vorige week woensdag naar de
Efteling zou maken, is niet
doorgegaan. Hoewel aanvankelijk ruim veertig leden graag
mee wilden, waren de meesten
uiteindelijk toch verhinderd.

Kleine 'toerist' aanschouwt
in Zandvoort het levenslicht

L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR

Vrouwenkoor niet
naar de Efteling

De animo voor het reisje was aanvankelijk groot, zo bleek enige tijd geleden. Maar door vakantie en drukke
werkzaamheden kon lang niet iedereen mee, zodat er maar dertien liefhebbers overbleven. Helaas voor hen
Voor Leo Bonkerk en Rob Bouman, was dit aantal te klein om de trip door
die beide een groot deel van de organi- te laten gaan, in verband met de kossatie op zich hadden genomen en daar- ten voor de bus.

Ichtingen omtrent de
sten worden verstrekt
innummers van de huls- weg.
rson, tel. 12058, Drenth,
BRANDWEER: tel. 12000.
. 12181 en Zwerver, tel.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA) KENNEMER- CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
Hiervoor de eigen tand- LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. SchrifteTAXI: tel. 12600.
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Zeestraat Apotheek, A.
DIENSTENCENTRUM: Koninginnetel. 13073
weg l, Zandvoort. Spreekuur op WETSWINKEL: Gemeenschapshuis

EGING: Voor informa- maandag en donderdag van 1.30 tot
mstdoende wijkverpleeg- 3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na
telefonische
afspraak. Tel:
313233.
02507-19393
IDIGE: Mevrouw Tine BELBUS:
Kochstraat 6A, Zand- Omdat de sociaal-culturele activitei07-14437, bgg: 023-313233. ten in verband met het zomerseizoen
tijdelijk gestopt zijn, zal ook de belbus
S: Mevrouw Dekker,
aat 17 te Zandvoort, tel.

voor dan ook uitbundig in de bloemetjes werden gezet, was het een teken
dat de braderie zeer geslaagd was. "Het
is een geweldige happening geworden",
aldus Bonkerk, "maar ook dankzij de
politie, Publieke Werken, het Rode
Kruis en alle anderen die hun medewerking hebben verleend. Het was
ronduit een voortreffelijk evenement,
• ondanks de strubbelingen die wij vooraf met de gemeente hebben gehad. Een
toeristische attractie van de eerste
orde, zonder één enkele wanklank. Wij
hopen dan ook dat wij dit voor 1988
opnieuw zo kunnen organiseren", besluit hij tevreden.

Agent Soekhai nam afscheid.

Vleeshouwers werd erelid.

H.A.R. Hendriks beëdigd als agent

Veranderingen bij reservepolitie
ZANDVOORT - Tijdens een
informele bijeenkomst in het
Pesthuis op het circuit werden
zaterdagavond enkele leden
van het reserve politiekorps
bevorderd en namen anderen,
na een aantal jaren trouwe
dienst, afscheid. De voorzitter
van de Vereniging Reservepolitie, Theo van Koningsbruggen,
drong er deze avond bij korpschef Menkhorst, sinds kort
commissaris, en burgemeester
Machielsen op aan, te zoeken
naar een nieuw onderkomen
voor de vereniging.
Menkhorst nam namens het reserve
politiekorps afscheid van Jan Vleeshouwers, die vele ontwikkelingen heeft
meegemaakt, maar in verband met zijn
zestig-jarige leeftijd het korps na tweeëntwintig jaar trouwe dienst verlaat.
Theo van Koningsbruggen sprak de
wens uit, dat Vleeshouwers bij het
korps betrokken zou blijven en benoemde hem dan ook tot ere-lid. Daarnaast ontving Vleeshouwers uit handen van inspecteur Schaap een schild
als aandenken.
Zo ook agent A.S.R. Soekhai, die af-

scheid nam vanwege zijn verhuizing
naar Den Haag. "Als men ons daar om
inlichtingen vraagt, zullen wij u van
harte aanbevelen", aldus korpschef
Menkhorst, nadat hij had vernomen
dat Soekhai zich ook in Den Haag bij
de reserve politie zou aanmelden.

door de overheid wordt overgenomen,
zal de reservepolitie mogelijk veranderen in een korps 'vrijwilligers'. Deze
kunnen wél betaald worden, terwijl de
reservisten slechts een vergoeding krijgen. Uiteraard is het uiteindelijke doel
bezuiniging op de politiekosten, wat
verwezenlijkt zou kunnen worden
In verband met het behalen van het door beroepskrachten in te leveren.
diploma 'geoefend man' werd H.A.R. Deze leemte moet dan opgevuld worHendriks beëidigd als agent. Ook me- den door vrijwilligers.
vrouw H.G. Zijp-Oxener kwam hiervoor in aanmerking, maar zij was vanVolgens Menkhorst functioneren de
wege vakantie afwezig.
huidige reservisten in Zandvoort min
of meer al als 'vrijwilligers'. "De verteBevorderd tot hoofdagent werden genwoordigers van het ministerie zouD.J. de Ruiter, D.G.B, van Zon en D. den hier eens moeten komen kijken,
Klinkhamer, die alle drie uit handen dan kunnen zij een schoolvoorbeeld
van burgemeester een oorkonde moch- zien van hoe een vrijwilligerskorps zou
ten ontvangen, vanwege tien jaar trou- moeten functioneren". Hij sprak de
we dienst. Al behoorlijk wat langer lid hoop uit, dat eventuele toekomstige
van de reservisten is E. Hakhoff, die ontwikkelingen niet ten koste van het
een oorkonde kreeg voor vijfentwintig beroepskorps zullen gaan.
jaar trouwe dienst.
Theo van Koningsbruggen herinnerTussen de bedrijven door wees de aan de reconstructieplannen voor
Menkhorst erop, dat de Zandvoortse het circuit, waardoor het Posthuis
politie het reservekorps moeilijk zou waarschijnlijk zal verdwijnen en de
kunnen missen. De reservepolitie had vereniging haar onderkomen kwijt zou
oorspronkelijk in Nederland de forme- kunnen raken. Hij drong er dan ook bij
le taak om op te treden tijdens rampen, Menkhorst en Machielsen op aan, zich
maar is volgens hem in de loop der in te spannen voor een vervangende
jaren steeds meer een ondersteuning ruimte.
van het beroepskorps geworden.
Vervolgens werd de avond, waarop
ook de echtgenotes aanwezig waren, op
Indien een aantal voorstellen van de gezellige wijze voortgezet met een barlandelijke Werkgroep Politie Budget becue.

ZANDVOORT - De Zandvoortse WV heeft bij het bureau Van Schaijk haar beklag
gedaan over het berekenen
van entreegeld voor de braderie die begin juli op het circuit
werd gehouden. Zij spreekt
daarbij de wens uit dat er bij
een eventuele herhaling van
dit evenement duidelijkheid
zal zijn voor alle betrokkenen.
Voor veel bezoekers, maar ook voor
de meeste deelnemers aan de braderie
was het een verrassing dat entreegeld
betaald moest worden aan de ingang
van het circuit. Vooral degenen die,
vaak van verre gekomen vanwege de
gunstige vooruitzichten op een druk
bezocht evenement, een kraam hadden gehuurd, waren veelal zeer teleurgesteld hierover. Vooral omdat de belangstelling van de zijde van het publiek danig tegenviel, al kon dit gedeeltelijk ook aan het stralende weer te
wijten zijn.
Veel verkopers en bezoekers voelden
zich 'genomen'. Voor de Zandvoortse
WV was dit aanleiding om te protesteren tegen deze gang van zaken, al
kon men dat pas achteraf doen. Orga
nisatiebureau Van Schaijk suggereer
de daarop dat Circuit Zandvoort zelf
de onjuiste informatie verschaft zou
hebben, waaruit moest blijken dat
men gratis toegang had. Volgens de
WV blijkt echter dat dit echter ni£t
het geval was en dat er zich ook vorig
jaar al problemen hebben voorgedaah
De stichting 'betreurt' deze gang van
zaken en pleit dan ook voor volledige
duidelijkheid bij een eventuele herhaling van dit evenement.
!
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GROTE FOTO
VOOREEN
KLEINE PRIJS!

Katoenen damesslips
in diverse kleuren
Mt 34/36 t/m 46/48
325

Luxe toiletzeep m
3 stuks verpakking 175

Naadloze beha m o a.
wit, rose en aqua.
Mt 70 80 AA/A, 70 85B
en75-85C775

NU 2 STUKS

NU 3 STUKS

s

13?

82°

NU

T/m 29 augustus '87
drukken wij uw kleurenfoto's af op 10x137
10x15 cm
75 c

65<
NU 50c
NU

Of op 10x10 cm.
65 c

Email kookpannen m
wit/grijs of bruin/beige.
Voor electrisch koken of
op gas

16 cm 0.28.75
18 cm 0. 31.75
20 cm 0.34.75

5.GOEDKOPER
NU

Rode aluminium pannen
met anti-aanbaklaag.
Steelpan 14 cm 0 of eierpan 16 cm 0.

PVC douchegordijn.
Uni: 120x200 cm.
8.75
. 1771;

Koekepan 24 cm 0.
7.75

180x200 cm.
14.75

Hapjespan met deksel
24 cm 0.
- _ __
1775
5

NülSÏ

NU l r*

Met dessin: 180x200
cm.
rf
ATC
1775

NÜl4?5

Pol /katoenen poloshirt
met lange mouw. In wit,
mint en lavendel. Mt. 3846 24.75

Uni pol./katoenen overhenid m de maten 37/
38-43/44. Kleuren-wit,
grijs, beige, bleu en mint.

1675

Nü 1075

Il/m29aug) A£|B

Tennissokken met strepen of T-vignet. Katoen/
polyamide/acryl. Mt. 3546.4.25 en 5.75 4

NÜl"

GOEDKOPER

Aanbiedingen geldig t/m 22aug

*""' •" ••-•- -^

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Hypotheek- en
Assurantiekantoor
Heringa
Tel.: 023-246666

M

Lid NVM;

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

NIEUW

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Raadpleeg ons voor een onafhankelijk advies
voor u een huis gaat kopen. Wij maken een
geheel vrijblijvende berekening voor u (ook bij
u thuis). Ook voor al uw verzekeringen.

De grote en moderne balletstudio in
Zandvoort start per l september a.s.
het nieuwe seizoen voor

KLASSIEK EN
JAZZBALLET
AEROBIC
Alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.
Lessen voor beginners en
gevorderden van alle leeftijden.
Speciale vak-vooropleiding voor
getalenteerde leerlingen.
Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch: 02507-14677 of
18981.
Aanmeldingen in de studio
maandag t/m donderdag 19.00 tot
21.00 uur.
Zaterdagmiddag 12.00 tot 16.00
uur.

Balletstudio 118
Conny Lodewijk
Start per september
nieuwe cursussen.
Klassiek - Jazzballet Kinderdisco
Pré ballet v.a. 4 jaar.
NIEUW:
Conditioning voor
huisvrouwen op
hedendaagse muziek,
buikspieroefening,
lichaamshouding etc. etc.
onder professionele
begeleiding.
Bel voor info 17789 b.g.g. 12598.
Studio adres: Corn Slegersstraat 2
Zandvoort.

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"

Fa. Gansner & Co.

Oranjestraat 12
(afrit naast de dagmarkt)
ZANDVOORT

Etna - Faber - Benraad gashaarden

i* *

£

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Nieuw geopend
de exclusieve

&
v.

leerboetiek
Zijlweg 59, Haarlem,
tel. 023-320015.

Huid en Haar

biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Complete
schoonheidsbehandeling

40,-

gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel. 02507 - 1 30 77
Lorentzstraat 158 -Zandvoort

rl

45,-

pakhuis te Umuiden
(vlakbij het strand).
Tevens bergruimtes groot 28 m2 en
68 kub inhoud.
Ook een afgesloten opslagterrein ±
1300 m2.
De Waard B.V.
Tel. 02510-27670.

\

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

VEKiaiC

-Echt Waar VoorJe Geld J

ballet studio marijke

VERBOUWEN??

OPRUIMING
BALLETKLEDING

F. M. SCHILD

Oranjestraat 12

Alles voor de halve prijs.
Zaterdagmiddag 22 augustus

van 12.00 tot 16.00 uur.

Aannemersbedrijf

verzorgt al uw verbou
derhoud. Ook Casco. '
o.a. kozijnen en ramen
speciale tochtprofielen

zowel in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!

Gevraagd

VERKOOPSTERS
CASSIERES

tuinbanke
van echt teakhou
Dit harde hout is stert
zaam. Teak kan zelf
omstandigheden voo
staan, ook zonder ei
Verkrijgbaar van 120

in gezellige
supermarkt.
Inl. Hr. L. Bouwens,
_ tel. 14361.
Langs komen mag natuurlijk ook
Celsiusstraat 192, Zandvoort.

tabernal sinds
Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. l
(ruime parkeergelegenheid - 's maai

UITNODIGING
voor

Een avond gratis naar de paardenkoei
Een gezellige avond uit...
Een avond naar de koersen betekent een avond vol sport en sp
in een gezellige omgeving. Zo is er een restaurant, een barbec
diverse buffetten enz.

Gaat u mee...
a.s. dinsdag 25 augustus vertrekken vanuit het Ladbroke wedk
te Zandvoort speciale bussen die u naar de koersbaan in Hilve
brengen.

Fa.
Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplem 12, Zandvoort

U krijgt van ons...

Sig. Mag.

Lissenberg,
Fa. Veldwijk,

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Haltestr. 9, Zandvoort

Kerkstraat 31, Zandvoort
Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

alWaup on<? jump aheacl

zanclv/oort
De nieuwe succesvolle
collectie jacks seizoen
1987/1988 zijn voorradig!
Voor na het surfen, zeilen,
school en vrije tijd.
Vanaf
Tw'

HEMA

FULL-TIME/PART-TIME

Te huur aangeboden

Zandvoorts Nieuwsblad
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,

c
K<

en

n
Molenaar

Nieuw
Coupe
soleil op
oliebasis

Dinsdags gesloten
PASSAGE 20 Tel. 02507-16309

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

Hondenkapsalon „

schoo

NU

Telefoon 023-360929

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Blikopener m wit of grijs.
725

199,-.

44 Zandvoort
Tel. 18600

EYE CARE
SPECIALE COSMETICA
voor
gevoelige ogen en voor
contactlensdraagsters
verkrijgbaar bij:
VORK-ORTIEK B. V.
BRILLEN, OOGMETING & CONTACTLENZEN

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel.:020-233295

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel.:02507-12174

*
*
*
*

gratis vervoer van en naar de baan
gratis entree
gereserveerde zitplaats met uitzicht over de hele baan
een spelbon t.w.v. ƒ 5,- om een winnaar te spelen in de eei
tweede koers
* alle informatie over de koersen
* een verrassing op de terugreis...

Wat moet u doen...
Ga nu even langs het wedkantoor, Kerkstraat 8 Zandvoort, en s
in. Dit kan tot en met zondag. Haast u, we hebben slechts 200 pi
beschikbaar.

^ LADBROKE
Tofaffsafor
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idvoorters vooraan
REM-eiland race
VOORT - Het inmiditioneel geworden zeilnt van de Watersportig Zandvoort „het zoe Ronde REM-eiland"
an bijna niet anders,
ecte watersportdag geMede door de assisn de ZRB, de reddingsNoordwijk,
de
en de PTT verliep de
d op zee in prima vaarten verschenen aan de start
n direct pptornen tegen de
dkracht vijf a zes. Voor een
as dat te veel en de stevige
ierp hem met schade terug,
haalden 35 van de gestarte
nish.
tineerde zeilers hadden er
en met grote snelheid werd
oordwijk gekoerst. Vandaar
hting REM-eiland, waar op
londerd meter het eiland
om een boei gerond moest
e sterke stroming en wind
; ronden van het eiland te
Na de boei opnieuw richting

Noordwijk en dan met grote snelheid
langs de kust naar Zandvoort.
Zoals vermeld ging het erg snel en
met een tijd van 2 uur 25 minuten en 10
seconden waren Maarten Deutekom
en Jeroen Koolhaas met de Hurrycane
de snelste. Na berekening van de handicap betekende dat een vierde plaats
in het overallklassement. Dat werd gewonnen door de gebroeders Clarijs uit
Amsterdam met Hoby 16, vóór de
Zandvoortse combinatie Rene Bos en
Rogier Staal met de Prindle 18/2. De
derde plaats was voor Jeroen Goud en
Martine Kooiman uit Rotterdam, eveneens met een Prindle 18/2.
De Zandvoortse equipes waren ook
dit jaar in de voorste gelederen te vinden. Behalve de tweede plaats van Bos/Staal en de vierde van Deutekom/Koolhaas slaagden nog vier teams
• erin zich bij de eerste tien te varen. Rob
Bossink en Armand d'Hersigny werden met de Prindle 16 fraai zesde en
Harry van Bruggen en J. Kramer met
de Hurrycane grepen de achtste plaats.
Martijn Elhorst en Jerry Koper finishten met de Prindle 18 als negende en
het Zandvoortse succes werd compleet
gemaakt met een tiende plaats van Gerard Loos en Peter Loos met een Nagra.
• De spelers waren het niet altijd eens met de scheidsrechterlijke beslissing.

l nieuwejeugdleden Overveen strijkt met de eer bij Jaap
)rtclub Unicum 73
fOORT - Met ingang
ag 23 augustus begincompetitietrainingen
i de sportafdelingen
cum '73". Op die dag
de badmintonspelers
geehal met hun zonngen (van 12-17.00
wijl de tafeltennissers
;avond 24 augustus
iliere trainingen weer
nemen. Ook de handetafdeling met binbuitenbaan op het terstichting Nieuw Unii de Zandvoortselaan
r nieuwe activiteiten
en terwijl de inschrijir de tennisbaan opopend is.
omvattende sportclub voor
Ie als invalide sporters toeHet is buiten kijf, dat de tadeling de grootste aantrekt uitoefent op zowel seniogdspelers want met vijf se-

l oefende

ORT - Zandvoortmeeuwen
Idels twee oefenwedstrijden
en deed dat zeer wisselval;verd van Haarlem met 4-3
en vervolgens was Geel wit
won met 0-2.
tegen de^de klasser Haarizonder aantrekkelijk waarortmeeuwen bekwaam pron fouten in de Haarlemse
let goede veldspel leverde
neeuwen een 2-1 voorde rust op en uiteindelijk
en 4-3 overwinning via zeer
voetbal.
ertrouwen voor de volgende
doch Zandvoortmeeuwen
3eel Wit alleen in de eerste
nuten datzelfde niveau hastond een voorsprong in de
na liep het totaal niet meer.
Vit was niet tot groots voetmaar was wat gelukkiger in
en van de spaarzame aanval;evierde met 0-2.

nioren en vier jeugdteams gaan zij zeer
binnenkort aan de officiële N.T.T.B.
tafeltenniscompetitie beginnen. Een
competitie waarin juist deze Unicummers aardig hoog op de competitieladder van de afdeling Kennemerland
staan genoteerd.
Het eerste Unicum-team senioren
met Steiner, Hoppe en Ter Heijden
hebben hun plaats in de 3e klas NTTB
op het nippertje weten te behouden. Of
zij ook dit komende tafeltennisseizoen
in deze sterke klasse kunnen blijven
spelen is nog een vraagteken. Een
nieuw 4e klasteam wordt gevormd
door vier jeugdige spelers w.o. Floris
Wiesman, Ringo Lau (rolstoeler), Frits
van Varik en ex-jeugdspeler David Augustin. Een viertal met prima technische vaardigheden waar de tegenstanders in Kennemerland zeker geen gemakkelijke partij aanhebben. Er zit
bovendien een kans in, dat ook het
team met V.d. Oetelaar, Peek en Wijers
in deze klasse vertegenwoordigd zal
zijn, want er loopt een aanvraag bij de
Tafeltennisbond om dit team ook in
deze hoge tafeltennisklasse te laten uitkomen. Een aanvraag die overigens terecht is, want zij zijn eigenlijk te sterk
voor de 5e klas.

Jeugd
Bij de jeugdafdeling tafeltennis zijn
vier teams ingeschreven. Het eerste
team junioren met Erik Stokman, Robert ter Heijden en Joost Wiesman'zal
uitkomen in de 3e klas waar zij beslist
mee zullen strijden om de hoogste
plaatsen. De drie overige teams strijden in de vierde klas in een poging door
te dringen tot een hogere klasse. Vooral ook de jeugdafdeling van sportclub
Unicum '73 heeft weer vele nieuwe tafeltennis-enthousiastelingen mogen inschrijven zodat het bijna zeker is, dat
in het volgende seizoen een uitbreiding
van teams zal worden bereikt. Maar
ook het gewoon vrijspelen (zonder
competitie) van jongens en meisjes is
natuurlijk mogelijk bij de Sportclub.
j.ieb je belangstelling voor deze leuke
sport vraag dan eens om informatie of
kom maandagavond om ca. 19.00 uur
even langs in Nieuw Unicum. De prachtige sportzaal zal je zeker bevallen. Inlichtingen tel. 02507-16511.

ZANDVOORT - Het Jaap
Kerkman-toernooi voor herensoftbal teams van TZB is afgelopen zaterdag een groot succes geworden. Het team van
Overveen versloeg in de finale
het Haarlemse Renova met 166 en kwam daardoor in het bezit van de wisseltrofee. De twee
deelnemende TZB-teams bereikten een vijfde en zesde
plaats.
Het initiatief van de softbalcommissie om al in het eerste jaar van het
bestaan een tweetal toernooien te organiseren is zowel sportief als organisatorisch volledig uit de verf gekomen.
Het Ben Koning-toernooi voor de dames dat begin van de maand gehouden
werd en het Jaap Kerkman-toernooi
voor de heren hebben duidelijk aangetoond dat het softbal bij TZB goede
toekomstmogelijkheden heeft.
Het eerste team van TZB begon het
toernooi met een 7-6 overwinning op
het Haarlemse DSS. Goed slagwerk in
de tweede, derde en vierde inning was
voldoende voor de winst. Jan Bakker
en Ron Eerhardt kwamen beiden tot
drie honkslagen uit even zovele beurten. De tweede wedstrijd tegen Renova

Via de kruisfinales bleven de vier
sterkste teams over en daaruit moest
de winnaar komen. Koket Mode was te
sterk voor Rijschool Lubach en won
met 6-2 en Auto Versteege/ZVM had
weinig moeite met Van Geffen, 8-4. De
strijd om de derde en vierde plaats ging
dus tussen de Arnemse rivalen, waarbij Rijschool Lubach aan het kortste
eind trok en met 5-3 de eer aan Van
Geffen moest laten. De finale werd een
schitterend stukje zaalvoetbal tussen
beide Zandvoortse kemphanen Koket
Mode en Auto Versteege/ZVM. Na een
gelijkopgaande strijd moest tenslotte
Auto Versteege/ZVM het onderspit delven. Koket Mode won met 5-3 en werd
daardoor toernooiwinnaar.

In de B-poule was TZB 2 kansloos
tegen de twee sterkste teams van het
toernooi. Overveen en Haarlem Nicols
versloegen de TZB-reserves met respectievelijk 10-3 en 38-1. Overveen bereikte uiteindelijk de finale na spannende strijd met de Nicols. In de kwalitatief beste wedstrijd van het toernooi
werd het uiteindelijk 6-5. Het eerste
TZB-team moest het in de strijd om de
derde en vierde plaats opnemen tegen
• Haarlem Nicols. De grotere ervaring
van Haarlemmers leverde hen een verdiende 20-1 overwinning.
TZB 2 wist de vijfde plaats te behalen
door in een spannende wedstrijd DSS
met 9-7 voor te blijven. In de laatste
slagbeurt zorgde goed slagwerk van
HarnrBuyen, Ron Eerhardt, Hans en
Arie Loos ervoor dat de vijfde plaats
kon worden veilig gesteld. De finale
wedstrijd tussen Overveen toonde duidelijk aan dat Overveen een klasse hoger speelt. Na een aanvankelijk spannende wedstrijd werd het uiteindelijk
16-6 voor Overveen.

ballers en niet te vergeten de dames
hebben zich nu al een vaste plaats verworven in onze vereniging. Het bestuur staat volledig achter hun activiteiten en beschouwt softbal als een volwaardige evenknie van het voetbal. Het
spelpeil zal in de komende maanden
zeker stijgen en ik ben ervan overtuigd
dat TZB softbal in de nabije toekomst
vele goede prestaties zal leveren,"
meende TZB-voorzitter en naamgever
van het toernooi Jaap Kerkman na afloop van dit geslaagde evenement.
Het toernooi werd geleid door een
viertal scheidsrechters, die geen enkele moeite hadden de wedstrijden in de
hand te houden. De heer en mevrouw
Van der Horst, de heer Bakker en de
heer Boukes mochten na afloop een
kleine attentie in ontvangst nemen. In
zijn dankwoord roemde Jaap Kerkman ook het werk van de softbalcommissie van TZB, die de afgelopen weken veel werk hebben moeten verzetten om twee toernooien te laten slagen.

luiden:
1-DSS 7-6 en Renova-TZB l 27-3. De
stand: Renova 2-4, TZB 2-2 en DSS 2-0.
Poule B: TZB 2-Overveen 3-10, Overveen-Haarlem Nicols 6-5 en Haarlem
Nicols-TZB 2 38-1. De stand: 1. Overveen 2-4, Haarlem Nicols 2-2 en TZB 2
2-0.5e en 6e plaats TZB 2-DSS 9-7,3e en
4e plaats Haarlem Nicols-TZB l 20-1 en
de Ie en 2e plaats Renova-Overveen 166.
De prijs voor de beste slagman was
voor Van der Laan van Haarlem Nicols
die in 12 slagbeurten even zovele honkslagen produceerde. Ook de prijs voor
het team dat de meeste homeruns
sloeg ging naar Haarlem Nicols, dat in
totaal vier maal de bal voor alle honken het veld in sloeg.

pen voor dit toernooi. In een hele competitie moest worden uitgemaakt wie
de winnaar zou worden. Voor de meeste dames viel dit conditioneel niet mee.
Olympic uit Arnhem bleek tenslotte de
sterkste met 6 gewonnen wedstrijden,
op de tweede plaats gevolgd door Les
Dames.Sportives 2. Les Dames Sportives l, vorig jaar nog toernooiwinnaar
bij de dames moest dit jaar genoegen
nemen met de derde plaats. Het Zandvoortse TZB kon niet op tegen deze
Arnhemse overmacht en werd vierde.

De organisatoren Harry Opheikens
en Loek Kinneging konden terugzien
op een zeer geslaagd toernooi en gingen graag in op verzoeken om volgend
Evenals vorig jaar konden ook dit jaar voor de zevende maal dit evenejke publiek is bijzonder aan
n gekomen mede door enige jaar maar vier damesteams warm lo- ment te organiseren.
ire uitslagen, waaronder
itslag van 15-4. En dat in 25
speeltijd. Zandvoort-Noord
nooit in geslaagd een voors rol in haar eigen toernooi
m was daar nu erg gebrand
locht echter wederom niet
danks de deelname van vier
Noord teams. Keur Glast Noord kwam weliswaar
aar door een zwakker doele was er niet meer weggeen derde plaats in de poule.
en werd Koket Mode met 8
nnaar in poule A met op de
iats SVW'27 uit Heerhugoaoule B kwam Auto Verstee's sterkste naar voren, geWestervoort. In deze poule
eest opvallende de uitschadrievoudig toernooiwinnaar
Zij werden vierde in deze
Varme Bakkers werden met
en winnaar van poule C met
f zich tweevoudig toernooi'eurszicht. In poule D was
.buitenlandse" aangelegen- Spelbeeld uit de finale tussen Koket Mode en Auto Versteege/ZVM met
oegen Rijschool Lubach en
i uit Arnhem werden eerste uiteindelijk eerstvermelde als winnaar.
Foto Harry Opheikens

Bloemendaal kwam wat meer in ,de
aanval en doelman Molenaar redde
tweemaal bekwaam, onder andere'na
een harde inzet van honkbal-internationaal Marcel Joost. Aan de andere
kant moest de Bloemendaalse doelman alles geven om Harry Baars van
het scoren af te houden.

DSS

Racefestival groeit uit tot spektakel
ZANDVOORT - Zeer fraai
weer, gratis kaartjes en een uitstekend deelnemersveld, dat
waren de oorzaken dat het
Zandvoortse circuit weer oude
tijden beleefde. Zo rond de zestigduizend toeschouwers hadden zich naar de racepiste begeven en hebben daar totaal
geen spijt van gehad. In vrijwel
elke race van het overvolle programma viel er te genieten van
spectaculaire en uiterst spannende races. Het door'Lucky
Strike en BMW gesponsorde
evenement werd daardoor een

Het begin was geheel voor Zandvoort'75, waarbij Bloemendaal alles
moest geven om de Zandvoortse spitsen het scoren te beletten. Na een
kwartier spelen werd het toch 1-0 toen
Henry Macelle de bal tegen de paal
schoot, waarna de voorzet die volgde,
van Philip van de Heuvel door MarcelIe fraai werd ingekopt. Laatste man
Ronald Bramzeel was dicht bij een
tweede treffer maar zijn schot ging net
langs de verkeerde kant van de paal.

Na de rust nam Bloemendaal het initiatief en forceerde een aantal ho'ekschoppen, echter zonder resultaat.
Na het eigen toernooi van zaterdag Zandvoort'75 was gevaarlijk met snel
nam een herenteam van TZB afgelo- opgezette aanvallen, waarbij Frans
Een bijzondere geste kwam van de pen zondag deel aan een toernooi bij Evelens onderuit werd gehaald en de
firma Clicks, die een groot aantal prij- DSS m Haarlem. Het negental kwam strafschop door hemzelf werd benut, 2zen beschikbaar stelde voor een verlo- tot de beste prestatie ooit door een 0. De Bloemendalers hadden toen geen
ting en met de opbrengst TZB finan- TZB softbalploeg geleverd. Na over- geluk door enige malen het houtwerk
cieel een ruggesteuntje bezorgde.
winningen in de poule op DSS en het te treffen, terwijl Ronald Zaadnoordijk
Noordhollandse Koedijk moest slechts goed ingreep en Joost van scoren af
in de finale het hoofd worden gebogen hield. Toch werd de stand naar 2-1 te„Het was een fantastische dag voor Uitslagen
voor EHS, dat met 6-4 de eerste prijs in ruggebracht door een doelpunt van
het softbal in onze vereniging. De softDe uitslagen van het Jaap Kerkman de wacht sleepte.
Riek Buns.

Zestigduizend toeschouwers op circuit

Mode glorieus winnaar
ndvoort Noord toernooi
VOORT - Het veidoernooi van de FC
>rt Noord was wedersuccesvol gebeuren.
ïen werd dit toernooi
zesde maal georganilaar ook voor de zesde
nd er een heerlijk zoni de hemel. Dat maakte
t succes van deze dag,
;evoegd het goede voetZandvoort Noord gaat
Igend jaar voor de zeaal een dergelijk toeriden.

was aanmerkelijk minder. De Renovanen namen ruim revanche voor de
competitienederlaag van enkele weken
geleden, door met 27-3 hun finaleplaats
veilig te stellen.

,amMolevoor Jos
Gansner en Kees
dendorp.

Kort voor tijd werd het 3-1 toen Evelens de in de tweede helft weinig in het
spel betrokken Henry Marcelle lanceerde Diens gave voorzet werd door
de geblesseerde Philip van de Heuvel
over de doellijn gewerkt.

geweldig feest voor autosport- ster en Hewitt werden tweede en
Steuer/Schnieders eindigde en als deren motorsportliefhebbers.
de.
In vrijwel elke race gingen de acteurs
er keihard tegen aan waardoor er een
behoorlijk aantal schuivers te noteren
viel. Alles liep gelukkig goed af, alleen
zaterdag bij de training ging het goed
mis en werd het ergste gevreesd voor
de 500 cc motorrijder Van Eijk. In bewusteloze toestand werd hij naar het
ziekenhuis vervoerd, maar hij is gelukkig weer bij kennis en maakt het redelijk goed. Voor motorcoureurs is het
Zandvoortse circuit altijd moeilijk,
met de vangrails langs de baan. In de
500 cc race kon Duijzers niet overeind
blijven en verspeelde een goede positie.

Protest

Door een protestactie van Henny
Hemmes tegen Arie Ruitenbeek werd
met volle belangstelling uitgekeken
naar het duel in de Standard toerwagens greep N. Arie Ruitenbeek en Jeroen Hin spanden samen tegen Hémmes, die daardoor in de uitslag niet
verder kon komen dan een vijfde
plaats. Door die onderlinge strijd kónden Theo Koks en Gerrit van Kouwen
profiteren en zij namen een grote voor- Arthur van Dedem behaalde dit jaar met zijn BMW M3 al diverse overwinninsprong. Toen zetten Ruitenbeek en gen.
Hin alles op alles en kwamen zeer
dicht bij. Theo Koks kon het op hol
geslagen duo net voor blijven en pakte
Door zijn val kon Henk van der Mark de
zege. De geweldige inhaalrace levereerste worden voor Rob Punt.
de Ruitenbeek de tweede en Hin de
Bij de motoren werd reikhalzend uit- derde plaats op.
gekeken naar het zijspangebeuren,
bleef het afgelopen zondag niet
waarin de onttroonde Nederlandse we- bijDaar
en in de meeste divisies van deze
reldkampioenen Egbert Streuer en produktietoerwagens
Groep N was het
Bernard Schnieders revanche probeer- smullen geblazen. Daar
ZANDVOORT - Voor de kunstgrasproject is hiermee een aantal
zorgde ook
den te nemen op de nieuwe kampioe- Zandvoorter Frans Vórós voor
ZHC
is het een drukke maar jaren voor een belangrijk deel gedekt.
door
na
nen Webster en Hewitt. In de eerste een gaaf gereden race met de winst te
hoofdsponsor fungeert het bekenbelangrijke
week. Zo heeft de Als
manche zagen de duizenden toeschou- gaan strijken in de Divisie 2 tot 3000 cc.
de merk van geluidsapparatuur AudioZHC een belangrijke sponsor Sonic geen onbekende binnen het eire
wers een geweldige show die nipt gewonnen werd door het Nederlandse Op krappe wijze reed hij naar de zege weten te strikken en staat aan- uit.
duo voor de Zwitserse Eiland en Walhield Krab en Eglem achter zich. In staande zaterdag de opening
tisperg, en de Britten Webster en He- en
Al is hockey nog steeds een sport
strijd om het Nederlands kampioen- van het kunstgrasveld op het voor
witt. In de tweede manche kwamen de de
amateurs, bepaalde professionele
schap heeft Vörös nog maar twaalf programma. Die officiële ope- kenmerken
oude en nieuwe kampioenen er niet punten
zijn echter in deze sport
achterstand op Eglem.
aan te pas en ging de zege naar de
ning wordt aanstaande zater- zeker aanwezig. Zonder sponsoring is
Zwitsers Biland en Waltisperg. Webdag verricht door burgemees- tophockey onmogelijk. De ZHC-dames
Toerwagens
en in iets mindere mate de
ter Machielsen om 14.00 uur en hockeysters
heren hockeyers benaderen de top. Dat
In de toerwagens groep A toonde Ar- wordt omlijst door diverse an- is voor het bekende audio-apparatuurthur van Dedem zijn niet geringe kwa- dere festiviteiten.
merk AudioSonic aanleiding geweest
liteiten en spoot naar de zege met ruiom de shirtsponsors van de ZHC te
me voorsprong op Evert Bolderij, terKunstgrasvelden zijn geen groot worden, AudioSonic is al vele jaren
wijl Jeroen Hin naar een derde plaats nieuwtje meer, maar voor de Zand- sponsor op het circuit. De beslissing
ZANDVOORT - De selectie racede. In de internationale Formule voortse
hockeyers zal het toch een om naast de racegebeuren ook hockey
van TZB neemt als voorberei- Ford 2000 Eurpserie waren de topposi- feestdag van belang worden. Er is een te
sponsoren heeft te maken met de
ties
voor
de
buitenlanders.
Allard
Kalff
ding op de competitie deel aan probeerde van alles om op het erescha- uitgebreid programma, waarvan enke- wens to: naamsverbreding, maar ook
het toernooi om de Duincup. vot te geraken maar moest Paul War- le hoogtepunten zijn: een jeugdtraining met het feit dat directeur Rob Kalkoegegeven door speelsters van het Neder- ne vele jaren in Zandvoort woonachtig
rick met één seconde voor laten gaan. landse Wereldkampioensteam om was en nog steeds hockeyer is bij de
In tegenstelling tot Zandvoort
13.00 uur en een wedstrijd tussen de ZHC.
'75 verloopt de voorbereiding Kalf werd zodoende vierde, terwijl de Zwarte Tulpen (oud-internationals) en
eerste
plaats
voor
de
Fin
Jarviletho
stroef. Drie wedstrijden lever- was die gemakkelijk won. Op zeven Zandvoorts eerste damesteam, aan- Hij is nu een van die typische Hollandse zakenmensen die voortdurend
den even zovele nederlagen op. seconde werd de Brit Alcom tweede. vang 15.00 uur.
over de aarde reizend de naam NederDoor activiteiten binnen het bestuur land hooghouden. Maar hij voelt zich
Bloemendaal zaterdag bleef op het
Al met al was het een enorm geslaagd
Kennemer Sportpark met 5-0 aan de racefestijn en de toeschouwers kwa- van ZHC en van een aantal zakenlieden nog steeds Zandvoorter. Daarom is de
winnende hand, terwijl Terrasvogels men geweldig aan hun trekken. Een binnen de club is de ZHC erin geslaagd ZHC er erg gelukkig mee het merk
met 4-1 zegevierde. De uitwedstrijd van paar uur in de file na afloop hadden zij een fors getal aan bordsponsors aan te AudioSonic over de hockeyvelden te
trekken. De exploitatie van het dure kunnen promoten.
zaterdag tegen SVIJ leverde een 4-0 ne- er graag voor over.
derlaag op. Toch ziet TZB-trainer Thijs
Bouma mogelijkheden in zijn ploeg,
die door vakanties nog niet in de sterkOverige uitslagen:
ste opstelling heeft kunnen spelen.
Motorrijders 250 cc klasse: 1. Patrick
Komende zaterdag staat de laatste van den Goorbergh, 2. Kees Doorakwedstrijd van TZB voor de Duincup op kers, 3. Johan Holtrigter. Formule l na
het programma tegen zaterdag 2e klas- twee manches: 1. Henk de Vries, 2.
ser Kennemerland. De thuiswedstrijd Johnny Willemsen, 3. Eddy van Dronbegint om 19 uur.
gelen. Yamaha TZR 250:1. Loek Bodelier, 2. Stefan Jongetjes, 3. Gerard SlotDinsdag speelt TZB tegen een combi- boom. 750 cc 4 takt.: 1. Jean-Paul Heinnatie van HBC, de traditionele wed- dijk, 2. Andy Bloemhard, 3. Reinier Nijstrijd om de Henk de Reusbokaal, ter- land.
wijl voor woensdag de uitwedstrijd tegen Spaarnestad op het programma
Toerwagens Groep N Divisie 2 tot
staat.
1600 cc: 1. Evert Bolderij, 2. Berend
Oeberius Kapteyn, 3. Nick van 't Hoff.
Het zaterdag elftal, dat uitkomt in de Divisie 2 tot 2000 cc: 1. John Postma, 2.
3e klasse, oefent aanstaande zaterdag Geerlof Stam, 3. Paul Fauchey. Toyota
op sportpark Eindenhout in Haarlem Starlet Cup: I. Johan Vos, 2. John Posttegen Energie. De aanvang is 14.30 uur. man, 3. Theo van der Berg.
ZHC-voorzitter Hans Langemeyer en AudioSonic-directeur Rob Kalkoene.

Hockeyclub neemt nieuw
kunstgrasveld in gebruik

Matige start TZB

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 1987

Autonievrws

hoogte l "53,5 cm Wielbasis 246 cm
Spoorbreedte voor 139 cm, achter 136
cm Massa 900 kg Max. aanhanggewicht geremd 890 kg, ongeremd 450
kg Tankinhoud 43 liter Draaicirkel
10,60 meter Banden 175/70 R 13

Daihatsu Cuore 8ï

Door Rein Leppink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Prestalies:
omw/min Max koppel 98 Nm bij
3500 omw/mm. Elektronische ontstcking, bovenliggende nokkenas, en katalysator.
Voorwielaandnjvmg, vijf versnellingsbak met achteruit Wielophanging
voor onafhankelijk met McPherson
veerpoten en stabilisatorstang Wielophangmg achter torsieas met schrocfveren en hydraulische schokdempers
Schokdempers voor, trommels achter,
diagonaal gescheiden, bekrachtigd en
voorzien van remdrukverdeler.
Lengte 400,6 cm, breedte 175 cm,

gen me"
het grote "t?
greerde bumpëiT
aan Opvallend zijn dé"
die ook voor de achterpassa£
instappen /eer makkelijk maken
Een opmerkelijk detail is de wat
v reemdsoortiggevormde grille, die aan
een soort hazelip doet denken Dat
ding schi|nt de aërodynamica te bevorderen maar echt mooi kan ik het niet
vinden, evenmin als het teit dat de Samara nogal hoog op de poten staat Die
koets/ou besteen centimetertje ol vijt
kunnen zakken, zonder dat de wielen
daardoor m het gedrang komen Het
zou het toch wel vlotte aanzien van de
Samara nog verbeteren en het overhellen van de carrosserie in snel gereden bochten verminderen

is /eer
t-, brandn we
Fér, voltmetcf en een
>an is er nog een com?rijcontrolelampjcsvoorb v
'jstroom.
choke,
oliedruk,
remvlocistol en brandstotreserve
De achterbank is wegklapbaar om desgewenst de bagageruimte te vergroten
Die bagageruimte zelt is keurig afgedekt door een met de achterklep mecscharmerende hoedenplank Alles is
dus keurig verzorgd behalve de in de
GLS aangebrachte asbak voor de achterpassagiers Dat ding zit met een
magneet je op de middenconsole bevestigd en v liegt erom dë~halvcrklap at
Maar |a. er moet iets te klagen overbhjven en ik moet zeggen dat dat bij
deze Samara bij/onder weinig is De
auto is echt van alle gemakken voor/ien, waaronder ook minder gcbruikehjke accessoires zoals van binnenuit
verstelbare buitenspiegels en koplampen een wis/was-mstallatie voor de
achterruit en rolgordels voor de achterpassagiers
En dat allemaal voor een prijs, die
weliswaar niet meer zo laag is als die
van de oude Lada maar die gezien
hetgeen ervoor wordt geboden mi|ns
in/iens nog altijd als zeer concurrerend
mag gelden Voor de Samara GLS
moet u j 16 995 - neertellen en voor
de gewone Samara J l 5 625 -

uirvoor
Tt" te schaDaarbij bh|tt het verbruik vooi een
dergelijke toch redelijk /ware automobiel - aan het motordeksel en de
achterklep til je bijna een breuk - binnen alleszins redelijke grenzen BIJ 90
km/h is het verbruik l op 17 N b i j 120
km/h l op 13 en in de stad l op l 2

Lichtvoetig
In tegenstelling tot zijn tamelijk zwaar
sturende voorgangers Iaat de Samara
zich lichtvoetig door de bochten jagen
en reageert hij punctueel op iedere
stuurbewegmg Nu nog het stuurwiel
met een dikkere rand en de zaak is
helemaal compleet
Startproblemen kent de/e Rus niet en
via het hjne korte pookje laat hi| /idi
ook gemakkelijk schakelen Alleen de
achteruit gedraagt zich m dit opzicht
soms een beetje wispelturig

" Krachtbron
2> Als krachtbron voor de Samara koos

De opmeikehjk
dut de aen>d\nanw.a

bi\oi-

Overvloed aan ruimte
Wat direct opvalt m de Samara is de
overvloed aan ruimte Gedeeltelijk gezichtsbedrog doordat de ovuigcns
goed gevormde en comfortabel /iftende stoelen tamelijk smal zi|ii uitgevallen Daardoor b l i j f t er tussui de stoelen onderling en de /ijwanden veel
ruimte over. wat de achteipassagiers
de mogelijkheid biedt hun benen naast
de stoelen te plaatsen De stoelleunmgen zijn traploos te verstellen en de
stoelen zelt kunnen o\ei een flinke al-

Op het grootste
gedeelte aardewerk

5O% korting

De mooiste
bloemen en planten
vindt u bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
r-

Haltestraat 65

Zandvoort, tel. 12060

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

Lada Samara l 3 GLS ƒ 16 995 - mcl
BTW Motorrijtuigenbelasting van
ƒ 440.- tot ƒ 452 - per jaar

Austin Metro Studio 2
Van de Austm Metro wordt een speciale
luxueuze editie geïntroduceerd, de Metro Studio 2
DL/C speciale Metro is gebaseerd op de
Suit 1300 3-deurs Hi| is m een kleur
\ erkrijgbaar. Steel Gray Metallic en deze
kleur is niet op andere modellen leverbaar De bumpers en halogeen koplampen /i|n geh|k aan die van de Metro LS
en de uieldoppen komen van het type
GT h\clusie\e "Studio 2 logo's 7i|n
aangebracht op de portieren en de achterklep en een |ade-groene bies siert de

Viin de Daihatsu Cuore is een basisuit\oenng verschenen, de Cuore 850 TG
De TG heeft een m hvce-kleung kunstleer uitgevoerde bekledingen de achterbank is niet meer gescheiden neerklapbaar Ook /i|n de stootstnps op de zijkant. het tunnelbak|e, het mistaüitcrlidit en de handgreep komen te verval-

Ten op/iüitc van de
J 800.- goedkoper l
de kleuren rood en \\ i
heeft u nu een Daihat
met schone en zumigi
zijn lage gewicht m ei
belastingtarief valt

aüitcrschermen en portieren
De voorstoelcn met hoofdsteun zijn m
gri|s velours uitgevoerd met een diagonale |ade-groene streep De rugleuning
van de voorstoelen en het dne-spaaks
stuurwiel zijn voorzien van het 'Studio
2' logo Andere extra s zijn een middenconsole met gestyleerde pook, een klep
voor het handschoenenkastje, portierbakken met speakers, speciaal luxe tapijt
en extra geluidsisolatie
De prijs van deze Austm Metro Studio 2
bedraagt ƒ 17 600 -

DL' laat\te Saab 90, cvn \\ittHeedeins model met t\\eehteimoloi, <s
\an Finland \an de band gelopen De nagen, die twintig jaai na u
gepioduu-eid heeft een plaats gekiegen m liet miiwnm \an Stuib

Laatste Saab 90
Met de stopzetting van de productie van
de tw eedeurs Saab 90 komt er een einde
aan het eerste grote t>pe Saab dat m
1968 als 99 werd geintioduceeid In totaal zijn ervan de"90/99 serie 614003
exemplaren gebouwd
De directe aanleiding om aan de productie van de 90 een einde te maken is
het feit dat Saab alle producticiapaut&tt
nodig heelt om te voldoen aan de sterk
gestegen vraag naar modellen 900 en
vooral 9000 De viaag naar de 90 is de
laatste jaren stabiel gebleven
Overigens is er tussen die eerste Saab 99

Viei cilinder lijnmotor Cilinderinhoud
128S cm3 Boring x slag 76 x 7 l mm.
Compressieverhouding 9.9 l Max
vermogen 4S kW (65 pk) bij 5600

uit 1968 en de laatst
van de band liet en
Saab-museum m T
werd, nauwelijks m
komst te vinden Zo
met een l 7 liter v ici
later dooi een I85(
vervangen en toen i
Uv echter die in v erscl
gebouwd De laatste
burateur-versie van
rust. gecombinceid i
lingsbak. terwijl die
bak had

o.v.z.

Braderie
16 aug.

1987

BEDANKT

Grote Krocht 24 - Zandvoort

Geld:

Techniek

ZandvoortCentrum

,>Erica"

Topsnelheid 140 km/h Acceleratie van
O tot 100 in 16 sec Gemiddeld brandstof
verbruik tijdens de test l op 13,8

Gemeentebestuur
Gemeente P.W.
Politie
Rob Bouman
Bram Stijnen
Hefiny Hildering
Bertus Balledux
Pieter Joustra
Henk Vermeulen
v.v. Zandvoort 75
Drog. Moerenburg
Rode Kruis
Mickeij's Snacks
Reisburo Zandvoort
Yoko Shop
Tromp Verswinkel
Dier Plezier
Rest. Delicia
v. Drimmelen electr.
ARKE Reizen
Hotelplan
Reisburo Het Centrum
Reisburo Labeto
F.T.S.
Reisburo N.R.V.
Aart Veer
Bloemenmag. Erica
Boucherie
Kant.boekh. de Krocht
Fa. P. v. Campen
N.M.B.
Foto Boomgaard
Taxi Centr. Zandvoort
Herman Harms
Zandv. Nieuwsblad
Wijnh. v. Deursen
Hoek v. Holland
Harwich
Frits Keur
Drog. de Gaper
Alle deelnemers
Bullriding Zandvoorl
en vele anderen.

De nieuwe generatie
Renault 5.

DE NIEUWE
GENERATIE
RENAULT5
5 jaar plaatwerkearantie.

Een nieuwe stijl nieu\\emotoien,
hueime modellen dat is do nieuwe
geneialie Renault ~>
Stuk vooi stuk autos die op vele punten
gepei lectioneeid xijn
Om Ie beginnen de motoien De
meeste zijn nu uitgespiokcn schoon
en geschikt vooi miliemiienüelijke lood-

vnje benzine Wat belieft het uiteihjk m
de nieuwe schildbumpers is de spoilei
opgenomen, let wijl het meei gesloten
ft ont vooi n nog lagei e C\v \v aai de zoi gt
Bovendien heelt u volop keus, vv anl
met, de mtioductie van de supeiecono
mischc Campus en de supei snelle GTX is
het totaal aantal veisies op 18 gekomen

'RENAULT'

Zodat ei al vanaf f 16895,- (mcl
BTW/ een Renault 5 vooi elke smaak
is Bij vooi beeld de hiei afgebeelde onbehv iste toppei van de Renault 5 genei atie
deöüTllnbo
Kom nu langs Wij hebben tot 19
septembci 1987 een zeel aantiekkelijk
financieungsaanbod voor u

NIEUV
NIEUW
NIEUV
' Afleveruigsko

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraal
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

7

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 1987

)IA30

BRIEVENBUS
Wateroverlast

voldoende geldmiddelen om in een en
ander te voorzien.

Wateroverlast 23 Juli 1987

Als men als toeschouwer de gesprek
ken in deze extra raadsvergadering, ge
houden op maandag 17 augustus 1987,
over je heen laat komen, dan vallen er
ons enkele dingen op, waar de raad,
met uitzondering van CDA en GBZ geheel aan voorbij gaat! Allereerst zegt de
commissie wateroverlast, evenals de
OVZ, niet, dat de raad niets doet!
Neen wij geven aan: „Jullie komen te
laat!" Er is één bekend gegeven: Bij
hevige regenval loopt de dorpskern onder water en bij elke herhaling wordt
deze overlast steeds groter.

is het schooljaar 1954/1955 gingen alle leerlingen en leerkrachten
Plesmanschool er eens speciaal voor zitten (staan en liggen), om
nlljk op de foto te komen.

Plesmanschool

to werd Ingezonden door C. Schaap.

Lezers die een oude school- of verenigingsfoto ter beschikking willen
stellen voor deze rubriek, wordt verzocht deze af te geven bij het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort. Men ontvangt de foto zo spoedig
mogelijk terug, samen met een afdruk op het zelfde formaat als hier
afgedrukt. Voor inlichtingen kan men bellen telefoonnummer 12066 of
17166.

3geschoten' baby valt in de prijzen
r

De overige deelnemers vielen helaas
buiten de prijzen, voor zover het de
kleding betrof, al had men veel aandacht besteed aan het kostuum. Niet
in het minst de muizen van Big Mouse, achtervolgd door de zwarte katers
van Les Trois Chats. Of een 'dame'
met diep uitgesneden jurk en enige
forse plastic welvingen, gevolgd door
een Tiroler jager.

OORT - De toeristen
5nderdag waarschijnwat zij zagen, toen
liefst
eenendertig
uitgedoste figuren
een dienblaadje door
spoedden. Helemaal
noet het geweest zijn,
'opgeschoten' baby in
jrwagen ook nog eens
3lprijs in zijn handjes
irukt. Maar het werd
uidelijk. De bonte fi3den op vrolijke wijze
geven aan de vijfde
•edloop om de Lida
Visselbeker.

Tijdwaarneming
Toch kon Fred Paap, voorzitter van
Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, nog enkele deelnemers gelukkig
maken met de uitreiking van de overige prijzen. Zo was een speciale prijs
ingesteld voor de één-na-laatste binnenkomer, die 'gewonnen' werd door
Joyce Roos, kok in het Boeckaniersnest. Met nauwkeurige tijdwaarneming en het wegen van de resterende
inhoud van de bekertjes kwam de jury,
bestaande uit Jaap de Jong van Dommelsch Brouwerij, Frans Christoffels
van Sonnema, Mieke Stigter van het
horecavakblad Misset, onder voorzitterschap van de jarige Jaap Methorst,
tot de conclusie dat Mike van Chin,
Chin derde en Marco van Big Mouse
tweede waren geworden.

aarschijnlijk niet zo'n aane geweest zijn voor de eenrige Koos Vreeling, die,
i in een - voor een gulden
odschappenwagentje, door
er- ruim twee en een halve
landvoortse klinkers werd
ken. In het rammelende
waarvan het staaldraad
n het vlees drukte, verloor
t heen en weer geschudde
r van restaurant Les Pira/loeistof uit zijn plastic bearschijnlijk om in de luier
)tje te verdwijnen, zo werd
prijsuitreiking verondereverde hem de poedelprijs
idat het drietal als laatste
ngekomen. Maar Zand,te baby mocht samen met
deren trots ook de eerste
e meest originele kleding in
lemen.
ook dit jaar weer een zeer
euze geweest, zo verklaarde
•-voorzitter Lida Bromet.
eindoordeel van het gezeler bestaande uit mode-ontVlarianne Menko, Henny
;n Joan Kurpershoek was
d.
:hter ook het team van Esit een groot draagbaar met
•ste om aan te geven dat de
'op handen wordt gedra. team van Broodje Burger
: hadden gemaakt, werden
prijzen beschikbaar geIsplanade's werden tweede.

De raad is van mening, dat de Gemeente geen schuld kan worden verweten! De heer Aukema zei immers:
Zie naar Almere, een 10 jaar oude
plaats en ook daar en elders in NederZANDVOORT - Donderdagmiddag land heeft men overlast gehad!
tussen 15 en 15.30 uur bleek in een
Allemaal goed en wel, maar mensen,
woning aan de Burgemeester van Al- een
en ander gaat niet op! De regenval
phenstraat te zijn ingebroken. De voor- van
deze zomer mag dan wellicht overdeur werd geforceerd door deze open macht
zijn, maar dat de rioolafvoer een
te trappen. Uit de woning werden siera- en ander
dan niet kan verwerken is een
den, 20 blanco cheques en vreemde va- vaststaand
en wij zijn van meluta. Tevens werd bij thuiskomst van ning, dat ditgegeven
overmacht meer is.!
de bewoner een grote wanorde ange- Of het zou degeen
overmacht moeten zijn
troffen.,
van het met kunnen beschikken over

• De 'kleine' van Les Piramides veroverde twee prijzen tijdens de Horeca
°P'

terwijl de derde prijs zeker verdiend
naar Rina Suikerbuik en de jarige
tweeling Martha en Trees Burger
ging. Het drietal had zich in een rubberbootje, waarvan de bodem voor het
gemak maar was verwijderd, door het"

Foto: Bram Stünen

dorp 'geroeirl', met de mededeling dat
'bij regen en hoge nood' Broodje Burger ook bereikbaar is per boot. Met de
watersnood van enkele weken geleden
had men dit helaas moeten vaststellen.

Mogen wij echter ons het volgende
afvragen?: „In de jaren 1976 tot 1983
heeft de dorpskern weinig last gehad
van overstromingen die binnenshuis
kwamen. Men had in die jaren nog de
royale winsten van het Circuit (ik
meen te weten ƒ 600.000,-per jaar). Zevenmaal ƒ 600.000,- is een enorm bedrag nr. ƒ 4.200.000,- en als men dit geld
nu eens gebruikt zou hebben om de
water last c.q. de gebrekkige rioolafvoeren eens goed te voorzien, eventueel
met overloopputten op de Prinsessenweg en de busbaan dan zouden we weilicht nu niet meer met al deze ellende
geconfronteerd worden. Het is jammer
dat de motie van het CDA werd weggestemd door hen, die zelf nog nooit aan
den lijve (geldelijk en geestelijk) een
'overstroming te hebben ondervonden.
Een hartelijke dank gaat uit naar
het CDA en GBZ die voor de belangen
van de bewoners en middenstand zijn
opgekomen. Een hartelijk dank gaat
naar alle mensen, van de brandweer en
gemeentewerken die zo hard gezwoegd
hebben om voor ons nog te redden wat
er te redden was.
j Lasthuis

Dragsterrace wordt ere-kwestie
voor Europeanen en Amerikanen
ZANDVOORT - Onder het
motto Amerika tegen Europa
zullen komend weekend op het
circuit weer de spectaculaire
dragsterraces gehouden worden. Motoren, Pro Comp Dragsters, Pro Comp Funny's en
meer van dergelijke snelheidsmonsters zullen proberen de
tweehonderd en twee meter zo
snel mogelijk af te leggen,
waarschijnlijk een kwestie van
enkele seconden.

Het dragsterfestival staat dit jaar in
hetteken van de 'American Challenge',
Wiebe Beekelaar van Esplanade had de 'Amerikaanse uitdaging', een serie
ondanks het enthousiaste, luidruchti- races die op diverse dragstrips m Euroge optreden van zijn team, zijn kun- pa wordt uitgevochten. Dit gebeurt alsten als kelner hetr<- meest waarge- tijd letterlijk met korte krachtsexplomaakt, zodat hij de fel begeerde wisselbeker van Lida Bromet in ontvangst
mocht nemen. Het is de tweede keer
dat zijn naam in dit kleinood gegraveerd wordt, onder die van de winnaars van 1983 tot en met 1985, Edwin
Feith, Jan Knotter en Jan Puttenaar.
De winnaar, die lange tijd uitbundig
door zijn collega's werd gehuldigd,
mag een weekendje in Parijs bijkomen
van zijn inspanning bij deze wedloop.

Wedl0

De heer Wertheim heeft in 1985 op de
bijeenkomst met de bewoners van het
ondergelopen gedeelte reeds gezegd:
„Alles wat men als straat verhardt kan
geen water meer opnemen, hierbij doelende op de Pnnsessenweg, de busbaan
en het zwarteveldje, dat vroeger als opvang van het extra water heeft gediend!
Waarom werd er bij de verharding van
deze gedeelten door vorige colleges
niet aan gedacht dat dit wel eens problemen voor de omwonenden zou kunnen opleveren.

In de commissievergadering PW 1308-87 stelde de heer Wertheim: „Als de
Ie van de drie fases van het rioolbasisplan is uitgevoerd (hetgeen nu eindelijk m 1988 schijnt te gaan gebeuren)
dan geeft dat nog steeds geen zekerheid dat de dorpskern niet nogmaals
één of meerdere malen zal onderlopen
met alle gevolgen vandien voor de middenstand en de bewoners. Men hoort
tussen alles door dat men druk zoekende is naar het geld om via het rioolbasisplan tot een oplossing te komen. In
de begroting voor 1988 zal een en ander
worden bezien, aldus de heer van Caspel.

sies, vergezeld door enorme massa's ten aan de 'eer', belooft de 'Amerikaanrook en een hoop kabaal. Niet voor se uitdaging' op Zandvoort veel spanniets zijn er dan ook bij dergelijke ra- mng met zich mee te brengen.
ces meestal oorbeschermers te huur.
Tijdens het racefestival zullen echter
De aanzet tot deze 'American Chal- diverse snelle voertuigen te zien zijn,
lenge' waren opmerkingen van de Ame- met aan het stuur de snelste coureurs
rikaan Riek Henkelman tijdens de ter wereld. Zo belooft het optreden van
Winston World Finals, aan het adres Sammy Miller en Henk Vink met hun
van één van de Europese promotors door raketmotoren aangedreven motovan dragsterraces. Deze voelde zich ren ook dit jaar weer een van de topdaardoor geroepen, de Amerikanen uit pers te zijn.
te dagen voor een directe confrontatie
De kwalificatiewedstrijden beginnen
met de Europese kampioenen. Van het
winterseizoen maakte men vervolgens zaterdag 22 augustus om 10.00 uur en
gebruik om de financiën voor deze duren de gehele dag. De toegangsprijs
strijd rond te krijgen. Dit lukte uitein- voor alle rangen bedraagt ƒ12,50. Zondelijk, met het gevolg dat de twee Ame- dag vinden de finales plaats, van 13.00
rikaanse Funny Car-racers Henkei- tot ongeveer 18.00 uur. De toegangsman en Küsel het tijdens vier races prijs voor de finishtribune bedraagt
zullen moeten opnemen tegen ver- ƒ30,-, voor de start- en hoofdtribune
schillende Europese dragracers. Door- ƒ40,- en voor het rennerskwartier plus
dat de deelnemers groot belang hech- een tribuneplaats ƒ60,-.

Peter Kühlmg en Frank Steenman
mochten namens het politiekorps
bloemen in ontvangst nemen voor de
medewerking die de Zandvoortse ambtenaren hadden verleend aan dit evenement. Wederom een geslaagd feest,
mede dankzij de inzet van speaker Alfred Abbenes en de Haarlemse gelegenheidsband 'Wach effe', bestaande
uit Tim Jonker, Frank Sundpit, Wietze van Foeken, Peter ten Have en Howard Sie, die voor de muzikale begeleiding had zorggedragen. Het buitje tussendoor mocht de pret niet drukken. • Veel rook en oorverdovend lawaai valt er te verwachten tijdens de dragsterraces van komend weekend.

torgeronk
iet dorp
/"OORT - Door het
trum zal zaterdag;er het nodige 'motorte horen zijn, afkomenkele tientallen so} race start om 20.00
het Gasthuisplein, 's
al kan men de vehijken op het Raadhuisvan de solex-race die volgt
Gasthuisplein de Kleine
Hestraat, Pakveldstraat en
. Tijdens de race zijn diverte verdienen, beschikbaar
or Zandvoortse ondernede leukste, de mooiste of
«el de lelijkste combinatie,
ontvangen alle deelnemers
Jring. De uiteindelijke win;een die het eerst over de
t, nadat de wekker is afgeloil rond 21.00 uur zijn. Het
wordt verslagen door Toon
op.
en, waarschijnlijk weer in
smde vormen gegoten, zijn
vanaf 14.00 uur lot ongeveer
P het Raadhuisplein te tae-

-**-s

->^_x

Starttijd tussen 09.00 en l l .00 uur
Aankomst tot uiterlijk 17.00 uur.
Zondag 30 augustus l 987

Ui

2 Routes: 35 of 55 kilometer (naar keuze) Inschrijving f 2,50 p.p.

Inclusief gratis toegang Czaar Peterhuisje (Zaandam) en het Rechthuis (Westzaan).
En korting op een rondvaart over de Zaan en pannekoeken eten bij
Restaurant De Kraai (Zaanse Schans).
ledere deelnemer ontvangt een herinneringsvaantje.
Inschrijven op de dag zelf bij de startpunten

Verenigde Spaarbank kantoren:

Westzijde 27 Zaandam, Weverstraat 9a Krommenie. Dorpsstraat 393 Assendelft

• De dames van Pico Bello grepen naast de prijzen, maar wisten wél ruim drie en een halve minuut stand te houden tegen het team van Café Neuf, dat uiteindelijk derde werd.
Foto. Bram stljnen

Zandweg 1 Wormer, Kerkbuurt 24 Westzaan, en Stationsstraat 54 Koog a/d Zaan
MET DE ENHABO fietsbus

Vakmanschap bij touwtrekken
ZANDVOORT - Aan de
Zandvoortse Kampioenschappen Touwtrekken, die afgelopen zaterdag op het strand
werden gehouden, namen diverse verenigingen en afvaardigingen van ondernemers
deel. De conditie en techniek
van de ploegen bleken veelal
op een veel hoger peil te staan,
dan verwacht.
Er was wederom veel animo voor de
wedstrijden ter hoogte van strandpaviljoen Sunset, ook dit jaar weer georganiseerd door sportschool AFAFA.
De vierde keer al weer op rij. Het leek
er ook op dat men zich goed had voorbereid op dit evenement en hoewel
plezier aan de deelname voorop stond,

werd er strijdlustig en fanatiek gevochten om de eer. Bij de heren ging
hier uiteindelijk Klijn Surfing mee
strijken, de ploeg die de zaken zeer
professioneel aanpakte. Deze ploegleden schreven ook de kortste 'trektijd'
op hun naam, 10.35 seconden. Tweede
werden de heren van Café Bluijs, derde die van Café De Slop.
Bij de dames ging de eerste plaats
naar de ploeg van Rinko. Een knappe
prestatie omdat zij daarmee sportvereniging Shape uit Amsterdam, die uiteindelijk tweede werd, daarmee achter
zich lieten. Derde werden de dames
van Café Neuf, die tevens samen met
de ploeg van Pico Bello de langste tijd
op hun naam schreven. De strijd tussen beide partijen duurde maar liefst 3
minuten en 34 seconden, wat blijk gaf
van een bijzonder groot uithoudingsvermogen.

Ook verschenen er gemengde teams
op het strijctoneel. Hier bleek de ploeg
van strandpaviljoen Sunset het stevigst in het zand te staan en daardoor
de eerste prijs in de wacht te slepen.
Maar ook toneelvereniging Wim Hildering deed het niet slecht en veroverde de tweed? plaats. Organisator AFAFA eindigde als derde in deze poule.
Alle winnaars kregen een wisselbeker mee naar huis. Maar er was niet
alleen een prijs voor de sterkste ploegen. Ook voor het meest origineel geklede team vas een beker beschikbaar
gesteld, welk kleinood door de jury, bestaande uit Hans Hekkers, René
Kamperman en Johan van de Veen,
bijgestaan door speaker Pieter Joustra, werd tDegewezen aan de bewoners van hel Strandhotel. Zij hadden
duidelijk veel werk verricht, om zo ludiek mogelijk in de arena te verschijnen.

Deelnemers vanuit Amsterdam/Amstelveen e o kunnen met de speciale
• fietsbus van de ENHABO vanaf het busstation Marnixstraat Amsterdam
voor het meenemen van de fiets betaalt men op deze dag slechts ƒ 1 - (enkele reis).
' ' *

Deze fietstocht door de Zaanstreek is mogelijk gemaakt door

verenigde
spaarbank

deZaanse
Gezinsbode
zaanse vw
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WEEKMEDIA 30

De Wintergidseii '87 zijn uit!
VOOR DE KERST VOOR DE SNEEUW OF VOOR DE ZON
HET SUCCES VAN DE
JAREN 1935 EN 1986!!
INKOPEN VOOR DE
FEESTDAGEN

DUSSELDORF
KEULEN
OSNABHUCk
ESSEN
ANTWERPEN
BRUSSEL

OPSTAPPUNTEN;
VERTREK
ZANDVOORT: TOERKOOP HEISBURO ZANDVOORT 6.30 UUR

2B NOV • 5. 9 12. 16 en 19 DEC
i. 9. 12. 16 en 19 DECEMBER
5. 9, 12. 16 en 19 DECEMBER
28 NOVEMBER, 12 en 19 DECEMBER
12 en 19 DECEMBER
12 en 19 DECEMBER

HEEMSTEDE: STATION ZANDVOORTSELAAN

VOOK RESERl/RINGEW:
Grote Krocht 20 - 2042 LW Zandvoort
telefoon 02507-12560 (4 lijnen)

REISBURO „ZANDVOORT"

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
'
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
2 Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
T Courant, De Nieuwe Bijlmer/Njeuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
'• alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkriigbaar.
•. • Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
;. • Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
- ••'. verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
:.verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordi
'-'".- ƒ 2,50 m rekening gebracht.
r;Ü kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo;--Jiisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
pbezorgklachten), of zenden aan:
-^Centrale orderafdeling Weekmedia,
;• Postbus 122,
•-1000 AC Amsterdam.
J-Oe sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatv'sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi•«"rokaart.

Donsfarm Noord-Holland
voor het bijvullen van elk systeem donzen dekbed,
al vanaf ƒ50. Wordt gehaald en m 1 dag klaai
(eventueel stomen) Inl: tel 02510-36500.
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen.
Tevens wit-, schilder- en behangwerk Vraag vnjbl. prijs. opgave Tel 023-371790.
BRIDGEN LEREN?
Inl: tel. 14428.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
per week. Corn Slegersstr.
2b. tel 02507-12070.
Cursus Kunstgeschiedenis v
beginners en gevorderden.
16 lessen ƒ 150, start okt
Mevr. drs L Beugel T 12184

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731
* Heeft u altijd al willen zingen? Kom dan eens langs op
woensdagavond m het Gemeenschapnuis, aanv. 8.15
uur Gem koor Zamor Doen.

Alleenst. bej. dame zoekt. v.
Kent u een a.s. BRUID?
perm. ongem. huisje of flat m. Bel dan. 071-899210, voor het
lift te huur, ± ƒ 600 p.m. Br. o. gratis felicilatiepakkel!
nr 798-75392 bur. v.d blad.
Kies voor om- bijscholing via
Autoracebaan,
z.g.a.n., PBVE o.a. metaal, bouw,
Carrera Seroo + 3 auto's, schilderen. Bel uw Arbeidsbutransformator, ƒ 175. Tel. reau of kom op de info-dag
17320.
op 25 augustus a.s, van
* BIJ Z H C . krijgt uw kind 14.30-18.00 uur, Verspronckwaar voor uw geld: al onze weg 150 te Haarlem.
leden hockeyen op kunst- Kies voor om- bijscholing via
gras, zo vaak als ze willen. PBVE o.a. metaal, bouw,
Word ook lid, bel secr. 14441. schilderen. Bel uw Arbeidsbureau of kom op de info-dag
op 25 augustus a.s. van
14.30-18.00 uur, Verspronckweg 150 te Haarlem.
Kies voor om- bijscholing via
PBVE o.a. metaal, bouw,
schilderen. Bel uw ArbeidsbuCorn Slegersstraat 2B
reau of kom op de info-dag
Tel 02507-12070
op 25 augustus a.s. van
1430-18.00 uur, Verspronck1 film ƒ5//7,50 p.d.
weg 150 te Haarlem.
5 films ƒ 25 p.week
Verhuur movie-boxen.
Kies voor OM-/BIJSCHOLING
via PBVE o.a. HORECA, VERZORGING, ADMINISTRATIE.
Bel uw arbeidsbureau of kom
op de informatiedag op 25
augustus a.s van 1430 tot
18.00 uur. Verspronckweg
* De literatuurclub gaat in 150 te Haarlem.
sept. weer van start WoenS'
Lijsten op maat
dagavond + nu ook dinsdagmorgen. Voor meer plezier m
bij
boeken bel M Bais. 13873.

Videotheek 'Dombo'

Foto Boomgaard

* Oppas gezocht v. zondag
van 16.30 tot ± 24.00 uur voor
3-jarig zoontje. Tel. 12342 of
023-252280.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

•^•••^M^^M^H^^M^MMHBMi

We schenkel
De Huiswijnvan de Hema \
gelegenheden, rood (droojj
of wit (soepel en zacht), l L

Rechtstreekse import uit
USA: topkwaliteit Naturest

waterbedden
Hydr. gestabiliseerd. Geh.
compl. mcl. verw. en ledikant,
geen ƒ4000, maar slechts
ƒ 1750. 15 j. fabrieksgarantie.
Telefoon: 020-227.494;
na 18 uur: 02290-37151.
* Scoutinggroep The Buffalo's wenst zijn leider Floor
Kerkman heel veel succes bij
de Solex Race. Zet hem op!
* Te koop blauw/wit half Perzisch poesje ƒ100. Tel.
02507-15772.
* Te koop frigidaire, Zanussi, ƒ 100. Tel. 12059.
* Te koop gevraagd Storchenmuhle autostoeltje met
slaapstand en een hoog campingbedje. Tel. 02507-14843.
* Te koop grote z./w.-t.v. en
kleine z./w.-t.v. Tel. 16050.

Fed. vrouwenraad, net naaiGrote Krocht 26
en/Mensendieck starten 2122 sept. Tolweg 10 AanmelTel. 13529
den vóór 7 sept. Tel. 14428 of
15735
* Luxaflex, br. 2.50, l. 2.50 +
1 3.00 br. 2501., t.ea.b. Tel. * Te koop mooie herenfiets
Foto Boomgaard 18599.
/125. Tel. 15058.
ook voor
* Te koop nieuwe eternietMaatkleding
portretfoto's,
plaat, steenmodel, 52x120
pasfoto's,
Veranderwerk
cm, ƒ 60. v. Lennepweg 16/2.
receptiefoto's,
Te koop originele nostalgigroepsfoto's aan huis.
Silhouettes
sche LANTAARNPALEN en
Grote Krocht 26.
CORN. SLEGERSSTRAAT 2 muurlantaarns van gietijzer
Tel. 13529.
met roodkoperen kappen.
TEL 18599
GARAGE TE HUUR
HOREMA, Rietzangerstr. 5,
Dinsdag t/m zaterdag ge- Schagen, tel. 02240-97030.
Burg. v. Fenemaplem.
Tel. 14534.
opend van 1000 tot 14.00 u.
Te koop overj. crossmotor,
* Gevraagd:
woonruimte * Mannenkoor, Claudia, Ad Yamaha 80 cc, in z.g.st.,
voor moeder + kind Belt u en Claudia heel hartelijk dank mono shok, 6 bak, vele exvoor jullie spontane hulp bij tra's, ƒ 850. Bel 02507-17087.
a u b. 12245
het touwtrekken! Joyce, Son* Help de Polen Stuur eens ja en Mare.
Te koop VITRINEKAST (wit)
een voedselpakket! Geen
ƒ 1000; rood KINDERSTAPEL9
NEEM VAKER EEN
adres Dat hebben wij voor u!
BED ƒ300 Tel. 19100.
BROODJE MEE!
Inl.: tel 02907-5235.

Timmerbedrijf
Broodje Burger
* Het volleybalseizoen begint weer! Sportieve mensen Schoolstraat 4 - Tel. 18789
R. F. Lammers
(ook jeugd vanaf 7 jaar) zijn Geopend: 11-1 uur 's nachts voor al uw timmer- en onderwelkom bij Sporting O.S.S. weekend 11-3 uur 's nachts houdswerk. Tel 023-364168,
Tel. 15556 of 15609.
b g g. 023-381378.
Dinsdag gesloten
T.k. 2-drs koelkast, Bauknecht, rood/bruin, ƒ350; 2pers. gr. bed + matr., 1 jr oud,
ƒ375; 2-zits bank. leer, crèWoninggids van Zandvoort
me, ƒ375. Tel 023-275407.
* T.k. crossfiets blauw/geel
ƒ65. Tel. 02990-30715.
* T.k. kl.tv.
grootbeeld,
NVM,
Tel. 02507-12614
ƒ300. Tel. 13306, na 18 uur.
+ T.k. Marklin trein + div. toebehoren ƒ 150. Tel. 17320.
TE HUUR GESTOFF. KAMER
Hillegom-Antiek
* T.k. notehouten eethoek +
Vijf
toonzalen
gezellige met vrije opgang, keuken en
meub. in alle stijlen. Veel toilet, terrasje en c.v. Tel.4 stoelen (tafel is uitschuifbaar)/200. Tel. 16461.
kleinantiek. Laagste prijzen1 02507-13277.
trapnaaimachme,
Leidsestraat 122. Dag. tel.* Te koop 2-zits bank, i g.st, * T.k.
i.pr.st., ƒ 95; wandmeubel,
02520-20993 Koopavond.
ca. ƒ50. Tel. 13946.
180
l.
x
115
h., ƒ95; 3-laden* Ik zoek iemand voor een * Te koop antwoordappakleine verfklus en rollen van raat van ƒ 465, nu voor ƒ 165. kastje ƒ 25. Tel. 14372.
TUINMAN GEVRAAGD.
mijn grasmat, evt. regelmatig Tel. 02507-16136, alleen na 21
Tel. 19100.
onderhoud Tel. 13807.
uur.
TUINMAN HEEFT NU TIJD
voor al uw tuin-, straat- en/of
hekwerk. Tevens levering alle
materialen. Vraag vrijbl. prijsopgave. Tel. 023-327867.
* U kunt zaterdag a.s. nog
met de Verg, Vrouwen van Nu
een dagje naar Brugge! Word
ook lid of vraag in formatie bij
tel.nr. 14462.

Gratis

Cashewnoten,
gezouten of
ongezouten.
100 gram.
2.95.

Fijne cervelaatworst. Pe

NU 2?°

NI

Grove sn
Per stuk. 3.75.

NI

Runderrookvlees.
100 gram.
3.25.

Nü2?5

Cervelaatworst met mo
Per stuk. 3.75.

NI

Gelderse achterham.
100 gram. 2.10.

011 \J t makelaars o.g.

Salami met knoflook. Pe
250 gram. 3.75.

NI
Aanbiedingen geldig l/m 22 augustus 1987

5 REGELS

PERSCOMBINATIE N.V.
et Advertentiebcdriiï van Perscombinatie N. V., uitgeefstcr van Het
Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia (de niemvs-en
htiis-aan-lniisbladen groep), is belast niet alle activiteiten op de
advertentiemarkt.

Binnen de afdeling van het Advertentiebedrijf, die zich voornamelijk
bezighoudt met de verkoop van advertentiemogelijkheden ten behoeve van de
Weekmedia-uitgaven in Zaan-/\Vaterland e.o. bestaat een vacature voor een

(part-time 32 uur)

ADVERTENTIE VERKOPER/STER
BUITENDIENST
Standplaats Purmerend.
De gemiddelde werkweek bedraagt 32 uur, in beginsel op 4 dagen per
week.
Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de volgende
functie-eisen:
enige praktische ervaring, bij voorkeur in de bedrijfstak;
klantgericht denken en handelen;
opleiding op M.E.A.O. en/of H.A.V.O.-niveau en bereid vakgerichte
cursussen te volgen;
goede contactuele eigenschappen;
leeftijd minimaal 23 jaar;
in bezit van auto;
bij voorkeur woonachtig in Purmerend e.o.
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer B. Berger, verkoopleider,
tel. 020-562.2618 of mevrouw L. Witmer, personeelsfunctionaris,
tel. 020-562.2265.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 31 augustus 1987 richten aan
mevrouw L. Witmer, personeelsfunctionaris, onder vermelding van
LVV/87.18.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Wie heeft mijn spijkerjack
„gevonden" op de crossbaan in Noord? Ik heb het nu
zo koud, Patrick, tel. 14753.
* 55+ komt zingen woensdagmiddag om 2.15 m het
Gemeenschaphuis. Inl. bij M.
R. Schaap Tel. 12870.
WONINGRUIL. Aangeb: gr.
5-kam. eengez.hoekh. m.
c.v, tuin zuid, schuur enz.,
rust. str., Haarlem-Meerwijk.
Gevr.:
3-kamerwoonr.
in
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
voor 11 uur: 023-330085.
WORDT U VAN WASSEN EN
STRIJKEN OOK ZO MOE?
Breng uw was dan naar
't Kreukeltje toe.
Fijnwassenj 't Kreukeltje,
Hogeweg 55, tel. 16262.
ZANDVOORT - TE HUUR
v. sept. tot juni gem. ruim zomerhuis. Ind: kamer,' slpkam.,
k.d.t Tel. 02507-14058.
* Zoekgeraakt onze beige
gecastreerde kater, Goofie,
witte bef en voetjes, 6 jaar,
'omg. Vinkenstr. Tel. 14716 of
16864.
HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

ADVERTENTIE!
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of
raad te koop? Kortom alles wat u in de
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk pi
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coup
iedere letter, punt, komma of cijfer één val
Laat tussen ieder woord, punt of komma eei
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepei
voorbeeld aangeeft.

Zandv

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterl
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor pi
dezelfde week op donderdag.
Naam: .
Adres:
Telefoon:

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u opgeven via tel.nr. 020562.6271 van Weekmedia.

Postcode:

Plaats:
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d in de kuip en weggepropt in een
, gasslangen die bijna verpulverd
/entueel gevaar niet bij kan. Geen
of geen reddingsvesten.
roleren tegen komt. Vorige week
loten, kajuitjachten, platbodems
terpolitie op zoek naar onveilige
rs over veiligheid aan boord,
tallaties op boten en een almanak
RP 44 iedere dag het water op.
lasis. Bekeuringen werden niet
jot, maar de smoezen waarom de
• en Cees Bijl van de Aalsmeerse
loten die op één ochtend werden
naakte' boot.

Controle van
Waterpolitie
op boten in
de Westeinder
a's
itslle.an
tie
ng
'en

rnEr
irs
en
ei!n.
iet
'i-

Plezierjachten!
toeren zomers als een bom over 't water
Roei Naber en Cees Bijl van de Rijkspolitie te Water vinden de preventieve acties een goede, maar wel tijdrovende zaak.

domp, danken aan hem de overwintei ring.
Hij ergert zich mateloos aan de nonchalance en dumpmentaliteit van de
watersporters. „Het is hier zo mooi,"
zegt hij, „en iedereen kan hier van de
vrije natuur genieten. In het zomerseizoen wemelt het op het water al van
de lege bierblikjes en papier. En dan
moet je na het seizoen eens gaan kijken, als de rietzudden gemaaid worden. Dat is dan de grootste vuilnisbelt
van Nederland." De lege blikjes, papier, etensresten en andere rommel
blijken door de waterliefhebbers, met
vuilniszakken vol, tussen het riet gedumpd te zijn.

Wie op de plas met zijn boot voor
anker gaat en de tijd neemt de natuur
te bekijken, kan plotseling een meerkoet uit het water zien opduiken met
een zwart/gele halsband om. Dat is het
werk van de zogenaamde 'koetekijkers'. Sinds jaren doen zij een onderzoek naar het gedrag van de watervogel. Het is een gek gezicht, om dat
parmantige zwarte beestje met de witte kuif, met een geel halsbandje om te
zien. Meerkoeten duiken op de meest
onverwachte momenten onder water,
om dan plotseling meters verder weer
op te duiken.

De 'Koetekijkers' denken echter, dat
het waterdiertje in groepen leeft en
een eigen territorium afbakenen.
Door voederplaatsen voor de dieren
De zudden, die er vanaf de kant zo steeds dichter bij elkaar te zetten, homooi uitzien, liggen vol met de rom- pen ze uit vinden of de meerkoet de
mei. En dat is toch een ander dak bo- eigen grens overschrijdt. Ook moet op

Koetekijkers

aantrekkelijke kostbaarheden in de
boot. Daar was dure apparatuur bij.
Kleurentelevisies, grote draagbare radio's, kostbare verrekijkers, noem
maar op. En dan praten we nog niet
eens over de vaak dure bootuitrusting
zoals kompassen, koperen klokken en
marifoons."
Die lijst werd voor de eigenaar achtergelaten, samen met enkele folders
over hoe men de boot wél kon beveiligen. „Soms zat het sleuteltje nog in de
motor, kajuiten waren onafgesloten
en wegvaren met de boot zou een fluitje van een cent geweest zijn."
De agenten verbaasten zich niet alleen over het gemak waarmee ze in de
boten konden komen, maar vooral ook
over de lakonieke reactie van de booteigenaren. „Niet één booteigenaar betichtte ons er van huisvredebreuk te
hebben gepleegd. En dat was wat we
eigenlijk deden." Het stelen van complete jachten neemt iets af, maar nog
altijd ligt het botenkapitaal voor de
oneerlijke mens voor het grijpen. „En
zie een gestolen boot maar eens terug
te vinden tussen al die duizenden." -

Dubbeltjes
Ook dit jaar is weer gekozen voor een
preventieve actie. Nu is de veiligheid
van de pleziervaartuigen aan de beurt.
Gedurende de gehele vorige week
werd, bij een landelijke actie, de gasen benzine-installaties en de veiligheidsuitrusting aan boord gecontroleerd.

sken ondeugdelijk
- ven het hoofd van de beroemste vis
i van de Westeinder, de meerval, dan
. een stukje wuive.nd riet. Volgens Na' ber huist de meerval voornamelijk onder de drijvende eilanden. „Je kunt
rustig zwemmen in de Westeinderplassen, de kans dat je zo'n vis tegenkomt is minimaal." De vis kan, zegt
men, wel tien meter lang worden en de
Ringvaart en de Westeinder schijnt
het enige water in Nederland te zijn
waar de vis zich thuis voelt.
De meerval wordt maar door weinig
mensen gezien. Een enkele keer komt
er een terecht in de fuiken van de
beroepsvissers. Deze is zelfs bereid zijn
netten door te knippen om de vis de
vrijheid te hergeven.'Wie de meerval
in levende lijve wil zien, kan beter een
bezoek brengen aan het aquarium van
Artis in Amsterdam. Daar zwemt het
'monster van Loch Westeinder' zichtbaar rond.

en zondag
tile staan
De verkeersomleiding via Bloemendaal verliep vlot, omdat men op deze
route, ook op de Zeeweg langs de
noord-boulevard, in twee rijen naast
elkaar kan rijden. De boulevard en de
naaste omgeving raakten echter snel
volgeparkeerd. Niet in het minst met
motoren, die rijen dik opgesteld stonden op de puinstprt en vanaf de ingang van het circuit tot om de hoek op
de Boulevard Barnaart. De automobilisten werden ten slotte doorgestuurd
naar nieuw-noord, omdat dat het enige gebied was, waar men nog een plekje zou kunnen vinden.
In de stroom over de boulevard ontstond echter plots stagnatie, waardoor
binnen enkele minuten een bijna stilstaande file ontstond tot aan Bloemendaal aan Zee. Oorzaak was, dat
een parkeerwachter zijn territorium
langs deze weg zonder goedkeuring
had uitgebreid en hier auto's liet par-

Zoals gezegd zijn er voor het varen
op de Nederlandse recreatieve binnenwateren geen dwingende voorschriften. Alles wat het hoofd boven water
kan houden, mag in principe de plassen op. De politie is van het onderzoek
hevig geschrokken. Bij acht van de
tien boten deugde er niets van de gasinstallatie. „Het is onbegrijpelijk.
Mensen varen soms met jachten die
tienduizenden guldens kosten. Op een
gasleiding wordt echter met enkele
dubbeltjes bezuinigd," zegt Cees Bijl.
Het maakt niet zo veel verschil op welke dag of waar op de Westeinder het
onderzoek werd gehouden. Ook maakt
het geen verschil of de boot een groot
jacht was of een klein dobberend kuipje met een motor. „Mensen varen letterlijk op een bom, het is een wonder
Foto Luuk Gosewehr
dat er niet vaker ongelukken gebeudie manier worden uitgevonden of de ren."
dieren een leider hebben.
Een ochtend keuren bij het starteiland { gratis haven van de gemeente
Huisvredebreuk
midden op de plassen) levert slechts
Roei Naber zou juist vanwege zijn één boot op, die er in alle opzichten
liefde voor de natuur, geen andere perfect uitziet. Het is een Scandinabaan willen hebben. Hij zit al negen- visch kajuitjachtje van een ouder
tienjaar op het water. Maar hoewel hij echtpaar. Er wordt gekookt op spiritijdens de patrouilles de natuur een tus. In bijvoorbeeld Zweden kan men
groot deel van zijn aandacht geeft, de boot niet verzekerd krijgen, als er
worden de politionele taken niet ver- niet aan stringente voorwaarden is
voldaan. Een daarvan is, dat er geen
geten.
Ieder jaar houdt de waterpolitie zo- gasinstallatie aan boord mag zijn. Ook
mers wel een of andere bijzondere ac- op andere punten voldoet deze boot
tie. Vorig jaar werd de inbraakbeveili- aan de veiligheidsnormen. De eigeging van boten getest. Tientallen bo- naar laat zijn jacht dan ook iedere
ten in de vele havens rond de Westein- twee jaar door zijn zeilvereniging keuderpiassen werden door de politie be- ren.
zocht. „Het is onvoorstelbaar. We
konden de meeste boten zo in. We Glas in lood
hoefden echt niets te forceren," zegt
Roei Naber. Bij zo'n 'bezoek' werd er
Droeviger is het gesteld met een moeen lijst opgesteld van voor dieven torjacht uit 1933. Hoewel de boot niet

erg onderhouden is, is het een pronkstuk. In de grote kuip geven twee klapdeurtjes met echte glas in loodramen,
toegang tot het leefgedeelte. Naast de
kooien staan 'nachtkastjes' met echt
marmer als tafelblad. Ook hier hebben
de kastdeurtjes kleurig glas in lood.

baar. Wie naar de uitzendingen van de
ANWB luistert, zal niet onvindbaar
blijven als hij een noodoproep krijgt."
De meeste boten waren wel in het bezit
van een radio, veiligheidsvesten echter ontbraken vaak. De reactie van
een van de booteigenaren was „Reddingsvesten kan ik niet kwijt. Moetje
Een blik naar het achterschip laat zien wat een rommel ik aan boord heb.
de keuken zien. Men waant zich in een
keuken in een huis uit de jaren dertig.
Aan weerszijde een aanrecht van graniet. Op een daarvan een gasstel van
emaille. Volgens de eigenaar het modernste apparaat aan boord. Volgens
de politie echter een potentieel gevaar
voor ontploffingen. De gasslang blijkt
ook uit de jaren dertig en is volkomen
verpulverd. Een deur, waarin een ouderwets emaille 'vrij/bezet' knop, geeft
toegang naar het toilet. Daarin is de
gasfles opgeborgen. Ook hier geen
voorzieningen en de gaslucht is duidelijk waarneembaar. Er is echter wel
een brandblusser aan boord. Een
handzaam dingetje van zo'n twintig
centimeter hoog. Ook dit blusapparaat lijkt echter van voor de oorlog te
stammen. .De politie geeft alle water, gebruik aan boord
recreanten het advies een blusappa" gasinstallaties en
raat van minstens twee liter aan boord
te hebben.
benzinemotoren

HET WATER OP

Waakvlam
Het veiligste gebruik van een gasfles
in een boot is, als deze staat afgeschermd in een zogenaamde bun. Een
bun is een soort ijzeren bak, waarin
aan de onderkant een ontluchtmgspijpje is aangebracht. DU pijpje moet
buiten de boot uitmonden.

VEILIG
controleer regelmatig

Ik zou niet weten waar ik die enorme
vesten moest laten." De wateragenten
wijst er op dat er ook opblaasbare reddingsvesten bestaan. „Ik zou ze maar
aanschaffen. Het kan goed spoken op
Maar zelfs als er deze voorziening is, de Westemder."
moet men alert blijven. Dat bleek voor
de twee moeders die met hun kroost Wens
nog een laatste weekje vakantie op het
water doorbrachten. De gasfles stond
Over het algemeen bleek de reactie
in de kuip, keurig weggestopt in een van de mensen op het onderzoek van
bun. Een van de dames zat er naast de politie positief. Vooral de 'spiegelmet een brandende sigaret in de han- tjes en kraaltjes' werd zeer op prijs
den. Bij controle bleek dat de fles wel- gesteld. De eigenaren van de onderiswaar in een bun zat, maar er was zochte boten kregen een vijftal fpldergeen afvoer. Bovendien bleek de slang tjes met aanwijzingen voor veilig vadie van de fles naar het keukentje leid- ren Daaronder ook een brochure met
de, een tuinslang te zijn. Een gasfles richtlijnen voor de inbouw van gasinverliest altijd wel iets van de inhoud. stallatie en een speciaal gemaakte waToen de politie de bun opende kwam ter-almanak. Dit laatste is een uitgave
de gaslucht hen tegemoet. De bran- van de stichting 'Vaar Wel' en is gedende sigaret had in dit geval als een maakt in samenwerking met de Rijkslont kunnen werken.
politie te Water. Erin een schat van
gegevens voor de watersporter.
„Maar niet alleen een brandende sigaret of een afgestreken lucifer kan
De heren Naber en Bijl van de wagevaar opleveren. Wat de mensen niet terpolitie Aalsmeer hebben na dit onbeseffen is, dat de waakvlam van de derzoek eigenlijk nog maar enkele,
koelkast wellicht nog gevaarlijker is," wensen. De eerste is, dat de gemeente'
zegt Roei Naber. „Meestal laat men weer vuilcontamers plaatst op het
immers de koelkast aan, ook als men starteiland. Volgens Nataer zijn die er
voor een weekje geen gebruik van de wel ooit geweest, maar werden ze wegboot maakt."
gehaald. „Er staat nu wel een bordje
Op een van de controledagen bleek 'Verboden vuil te storten'. Maar waar
slechts een van de twintig boten héle- de mensen hun afval dan wél moeten
maal in orde. Dat betekent niet dat laten is onduidelijk. Ze varen echt niet
alle boten varende bommen zijn. Een naar Dorp om het te lozen," zegt hij.
gasinstallatie die niet helemaal perTwee andere wensen zijn een steiger
fect is, hoeft nog geen ontploffingsgevaar op te leveren. De actie van de voor motor- en zeilboten bij het recreapolitie was gericht op de veiligheid. En tie-eiland bij Vrouwentroost en een
dat houdt ook in of men reddingsves- haventje in Dorp. Het laat zich aanten, boeien, een goede verlichting en zien dat deze wensen nog vóór het volgende seizoen in vervulling gaan. Voor
een radio aan boord heeft.
een steiger s een verzoek om subsidie
„Een kleine portable radio is vol- ingediend bij de provincie en voor aandoende. Het is meer bedoeld om ons legplaatsen in Dorp onderhandelt de
werk uit te sparen. Als iemand gezocht gemeente met de wmkeliersvereniwordt, is hij op de wateren onvind- ging.

keren. Dit gebeurde zodanig, dat er
nog maar een rij langs kon rijden,
waardoor de file ontstond.
Zandvoortse motoragenten waren
zeer snel ter plaatse om verandering in
de situatie te brengen. Twee eigenaars
van verkeerd geparkeerde auto's kónden direct hun voertuig weghalen,
maar twee andere waren reeds verdwenen. De auto's moesten weggesleept worden, maar het duurde enige
tijd eer het zover was. Door de enorme
stagnatie zag de Zandvoortse politie
zich voor het eerst genoodzaakt, Haarlem te verzoeken, het verkeer weer via
de Zandvoortselaan te leiden.
De verantwoordelijke pachter, van
het verderop gelegen parkeerterrein,
moest ondertussen het ten onrechte
geïnde parkeergeld afstaan, wat vervolgens aan de betrokken automobilisten werd teruggegeven. Daarnaast
werd de man op het bureau ontboden,
waar hij de rekening van het wegslepen, tweemaal ƒ215,-, kreeg gepresenteerd.
's Avonds nam het geruime tijd in
beslag, alvorens de uitgaande files waren opgelost. Tussen vier uur 's middags en elf uur 's avonds bleven lange
rijen auto's Zandvoort verlaten.

y->j
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Foto Atr Kromouor
Promotion Cenlre
t-oto

Concorde bezoekt weer Schiphol
SCHIPHOL - Op 22 augustus wordt op Schiphol
het supersonisch verkeersvliegtuig; Concorde verwacht. Het gaat om een toestel van Air France, dat
hel vliegfeest op het vliegveld Lelystad die dag
komt opluisteren. Het vliegtuig komt om 10 uur 's
ochtends op Schiphol aan en er wordt de mogelijkheid geboden rondvluchten te maken. Het Air Promotion Centre verzorgt twee van die rondvluchten
voor de somma van 950 gulden. Voor dat geld is men

ruim een uur in de lucht. Er wordt supersonisch
gevlogen en aan boord krijgt men de service, die
ook de transatlantische passagier geniet op een
vlucht van Parijs of Londen naar Amerika. Dat
betekent champagne en kaviaar. Na afloop ontvangt met luchtdoopcertificaat en documentatie.
Belangstellenden dienen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij het Air Promotion Centre,
Rob Jonker, tel. 02503-3205B.
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CURSUS ENGELS EN FRANS

RReus
„Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist
Voor a/s het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

Heerlijke vis rollade
fijn gekruid gevuld met zalm en
spinazieblaadjes zowel koud als warm.
100 gram

in Zandvoort
In het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 is op de woensdagavonden van
sept. t/m maart weer een cursus Engels
voor beginners van 7-8 uur. Engels voor gevorderden van 8-9 uur. Frans voor beginners van 9-10 uur.
De eerste lessen zijn op woensdagavond 9
september.
Lesgeld maandelijks ƒ 30,- Lnl.: tel. 0224096170.
Opgave bij de beheerder v.h. Gemeenschapshuis, tel. 02507-14085 bgg 17070.
Indien u mee wilt! Wij organiseren aan het
eind van de cursus een trip naar Londen en
Parijs.

Ook schooltassenreparaties!
En alles voor 't onderhoud van uw schoenen.
Sleutel direct klaar.
Com. Slegersstraat 2
Tel. 15449
J. van Campen & Zn Schoen- en sleutelservice

4,75

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

SCHILDERWERK
Heeft u een
probleem?
Zoekt u een
oplossing?

Wie wil mijn
hondje
uitlaten?

Schoenmakerswerk
is Vakwerk!

Gevraagd nette etage
of zomerhuis voor
2 personen.
Voor inl. 02507-16204

(Tegen vergoeding).

Laat u eens de
TAROTKAART
leggen.

Tel. 15403.

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

WONING STOFFERING

SLAGERIJ
ARBOUW
Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

WEEKEND REKLAME
SCHNITZELS 100 gram
1 ONS ACHTERHAM
1 ons CERVELAAT
1 ons GEBR. ROSBIEF

1,
2,
1,
2,

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij Limousin run<\
en natuur varkensvlees

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

Nu wordt het KASSA voor U

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SPAAR ONZE KASSABONNEN
GRATIS
Bij ƒ 100,- kassabonnen
EEN LEVERWORST Wilt U doorgajj
Bij ƒ 200,- kassabonnen
1 KILO KIPPEBOUTEN
,
Bij ƒ 300,- kassabonnen
een ROLLADE van plm. 1 kg.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRMF AUG. v.d. MIJE

Uitsluitend kassabonnen van: SLAGERIJ ARBO
Deze aktie is geldig tot 31 december 1987.

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

NOVILON MARMOLEUM

Marisstraat 13a, Tel. 15186

Tel. 15668

Voor Volkswagen kopers
in augustus heeft Auto Strijder B.V
dubbel v
eel in voorraad!

Te koop of
te huur gevr.

OPSLAGRUIMTE
± 100 tot 300
Br. ond. nr.
906743.

Kamer te
huur
v.a. 1 sept.

De Witte
Zwaan,
tel. 12164.

1 kilo

VARKENSHAASJES

19.95
BOUCHERIEf
Grote Houtstraat
167, Haarlem
Grote Krocht 7,
Zandvoort
Houttuin 5, Hillegom
Binnenweg 31,
Heemstede

Ten eerste bent u de bestaande prijsverhoging van 21/2% mooi voor

Te koop
Strand: Visbakwagen m. tractor en toeben, incl. strandpachtvergunning.
Vast behorend bij totale koop.
Inl. tel. 02507-18333.

Met spoed te huur
gevraagd

± 80 m2
loods/opslagruimte
te gebruiken voor
opslag inboedel voor
3 tot 6 maanden. Tel.
14581.

Gevr.

En ten tweede geeft Autopon u daarbij ƒ 1.000,- extra inruilwaarde voor uw huidige auto!

zelfst. hulp in
de huishouding

En ... daar doet Auto Strijder deze maand nog een
'n fors extra voordeel bovenop: ongeacht het merk en
bouwjaar van uw huidige.;auto geeft Auto Strijder u daarvoo
ƒ 1.000,-méér inruilwaarde dan het officiële groene boekj
van de BOVAG aangeeft!
Dus bent u in voor een nieuwe auto, kies dan
Volkswagen. En bent u in voor Volkswagen, kies dan Aut
Strijder. Bij Auto Strijder in
Zandvoort staat nu dubbel
Volkswa en
in 01 ini loti 109 voordeel in
IR clUUSlUS. voorraad!

vraagt

Een aanbod om snel in te stappen. Want al blijft dat
unieke aanbod van Auto Strijder nog de hele maand
augustus staan, de nieuwe Volkswagens waar het om gaat
blijven zeker niet staan! Nu is uw keus uit de nieuwe
Volkswagen voorraad bij Auto Strijder nog het grootst.
AÏIe typen in verschillende uitvoeringen.
Dezelfde
1
auto's die door de algemene prijsverhoging 2 /2% meer zijn
gaan kosten . . . Nu beslissen
bespaart u dus vele honderden •
tot 'n paar duizend gulden
kontant op de aanschafprijs!

gevorderde
leerling kok m/v

Minder betalen voor uw nieuwe Volkswagen, meer krijgen voor uw inruilwagen

v. 2 halve dagen
p.w. in Rotondeflat.
Tel. 02507-16172.

en

buffetbediende
m/v
Soll. 02507-12253.
Kerkstraat 15.

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-145*

bij

Auto Strijder B.V. VOORDELIG ENVERTROUWD VAKMANSCHAP
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voort, als je even op adem wilt komen"

latselijke horeca maakt
i plan voor de toekomst
mogelijke oplossingen voor deze knel- ter publiek, dat ook komt als het geen
punten. Als belangrijkste knelpunten mooi weer is".
noemt de heer Faber het ontbreken
Ook moet er aan iets gebeuren aan
van een goed toeristisch beleid en het
te korte seizoen. Met dit laatste wordt het imago van Zandvoort om invesgedoeld op het minder afhankelijk teerders vertouwen te geven m Zandmaken van het mooie weer. "Zand- voort. Een ander belangrijk aspect is
voort is meer dan een plaats waar je in de noodzaak voor Zandvoort om meer
de zon kunt liggen". Om het knelpunt regionaal samen te werken. In dat kavan de verkeersproblematiek op te los- der zou de toekomstige streek VW een
sen moet het gebruik van de trein ge- belangrijke rol kunnen vervullen. Mestimuleerd worden. Ook dient er vol- vrouw Kas van de Zandvoortse WV
gens de samensteller een marktge- tonde zich bijzonder verheugd met het
richt beleid te worden ontwikkeld. Het initiatief. "De klok staat op vijf voor
aantrekken van kapitaalkrachtige twaalf. Er zal snel duidelijkheid moegasten moet hier een belangrijk onder- ten komen, waarna vanuit de verdeel van uitmaken. "Aan tienduizend schillende disciplines keihard gewerkt
gasten die een tientje verteren heb je zal moeten gaan worden aan de verbemeer dan aan honderdduizend die een tering van 'het product Zandvoort',
gulden opmaken", lichtte de heer Fa- want als wij een partij willen spelen op
ber toe. Dit wil uiteraard niet zegen de internationale toeristenmarkt dan
dat de minder kapitaalkrachtige toe- is duidelijkheid naar buiten toe een
an staan een aantal knel- risten en recreanten geweerd moeten vereiste. De huisstijl van Zandvoort
bnoemd die volgens de sa- worden maar er moet een breder aan- dient gedragen te worden door kwaliue oorzaak zijn van het feit bod komen. Zandvoort moet ook een teit en service", zei zij in een reactie.
beristenindustrie niet voor plaats worden waar mensen uitgaan
Uiteraard speelt ook de gemeente
•at. Het rapport geeft ook en winkelen. "We moeten naar een beFoto Bram Stijnen
een belangrijke rol in de uitwerking • Strandpachters moesten met man en macht de stoelen uit de zee halen die door de vloedgolf meegesleurd waren.
van het reddingsplan. De heer Faber
pleitte voor een gemeentelijke subsidie
die een beloning van de WV moet
weerspiegelen. "Als de VVV het toerisme bevordert stijgt ook de toeristenbelasting op logies", aldus het rapport.
De aanwezige wethouder Aukema van
ZANDVOORT - In de nacht van een plaatselijke onweers- een hoogte van ruim drie meter en doorbracht, de andere gedupeerden.
financiën noemde het rapport gede- van vrijdag op zaterdag om bui op 300 meter afstand van sloeg zich over de gehele lengte van het Met man en macht werden de strandZandvoortse strand, van het naaktgen en heel concreet, maar "met be- 3.30 uur werden honderden de kust.
strand tot paviljoen 22, op het zand. De stoelen aan de zee onttrokken. Geluktrekking tot de overheidsgelden moet
strandstoelen door een drie
aan de kustlijn geplaatste strandstoe- kig was er niet veel schade.
ik er het zwijgen toe doen".
Bij de uitwerking van de beleidsaan- meter hoge vloedgolf in zee geDe druk op het water als gevolg van len werden door de vloedgolf de zee in
Voorzitter Paap van de Vereniging
bevelingen in het rapport worden ook sleurd. Het natuurgeweld, dat een gigantische wolkbreuk, waarmee gesleurd.
van Strandpachters vindt dat de
de conclusie van het rapport Terp over in een dergelijke omvang de zes minuten durende onweersbui
strandwacht verstek heeft laten gaan.
OORT - Volgens een miljoen uitgetrokken voor de de toekomst van Zandvoort meegenogepaard ging, drukte het ongeveer een
Wakker geworden door het lawaai
slechts een keer in de zestig half
men.
meter in. De zo ontstane golf zwei- waarschuwde eigenaar Jan Oonk van Deze had direct de gedupeerden moerder van het ABP ligt uitplaatsingen.
Zie verder pag.3 jaar voorkomt, was het gevolg de op zijn weg naar het strand aan tot Club maritiem, die de nacht daar ten waarschuwen.
tdurende uitstel van
De financiering door het Algemeen
ssing over de financie- Burgerlijk
Pensioenfonds is noch zeADVERTENTIE
het Vendoradopark ker, noch van
de baan. De uitlatingen
interne procedures. van een van de medewerkers van het
ABP, die verder niet in details wil treDe nieuwste dames en heren lamom 'de onderhandelingspositie
Vendorado zijn nog den
my's zijn binnen, zwart en naturel
met in gevaar te brengen', doen het
onderhandeling hier- vermoeden
rijzen, dat Vendorado niet
ir zijn nog niet tot el- duimendraaiend zit af te wachten,
v.a. 998,Bbmen omdat de ver- maar nog steeds aan het onderhandeledere avond geopend tot 22.00 uur
jerï'~van het rende- len is om het onderste uit de kan te
halen.
Dit
m
tegenstelling
tot
de
infeenlopen. Vendorado druk die was gewekt, dat ABP nog
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
r wel zeker van zijn steeds met kon beslissen en met intern
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
eeft ondertussen 2,4 overleg bezig was.
Haartem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.
Volgens woordvoerder Machielse
van het ABP maakt het Zandvoortse
ZANDVOORT - Play-in worden met een groot aantal in een ruime aanbod aan recreatieve
Vendorado-bungalowpark
deel uit B.V.,
Zo is er een theater met
die momenteel twee recreatieve mogelijkheden, dat voorzieningen.
van een groter pakket aan overeenongeveer honderd plaatsen gepland,
amusementshallen
in
Zandeen
'sfeer
van
vakantie,
feest
komsten tussen beide ondernemingen,
geschikt voor optredens, maar waar
betrekking hebbend op meerdere pro- voort en één in Amsterdam ex- en gezelligheid' ademt. De be- tevens films gedraaid kunnen worden.
IVOORT - Onder het
jecten. "De contacten lopen", aldus ploiteert, heeft vrijdag plan- nodigde investering van het Hiermee wil men bijvoorbeeld ook
ZANDVOORT - Dat sommige weg/ragen staat vrij" orMachielse, "al hadden wij wel ver- nen op tafel gelegd voor een project wordt geschat op een kunnen inspringen op slecht-weer sigebruikers zich soms heel netje gedraJt de bibliotheek aan
wacht eerder tot elkaar te komen".
tuaties.
De
bouw
is
erop
gericht,
het
'Circustheater' tussen de Kos- bedrag tussen vijf en tien mil- geluid zoveel mogelijk binnensmuurs
gen bleek vorige week donderdag, toen
f esseweg in Zandvoort
een man een m de Westeratraat geVendorado lijkt echter, los van de terstraat en het Gasthuis- joen gulden. Burgemeester te houden. Daarnaast komt er uiterweek zaterdag een
HW
LW HW LW parkeerde auto had aangereden. Hij
uitkomst van de onderhandelingen, plein. Het moet een centrum Machielsen en wethouder Van aard een ruimte met automaten, die Datum
de dienstverlening
zeker van zijn zaak. Het bedrijf kon0602 01 39 1820 1412 liet een brief met met zijn naam, kende financiële basis blijven vormen 27 aug
Jibliotheek duidelijk te
Caspel toonden zich enthou- voor
digde onlangs aan, 2,4 miljoen uit te
28
aug
0631 0217 1820 1412 teken en telefoonnummer achter. Om
de
exploitatie.
ADVERTENTIE
er helemaal zeker van te zijn dat alles
siast over het ontwerp, dat Ook richt men zich op gezinnen, 29 aug
trekken voor de uitplaatsingen, die
0702 02.52 1921 1508
voor de gedupeerde goed zou aflopen
noodzakelijk zijn om het terrein voor
waarschijnlijk
vanavond
in
de
0736 0323 1956 1535
eventueel met jonge kinderen. Bene- 30 aug
Ie wordt gehouden in het
deed hij ook nog aangifte bij de politie
het bungalowpark vrij te krijgen. Men
commissievergadering
van
den in het souterrain zou een fancy 31 aug
0815 0352 2035 1609
fin de landelijke bibliobindt zich hierdoor min of meer aan
Publieke Werken ter sprake fair-achtig 'Familyland' moeten ko- 1 sep
De vragenactie duurt
0902 0427 0527 1655
een project op het terrein.
men, toegankelijk voor kinderen, jon- 2 sep
jjptember. Gedurende die
komt.
10.07 0512 2241 1757
ger dan zestien jaar. Deze ruimte biedt 3 sep
dereen welkom in de biWethouder Van Caspel trekt uit dit
06 18 - - 1913
1045
Het
Circustheater,
dat
deze
naam
tal van spelletjes en andere kleine atmet elke vraag waarop
'point of no return' de conclusie, dat
1320 0812 0030 2042
onder andere dankt aan de circusach- tracties. Verder zijn is er een soort 4 sep
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag
ar antwoord wil. Er zijn
het Vendorado-park vrijwel zeker
tige sfeer die hier gecreëerd wordt, is coffeeshop gepland, een 'zuivelbar', Maanstanden dinsdag 1 sept
ontstond er brand in een hotel aan de
jfvragenformulieren verdoorgaat, zo liet hij vorige week tijdens
Bel
voor
vrijdag
gepland
op
de
plaats
van
het
voormaliEK
05
47
uur
Dr. Smildestraat. Dit was het gevolg
waar - zoals de naam al zegt - allerlei
Om misverstanden te
een extra raadsvergadering weten.
ge hotel Zomerlust. "Een leuke bij- zuivelartikelen te krijgen zijn, én een Doodtij 3 sept 11 45 uur
van blikseminslag. De brandweer was
ben laat de bibliotheek
Voor de gemeente komt de stap van
12.00 uur ons
komstigheid
is",
aldus
exploitant
Leo
de brand snel meester.
souvemrshop. In de hal komt een soort NAP + 65 CM
Bat zij niet alles weten.
Vendorado goed uit, omdat er nu
Heino, "dat wij daar in 1946 zijn begon- amusementsmuseum.
kt> vraag kunnen we zorgdaadwerkelijk stappen kunnen wornen
en
daar
nu
met
de
nieuwbouw
jeantwoorden. Ook kunden ondernomen. De tijd begon te
De B.V. heeft extra veel aandacht
weer terugkomen". Play-in exploiteeri niet vertellen wat de zin
dringen, omdat de contracten met de
besteed aan de presentatie, met name
de
gedurende
tien
jaar
haar
eerste
hal
even is. Cryptogrammen
ondernemers die moeten worden uitop deze locatie, 'uniek gelegen in het door het uiterlijk van het gebouw, dat
je niet graag op. Evenmin
gekocht, per l oktober 1987 zouden
het voor iedereen aantrekkelijk moet
toeristische Zandvoort'.
waarom u geen huursubaflopen.
maken om binnen te wandelen. "Het
•
Vervolg
op
pagina
3
Het
nieuwe
complex
moet
voorzien
fft gekregen."
moet de nieuwsgierigheid prikkelen",
verklaart Heino, "en duidelijk maken
torste dag van de actie, 5
dat het binnen gezellig is". Het werk
wordt alle bezoekers
van architect Sjoerd Soeters, is voll'l'ie of thee aangeboden;
gens hem een compliment waard, om'leren is er een glaasje hdat hij er goed in is geslaagd, deze geen een kleurplaat. Op
gevens te vertalen in het ontwarp.
MAC
Zandvoort,
de
organisator
van
gemeente
de
kosten
voor
de
ZANDVOORT
De
zaterdag
wordt het leengeld voor
het
ludieke
evenement.
Het
voertuig
• Vervolg op pagina 3
Kien, grammofoonplaten
verreden tiende solexrace zal dranghekken niet voor haar met het meest technische vernuft was
act discs gehalveerd. De
rekening wil nemen.
misschien
volgend
jaar
toch
het eigendom van R. van Enkhuizen
ek staat met een infornog worden voortgezet. Zoals
EEN COMPLETE KRANT MET O A
uit Zaandam, vond de jury bestaande
am op de weekmarkt op
In
totaal
deden
aan
de
inmiddels
het er nu naar uitziet was deze traditioneel geworden solexrace 39 uit sportcommentator Frans Hen'bseweg.
•
NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
rijwielhandelaar Peiter Versteerace met de meest kolderieke deelnemers mee. Hun voertuigen wer- richs,
• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
ge en fractievoorzitter Jaap Methorst
brommers de laatste omdat de den eerst technisch gekeurd door van de VVD. Tweede werd de Heems- ZANDVOORT - In de nacht van
• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
kerker P. Adema en derde E. Bilars uit zondag op maandag om drie uur werd
• AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
Haarlem. Bij de beoordeling van het voor een hotel aan de Kostverloren• FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENshowelement werd Bilars eerste met straat in Zandvoort een rode Porsche
STEN • DE WATERSTANDEN
een caravan, J. en B. Zonneveld uit gestolen. De auto was weggereden in
• RUBRIEKSADVERTENTIES
Zandvoort op de tweede plaats met een de richting van Haarlem.De politie
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MID
rijdend riool en derde de Haarlemse waarschuwde de omliggende gemeenDENSTAND
Wil de Vos met apen.
ten en kort daarop had de Haarlemse
's Avonds kon het publiek genieten politie de auto aangetroffen en de bevan de door het centrum razende vehi- stuurder aangehouden. Hierbij assiscles. Met commentaar van speaker teerde de politie van Heemstede. De
Martin van de Pavert streden de artis- 25-jarige Amsterdamse verdachte, een
> '<•
tieke solexfanaten om de grote hoe- bekende van de politie, en de auto wer; » . ."V-'.U
veelheid prijzen die de plaatselijke den naar Zandvoort overgebracht.
middenstand beschikbaar had gesteld.
Na precies 45 minuten toen de wekker
afliep was de uiteindelijke winnaar bekend: C. Kerkman uit Zandvoort,
BON:
tweede werd R. van Rooy uit Boxtel en
derde J. van Delft uit Elshout. Met de
uitreiking van een beker en bloemen
NAAM: . .
werd het spectakel afgesloten.
ZANDVOORT - De provincie
Bijgekomen van de spanning heers- Noord-Holland geeft de gemeente
ADRES
te er toch een wat teneergeslagen Zandvoort honderdduizend gulden om
stemming omdat het evenement fi- de woonomgeving van het complex De
POSTCODE
WOONPLAATS
nancieel niet meer haalbaar is nu de Schelp aan de Dr. C. A. Gerkestraat te
gemeente niet voor de kosten van de verbeteren. Hiertoe heeft de statenTELEFOON
.
GIRO/BANKNR
dranghekken wil opdraaien. Inmid- commissie voor ruimtelijke ordening
dels heeft de plaatselijke horeca erop vorige week donderdag besloten.
IK BETAAL PER MAAND • ƒ 3 . 9 5 ' . PER KWARTAAL • ƒ 11 50. PER
aangedrongen dat de solexrace voor
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • / 39,95
Zandvoort behouden moet blijven.
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
Ook de week van het Paard moet weer
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling
terug komen, aldus Fred Paap nas3 mens de horecabedrijven. VVD fracZANDVOORT - De parkeer-, miIn open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
tievoorzitter Jaap Methorst zegde toe lieu- en belastingcontrole in ZandNieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
4| dat de mogelijke terugkeer van beide voort is verhuisd. Het nieuwe adres is
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
§ evenementen in de volgende vergade- Oranjestraat 2b. De controle dienst is
ring van de commissie Midden- en telefonisch te bereiken onder nummer
J' snelst en onder grote belangstelling raasde de ludieke vehicles door het centrum van Zandvoort.
Kleinbedrijf aan de orde zal komen.
02507-19938.

OORT
De klok
r Zandvoort op vijf
ilf. Met die wetenft de afdeling ZandHoreca Nederland
- gsplan voor de toerisrie in de badplaats
itellen. Met de titel
rt, als je even op
komen" heeft Floris
recteur van het Nareserveringsbureau,
gisch plan voor toerecreatie in Zandengesteld dat maanit Casino werd gepre-

[

Metershoge vloedgolf grijpt strandstoelen

en Vendorama zijn
in onderhandeling
r het bungalowpark

Play-in B. V. presenteert nieuwbouwplannen Zomerlust

Circustheater Kosterstraat
een groot vermaakcentrum

DE LEERSHOP

fen staat vrij

Waterstanden

Uw krant niet
ontvangen?

Heel netjes

Brand in hotel

kantoor, telefoon

17166

Nieuwsblad

Solexrace blijft mogelijk behouden

Gestolen auto
snel terug

Provincie geeft
ton voor betere
omgeving De Schelp

Verhuizing belasting
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vers van tmes
en altijd scherp geprijsc

FAMILIEBERICHTEN

Op 22 augustus 1987 is na een langdurige ziekte
van ons heengegaan onze lieve vader en opa
Jan Visser
weduwnaar van Levina Kuik
eerder weduwnaar van Hendrika Galenkamp
op de leeftijd van 94 jaar.
H M. Muijs-Visser
J. P. Muijs
Jan Paul
Jeannine
Ydo
2116 EJ Bentveld
Ebbingeweg 7
Op verzoek van de overledene heeft de crematie
in besloten kring plaatsgevonden.

Na een welbesteed leven is van ons heengegaan
onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader en broer
Jan Zwemmer
weduwnaar v a n Maria Schaap
op de leeftijd van 95 jaar.
Amsterdam:
J. Zwemmer
G. van Galen
Den Helder:

J. Kuiper-Zwemmer
G. J A. Kuiper
Zandvoort:
A. Zwemmer
M. P. Zwemmer-Koning
J. Zwemmer
A. Zwemmer-Zwart
Broer en zusters
Klein- en achterkleinkinderen
20-12 BW Zandvoort, 19 augustus 1987
A. Zwemmer
Dr Schaepmanstraat -l
De begrafenis heeft zaterdag 22 augustus plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

131B87
130B87
132B87
133B87
134B87
136B87

Aangevraagde bouwvergunningen
Brederodestraat 15/13
wijziging lichtkozijn
Kerkplein 4
restaurant
Zandvoortselaan 13
wagon
uitbouw keuken
Thorbeckestraat 33
Thorbeckestraat 31
uitbouw keuken
De Favaugeplein 31 l
kelderdeur

Fijnproevers weten het. Nergens zijn de vleeswaren zo lekker als bij de Hema. Dat komt omdat wij
de hoogste eisen stellen aan kwaliteit en voortdurend testen op smaak en samenstelling. Die zeke
Smjworst,
j^Ü 4 cc
hebt u, evenals de zekerheid dat u altijd de laagste prijs be

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8.30 tot 1230 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn

150 gram 1.80

Boerensnijworst,

Elzasser cervelaatworst, 100 gra

100 gram 1.45

Rotterdammertje,
per stuk a 150 gram

15

Verleende bouwvergunningen
80B87 Kostverlorenstraat 52
113B87 Van Lennepweg 2/18
104B87 Thorbeckestraat 29
21B87 Bentveldweg 1
47B87 Haarlemmerstraat 44
113B87 Van Lennepweg 2/18
104B87 Thorbeckestraat 29
106B87 Secr. Bosmanstraat 47
107B87 Kostverlorenstraat 27
88B87 Dr de Visserstraat 1 5
90B87 Brederodestraat 144

erfafscheidmg
dakkapel
voorportaal
twee woningen
erfafscheiding
dakkapel
voorportaal
dakkapel
erfafscheidmg
pergola
erfafscheiding

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Zandvoort, 27 augustus 1987
Beren
Bernkastf
Zoete, witte
Duitse wijn Voor
elke gelegenheid 3 9 5

Huzarensalade,
bakje a 100 gram
90 et

DANSSCHOOL

NU 6 FLESSEN

ALBERT VAN LINGEN

ADVERTENTIES

3f°
NU

NIEUWE CLUBS VOOR
BALLROOM EN
LATIN-AMERICAN
SPECIALE CLUBS VOOR PAREN

Gefeliciteerd

NU 4
VOOR

(elke leeftijd)

5r

INSCHRIJVING
Vrijdagavonds van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

ONTWERP-NOTA
LANDINRICHTING IN
NOORD-HOLU\ND
Net als m de afgelopen jaren zullen ook m de toekomst gebieden in Noord-Holland in aanmerking
komen voor landinrichting
Volgens de nieuwe landinrichtingswet, die sinds
15 oktober 1985 van kracht is, kunnen Provmciale Staten van Noord-Holland ieder jaar voorstellen doen voor het Voorbereidingsschema
Landinrichting. Op dit schema komen de
gebieden te staan waar de komende jaren rui'verkavehng of herinrichting zal plaatsvinden
Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van
de provincie, hebben een ontwerp-nota Landmrichtmg opgesteld waarin wordt aangegeven
welke gebieden de komende 10 jaar voor landmnchting in aanmerking kunnen komen
In de ontwerp-nota worden overwegingen vanuit
verschillende gezichtshoeken, zoals land- en tuinbouw, natuuren landschap, openluchtrecreatie
enzovoorts, gegeven of landinrichting gewenst is.
Inspraak
Van 31 augustus tot en met 23 oktober 1987 ligt
de ontwerp-nota ter inzage m het Provinciehuis m
Haarlem en m alle gemeentehuizen en openbare
bibliotheken in Noord-Holland Schriftelijke
reacties kunnen tot en met 23 oktober 1987
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland. Dreef 3, 2012 HR Haarlem.
In januari 1988 houden gedeputeerde staten een
hoorzitting, waar u uw mening over de ontwerpnota kunt geven
In maart 1988 bespreken de statencommissies
de ontwerp-nota, de binnengekomen reacties en
het voorlopig commentaar van gedeputeerde
staten op de binnengekomen reacties
In juni 1988 zullen provinciale staten naar
verwachting de nota definitief vaststellen
Informatie
Een gratis samenvattingvan de ontwerp-nota
Landinrichting is te krijgen bij bureau vootlichtmg, provincie Noord-Holland, Dreef 3,
2012 HR Haarlem, tel 023-169933
De ontwerp-nota is tegen kostprijs aan te vragen
bij de provincie Noord-Holland, tel

023-163426
Inspraakondersteuning
Als u op de ontwerp-nota wilt reageren kunt u
daarbi] gratis hulp krijgen van het Ondeisteunmgsmstituut Noord-Holland Dit is een
onafhankelijke stichting, die hulp geeft bij
inspraak, bijvoorbeeld bij het formuleren van
argumenten en bij het verzamelen van gegevens
en informatie
Neem hiervoor contact op met- Ondersteumngsmstituut Noord- Holland, Kleine Houtweg 32,
2012 CD Haarlem, tel 023-319130 Vragen
naar Kees Zwakman of Peter de Boer

provinciaal bestuur
vanncxird-holland

Boerenwit of -bruin
NU 1 95
Gratis gesneden. 2 30
XB

Gevulde
pindastengels
Zakje a
100 gram 145

VOOR£
Jonge Goudse kaas,
l kg 10-

Chocoladetabletten, melk, wit of
puur a 200 gram 2 75 _ Per 2 stuks NU

NÜgSO
-EchtWaarVoorJe

Begin het najaar.
Vrolijk met nieuw

veilinggebouw

BEHANG

de witte zwaan

Paradijsweg 2, Zandvoort
tel. 15602 t/o Politiebureau

DAG EN NACHT VERZORGING

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.

OOK IN- EN
VERKOOP
Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.
Fa. Waterdrinker

Tel. 12164

ST. HARTEN TWEE

Kamer van koophandel en fabrieken voor Haarlem en omstreken

UITVAARTVERZORGE

(

vw*

Daar zit u dan Een heerlijk huis op toog.
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want

Je huis in de krant

brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten

elke zon.
16.00-23.00 uur
Corr. kleding;
vanaf 25 jr.
„De Manege"
Zandvoort
Tel. 02507-16023.

Vraag rustig vrijblijvenc
inlichtingen bij:

P. J. d'HON

elke zat.
20.00-03.00 uur

(matinee diner dansant)

Daar ligt onze belangri
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij oi
terecht voor:
~> inschrijvingen
' Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Maar
maandag 31 augustus is iedereen zoals vanouds van
harte welkom.

Tel. 02507-15626.

Bij

Begrafenis^
en crematie

Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar, enz.

Nassauplein 4-6, tel. 023 - 319017
zal óók de telefoon voor één dag worden afgesloten.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Tel. 02507-13278

Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.

De Kamer van Koophandel en fabrieken voor Haarlem
en omstreken is vrijdag 28 augustus a.s. niet
bereikbaar.
Wegens verhuizing naar het oude vertrouwde adres:

HONDENKAPSALON

UITVAARTCENTR
Onderling Hulpbetc
DAG en NACHT bereikl

DE KAMER EEN DAG ONBEREIKBAAR

Véél gezelliger met
ongebonden mensen
onder elkaar.

NU 6 FLESSl

NU 2 O

Keur en Zoon

tel. 02507 - 1 53 51

UITGAAN!!!

Côtes du Rhône Ie Da
Frisse en karaktenstie
rode wijn 495

Aanbiedingen geld) t m29aug 87

Nieuw in Haarlem
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

75 et

Aardbeien tompouce,
gevuld met aardbeien
javaroise 150

INLICHTINGEN
Telefoon 02507-16623 of 17082.

DE KL USSENMEESTER

m 1975

NU4VOOR

Studio: Oranjestraat 12
(Afrit naast Dagmarkt) in Zandvoort-C

Doye advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hc>o£ k u n t u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huuehjk, geboorte of andere famihebenchten.
U bereikt met üer.c advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts J 25,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-2S411.

NI

VARKENSHAAS

Met een Micro komt
u onder de mensen.

Secretaris Bosmanstraat
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Celsiusstraat 190, 2041 TR Zandvoort, tel. 02507-17113
DE DEUREN VAN HET STEKKIE STAAN WEER VOOR IEDEREEN OPE
Vanaf begin september starten er weer verschillende activiteiten en cursu
Voor de jeugd:
1 x per 14 dagen op vrijdagavond de tienerdisco
1 x per 14 dagen pp zaterdagavond de kinderdisco
Elke donderdagmiddag van 14.30-17.00 open huis.
Voor de volwassenen: op donderdagavond de klaverjasclub.
Een 4-tal lezingen over het thema: Paranormaal is zo gek nog nie
worden gehouden op 20 en 27 okt, 3 en 10 november aanvang 20.00
Cursussen
Typen voor kinderen
Indisch koken
P.E.N. „Doe het zelf" cursus
Ouders op herhaling
Naaicursus
Konditietraining voor vrouwen
Teken/Schildercursus
Tekstverwerking
Programmeren
Personal-computer
Computercursus
voor ouderen boven de 55 jaar

aantal lessen

1x

15
10
5
10
12

p. week
1 x p. week

3
3
8

lesgeld
inlich
35,00
tel.
90,00
tel.
55,00
tel.
35,00
tel.
85,00
tel.
20,00 p. maand
tel.
45,00 p. kwartaal
tel.
90,00
190,00
120,00
— tel. 023-ï
70,00

INSCHRIJVING VOOR CURSUSSEN,
BETALING EN OVERIGE VOORWAARDEN
'BIJ DE BEHEERDER VAN WIJKCENTRUM 'T STEKKIE, TEL.

17113
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mdvoort biedt voor verdere
twikkeling unieke uitgangspositie'
sok niet dat Zandvoort een
rp is', zo opent Faber zijn
.t deze eerste zin blijkt al
ve benaderingswijze, waarrderop in het boekwerkje
at Zandvoort kan uitgroeibloeiende badplaats. De nan vele facetten, een eigen
>rbinding,
een
perfect
ncomplex, sportfaciliteiten
reinen en prachtige fietsban deze gemeente tot een
jlzijdige badplaats. Zo ook
d de aanwezigheid van het
casino en het dolfinarium,
doordrongen zijn van het
andvoort als geen andere
in Nederland een unieke
sitie biedt voor verdere
ng', aldus Faber.
iiverse problemen die moelen, benadert hij positief,
iber ontstaan bijvoorbeeld
•oblematiek, de discussie
tiek en ondernemers en het
leem m een situatie, waarenen zich opnieuw willen
op toerisme en recreatie,
te komen moet er echter
en consequent toeristisch
ien geformuleerd. Het ontrvan is volgens hem het
te knelpunt, waardoor de
ng Zandvoort' in rendeemen is gekomen. Dat wat
d wordt ervaren 'is meestal
an een reageren op 'toeval;kelingen'.

Rapport Horeca Nederland levert
positieve bijdrage aan discussie

De bezoekers waaraan iets verdiend
kan worden, kunnen door het grote
assortiment produkten dat Zandvoort
biedt, veel verschillende 'type' klanten
zijn. 'Wel moet consequent bednjfsbeleid worden gevoerd. Als we een enigszins relaxed, plezierig publiek willen
hebben, dat ook nog iets te verteren
heeft, dan moeten we een enigszins
beschaafd, verzorgd produkt leveren.
Als in die sferen een biertje J 2,25 moet
kosten, dan is dat de prijs. We moeten
kiezen voor een publiek. Nu is het helaas zo, dat Zandvoort z'n produkt
steeds verder aanpast aan een 'goedkoop' publiek. Het resultaat is dat je
steeds meer omzet moet maken om nog
iets te verdienen. Het resultaat daarvan is weer overbelasting, lawaai en • Floris Faber (links) bij de presentatie van het rapport "Zandvoort.als je even op adem wilt komen". In het midden de
vervuiling. Zandvoort zou niet met heer Paap en rechts de heer Zonderveld van de Zandvoortse horeca.
Foto Berlott
prijzen moeten stunten, maar kwaheen maximale bijdrage in de winst, er- teitsaanbiedingen moeten doen. Dan seert. Uitgaande van het onderne- ondernemersklimaat moet worden De benodigde financiële middelen
van uitgaande dat de vaste kosten nu houd je Zandvoort leefbaar en leuk'. mingsplan worden activiteiten op el- verbeterd
zouden moeten worden opgebracht
vrijwel volledig in de zomerperiode
kaar afgestemd. Als iedere goede ondoor subsidies, contributies, extra bijBij
de
promotie
moet
worden
rekemoeten worden terugverdiend.
De VVV moet gaan functioneren als dragen van belanghebbenden, komderneming moet de NV-Zandvoort bening gehouden met de 'ontgroening' schikken
over
een
efficiënte een servicebureau en meer dan tot nu misbie en vaste bijdragen van aangeMaar 'Zandvoort moet dan wel iets en 'vergrijzing', wat inhoudt, dat er administratie (gemeente) en een per- toe een centrale rol spelen m de bevor- sloten bedrijven
te bieden hebben'. Faber trekt daaruit inmiddels minder jeugd is maar wel fekt
georganiseerd
secretariaat dering van toerisme en recreatie
de conclusie dat er behoefte is aan eve- een grotere groep 'big spenders' in de (VVV?)' Ook door derden kan mitia- 'Onze badplaats heeft dringend be
Indien de VVV seizoensverlenging
nementen in voor- en naseizoen en leeftijdsgroep 30-45 jaar. In het alge- tief worden genomen voor eveneinen- hoefte aan een VVV. die zich kan be- en bevordering van het verbhjfstoensaan thema-arrangementen, zoals op meen zal het accent moeten verschui- ten m Zandvoort, - indien dit enigszins zighouden niet beleidsvoorbereiding, me bewerkstelligt, zal het totaal aanhet gebied van sport, muziek en cul- ven van familiebadplaats naar vrije- past in het beleid - krachtig ondor- uitvoering en evaluatie, die kan sti- tal overnachtingen stijgen, wat weer
tuur. 'Zandvoort moet leven!' ver- tijds/recreatiedorp, waar je met z'n steund door de VVV.
muieren en coördineren' Een profes zijn effect heeft op de toenstenbelas
klaart hij. Om dit te bereiken is een tweeën kunt genieten. Dit m verband
sionele VVV voor Zandvoort kost cch ting op logies Maai ook op de overige
krachtig promotie- en marketingbe- met de groeiende markt van tweeper'Ideaal zou zijn, als evenementen ter ongeveer een miljoen gulden per opbrengsten voor de gemeente. Faber
leid noodzakelijk, maar ook de bereid- soonshuishoudens en zestig-plussers niet zo zeer worden georganiseerd om jaar. De samensteller van het rapport pleit ervoor, dat Zandvoort de 'politieheid van de ondernemers om Zandgasten die er al zijn, aangenaam bezig acht het onwaarschijnlijk dat de ge- ke moed' opbrengt, om de volledige
voort 's winters 'open' te houden. 'Gaste houden (ook belangrijk!), maar meer meente nu ineens wel een echte VVV toeribtenbelastmg op logies te bestemten die 's winters in Zandvoort komen, NV-Zandvoort
worden opgezet om dag- en verbhjfs- kan bekostigen, maar vraagt zich ook men voor de VVV, in plaats van de
worden geconfronteerd met een badtoensme naar Zandvoort te trekken m af of het wijs is, een zo kostbaar appa- huidige subsidie. De gemeente zou dan
plaats 'in winterslaap' en komen niet
In zijn visie ten behoeve van een de wat stillere tijden'. Belangrijk voor raat te hebben voor een toch 'relatief de overige kosten voor recreatie en toesnel meer terug'.
nsme vergoed kunnen krijgen uit de
beleidsplan ziet Faber Zandvoort als de promotie is volgens het rapport, dat klein werkgebied'
directe opbrengst van onder andere
'totaalprodukt', één groot bedrijf, evenementen lang van te voren beOm het verblijfstoerisme te bevorde- een
'Veel
taken
kunnen
efficiënter
uitpacht en overige (toeristen-)belastinNV-Zandvoort, dat voor zijn wei- kend zijn en jaarlijks terugkeren.
ren noemt hij diverse promotionele in- de
gevoerd
worden
in
een
breder
vergen 'Zowel voor gemeente als voor
vrijwel volledig afhankelijk is
strumenten, gericht op de aanwezige vaart
Volgens hem ligt samenwer- VVV zou moeten gelden, datje eventuvan het toerisme en dat daarom comHet is volgens Faber van het aller- band'.
gast, zoals een brochure van de VVV mercieel
kmg
in
een
regionale
VVV
Zuid-Ken
ele 'winsten' op de Winst- en Verliesrémoet worden. grootste belang, dat het bedrijfsleven,
met tips voor fijn recreéren, een week- Uiteraard geëxploiteerd
zonder het belang van de dat de produkten die de NV-Zandvoort nemerland erg voor de hand, omdat kening Toerisme direct moet investeagenda en een 'tot ziens'-brief, eventu- bewoners
Haarlem,
de
randgemeenten
en
Zandren, de gemeente in produktontwikkéuit het oog te verhezen. 'Ex- winstgevend moeten maken verzorgt,
eel met speciale aanbiedingen, waarin
dient gesteld te worden dat we de ruimte krijgt en kan rekenen op voort voor recreatie en toerisme uit- ling, de VVV in promotie'.
wordt gewezen op hetgeen de volgende pliciet
stekend
op
elkaar
aansluiten.
Hij
stelt
seizoenen geboden wordt. De aan- natuurlijk het liefst klanten in de win- stimulerende steun van het gemeente- zich dan ook een regionale VVV voor,
dacht van de 'potentiële' consument
met een bestuur, bestaande uit verte Discussiestuk
moet getrokken worden door algemegenwoordigers van de aangesloten geWe moeten wat moeite gaan doen
ne promotie, met het accent op het
meenten Ook Zandvoort neemt daar
laagseizoen. Daarnaast moet rekening
aan deel, maar behoudt daarnaast een om Zandvoort weer bloeiend te krijgehouden worden met de tendens in de
eigen VVV-bestuur, dat zich met gen, aldus Faber. Hij benadrukt, dat
richting van korte vakanties.
name op lokale zaken richt In het zijn rapport gezien moet worden als
model blijft het VVV-kantoor te Zand- een voorstel voor een te realiseren beOok het bedrijfsleven kan geïnteresvoort open als informatiepost en als leid 'Het is een diskussiestuk'. Welwilseerd worden orn Zandvoort te kiezen kei hebben, die meer dan één produkt bestuur. Middels een goed beleidsplan kontaktpunt voor de Zandvoortse on- lend heeft hij gehoor gegeven aan de
als plaats voor vergaderingen, cursus- afnemen. Anders gezegd, mensen die kan de gemeente een 'restrictief' beleid dernemers
opdracht van Horeca Nederland, afdesen en meerdaagse bijeenkomsten. De komen eten, drinken, logeren en ge- omzetten in een stimuleringsbeleid,
hng Zandvoort, 'omdat ik ervan uitga
Centraal voor de hele regio zou er dat de diskussie over een aantal toerisargumentatie kan zijn, dat de bad- meten van de vele zaken met een re- eventueel met investeringen m toerisplaats goedkoper en veiliger is dan creatief karakter. Zandvoort moet dus tische zaken. 'Duidelijk is dat de hui- een directie moeten worden aange- tische zaken in Zandvoort als basis
Amsterdam, een extra dimensie heeft als een totaalprodukt verkocht wor- dige diskussies over het doorbelasten steld, die haar aandacht onder andere heeft de wens van een ieder, om van
door strand en zee en goed bereikbaar den'.
van kosten (verplaatsen van planten- richt op de ontwikkelingen op de ons dorp een perfecte badplaats te mais per trein.
bakken, politiebegeleiding etc.) getui- markt, de kwaliteit van het eigen toe- ken Een badplaats waar het ook voor
'De NV-Zandvoort zou een manage- gen van een te laag niveau van samen nstische produkt. planning, de finan- rle Zandvoorter zelf goed wonen is. Dat
mentteam moeten hebben, waarin zit- ondernemen. De gemeente zou gewoon ciele administratie en de commumca- laatste moet kunnen en met mijn disBeschaafd
ting hebben de manager Horeca (b.v. hand- en spandiensten moeten willen tie tussen alle betrokkenen Andere kussiestuk lever ik graag een bijdravoorzitter Horeca Nederland), mana- verrichten, omdat zij aan een bloeien zaken die centraal kunnen worden e.e' Realistisch haalt hij echter op de
Volgens het rapport dient de bad- ger recreatie (b.v. uit strandpachters- de badplaats veel meer verdient dan geregeld, zijn onder andere de docu- laatste pagina een spreuk aan uit de
plaats zich te richten op een ander, veremging), manager winkelbedrijven aan een zieltogende gemeente. Voor- mcntatie, vooruitreservermgen, alge- Zandvoortse raadszaal 'Alle man van
met name 'beter' publiek. 'Zandvoort (vertegenwoordiger O.V.Z. ?) en de ma- waardenscheppend beleid kost geld, mene promotie en secretanaatswerk- pas te maken en door iedereen bemind,
heeft een goedkoop image en dat nager sales/marketing (via VVV). maar kan veel rendement hebben' Er zaamheden Maar ook voorlichting, zijn d'onmogehjkste zaken, die men in
schrikt weer groepen toeristen af, die Deze assisteert en coördineert bij ac- moet dus een beleid komen, dat mves- public relations en marketing zouden deez' wereld vindt'
zakelijk gezien voor de Zandvoortse ties en evenementen die de NV organi- teringen uitlokt, terwijl daarnaast het centraal geregeld kunnen worden.
JOAN KURPERSHOEK

ZANDVOORT - Als belangrijkste knelpunt in de ontwikkeling van Zandvoort als toeristische gemeente kan genoemd
worden het ontbreken van een helder, consequent Zandvoorts toeristisch beleid. Dit is ook een van de belangrijkste
conclusies uit het rapport 'Zandvoort als je even op adem wilt
komen', dat Floris Tj. Faber, directeur van het Nationaal Reserverings Bureau, over de badplaats heeft opgesteld. Dit in
opdracht van Horeca Nederland, afdeling Zandvoort. Uiteraard is deze bevinding bepaald geen nieuw geluid, maar met
een aantal suggesties in het maandag gepresenteerde rapport
levert Faber zeker een positieve en te verwezenlijken bijdrage
aan het zoeken naar een nieuwe koers. De samensteller is er
daarbij vanuit gegaan, dat Zandvoort gezien moet worden als
een toeristenplaats, één groot recreatiebedrijf, één toeristische onderneming.

Evenals vele anderen heeft ook hij de
conclusie getrokken, dat het seizoen
moet worden verlengd en de afhankelijkheid van de zon verminderd, om
uiteindelijk het rendement te verbeteren. Daarvoor zijn onder andere slecht
weer-faciliteiten nodig, zoals een
ruimte voor muziek, theater en toneel,
of een bioscoop, die nu ontbreken.
Daarnaast kan er nogal wat verbeterd
worden aan de accommodaties, omdat
niet alle voldoen aan de eisen die de
n duinen moeten gedeeld toerist tegenwoordig stelt.
t anderen, die niet zo beKwetsbaar is Zandvoort ook door de
ijn dat ze er direct bij worand is ook van de Haar- nogal sterke afhankelijkheid van
msterdammers, de andere Nordrhem-Westfalen. Mede hierdoor
rs, en zelfs van de bewo- vormt zich een piekbelasting tijdens
t Ruhrgebied, die 'snakken de collectieve vakanties in één deellucht'. Faber concludeert staat, terwijl de bezetting in de overige
t Zandvoort per definitie periodes te wensen overlaat. Daardoor
•ngemeente is, die de taak lijkt het belangrijk, zo snel mogelijk
lieke natuurgebied te ont- andere markten te veroveren, die anhet bepalen van de koers dere vakantieperiodes kennen.
nee rekening worden geMen zou zich kunnen richten op
en ieder die de idee aan3 van Zandvoort een woon- vier markten. Op de Nederlandse, voor
loet maken, rnoet zich bo- dagbezoek en kort verblijf, de Westhseren, dat het voorzienin- -Duitse, vooral voor buiten het zomervan een badplaats vele seizoen, de overige Europese landen,
•r kan liggen dan dat van waarbij Zandvoort" onder andere kan
meente'. Wel is hij zich er- worden voorgesteld als ideaal uit, dat bij het ontwikkelen gangspunt voor sightseeings, en als
lenstisch beleid rekening vierde op de intercontinentale markt,
•n gehouden met de belan- waarbij de badplaats zich kan presenbewoners, zodat deze in teren als Amsterdam-Beach.
nwicht zijn met die van de
Daarnaast zou er een aparte promotie-actie moeten komen, om de strand;lasting van de aan- en af- bezoekers ook kennis te laten nemen
blijft een knelpunt. Uit- van hetgeen het dorp te bieden heeft,
het gegeven dat nieuwe zoals bijvoorbeeld winkels die ook 's
Ivoort-binnenland er voor- avonds en op zondag open zijn.
izitten, dient het gebruik
Verlenging van het seizoen is een
i te worden bevorderd en
•achten te bereiken dat be- hoofddoelstelling, om rendementsre3ger komen en langer b}ij- denen van uitzonderlijk belang. Maar
verbhjfstoerisme verdient prioriteit
nummer één bij de promotie. Het beste
kan dit bevorderd worden door te zorgen voor tevreden klanten, aldus Faber. De gasten die nu merendeels in de
llen of stilstaan' aldus Fa- zomer komen, moeten worden gesti;e hij maar wil aangeven, muleerd om terug te komen in andere
erke mate Zandvoort af- seizoenen. Méér verblijfstoerisme buivan het weer, wat de bad- ten de zomer, dus een groei van de
heel kwetsbaar maakt. omzet in de rest van het jaar, betekent

'De gemeente zou hand- en spandiensten moeten willen verrichten'

Trein ramt stootblok

EKENDDIENSTEN
I/30 augustus

:NPRAKTUK
19507.
rgen

NIEUW

INPRAKTIJK G.J.J. Mol
•dekoper:

ondernemer veel interessanter zijn'.
Naast de huidige kan men ook andere
groepen consumenten aantrekken,
. door onder andere accomodaties, vertier, vermaak, sfeer en image op een
hoger niveau te brengen.

Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

den. Zo ook niet voor de boodschappen-functie.
STORINGSDIENST

tel. 17641.

GASBEDRIJF:

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
lichtingen omtrent de
Verder volgens afspraak. Voor deze
isten worden verstrekt
hulpverlening, beschikbaar voor iedeonnummers van de hulsre inwoner van Zandvoort geldt dat
;rson, tel. 12058, Drenth, BRANDWEER: tel. 12000.
ervoor de vrager geen kosten verbon1. 12181 en Zwerver, tel. CENTRALE POST AMBULANCE- den zijn.

nstdoende

arts:

tel

VERVOER

Hiervoor de eigen tand: Zandvoortse Apotheek,
er, tel. 13185
'EGING: Voor informalenstdoende wijkverpleeg-313233.
VDIGE: Mevrouw Tine
Kochstraat 6A, Zand507-14437, bgg: 023-313233.
'S: Mevrouw Dekker,
raat 17 te Zandvoort, tel.
si. 13043, Alarmnummer

dvoorts
auwsblad
nieuwsblad voor Zandvoort
erdenhout Verschijnt op
itgave Weekmedia BV
Hollander Hoofdredacteur
n
9
Ihuisplein
tel 02507
res,
MOAA
3nd
6u

en 14 16
9 l U,
12en 13 Uu vrijdag9-12u
ïrkoop: Dorpsstraat 8
02977 28411 Postadres
430 AG Aalsmeer
D Luüewegen
itiestel 020 5626271 Telex
3730 PCADV
'Ihuisplein 12 Zandvoort lel
Postadres postbus 26 2040
oek Redactiechel DicK Piet
•prijzen: ƒ 11 50 per kwartaal /
aar ƒ 39 95 per |aar Voor
gelden andere tarieven Losse
ïn: vrijdag 9 12 u lel 02507
euwsblad is opgericht m

(CPA) KENNEMER-

LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
TAXI: tel. 12600.
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. SchrifteDIENSTENCENTRUM: Koninginne- lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
3.00 uur door de heer Frits van Veen of L. Davidsstraat. Eerste en derde
na telefonische
afspraak. Tel: woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
02507-19393
BELBUS:
Omdat de sociaal-culturele activitei- HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
ten in verband met het zomerseizoen Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
tijdelijk gestopt zijn, zal ook de belbus donderdag van de maand 20.00 - 21.00
de komende zomermaanden niet rij- uur. In augustus geen spreekuur.

KERKDIENSTEN
Weekend 29/30 augustus
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

een samenkomst op maandag 15.00
uur, tel: 14878

• Met een daverende klap kwam de "Tilburg" uit Maasstricht tegen de
StOOtblokken tOt Stilstand.

ZANDVOORT - Zaterdagochtend om vijf over tien
kwam de intercitytrein uit
Maasstricht met een daverende klap tot stilstand tegen de
stootblokken op het station
van Zandvoort.
De te laat remmende trein was de
"Tilburg", vol met dagrecreanten voor

Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Ek»- Zandvoortse koks
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedewen
straat 37 te Haarlem.
Kindernevendienst en crèche
winnen prijs Casino's
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen:
R.
van
Rongen,
Van
RaepZANDVOORT - Casino Zandvoort
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Mw. Drs. M.A.Th, horststraat 36 te Haarlem, tel. heeft de Holland Casino's Koksbrigade
023-244553.
competitie gewonnen. Voor de tweede
van der Kooi-Dijkstra, Leimuiden
maal werd de Holland Casino's Koks-Kindernevendienst en crèche
brigade Competitie georganiseerd voor
NEDERLANDSE
PROTESTANTENbrigades van Casino Amsterdam,
BURGERLIJKE STAND de
BOND
Casino Rotterdam, Casino Scheveningen en Casino Zandvoort.
Zondag: Nog niet bekend
Periode:
ledere vestiging vaardigde twee koks
ROOMSKATHOLIEKE KERK
18 - augustus 1987
af, die een 3-gangenmenu bereidden,
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
dat beoordeeld werd op originmaliteit,
Ondertrouwd:
samenzang
smaak, portionenng, opmaak, verZondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St. Sabelis, Gijsbertus Hendrikus en koopbaarheid en kleurschakering.
Caeciliakoor, cel.: H.J. Kaandorp
Groen, Hendrika Elisabeth.
De jury bestond uit J. Hekkelman,
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, Gehuwd:
chef-kok van het Kurhaus Hotel, als
Haarlem
Wagir, Johnny Salimin en Wansink, voorzitter J. de Jong en de Stichting
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Willemina Alexandrina.
Vakonderwijs Horeca (SVH), A. Dalen
Gilhuys van de Haagsche Courant, en
Overduin
de heren C. F. Hoogendoorn en J. H.
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Over- Geboren:
Antony Johannes, zoon van: Van der van Holten van de Nationale Stichting
duin
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bid- Valk, Gijsbertus Maria en Ten Broe- Casinospelen. De competitie werd gestond
ke, Patty. Maaike, dochter van: Pollé, wonnen door Casino Zandvoort, geEric en Van Keulen, Nienke Janna.
volgd door de casino's van Rotterdam,
NED.CHRISTELIJKE
GEMEENAmsterdam en Scheveningen.
Overleden:
SCHAPSBOND
Het winnende 3-gangenmenu zal geIn de maand augustus zijn er geen Leek, Hermanus Jacobus, oud 70 jaar. durende de maand september in alle
bijeenkomsten. Deze starten weer in Zwemmer, Jan, oud 95 jaar. Blanken, vestigingen van de Holland Casino's
september, met iedere veertien dagen Elisabeth Willemina, oud 73 jaar.
worden gerserveerd.

Foto Bram Stijnen

ram, door open verbindingen met de
verdieping erboven, die op drie 'torens'
komt te staan Om de entree naar de
kelder aantrekkelijker te maken, en
Vervolg van pagina l
toegankelijk voor rolstoelgebruikers,
De gevel m de Kosterstraat bestaat worden hellmgbanen aangelegd.
voornamelijk uit een glazenwand van
ruim zeven meter hoog, met daarachHet Circustheater moet het karakter schilderingen van ongeveer vier tei krijgen van een groot familie-vermeter hoog, die allerlei kermisbeelden maakscentrum en bijdragen aan de
tonen. Boven de ingang komt een aantrekkelijkheid en de identiteit van
soort regenboog. Aan de kant van het Zandvoort, vooral ook bij slecht weer.
Gasthuisplem komt boven de entree Men schroomt er zelfs met voor «en
een glazen wand, waarboven één van vergelijking te trekken met het Kurde enorme metalen vlaggen boven het haus te Scheveningen.
dak te zien is Het geheel wordt ongeveer zestien meter hoog. De vlaggen
Burgemeester Machielsen, die de
symboliseren de zee, de westenwind en hoge investering 'lef hebben' noemde,
de kust, waar het prettig toeven is Een en wethouder Van Caspel reageerden
vergelijking werd daarbij getrokken positief ten opzichte van de plannen.
naar de viskramen, waar men geen "Een welkome bijdrage aan het voorharing zonder stokjes met een vlagge ziemngenpakket", aldus Van Caspel.
tje kan krijgen.
Play-in B V heeft goede hoop m het
voorjaar van 1988 de vergunningen
binnen te hebben en met de bouw te
Torens
kunnen beginnen De realisatie van
Het interieur wordt zo licht en ruim het project zal ongeveer anderhalfjaar
mogelijk gehouden Ook het souter- m beslag nemen

Circustheater

ABP en Vendorado

wie de de rit op deze manier wel zeer
abrupt eindigde. In totaal 353 ton
staal, inclusief de zes wagons schoven Vervolg van pagina l
het vlak voor de stootblokken gelegen
Indien dat zou gebeuren, zouvoetgangerspad meer dan een meter den de onderhandelingen opnieuw
omhoog.
van voren af aan gevoerd moeten wor
De uitplaatsingen betreffen onDoordat daar op dat moment nie- den
der andere de Vijverhut, de Kabelmand aanwezig was deden zich geen loods
en manege Ruckert
persoonlijke ongelukken voor. Het
Voor camping De Zeereep denkt de
duurde uren voordat de locomotief, die
vanwegen de overkapping niet geta- gemeente een voorlopige oplossing te
keld kon worden, via ijlings aange- hebben gevonden, door een artikel 17
voerde stukken rails weer op zijn procedure te starten, ten aanzien van
het 'Roggeveld' Hierdoor zou dit geplaats gezet kon worden.
bied, ten noorden van het circuit, voor
Een dergelijk voorval gebeurt vol- vijf jaar gebruikt kunnen worden als
gens de Spoorwegen slechts eens in de tijdelijke locatie voor de camping. Getien jaar. Naar de juiste toedracht deputeerde Staten van Noord-Holwordt door de NS een diepgaand on- land, de stichting Duinbehoud en de
derzoek ingesteld.

Zandvoortse Aardappeltelers- en
Volkstumders Vereniging hebben
hier echter ernstige bezwaren tegen.
Aanleiding voor raadslid Jongsma
(GBZ) voor bezorgdheid, indien de gemecnte met deze instanties een 'conflict' aangaat
De provincie heeft zich al bij de vaststelling streekplan, begin dit jaar uitgesprokcn tegen verhuizing van de
camping naar het Roggeveld en wekt
te indruk m deze houding te volharden Indien de gemeente Zandvoort
deze oplossing definitief wil laten worden, zal de kwestie waarschijnlijk tot
bij de Kroon uitgevochten moeten
worden.

Fancy fair in Het
Huis in de Duinen
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag om 10 uur wordt er in en om Het
Huis in de Duinen een fancy fair georganiseerd. Met de opbrengst van dit
evenement hoopt het Huis wat meer
financiële armslag te krijgen voor het
organiseren van ontspanningsavonden
voor de bewoners. „Door de overheidsbezumigingen is enige aanvulling op
het budget wenselijk," zegt de organisatie. De fancy fair duurt 16 uur. In en
om Het Huis worden verkoopkramen
en spelen opgesteld. Ook is er een terras. Gelukszoekers kunnen terecht bij
het Rad van Avontuur.
• Manege Ruckert zal in verband met het vendoradopark verplaatst moeten
worden.

Foto: Bram Stijnen
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Ik vond ml ik zocht op te Grote Krocht
KODAK

B

V

f

'« 5074

w

V

KODAK

V

V

• B

SAF.ETY

B V

V

B

FIIM

V

5074

B

V

KODAK

V

B

V • V V

SAF.ETY

V

FILM

V V

5074

*P

KODAK

B V

B

v

M

SAF.ETY

• W

FILM

V W

^

5074

w

m

• v

m

m

m

m

M

w

w

v

^

v

Foto

Carii,

BOOMGAARD ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN

Volgende film Vz prijs

Grote Krocht 26
tel. 13529
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Schatjes tot 6 jaar
GRATIS op de foto

Op het grootste
gedeelte aardewerk

^tomerii

Aïea

5O% korting

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

Foto
Boomgaard
Grote Krocht 26
ZANDVOORT
Tel. 02507-13529

24 UUR SERVICE

Grote Krocht 24 - Zandvoort

(Geldig
t/m 5 sept. a.s.:
1 foto per kind.)

Grote Kracht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

Geldt niet
voor groepsfoto's

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

OPTIEK SLINGEI
gedipl. oogmeetkundige
. o.v.-contactlensspecialist A.N.V
Grote Krocht 20a, Zandvoort. Tel. 025(
Leverancier alle ziekenfondsei
Vrijdagavond koopavond

TE HUUR

RESTAURANT DELICIA VIERT FEEST
KERKSTRAAT

Nabij centrum 1-9-87
tot 1-5-88 verdieping
bestaande uit 2 kamers, luxe badkamer
en gebruik van luxe
keuken.
Huur
ƒ 750,- per
maand excl. g.w.e.
Brieven onder nr.
907435 van dit blad.

Kwekerij P. van KLEEFF

16

Ter gelegenheid van ons
20-JARIG BESTAAN in oktober a.s.
ONZE JUBILEUM AANBIEDING:
Vers van de grill
Va kip met frites
en groente

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

Vanaf 1 september tot 1 december
Dinsdag de gehele dag
81
gesloten.

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN

ER ZIJN NOG l
WACHTENDEN V(

HOGERE PRODUKTIE

't staat in de krant
iedere week weer

l EXTRA BUVERDIENE
o.a. SCHOLIEREN en HUISVROUWEN

Om mee
te nemen

Va kip
Op al onze pannekoeken
geven wij

2;

DIRK VAN DEN BROEI
SUPERMARKTEN
heeft plaatsingsmogelijkheden voor:

hele kip

korting
Koffie met gebak

AVOND MEDEWERKERSISTER

ECHT I1MIAANS.. JE PROEFT'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Op 12 en 13 september 1987
is het weer zover

Vrijdag en zaterdag:

Bienenstich
Vanaf dinsdag:

skiën op de Meerberg

Milano's

minimumleeftijd 18 jaar
Wij zoeken dames/heren die gedurende enkele avonc
per week van 18.30-22.00 uur willen meewerken in c
team om onze gezellige supermarkten aan te vullen <
de verkoop van de volgende dag.

3.95
,

rf\

3 voor l .OU

WINKELASSISTENTEN m/v

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

SONNEVELD SPORTING
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond
Dinsdagochtend
Donderdagochtend

leeftijd 16-20 jaar
Direkt in de praktijk en onder deskundige leiding ga
meewerken om de dagelijkse presentatie van de div«
afdelingen zo optimaal mogelijk te verzorgen.

Vanaf 1 september
weer conditietraining

TEVENS VRAGEN WIJ

op:

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

KASSIERES FULL TIME of PART-TI

uur 45 min. grondgymnastiek.
uur Daarna kunt u gebruik
- maken van het Turks
uur stoombad, de Whirlpool en
uur het zwembad.

Na een gedegen vakopleiding en een aansluitende inw
periode krijg je een afwisselende taak in onze gezeild
winkels

9.30-11.30 uur
9.30-11.30 uur

Interesse? Ga dan eens praten met de bedrijfsli
van het dichtstbijzijnde filiaal of stuur de bon c
(u kunt ook bellen naar ons kantoor: 020-1101

Kosten ƒ 10,- per keer.

TEL.
Zoals al enige jaren het gevalïs zal" ook dit jaar Ski-piste De Meerberg in
Hoofddorp vanaf medio oktober weer exclusief voor onze lezers een
AANTAL SKIPROEFLESSEN VERZORGEN.
De feestelijke start van het seizoen vindt plaats in het weekend van 12/13
september 1987.
Op deze dagen kunt u bij De Meerberg niet alleen terecht voor een proefles
(± 50 minuten, U betaalt in dit weekend slechts ƒ5,-) . . . . er /'s veel meer!!!
U kunt kijken naar een demonstratie FREE STYLE-skièn, BALLET-skiën, SKISPRINGEN - waarvoor een heuse skischans is ingebouwd én op zondag dalen er op de baan ware PARACHUTISTEN NEER.
Een zeer spektakulair gebeuren!
De lessen, waarvoor u zich op ma. t/m vr. van 12.0020.00 en op za. en zo. van 10.00-17.00 uur telefonisch
kunt aanmelden onder nummer 02503-34746, worden
gegeven aan leerlingen vanaf 3të jaar.

WE
geeft u meer!

Kom naar De Meerberg
a|vast
jn de sfeer van de wintersport.

O25O7-14678 - PASSAGE 37

radio stiphout

BON

Aan Dirk van den Broek Supermarkt
Donauweg 5,1043 AJ Amsterdam
t.a.v. Mevr. M. Zwetsloot.

ThorbecKstraat 15 t/o het CASINO tel. I33/Ö
Sinds 1938 een begrip in HAARLEM

Ik ben geïnteresseerd in de funktie

VERKOOP VAN ALLE BEKENDE MERKEN.
Philips, I.T.T., Nordmende, Fischer, Sansui,
Sony, J.V.C., Panasonic, Grundig etc.

O WINKELASSISTENT
O KASSIERE

VERKOOP, stofzuigers, scheerapparaten
strijkbouten etc. en tevens alles op het gebit u
van stopkontakten, stekkers, gloeilampen,
T.L buizen
REPARATIE door eigen technische Jienai
KLEUR T.V. en VIDEO 24 uur se.vice
VERHUUR van kleiiren T V en viüeo camei.*
Gespecialiseerd in bedrijf^geiuidapp t b v
o.a. horeca, sportvelden, etc.

Termijnbetaling mogelijk

O MEDEWERKER AVONDTEAM
O TEAMLEIDER AVONDGROEP
Naam:
Adres en code
Plaats:
Telefoon:
Opleiding:
Ervaring:
Geb. datum:

l

Referentie:
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iris Hans Jongbloed van Zandvoortmeeuwen

moet de mensen aansporen en
n draait het als een trein"
OORT - De titel
Zandvoortmeeuwen"
ns Jongbloed niet,
zou hem zeker niet
En waarom niet? De
van oorsprong Amler, is een niet meer
iken persoon, die het
estuurslidmaatschap
aarin lief en leed met
ilclub gedeeld heeft,
nen over Jongbloed
men dat Zandvoortdaarbij hoort. En ter
:id van dit 25-jarige ju'ordt Jongbloed vrijaanstaande een reigeboden, die gehouit in de geheel ver;antine „'t Meeuwen. de Vondellaan, van
21.00 uur.

heb ik dat waargenomen en toen hij
hersteld was, was de functie van penningmeester vrij en zo ben ik erin gebleven," aldus Jongbloed.

Hoogtepunten
De jubilaris heeft zoveel meegemaakt
met de Zandvoortse voetbalclub, dat er
veel meer te noteren viel dan hier geplaatst is, maar op de vele hoogtepunten kan hij toch wel met een beetje
trots terug zien. Zo ontstond de bouw
van een tribune, bouw clubhuis aan de
Van Lennepweg, bouw kantine Vondellaan, verbouw kleedruimtes Vondellaan, viering 25 en 40 jaar bestaan van
Zandvoortmeeuwen. „Bovendien is
het eerste team viermaal kampioen geworden en speelde zelfs twee jaar in de
hoogste afdeling van de amateurs. Ik
mag wel stellen dat dat hoogtepunten
waren, evenals de vele evenementen
die wij mochten organiseren. Daarbij
mag niet vergeten worden de Konink-

rijkspelen, vele wedstrijden tussen
profteams zoals Ajax, Utrecht en
Twente. Zij vonden het altijd zeer prettig hier en zelfs een jeuginterland-wedstrijd werd door ons georganiseerd.
Qua organisatie konden wij dat een en
zo kregen we een geweldige naam bij
de bond," vertelt Jongbloed met gepaste trots.

naar de laatste verbouwing van deze
zomer. Zo'n achttien man hebben daar
keihard gewerkt aan de metamorfose
van de kantine, en dan ben ik ervan
overtuigd dat clubliefde wel degelijk
nog bestaat."

Zandvoortmeeuwen is een echte
amateurclub en kan stellen nooit een
speler betaald te hebben. Ook niet indie tijd dat op het hoogste niveau werd
gevoetbald. De toen 600 leden tellende
vereniging moest wel alle zeilen bijzetten om het financiële plaatje elk jaar
rond te krijgen maar mede door het
strakke financiële beleid en de steun
van het bedrijfsleven is dat prima gelukt. Ook aan zelfwerkzaamheid heeft
het nooit ontbroken. „Vroeger ging het
wat makkelijker met die zelfwerkzaamheid. Nu moet je wat organiseren
en de mensen aansporen en dan draait
het als een sporttreintje. Kijk maar

Waren er vele feestelijke hoogtepunten ook heeft de vereniging vele tegenslagen moeten incasseren en opvangen. „We zijn een aantal keren gedegradeerd en vorig jaar zelfs naar de vierde
klasse. Dat waren zeker dieptepunten,
maar ook de afsplitsing met de zaterdagafdeling was er één. Toen was het
wel een opluchting, maar voor het
voetbal in Zandvoort was het geen goede zaak. Dat is echter verleden tijd en
met een goede jeugdopleiding moeten
we weer terug zien te komen. We doen
nu tijdelijk een stap terug maar komen • Burgemeester Machielsen opent het kunstgrasveld van ZHC met een startschot, terwijl honderden ballonnen het
terug," aldus Jongbloed, die de mening luchtruim kiezen.
Foto: Bram Stijnen.
niet deelt dat als het met een eerste
elftal wat minder gaat het ook met de
vereniging slecht gaat. „Het aanzien
wordt wel bepaald door het eerste elftal. De inhoud van een club moet echtre zo groot zijn dat we ons kunnen
herstellen. Ook het verhaal dat Zandvoort een eerste klasser moet hebben
vind ik uit de lucht gegrepen, een tweeZANDVOORT
Vanaf oud-internationals Zwarte Tulpen. Dit een bijzonder kostbare zaak maar de
de klasser moet mogelijk zijn en daar jongstleden zaterdag kunnen werd een gave partij hockey waar al club is er in geslaagd het allemaal rond
duidelijk te zien was dt er zeer tech- te krijgen. De leden brachten het lieve
gaan we weer naar toe werken."
de leden van de Zandvoortsche nisch gespeeld kan worden op een sommetje van ƒ 80.000,- in het laatje en
Het veldvoetbal kent op dit moment Hockey Club spelen op het fel- kunstgrasveld. De oud-internationals gekapitaliseerd onderhoud van de geeen teruggang maar daar tegenover begeerde kunstgrasveld. In het en de ZHC-dames schotelden de toe- meente bracht ƒ75.000,- op. Om de
staat, dat zaalvoetbal in opkomst is. binnencircuit op het Duintjes- schouwers een doelpuntrijk duel voor ƒ450.000,- rond te krijgen moest een
dat door de „oudjes" met 7-5 werd ge- lening afgesloten worden van drie ton
„Doordat er minder kinderen worden
en door middel van bordsponsoring en
geboren gaan alle verenigingen wat veld is binnen drie maanden wonnen.
vele activiteiten is de Zandvoortsche
jeugd betreft terug. Dat vind je terug op een schitterend kunstgrasveld
Na een druk bezochte receptie was Hockey Club erin geslaagd de aflossing
het veld maar bij het zaalvoetbal heb- aangelegd met een even schitben we dit jaar elf teams kunnen in- terende verlichting. De officië- het een enorm genoegen om naar een en exploitatie sluitend te krijgen.
jeugdcabaret te kijken verzorgd door
schrijven. Ik denk dat de mentaliteit
Een zeer knap stukje werk en daarbij
wat veranderd is en men voetbalt voor le opening verrichte burge- de jeugdige hockeyleden waarna het
de gezelligheid. Werd je vroeger uit het meester Machielsen door het feest door de groten werd voortgezet in is wel zeer opmerkelijk dat veel bedrijeerste gezet, dan knokte je terug, maar lossen van een startschot en een, het kan niet anders, bijzonder ple- ven voor een fraai reclamebord rond
het kunstgrasveld zorgden waardoor
nu is men wat gemakkelijker, alhoewel het feestelijk gebeuren, werd zierige sfeer.
zeker vij ftien j aar dit kunstgrasveld geik bespeur dat het toch weer wat beter
Het bezit van een kunstgrasveld is waarborgd is.
gaat. Men wil er weer voor knokken en omlijst door vele festiviteiten.
dar moet je al bij de jeugd bij beginnen," meent de jubilaris. Wel is hij een Voordat voorzitter Langemeijer burenorme tegenstander van jeugdspon- gemeester Machielsen en de vele aansoring. „Je krijgt scheve gezichten als wezigen verwelkomde, had er al een
je het ene team sponsort en het andere jeugdtraming
plaatsgevonden, die onteam niet. Als je het voor de gehele
leiding stond van prominenten uit
jeugd kan doen dan geeft het niet, maar der
ZANDVOORT - Ondanks de titie die over twee weken van start gaat.
hockeywereld. De ZHC preases Lantotaal wordt een competitie-proniet voor één tjeam. Je kan het echter de
gemeijer
betrad
daarna
met
de
Zandtoch
wel hoge temperatuur in In
gramma van 14 speelweken afgewerkt
niet altijd tegenhouden," stelt Hans voortse burgemeester het veld en stelde
Pagee-sporthal
in
Zandwaarbij de beide Unicum-teams best
Jongbloed, die na 25 jaar bestuurslid er de dat het een zeer belangrijke dag was
zijn afgelopen wel eens kans maken in de top te eindinog niet aan denkt om te stoppen. Er is voor de ZHC en dat een hockeyvereni- voort-Noord
of er ook een promotie in zit kan
nog veel te doen en hij heeft nog zeker
niet zonder kunstgras kan om in zondag toch de badmintonspe- gen;
natuurlijk nog niet worden gezegd, omtwee jaar voor de boeg. „Ik vind het erg ging
de
regio
overeind
te
blijven.
lers
weer
met
een
intensief
traidat we onze tegenstanders nog niet
leuk om te doen ook al komen er steeds
ningsprogramma van start ge- kennen. Het eerste team bestaat uit de
meer formaliteiten bij, die de overheid
vraagt. Zandvoortmeeuwen is echter
spelers/speelsters Fabienne Ameye,
Burgemeester vond het een zeer gaan.
Ramona Verschoor, Edith Meijer,
mijn club en zoals het er nu naar uit- knappe prestatie van de ZHC om het
Ook de vele recreatiespelers en Charles Keur, Peter Verschoor en Alex
ziet ga ik gewoon door," zegt Jong- geheel van de grond te krijgen en wel
bloed, die tot slot hoopt dat Zandvoort- op een dergelijke manier dat de finan- nieuwkomers namen de gelegenheid te Klomp die meteen zondag al hun traimeeuwen nog jaren op het complex ciéle opzet sluitend is. De hockeyjeugd baat de shuttle over het net te jagen- ningswerk begonnen. Het tweede team
aan de Vondellaan kan voetballen. „Uit bezette toen het veld en met het afgaan .waarbij natuurlijk wel de snelheid van met Ellis de Wilde, Mariene Loerakpersberichten lees je wel eens dat we van het pistoolschot werden duizen- spelen duidelijk lager lag. Volgens be- ker, Dik Kreuger, Jaap Kraaijenoord
verplaatst worden naar het binnencir- den ballonnen opgelaten. De opening stuurslid en enthousiaste animator en Willem van der Eist zal zeker trachcuit. Officieel hebben we nog nooit iets was verricht maar de ZHC kende deze Willem van der Eist een zeer goede ten in zijn poule de prestatie van het
vernomen en tasten in het duister. We dag meerdere hoogtepunten zoals de opkomst voor zo'n eerste training. eerste team te evenaren. Ook bij deze
willen graag hier blijven en daar voor daarop volgende wedstrijd tussen het Twee teams gaan de sportclub verte- enthousiaste tak van de Sportclub Unions best doen."
eerste Zandvoortse damesteam en de genwoordigen in debadminton-compe- cum '73 kunnen nog nieuwe leden worden ingeschreven. Een proefabonnement voor l of 2 maanden vrijblijvend
zich in de punten te zwemmen.
meedoen maakt de stap wellicht wat
makkelijker. Inlichtingen bij W. v.d.
Dankzij uitbreiding van het trainersEist, tel. 12503.
corps met mevrouw Abbenes en mevrouw de Nijs ziet het er naar uit dat de
ZANDVOORT - De voetbal- strafschop werd door Frans ter Veen
kunstzwemsters dit komende seizoen
in het landelijk kunstzwemmen zullen vereniging Zandvoort '75 werk- onberispelijk ingeschoten, 1-0. De
gaan doorbreken (zij zijn al kampioen te twee oefenwedstrijden af en strijd golfde op en neer en beide teams De tafeltennissers kunenn zich verheukregen kansjes op doelpunten, maar de
van de zwemkring Noord-Holland) en
gen met de komst van hun nieuwe traiaansluiting krijgen met de topclubs won daarbij van DSS met 2-0 keepers waren attent.
ner Robert de Bie. Een kei van een
van Nederland. Annet ter Heijden, maar verloor van Alliance '22
In het tweede gedeelte probeerde tafeltennisser want bij Onkyo Haarlem
kunstzwemster bij titelhouder de Dol- met 4-2.
DSS de Zandvoorters onder druk te speelt hij in de 5e divisie en wil graag
fijn in Amsterdam, zal zich speciaal
binnenkort landelijk gaan tafeltenniswerpen op het trainen en begeleiden
Door de ruime selectie waren in het zetten, doch wederom was doelman sen. Toch vindt hij nog tijd om ook de
van één van de jeugdploegen. Het oplei- duel tegen DSS wederom vier nieuwe Beekelaar op zijn post. Een snelle uit- jeugd en senioren een intensief traiden voor diploma's kunstzwemmen spelers opgesteld. Zo kwamen ditmaal val betekende 2-0. Thomas Schulte lan- mngsprogramma voor te schotelen
gaat zo snel bij de Zeeschuimers dt er doelman Wiebe Beekelaar, Remco van ceerde Henry Marcelle die Philip van waarmee de tafeltennis-prestaties in de
een constant gebrek is aan nieuwe ta- Lerit, Pieter Brune en Coen van der de Heuvel aan het werk probeerde te komende competitie belangrijk zullen
lentjes. Daarom kunnen meisjes (maar Heuvel in het veld. Alle vier konden zetten. Voordat Van de Heuvel iets kon verbeteren. Ook recreatief-spelen achook jongens) vanaf 6 a 7 jaar zich al terugzien op een prima debuut. DSS doen knalde een DSS-verdediger in pa- ter de bekende groene tafel is bij de
opgeven als nieuw lid bij de Kunstzwe- was het eerst aanvallend en Wiebe niek in eigen doel. In de slotfase paste sportclub mogelijk waarvoor o.a.
mafdeling. Een proefabonnement voor Beekelaar moest, met assistentie van DSS nog wel twee wissels toe en kwa- speelmogehjkheden zijn op maandagtwee maanden vrijblijvend meedoen Remco van Lent,direct handelend op- men beide teams tot goed opgezette avond (met training) en donderdagkost slechts ƒ 15,- en wordt bovendien treden. Een goed opgezette aanval van aanvallen, de stand onderging echter avond. Inlichtingen over tafeltennis in
als eerste betaling van de contributie Zandvoort '75, na tien minuten, bete- geen wijziging meer.
Nieuw Unicum bij D. ter Heijden, tel.
gerekend. Voor inlichtingen (en voor kende direct net eerste doelpunt. Uit
16511.
In
de
tweede
partij
was
Zandvoort
'75
het terugbrengen van de geluidsver- die aanval ontstond een scnmmage
veel
minder
op
dreef
en
vooral
in
de
sterker) kunl u bellen 16511 in Zand- waarna Henry Marcelle de bal veroverhelft vlotte het niet meer. In de
voort.
de en werd neergelegd. De toegekende tweede
eerste helft was Zandvoort '75 beter
dan Alliance '22 al viel er snel een tegendoelpunt. Wakker geschrokken
trokken de badgasten ten aanval en dat
leverde al snel de gelijkmaker op via de
goed opkomende Ronald Braamzeel, 11. Met snelle aanvallen werd het doel
van Alliance bestookt en dat bracht
een verdiende 1-2 voorsprong. Harry
Baars gaf een splijtende pass en Philip
van de Heuvel knalde op de paal waar
na de terugspringende bal door Rob
Gansner ingeschoten werd. Door een
foutief opgezette buitenspelval van
Zandvoort '75 kon Alliance vlak voor
de rust op 2-2 komen.

Kunstgrasveld ZHC geopend

s penningsmeester opereJongbloed kwam in 1950
jort en begon een kleermaan Speijkstraat. Daar leerirouw Tineke kennen die
ote voetballiefhebster was
igbloed werd lid van Zand•en. Hij voetbalde jaren in
team en werd in 1962 beak een beenbreuk kon hem
weerhouden de voetbalte blijven en na herstel
log tot zijn 48e in de lagere
bestuurswerk vergde echleer tijd maar dat deerde
laar vlogen voorbij en het
iode waarin veel gebeurde.
erschrikkeüjk veel tijd inHans Jongbloed. „Het was
iter gemakkelijk dat ik alerkte en bovendien stond
Itijd achter en was even
Je leeft je in als bestuurst alle dagen met je club
srd. Je bent betrokken bij
van evenementen en je
>roblemen proberen op te
niet merkt dat het al weer
geduurd. In het begin was
lid en verzorgde de toto,
it beheer en de administramtine ging voeren. Ook de
in die tijd nog erg hoog
ik en rekende af met geenningmeester en zo werd
eer betrokken in het be-

Unicum start sportseizoen

niet de enige sport waar
eg van is en de andere tak
is er bijna de oorzaak van
l jaar bestuurswerk wilde
ijn tweede passie, het briddermate veel tijd dat hij
dacht. „Ja, bridgen vond
u nog een prachtige sport
meer wedstrijden spelen.
van Petegem door ziekte
iaat niet meer kon doen Hans Jongbloed: de 25 jaar vlogen voorbij.

DORT - Diefstal van
versterker van de afistzwemmen van de
se Zwem & Poloclub
uimers, in de nacht
lerdag op vrijdag,
Zandvoortse kunstie meisjes nu in grolen.
raterluidspreker die op
gebouwde versterker kan
asloten kan nu wel in de
;n dat betekent voor het
muziekuitvoeringen een
indicap. Aanwijzingen geter bij het trainen van de
•en is nu ook onmogelijk
)ngelooflijk wat er nu is
ageert kunstzwemtrainHeijden, „de dieven hebjk niet veel aan, want het
;n stereo-versterker maar
mono-uitvoering voor geboven water. Maar het is
iligde uitvoering voor ge-

Dieptepunten

Foto: Bram Stijnen

Diefstal zet domper op successen
Triest begin voor kunstzwemsters
bruik in zwembaden. Hij is speciaal
voor ons gebouwd en we hebben er zo'n
vier maanden op moeten wachten."
Met elke andere versterker is het inderdaad verboden om in zwemzalen te
werken, omdat deze niet speciaal zijn
beveiligd. Een enorme teleurstelling
voor de aktieve kunstzwemsters die
juist het afgelopen weekend aan de eerste trainingen van het seizoen zijn begonnen.

Buitenland
De kunstzwemploeg van de Zeeschuimers gaat overigens zeer sterk vooruit
want voor komende nationale ontmoetingen als Senioren- en Juniorenkampioenschappen komen inmiddels zo'n
20 meisjes in aanmerking, terwijl Ingrid Duivenvoorden en Arlette Sandbergen bij het behalen van zware

torische Grote
js van Zandvoort
DORT Circuit sche Auto Ren Club en de
; organiseert in sa- Stichting Eenhoorn Federatie
ng met de Histori- op zaterdag 29 en zondag 30
augustus op het circuit van
Zandvoort voor de tweede
maal de Historische Grote
Prijs van Zandvoort. Een schitterend race-evenement voor
historische raceauto's en mo)RT - Met gigantische torfietsen.

kunstzwemlimieten zelfs strijd kunen
leveren om in de nationale ploegen te
komen die Nederland ook in het buitenland vertegenwoordigen. Bij de junioren zijn dat Anouk Noordervliet (7e
in de Nederlandse toptien), Saskia
Wester, Petra Holst en Joanne van de
Meer.
In de leeftijdsgroep onder 15 jaar zullen op de nationale Jeugd Kampioenschappen mogelijk ook Sylvia Mettes,
Linda Paap, Ingrid Kraaijenoord, Sabina Blom, Sharon Kerkman, Vivian
Croes, Annerose Abbenes, Ditte Valk
en Sandra Paap strijd gaan leveren,
maar dan moeten zij ook eerst de hmieten passeren. Dat geldt ook voor de
leeftijdsgroep onder de 12 jaar, waar
Sandra Dijkzeul, Vanessa Noordervliet, Resi Abbenes, Marjolijn van de
Meer en Daphny Paap hun best doen

Z75 oefent wisselvallig

In de tweede helft duurde het Zandvoortse offensief nog maar heel even
en toen was het Alliance '22 dat voortdurend de strijd dicteerde. Door middel van goede acties wisten de Haarlemmers de stand naar 4-2 op te vocren. Zandvoort '75 kon zelfs van de
strafschopstip niet doeltreffend uithalen en leed dus een 4-2 nederlaag en
moet deze wedstrijd maar snel vergeten.

snelheden
agraces

m oorverdovend lawaai
afgelopen weekeind ruim
Iheidsduivels, die deelnainternationale dragraces,
:uit van Zandvoort. Voor
iduizend
toeschouwers
e snelheidsduivels met
Ie machines de 202 meter
ïlijk af te leggen.
>orronden van zaterdag
snelsten zich zondag op
üe. De Engelsman Russ
.•erbrugde in de categorie
Cars de afstand als snelseconden. Henry Joosten
n modified Car 7,92 secun3obby Portier had in zijn
•o 8,8 seconde nodig.
ewielers ging het er ook
i. De Fransman Bobby
: in de finale van de dragseconde voor de tribune
o Stock van Tony Miles
deed er 6,36 seconde over.
siste tijden kwamen tot
individuele recordpoginrikaan Sammy Miller geiconde en Henk Vink liet
'an 4,5 seconden noteren.

In het programma zijn voor zaterdag
vanaf tien uur de trainingen gepland,
waarna op zondag vanaf één uur de
diverse races zullen worden verreden.
De toegangsprijs voor twee dagen bedraagt ƒ 20,- inclusief toegang tot het
renners kwartier en een exemplar van
het 40-pagina's tellend programmablad. Kinderen tot twaalf jaar betalen
tien gulden per persoon.
Aan de start voor de motorfietsenrace-demonstratie zullen de perfect gerestaureerde Triumph-, BMW-, MATCHLESS-, BSA-, en Ducati's verschijnen. Daarnaast zijn er races voor GTsportwagens van voor 1963 met nierken als Porsche, MG, Ferrari, Alfa
Romeo en Austin Healy en voor historische rensportwagens en Formule Juniors.
Bovendien zal er een tweetal races
verreden worden voor de Duitse „Shell
Pokal für Historische Tourenwagen",
waarin zo'n 70 toerwagens, variërend
van Fiat-Abarth en Mini Cooper tot
Alfa Romeo GTA, Lotus-Cortina en
BMW 1800 Ti, een twaalf ronden du-

Nieuwe trainer

Badminton van

rende strijd om de overwinning zullen prototypen van Porsche, McLaren en l, behoorden.
voeren.
Ferrari.
Was dit evenement daarnaast voor
de toeschouwers zo bijzonder maakt is
En dan uiteraard de historische dat hen tijdens de racedagen een kijkje
Voor het eerst in Nederland, sinds de
60-er jaren zullen we de Super Sport Grand Prix racewagens, waaraan dit gegund wordt in het rennerskwartier
Cars te zien krijgen die een race voor evenement zijn naam ontleent. Deze en zo, van zeer dichtbij, de monteurs
de „Internationale Steigenberger Su- bolides zullen een prima overzicht ge- en de rijders aan het werk kunnen zien
per Sport Cup" zullen rijden. Dit zijn ven van de Grand Prix racerij tussen de met de voorbereiding van al dat techware racemonsters die in de zestiger jaren 1930 en 1960. In de startopstelling nisch en historisch racemateriaal. En
en begin zeventiger jaren behoorden treffen we aan de BRM's, Maserati's, natuurlijk kunnen zij dan vanaf het
tot het spectaculairste wat er op auto- Ferrari's, Talbot Lago's, Cooper Bris- dak van de pits op de tribunes de starts
sportgebied te beleven viel; het zijn de tols, ERA's en Lotussen, die tot de ab- en ongetwijfeld spannende races meevroegere Le Mans- en Can Am sport solute top in de autosport, de Formule maken.

ZANDVOORT - Het komend weekend wordt bij TZB aan de Kennemerweg als voorbereiding op de voetbalcompetitie een tweetal toernooien gehouden voor zaterdag- en zondagelftallen. Zaterdag wordt het Joop Heiligerstoernooi afgewerkt, terwijl zondag het
Dr C. F. M. Robberstoernooi op de
agenda staat.

Het eerste zaterdagteam van TZB,
dat komend seizoen uitkomt in de
nieuw gevormde 3e klasse voor standaard van de afdeling Haarlem, neemt
het op tegen teams van het Heemsteedse VEW en VSV uit Dnehuis. Gezien
de zeer ruime overwinning die het elftal in de oefenwedstrijd tegen eerste
klasser Energie behaalde (9-2) behoort dit team tot de favorieten. De
ZANDVOORT - Volgende weck don- eerste wedstrijden beginnen om 14
derdag 3 september gaat de badmin- uur.
tonvereniging Sporting Club Zandvoort beginnen aan de nieuwe onderHet eerste zondagelftal verloor zaterlinge competitie. Om 20.00 uur begin- dag uiterst eervol van Kennemerland,
nen de eerste 64 deelnemers en om dat uitkomt in de 2e klasse KNVB. Het
21 30 volgt de volgende groep van 64 team dat nog altijd enkele spelers webadmintonners. De twee groepen van gens vakantie moet missen treft zonSporting Club zitten ook dit jaar weer dag als tegenstanders de teams van De
volledig vol en voorzitter Dirk van der Brug, Overbos en de winnaar van vorig
Nulft verwacht een goed badminton- seizoen Alliance. Ook de tweede elftalseizoen. Op de eerste speelavond staat len van deze vier clubs komen zondag
liet gemengd-dubbel op het program- op het Kennemersportpark vanaf 11
ma.
uur tegen elkaar in actie.

start bij

Dit jaar weer Formule 1-wagens, van voor 1960, op Zandvoort.

Toernooien
bij TZB

Sporting Club

\
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Saab 900ï
Stoer en comfortabel

Autonieuws
Door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

/)<• Saab WUi i.-i np elk gebied
t't'/i -eer fiinetiii/iele auto.

Saab. als vliegtuig- en automobielt'ahrikant fuseerde in l%9 met Scania, bouwer van trucks van klasse. Bovendien
staat het Saab-Scania concern nog borg
. voor zeer geavanceerde computers.
Kortom, allemaal produkten binnen een
• huis waarbij kwaliteit met een grote
hoofdletter wordt geschreven. En als zodanig staat de Saab. officeel heet het
merk Svenska Aeroplan Aktie Bogalet.
bij ons ook bekend.
Een mooie auto. een betrouwbaar vervoermiddel en vooral een vierwieler met
veel ingebouwde veiligheid. Bovendien
hebben de motorenmannen de van oorsprong Engelse viercilinder compleet
nieuwe leven ingeblazen door turbo's in
combinatie met inlaat luchtkocling te
monteren of door gebruik te maken van
de elektronische inspuituppuratuur van
meneer Bosch.
Saab bouwt in principe maar een motor,
een viercilinder krachtbron met een inhoud van twee liter en alleen geschikt
voor benzine. Met een carburateur levert
het gietijzeren blok met zijn lichtmetalenkop een vermogen van 73 kW. Door

de wat duurdere K-jetronic inspuiting te
monteren worden dat er zomaar H7. zelfs
bij een iets lager toerental.
Een fijne motor, zonder meer. Stil, soepel en heel redelijk vlot wanneer het wat

sneller moet. Dankzij de inspuiting gaat
dat betrekkelijk zuinig. Betrekkelijk
want geen zinnig mens zal verwachten
dat een auto die aanvoelt als een brand-

kast op wielen en dus ook een dikke
l 145 kg leeg weegt, zuinig zal zijn. Maar
heus. het kan er zeer wel mee door.
De bekleding is van pluche.

Interieur

Verder een prima schakelende vijfversncllingsbak.
Over de remmen van een Saab zult u
nimmer een kwaad woord horen, rondom schijven, asbestvrije blokken en
kaarsrecht remmen zoals het hoort.

pk) bij 5500 omw/min, maximaal koppel
167 Nm bij 3700 omw/min. Mechanisch
geregelde brandstofinspuiting, elektronische ontsteking. Elektrische installatie
12 V, dynamo 930 W, accu 60 ah.
Aandrijving op de voorwielen via een
vijfversnellingsbak;
onafhankelijke
voorwielophanging met draagarmcn en
schroefveren. Achter een lichte starre as
Weggedrag
met Panhardstang en schroefveren,
rondom gas-schokdempers.
Rondom schijfremmen, diagonaal geIk zei al even hiervoor dat een Saab aan- scheiden systeem. Handrem mechanisch
voelt als een brandkast. Dat is op de weg, op de voorwielen. Totale lengte 474 cm,
zolang het rechtuit gaat ook zeker het breedte 169 cm, hoogte 142,5 cm. Wielgeval. En dat geeft de ruim zittende be- basis 251,7 cm, spoorbrcedte voor 143
stuurder dan ook het idee dat hij onder en achter 144 cm. Besturing met rondsel
alle omstandigheden zo safe zit als mo-. en tandheugel voorzien van'bekrachtigelijk. Ik zal de laatste zijn om dat tegen ging. Draaicirkel 10,3 meter tussen stoep
te spreken. Daarvoor rijdt de auto ge- randen. Eigen gewicht 1145 kilogram,
woon te fijn. De vering is net voldoende maximaal aanhangwagcngcwicht 1500
soepel om de nieren op hun plek te houkg. Banden 185/65 TR 15 op 5 1/2 J
den en ook precies voldoende stevig om
velgen. Brandstoftank 63 liter supcrbcnde wielen op het wegdek te houden.
zine.
De besturing zou voor mij ietsjes directer Motor is geschikt voor loodvrije benzine.
mogen. En het onderstuurkarakter in
scherp genomen bochten zou voor mij
ook wat minder nadrukkelijk mogen
zijn. Niet dat iemand daardoor in de Prestaties:
problemen komt hoor, het blijft bijna
altijd even goedmoedig en vriendelijk.
Zo'n 900 zal de koper op geen enkele
Topsnelheid 175 km/h, acceleratie van O
manier teleurstellen, ook niet bij inruil.
tot 100 km/h in 12,-2 sec. BrandstofvcrEn dat mag toch een goede zaak gebruik over de gehele testperiode 9,6 km
nocmd worden nietwaar?
per liter.
Techniek:

Geld:

Viercilinder lijnmotor, lichtmetalen cilinderkop en bovenliggende nokkenas, in
lengterichting ingebouwd. Cilinderinhoud 1985 cm3, comprcssievcrhouding
9,5: l. maximaal vermogen 87 kW ( 1 1 8

Saab 90()i 2 drs ƒ 48.100.Saab 90()i 3 drs ƒ 49.300.Saab 90015 drs ƒ 51.100.Motorrijtuigenbelasting van ƒ 630.- tot
ƒ 652.- per jaar.

Caravan Handboek

Bij het binnenstappen van een Saab heb
ik altijd het idee dat ik hier al eensgezeten heb. Zo behoudend als het Zweedse
autoconcern is in het exterieur van hun
auto's, al even traditioneel zijn zij in het
inwendige. Niets buitensporigs. niets
maar dan ook totaal niets dat niet functioneel is.

voor het xtarten
bevinden :.ieh
allenuitil op hel
aehterxie deel run
</e
inUtilencon.wk'.

Daarenboven een afwerking die doet
denken aan de degelijkheid van de
koetsenbouwer van rond de eeuwwisseling. stoelen die zijn gelijk fauteuils met
een comfort dat ongekend hoog is. zieclaar de Saab. Maar zo is het al jaren en
zo zal het ook nog wel jaren blijven. O ja.
iets eigenzinnigs hebben de Zweden wel.
maar vanuit veiligheidsstandpunt bekcken is ook dat weer zo funtioneel als wat.
De contactsleutel zit naast de bestuurder,
onder bereik van de rechterhand maar
uit het slot halen is er niet bij zolang de
schakelhandel niet in de achteruit staat.
Dat inschakelen wil. wanneer het snel
gaat nog wel eens een kraakje laat horen.

Kluwer Technische Boeken heeft het
Caravan Handboek uitgebracht. De auteur is Jan Schukking, die zelf een verwoed caravanncr is. Hij heeft op basis
van ANWB-documentatie dit boek geschreven, dat alle aspecten van het kamperen met de caravan behandelt.
Hoofdstuk l geeft een algemene beschouwing over het hoe en waarom van
caravannen, iets over de geschiedenis.

een toelichting op de mogelijkheden met
betrekking tot auto en caravan en een
beschrijving van voor- en nadelen van de
verschillende types en van de wettelijke
bepalingen.
Hoofdstuk 2 bevat onderwerpen die alles uit de doeken doen wat te maken
heeft met de aanschaf van de caravan.
Hoofdstuk 3 gaat over belading, wettelijke voorschriften etc. Hoofdstuk 4 vertelt u alles over het verblijf in de caravan
en ook het kamperen in de winter komt
aan de orde. De volgende hoofdstukken
zijn gewijd aan water, elektra, gas en de
zorg voor een duurzaam gebruik van uw
bezit. Het onderstel wordt in hoofdstuk 8
behandeld en het laatste hoofdstuk
maakt u wegwijs in het doolhof der accessoires, anti-diefstalvoorzicningen etc.
etc.
Het formaat van het boek is 13,5 x 21
cm, het omvat 320 pagina's met vele iliustraties en de prijs is ƒ 24,95. Voor
ANWB-leden is het boek te koop bij de
ANWB-kantoren voor ƒ 19,95.

Internationale ruilb
Op zondag 6 september organiseert het
Nationaal
Automobielmuscum
te
Raamsdonksvecr in samenwerking met
het tijdschrift Modelauto voorde tweede
maal de Koepelbeurs. Dit is een internationale ruilbeurs die vorig jaar door enkele duizenden belangstellenden werd
bezocht.
Ook de nieuwe aanwinsten van het museum waaronder een zeldzame Auburn
Speedster, zijn te bezichtigen. Op deze
ruilbeurs vindt u miniatuurauto's, folders. nummerplaten, speldjes, mascottes
en allerhande curiositeiten. Tal van
standhouders bieden u de gelegenheid
om dat ene modelletjc te vinden, waarnaar u al zolang op zoek bent.
Naast de nostalgische blikken auto's,
waaronder een verzameling rccordwa-

Mitsubishi's voor Unig;

Op het ANWB-steunpunt in Lyon is een
van de 120 nieuwe Mitsubishi's afgeleverd aan Unigarant, de verzekeraar van
de ANWB! Unigarant/ANWB verzckeringen houdt voor vervangend vervoer
in Nederland en in het buitenland een
vaste vloot Galants en Lancers Wagon
gereed. Een groot aantal Galants is uitgerust met een trekhaak, teneinde ook
aan caravanncrs hulp te kunnen bieden.

DROGISTERIJ

Ingetogen reageert
u op z'n prijs.

gens, biedt de Koepel
aantal uitzonderlijke co!
er o.a. miniaturen van h
Matra te bewonderen, cc
vrachtwagens in blik vai
nold, zelfgebouwde gara
Toys, zwaar transport
schaal l:24 en een bijz
collectie, welke in de '
museum is opgesteld.
De openingstijden zijn
17.00 uur en de entrci
ƒ 3,-gulden per persoon
13 jaar betalen ƒ 2.- p(
gereduceerde entrecprijz
het museum gelden bed:
persoon en ƒ 2.- voor k
jaar. Parkeergelegenheid
mate aanwezig en gratis.

BOUWMAN

De Mitsubishi Galant die i
vcrd werd, kon onmiddel
genomen worden door tv
ders, die niet direct te n
kregen met hun eigen au
verzekering die zij bij de A
afgesloten, konden zij zoi
problemen toch hun vak;
. ten.
•

Fa. Gansner &
GAS- en OLIEHAARDE
GASFORNUIZEN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Etna - Faber - Benraad gasha

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

Schelpenplein - Tel. 15068/13612/
Deskundig advies.

OOK NAAR MAAT

SANITAIRE INRICHTING

Toonzaal:

Voor al uw

WASTAFELS, enz.

IHEE

MOKU

LOOP 'NS MEE
EEN ECHTE AMSTERDAM

Onze rondleiders (Amsterdammers van 50 jaar en ouderl
de sfeer proeven van Amsterdam, door u mee te neme
leuke plekjes, en u te vertellen over het leven in deze stad v
en nu. Er wordt gewandeld met zeer kleine groepjes.
Het zijn informele rondwandelingen. De rondleiders nen
geheel belangeloos en uit pure liefhebberij mee op pai

DE NIEUWE
GENERATIE
RENAULT5
5 jaar plaatwerkgarantie.

De Renault 5 is vernieuwd.
> Een generatie van 18 geperfectioneercle modellen, waarvan er
twee zelfs helemaal nieuw zijn! Eén
daarvan is de Renault 5 Campus.
Eerst bekijkt u z'n uiterlijk: de karaktervolle scliiklbumpers, de opengewerkte velgen, de sierlijke striping en

de zo geraffineerd verwerkte grille.
Vervolgens z'n interieur: de ruime
voorstoelen met verstelbare rugleuningen, het efficiënte instrumentarium en het smaakvolle dashboard.
En tenslotte beziet u z'n kunnen.
Een ideale combinatie van fiere prestaties en absolute zuinigheid.

RENAULT

Want de schone 1,1 liter motor
rijdt bij een snelheid van 90 km/u
zo'n l op.22! Als u dat allemaal bij elkaar
optelt, leunt u niet anders dan op
z'n minst ingetogen reageren op z'n prijs.
Want die is met f 16.895,-' (mclusief BTW) wel héél economisch. Afleveringskosten f 400,-(inclusief BTW).

NIEUWE MOIOR
NIEUW INTERIEUR
NIEUWE STYLING
SCHONE MOTOR

Kom nu langs. Wij hebben tot 19 september 1987 een zeer aantrekkelijk financieringsuanlxjd voor tl.
Wijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

ledereen kan meelopen, jong en oud, Amsterdammers (
niet-Amsterdammers. Ook buitenlanders zijn welkom (alH
commerciële organisaties kunnen niet bij Mee in Mokum
voor hun relaties of clientèle).
•

U kunt kiezen uit:

mee in de binnenstad
j
mee door de Jordaan
i
mee langs winkels en markti

Start: elke dinsdag, woensdag en donderdag om l l .0*
precies op de grote binnenplaats voor de ingang van
Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92 (s.v.p.
minuten eerder aanwezig).
C49-K

Renault adviseert elf oliën.

Met een Micro komt uonderde mensen.

Om de prijs hoeft u het niet te laten.
Slechts ƒ 2,50 per persoon.
Kinderen t/m 15 jaar ƒ l,-.
Daarmee steunt u dan ook nog
Stichting Witte Bedjes Het Parool.
Reserveren is wel noodzakelijk.
Bel 020-251390 (maandag t/m
donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur).
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Dreiging van overstroming
mogelijk na twee jaar over

ooi D

ZANDVOORT - Het zal
waarschijnlijk nog ongeveer
twee jaar duren voor de bewoners van het centrum definitief gevrijwaard zijn van overstromingen. De meest eenvoudige oplossing om overtollig,
van de rioolzuivering afkomstig water kwijt te raken, lozing in de effluentvijvers en
eventueel in de duingrond,
lijkt niet haalbaar. Volgens
ambtenaren van de gemeente
kan daarom deze suggestie
van de volkstuinder van het
binnencircuit, enkele weken
geleden in deze krant gepubliceerd, niet overgenomen worden. Daardoor moet gekozen
worden voor het plan van de
gemeente om in vijf fasen het
rioolwater-afvoersysteem aan
te passen.

l schoolfoto van deze week is uit 1947 van de vierde klas van de
DO! D (later Hannie Schaftschool). Op de voorste rij: van links
Is: Frans Blanker, Jan de Jong, Frans Drayer, Ric Zwemmer en
lyer. Op de tweede rij: Freek Koper, Dirk Koper, Cor de Jong,
klingen, Piet Ijzelendoorn, Rita Molenaar, Alice van der Kruk.

Op de derde rij: Benno Waterdrinker, George Beill, Bram Homan,
Gerard van der Meulen, Anneke Paap en Ans Drommel. Op de vierde rij:
Johan Knotter, Ad Hendriksen, Henk Akkerman, Wim Terol, Ina Westenberger en Elly Sietzema. Achteraan staat meester Sterrenburg. Deze
foto werd beschikbaar gesteld door Ad Hendriksen.

raORT - WijkcenBtekkie - gelegen aan
Isstraat in het winkelvan
Zandvoort tuur, meubilair en overige inrichting te hoorzittingen en dergelijke.
Dord, opent haar acti- bezichtigen. Zo is er een compleet ver- Het programma 1987/1988 zit vol acdisco-, geluids- en lichtinstal- tiviteiten, waaronder een klaverjaseizoen 1987/1988 mor- nieuwde
latie, t.v. video, tafels, kookgërei, knut- club, trimclub, open huis jeugd, kinmet een Hve-optre- seltafels,
afzuiginstallatie, naaimachi- der- en tienerdisco, diverse andere
fee bekende Haarlemsenes, enzovoort. De aanschaf van dit . jeugdactiviteiten,
naaicursus, tekenlusic". De aanvang is alles was mogelijk door een subsidie en schildercursus, PEN-cursus, curhet Julianafonds en een lening van sus Indisch koken, cursus tekstver\T en de zaal gaat open van
gemeente Zandvoort. Het wijkcen- werking, programmeren, ouderencomir. Iedereen van jong de
trum heeft hiermee een complete outilpersonal-computertraiwelkom en de toe- lage gekregen, zodat tal van activitei- putercursus,
ning, typecursus, cursus taal- en rekenten mogelijk zijn. De geluids- en lich- vaardigheid.
ratis.

't Stekkie opent seizoen met Music

tapparatuur maken de zalen ook geAijpeningsavond is tevens de schikt voor optredens, lezingen, voorBinnenkort komen er twee beroepsJi om alle nieuwe appara- lichtingsactiviteiten,
vergaderingen, krachten in dienst. Een jeugdwerker

RT - De enquête
landvoort onder de
" o e k e r s gehouden zou
gaat definitief niet
3ze actie, in het kader
Suropees jaar van het
"tbnder de titel Clean
oorspronkelijk geie laatste week van de
üi, viel bijna letterlijk
rater. Daarnaast ontaast het zonnetje ook
e vrijwilligers in deze

Strand-enquete gaat niet door

geteisterde strand waren in de geplande week totaal geen badgasten te vinden, behalve dan enkele wandelaars.
"Maar hen ondervragen zou geen juist
beeld gegeven hebben", aldus Peter
van Beek, coördinator van de activiteiten. De enquête had als onderwerp
de bevindingen van de badgasten ten
aanzien van de schoonheid van het
strand, de sanitaire voorzieningen, de
veiligheidsvoorzorgs-maatregelen en
de kwaliteit van het zwemwater. Vanwege het weer koos men in Nederland,
3oor regen en harde wind onder andere in Scheveningen, voor

uitstel van het onderzoek, dat in diverse kustplaatsen in Europa gehouden
zou worden. In Zandvoort kwam de
enquête echter te vervallen.
De bemonstering van het Noordzeewater, die ook op het verlanglijstje
stond van de Europese Commissie te
Brussel, opdrachtgever voor dit onderzoek, vond wél doorgang, ook in Zandvoort.-De monsters worden onderzocht
in een laboratorium in België, waarbij
wordt gekeken naar zuurstofgehalte,
bacteriologische waterkwaliteit en de

«« WEEK HET BAGEUJKS NIEUWS
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torpen hadden spoedig
'i dat de gasten nog wel
f wilden dan gelegenhete baden. Er moest vóóravonduren gelegenheid
geboden aand e gasten
te vermaken en vanaf
te ogenblik had Scheveilles gedaan om de gasop andere manieren be>uden.
oori, zo vertelt Allan,
en andere politiek. „Het
nzonderheid een bad' voor hen,die in alle
en ongedwongenhet grootsche zeeUenschen te aanschouherstel van gezondheid
iten zoeken."

keuze vrij?

SEIZOEN

Vrouwen van nu

G EXTRA LESSEN
HALVE PRIJS!

ZANDVOOKT.

Vrijwillige Hulpverlening

SKI-PISTE
DEMEERBERG
Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER
(02503J-34746 lol 20 00 uur,
of kom langs (ook zondags)
(weekend 10 00 to! 17 00 uur)

17373

moest men uiteindelijk erkennen dat dit niet haalbaar was.
Mensen die hiervan gebruik kónden maken, hadden vaak nogal
wat te verteren en eisten ook een
zeker comfort voorde reisgelege*
neheid En dat, zo vertelt Allan,
was uitermate primitief. Reizigers, die vooral uit Duitsland
met de trein m Haarlem arriveerden, moesten daar overstappen in "hortende,, pijnlijk stootende rammelkasten', volgens de
aankondiging rijk gestoffeerde
omnibussen maar in werkelijkheid stoffige open wagens, die na
anderhalf uur de mensen uitgeput afleverden in Zandvoort
Voor velen ivas de lust al vergaan wanneer men zich aan zulk
een vervoersgelegenheid moest
overgeven Zandvoort kon zich
aandienen als badplaats voor de
elite, maar wanneer men mets
deed aan de ontsluiting van het
dorp, dan kon men er zeker van
zijn dat Zandvoort zich uit de
markt prijsde

o

\\onina viut t/afi

lfüo/i
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Af. A

Pliin d

ZANDVOORT - Dinsdag l sept: contactochtend bij Hotel Triton, aanvang
1000 uur. Degenen, die met onze najaarsreis meegaan, kunnen dan hun
reisbescheiden afhalen. Verder gelegenheid tot intekenen voor de diverse
wandelingen, de excursie, het museumbezoek, de modeshow en de rondrit bij de Hoogovens, evenals voor de
cursus „Verwerking van droogbloemen". Donderdag 3 sept.: Voor maximaal 20 personen is er een rondleiding
door de Stadskweektumen, Kleverlaan
l, Haarlem. Voor dit gratis „uitje" komen we om 1.45 uur samen m de hal
van het station Zandvoort.

i- i j i v>'

gen koers van Zand'
*

ZANDVOORT - Donderdag 3 september gaat in Zandvoort het schaakseizoen weer beginnen. Met een algemene ledenvergadering die om 20.00
uru begint, opent de Zandvoortse
Schaakclub zijn 57e seizoen Tijdens
deze vergadering zullen de kampioenen van het afgelopen verenigingsjaar
hun prijzen in ontvangst mogen ne
men De eerste echte competitiewedstnjd al de week daarop volgend
plaatsvinden Aspirantleden kunnen
informatie inwinnen op de telefoonnummers 17272 of 14441 of op de clubavond die iedere donderdag in het Gemeenschapshuis is. Ook voor de niet
geoefende schaker is er in dit nieuwe
seizoen weer ruimte om opgenomen te
worden bij deze schaakclub.
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Schaakseizoen
van start

ADVERTENTIE

'Een goede gedachte' was volgens
Wertheim de suggestie voor een gescheiden afvoer van hoog en laag
Zandvoort. Dit idee bestond ook bij de
gemeente en is opgenomen in het basis-noleringsplan dat in vijf fases uitgevoerd gaat worden. Fase l bestaat
uit bodembekleding van de effluentvijvers en de aanleg van het afvoereffluent naar Haarlem en gaat waarschijnlijk ƒ6.730.000,- kosten. Het werk
wordt eind van dit jaar aanbesteed en

f

as langs de gehele Holt een massale veranöe dorpen langs de kust,
'etend als vissersplaatde?z zo maar geconfronvreemdelingen die
genieten van de kracht

ZANDVOORT - Zaterdag organiseert werkgroep 190 van Amnesty International m Zandvoort een informatiestand op het Raadhuisplein van 10
tot 15 uur. Naast algemene informatie
krijgen alle bezoekers bij de stand een
attentie aangeboden. Bovendien worden er om 11 en 12 uur twee optredens
door Elly van der Laar verzorgd.

Op de vraag of de gemeente aansprakelijk is voor de schade van de
overlast van enkele weken geleden, is
nog geen antwoord gekomen. Zolang
de verzekeraar van de gemeente hierover geen oordeel heeft gegeven, kan
ook wethouder Van Caspel van Publieke Werken m verband met de polisvoorwaarden hier geen uitspraak
over doen, zo liet hij vorige week tijdens een extra raadsvergadering weten. Op de vraag van de raadsleden
Bloeme (PvdA) en Jongsma (GBZ), of
de gemeente een vergoeding zou geven, indien men niet aansprakelijk is,
gaf Van Caspel geen duidelijk antwoord.

Bovendien lijkt het wegpompen van
het water bij bijvoorbeeld de Vijverhut, waardoor een meter verlaging
zou optreden en een ondergrondse, filen een cultureel werker. De activitei- terende stroming ontstaan, niet loten van het centrum zullen dan verder gisch. "Daarvoor zou een buis nodig
uitgebouwd worden, zodat er dagelijks zijn, met een grotere doorsnede dan de
van vroeg tot laat activiteiten zullen afvoerbuis die naar Haarlem wordt
zijn. In dit velband doet 't Stekkie een aangelegd", aldus Wertheim. Bovendringend beroep op een ieder, die acti- dien zou er een grote hoeveelheid
viteiten wil leiden of begeleiden als grondwater moeten worden weggevnjwillig(st)er. Met name voor de be- pompt.
geleiding van jeugdactiviteiten, maar
ook voor andere doelgroepen. Zij kunDaarnaast worden er zware eisen
nen rekenen op professionele onder- gesteld aan een buis naar zee, onder
steuning van de beroepskrachten. Ook andere om wegslaan door golfslag te
wordt contact gezocht met diegenen, voorkomen. Een dergelijke buis zou
die tegen een redelijke vergoeding een bovendien een nadelige uitstraling
educatieve- of creatieve cursus willen kunnen hebben naar toeristen, omdat
organiseren. Belangstellenden kunnen deze waarschijnlijk toch snel als 'rioolcontact opnemen met een van de be- water'-afvoer wordt gezien.
stuursleden, tel. 02507-18096, 15462,
Het doorpompen van het water naar
17202, 16414, 17612.
het Kraansvlak in de richting van de
PWN is verboden. Bovendien zou dit
aanwezigheid van zware metalen. De grondwater landinwaarts stromen en
bevindingen uit geheel Europa wor- niet richting zee, omdat dit zich ten
den verwerkt in een rapport, dat naar oosten van de 'freatische waterscheiverwachting in oktober of november ding' bevindt. Dit is een natuurlijke
uitkomt.
opstuwing van het grondwater, tussen
de druk vanuit zee en uit de duinen.

WEEKMED1A

Amnesty

Aansprakelijkheid

Volgens directeur Wertheim van
Publieke Werken is het fosfaat- en
stikstofgehalte van het Zandvoortse
rioolwater te hoog, om voldoende zuivering door filtratie mogelijk te maken. Hierdoor blijft het water in te
sterke mate verontreinigd om m de
duinen geloosd te mogen worden. Volgens een onderzoek van een van de
ambtenaren is het infiltratie-gebied is
te klein, zodat de schadelijke stoffen in
de bodem achter zouden blijven. Het
duingebied zou daardoor te ernstig
worden vervuild. De plantengroei zou
Naar aanleiding van vragen werd
daarentegen nauwelijks van invloed van gemeentewege ontkend dat er fouzijn op het fosfaatgehalte in het ten waren gemaakt, waardoor de overgrondwater.
last zou zijn ontstaan. De vijvers op
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arlemse historicus F. Al" op eigen initiatief in
e drukkerij Erven Bohn
~,m een reclame brochure
ndvoort uitgegeven. Dit
de weg gegaan van alle
drukwerk, het werd wégEr zijn maar een paar
ren overgebleven en in
theek van bisdom Haarde verzameling van arGonnet, is onder num- 27 een boekje bewaard
Uit dit nu opnieuw
reclamefoldertje
zijn
itsen over Zandvoort als
ts gemaakt."
t begin van de vorige
tdekte men de moge^jkir recreatie aan de kust.
e tijd had men weinig
it geschonken aan deze
theden maar nu men
prak van de geneeskunicht van het zeewater,
de mensen er toe gelat te beproeven.

zal, hoewel de goedkeuring van Rijn- het tamnencircuit waren nog niet vol,
land nog niet binnen is, naar verwach- maar de capaciteit van de afvoer naar
de zuivering zou tekort hebben geting in 1988 worden uitgevoerd.
schoten voor de grote aanvoer van
De tweede fases die daarna volgt, regenwater
voor een bedrag van ƒ 1.360.000,-, houdt
Gezien de overlast in vorige jaren
een splitsing in van de afvoer van het
hogere en lagere gedeelte van Zand- zijn de gedupeerden van mening dat er
voort in, zodat de riolering in het cen- geen sprake meer kan zijn van overtrum aanzienlijk minder belast wordt. macht en hebben zij de gemeente aanAls derde fase wordt voor ƒ3.280.000,- sprakelijk gesteld. Ondernemersvereeen nieuwe, tweede effluentleidmg niging Zandvoort heeft namens de genaar de vijvers aangelegd, inclusief dupeerde leden een schadeclaim van
twee cverstortputten waardoor bij he- bijna /186 000,- ingediend, de zevenenvige regenval het overtollige regenwa- dertig getroffen particulieren een
ter rechtstreeks afgevoerd kan worden claim van ruim /118.000,-.
naar de effluentvijvers. Na de uitvoering van deze drie fases, waarover de
gemeenteraad overigens nog moet be- VERENIGINGSNIEUWS
slissen, is wateroverlast in het dorp
praktisch uitgesloten.
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Ook Duitsers laten het afweten
De belangrijkste groep badgasten kwam uit Duitsland en Oostenrijk Toen echter de verhoudmgen wat vertroebeld werden
door de gevolgen van de oorlog,
waardoor Duitsland het evenwicht m Europa had verstoord,
irerd na 1870 het getal vaste gasten minder en vooral in 1SSO
was het tot de helft gedaald.

.dt! Erven FBofm

Allan, die persoonlijke banden
had met Zandvoort en daarom
niemand voor het hoofd wilde
stoten, probeerde geen uitleg te
geven van deze idealistische
koers. Als hij werkelijk eerlijk
zijn gevoelens had uitgesproken,
dan had hij de verantwoordelijke bestuurders verweten, dat ze
niets durfden te ondernemen en
dat in no time Zandvoort als gezochte badplaats verre ten achter bleef.
Aan de bewoners zegt hij dat
ze hun kansen niet uitbuiten.
„Wat biedt Zandvoort in dien
zin zijnen bezoekers aan?", zo
vraagt hij, „Och, 't is zoo luttel, 't
is soms zoo weinig van beteeke-

Waar mikte men op.
nis, nu en dan een concert van
zeer middelmatig gehalte, een
representatie van Maju .. .dat is
zoo wat alles en dat alles is te
weinig."

Kaufmann speelt er op in
Als er dan van Zandvoort niets
uitgaat om er een levendige badplaats van te maken, dan moet
men als ondernemer zich er op
instellen. Men moet het hebben
van gasten die langdurig in de

zomer in Zandvoort blijven en
men moet voor deze mensen een
echt huiselijke accommodatie
scheppen. De hotelier Kaufmann
speelde daarop in en liet in 1879
zijn oude hotel vervangen door
een nieuw met een honderd gastenkamers. Door een Duitse
journalist liet hij een verhaal
schrijven in de Kölnische Zeitung van de zomer 1879. „Buiten
de zee en lugtbaden, die ook
voor kinderen en ouderen hoog
worden gewaardeerd, brengt
men vele uren op het strand

door om te genieten van het spel
van de golven". Na deze duidelijke omschrijving van wat men in
Zandvoort wil zoeken wijst hij
op de huiselijkheid die Kaufmann wil bieden. „ Voor mensen
die rust zoeken en huiselijke gezelligheid niet willen ontberen
mag ik u opmerkzaam maken
op dat splinternieuwe hotel
Kaufmann, wat, door een begripvolle ondernemer geleid, in
staat is aan uw verlangens te
voldoen."
Dit alles heeft Zandvoort in

Zandvoort, zoals dat er
honderd jaar geleden uitzag.

slaap gewiegd en in de Haarlemse courant verscheen in 18SO een
gedichtje dat de mentaliteit goed
weergeeft: „Hollandse stranden
bieden stilte en mst, den stille in
den lande wien mst en stilte
lust "

De verbinding maakt dit
ideaal onmogelijk
Hoewel men zich had neergelegd bij het idee om een kuuroord van Zandvoort te maken,

Er gingen toen m het dorp
stemmen op om te proberen andere gasten aan te trekken. Van
Amsterdam en Haarlem kwamen maar weinig mensen Allan
vertelt dat er alleen wat Amsterdammers met Pinksteren en met
de kermis naar Zandvoort kwamen met Amsterdamse snorretjes, eigen vervoer per wagen
waarmee men in twee uur van
Amsterdam naar Zandvoort
snorde maar dat was maar een
kleine groep. Men meende in
Zandvoort dat men op deze
groep van gasten zich moest
gaan instellen, maar wie zou de
kat de bel aanbinden om een geheel ander toeristenbeleid te
voeren?
BERTUS VOETS
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WEEKMEDIA30

De Wintergidsen '87 Zijn uit! VOOR DE KERST VOOR DE SNEEUW OF VOORDE
HET SUCCES VAN DE
JAREN 1985 EN 1986!!

RECHTSTREEKS NAAR UW BESTEMMING . .
DUS GEEN OPHAALROUTE, GEEN KOFFIEP.
GEEN DINER OP DE TERUGREIS
VOOR DE PRIJS HOEFT U HET ECHTER NIE

DÜSSELDORF : 28 nov. 5, 9, 12, 16 en 19 dec.
5, 9, 12, 16 en 19 december
KEULEN
5, 9, 12, 16 en 19 december
OSNABRÜCK
28 november, 12 en 19 december
ESSEN
ANTWERPEN
12 en 19 december
BRUSSEL
12 en 19 december

INKOPEN VOOR DE
FEESTDAGEN...

PER LUXE
TOURINGCAR

voor e

slechts
OPSTAPPUNTEN:

VOOR RESERVERINGEN:

TOERKOOP Reisburo Zandvoort

Grote Krocht 20,
2042 LW Zandvoort,
telefoon 02507-12560

Zandvoort: Toerkoop reisburo Zandvoort
, Heemstede: Station Zandvoortselaan
Haarlem:
Sportfondsenbad
AANVANG TERUGREIS:
vanaf alle bestemmingen 16.30 uur

EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG
VERHUIZEN?

W,.

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat net
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!
Uni rolgordijn, 190 cm hoog

90cm3775

DE WIT VERHUIZINGEN

[OKBIDE
VBWUIZERS

Standaard acryl breigaren
Bol a 200 gram In 13 kleuren

Shetlana breigaren Acryl/wol
m 12 kleuren. Bol a 100 gram.

425

NU

Nü30?5s

Nü42?
150 cm 60-

180 cm 75- NU

65"

Gedessmeerd rolgordijn
180 cm hoog
, Af\Ofi
90cm4775NU40.
Kaart met 10 dubbele
scheermesjes Passen op alle
H-apparaten
475
NU

120cm 60-NU52.

150 cm 70- NU

60"

180 cm 85 - NU

75"

2 VOOR

25

Doos met 30
sen. Ca. l'/2 ki
grijs, rose of t
5,5
j

Zakje met 80 make up wat
tenschyfjes
250

NU y|0

2VOOR4Ï

2VO<

Lederen damesschoen, "college" model In naturel of
zwart. Mt: 36 41.
49.75

Stoom-sproei
regelbare ther
links en rechts
62.50

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

INTER VASTGOED

zoekt met spoed voor
haar diverse relaties

gestoft, en/of
gemeub.
flats, huizen en
bungalows
tot ƒ 3000,- p.m.

Wissellijsten met spiegelglas
13x18 cm t/m 20x28 cm.

GOEDKOPER
24x30 cm t/m 40x50 cm

Katoenen dames hemdsetje m rose, bleu, wit of mint.
Mt. 36 44.
•• 4\7
Hemdje

5 75 t/m 12.75 __-_ 1

NU Ir

Xw •

5

GOEDKOPER

75
•

Katoenen raye herenondergoed in wit of bleu Mt 5 8
vanaf 6 75

Servicedoos met 12 gloei
lampen, mat, grote fitting
lx25W, 4x40W, 4x60W,
2x75WenlxlOOW.
940

Naadloze beha met gekruiste
bandjes Wit of skin Mt 7580A, 75-85 B/C en 80-90D
775

NU 2
VOOR

^«

NÜ Ö?

GOEDKOPER

13175

NU

44Ï75

NI

in Z'voort en omg.

tuinbanken
van echt teakhout, fabr. Bariow
Dit harde hout is sterk, mooi en duurzaam Teak kan zelfs onder slechte
omstandigheden voortdurend buiten
staan, ook zonder enig onderhoud
Verkrijgbaar van 120 t/m 240 cm

vanaf 520,--

tabernal sinds isss
Hagelingerweg 28-32 Santpoort n. Tel. 023-376943
(ruime parkeergelegenheid - 's maandags gesloten)

r

Maak hel toch maar
warm en gezellig
met bloemen ran
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060
DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

Tel.
079-422747 /
02294-3501
ALU-LADDERS
Fabrieksprijzen
met kortingen tot 50%
3 jaar garantie
BIJV 8 mtr vanaf ƒ259
Bel voor vrijblijvende
demonstratie aan huis
INTERAL LADDERS B V
Tel 072-612262 of
01711-10016
* • A s dond om 1630 uur
beginnen de repetities van
het Zandvoorts Kinderkoor
weer1 Kinderen van 8-13 jaar
zijn welkom Inl tel 17838
BOUWBEDRIJF BREBO
voor al uw verbouwingen
Tevens wit-, schilder- en behangwerk Vraag vrijbl prijsopgave Tel 023-371790
BRUGSTRAAT 3
Grote ben woning, suite, douche, 3 slaapk
Vraagpr
/ 70 000 A H Wmkler B V ,
Tel 023-253580
* Burg Machielsen deed
het U en uw kind kunnen het
ook hockeyen op kunstgras1
BIJ ZHC natuurlijk Word lid
Bel secr 14441
üursus Kunstgeschiedenis v
seginners en gevorderden,
16 lessen ƒ 150, start okt
Mevr drs L Beugel T 12184

Beitsverf voor binnen en
buiten Inhoud 750 ml transparant 1125
. <* yc
dekkend 13.75 NU I.

5 liter l 50

NU 25

NU

29175

Spuitlak voor binnen en buiten, voor hout en metaal.
In 19 kleuren Inhoud 400 ml
9.75

NU

GOEDKOPER
Inhoud 2 liter transparant
2 7.75 dekkend
,*
32.75
Nll4r

8225.

GOEDKOPER

Heren overhemd Pol /katoen. In wit, grijs, beige, bleu
en mint Mt 37/38-43/44.
1675
. 1O7
75

NU 142.

Aanbiedingen geldig t m 29 tiuytistus 1987

Wonmggids van Zandvoort

Otl \J t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM

* Gevraagd oppas voor
baby van 7 maanden voor de
middagen van 13-16 uur Tel
18155
Gevraagd TOERCARAVAN,
3- a 4-pers, met kachel en
koelkast, niet ouder dan 1980.
Tel 020-464947

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Maatkleding
Veranderwerk
Silhouettes
CORN SLEGERSSTRAAT2
TEL 18599
Dinsdag t/m zaterdag geopend van 1000 tot 14 00 u
* Mieke, Anneke, Sandra en
Jolanda zijn weer terug Weg
is onze rust1 De collega's

Pour toi
O-sex (6)
320.320.05
50 et p m
Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandeling
Rechtstreekse import
uit
USA topkwaliteit Naturest

waterbedden
Hydr gestabiliseerd
Geh
compl mcl verw en ledikant,
geen ƒ4000, maar slechts
ƒ 1750 15 j fabneksgarantie
Telefoon 020-227494,
na 18 uur 02290-37151
* Te koop 2-pers bed,
140x200 cm, kinderledikantje
met spijltjes, 120x65 cm Tel
14632
* Te koop afzuigkap en Pelgnm gasfornuis met elektr
oven + draaispit Tel 12059

* Te
koop
herenfiets,
z g a n Prijs/125 Tel 12531
* Te koop m prima staat verkerende crossfiets Prijs ƒ 75
Tel 15907

* Te koop gevraagd leren rijlaarzen, maat 36 of maat 37
Tel 02507-16473
* Tk
scanner
(zonder
krist), merk Moulin, 2 banden,
* Te koop jonge dwergham- hoog en laag, 8 kanalen, werster, erg mooi, ƒ2,50 Tel kend te beluisteren Prijs
ƒ 150, vaste prijs Tel 16461
16017
* Te koop muntenverzame- * T k Yamaha FS 1 ƒ 300
ling w o origineel gouden met verz; hondemand, aquatientje 1875, cat waardennum + toebeh Tel 17862
±/700 Prijs ƒ300 Tel WONINGRUIL Aang 5-kam
17193
ben huis, A'dam, bij Ajax-sta* Te koop Neolt tekentafel, dion, m zeer gr tuin, 3 slpk
A2 met loopwagen, ƒ 150 Tel + badk m ligbad Gevr kl
won v inval oude dame,
18192
ben of met lift Tel 15913
* Te koop wandmeubel,
zwart-wit, i z g s t , ƒ 300 Tel
14119

Timmerbedrijf
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onderhoudswerk Tel 023-364168,
b g g 023-381378
T k ± 25 platen NOBRANDO
en 1 ZINKTAFEL T e a b Tel
02507-18484
* T k 2-zits leren bank, donkerbruin, ƒ 150 Tel 17361
* T k 3-zits bank, hout, met
losse afneembare oruin velours kussens, ƒ 150 Tel
19827
* T k 5-band equalizer, stereo, zilver frond, met aansluitsnoertjes, merk Phonic,
werkend te beluisteren Prijs
ƒ65 Tel 16461 of 15052
T k compl DOKA-INRICHTING (zwart-wit) vergroter,
doka-timer, ontwikkelbakken,
afdrukraam,/350 Tel 19827
* T k gepolitoerde mah uitschuiftafel ƒ75 Tel 15227
* T k nwe/z g a n wielerkled /onderd
oa
Vittoria
S PR 45, pion, pomp, armlamp, handsch, helm, muts,
shirts, velghoez, ƒ75 17320

5 SEPTEMBER 1987

Voor spoedig of later te huur
gevraagd
voor
alleenst
dame, 60-1-, ZOMERHUISJE
Reacties tel 17433 of Postbus 139, 2040 AC Zandvoort

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* 55+ komt zingen woensdagmiddag om 2 15 m het
Gemeenschaphuis Inl bij M
R Schaap Tel 12870

Tk z g a n v
just Oyster
h horloge +
ƒ4750 Tel O

WONINGRUIL Aangeb gr
5-kara
eengez hoekh m
c v , !uin zuid, schuur enz ,
rust str, Haarlem-Meerwijk
Gevr
3-kamerwoonr
m
Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel
voor 11 uur 023-330085

Tk
zgan
Sharp MZ 8C
joystick +
ƒ465 Tel H'

WONINGRUIL
kamerflat, 2 l
•* Te koop gevraagd huis- woning Br c
bur v d blad
houdtrap, 7-8 treden Tel
12531
HOE VEIEENPI
* Te koop gevr 2 pers laPA1.
kens, hoeslakens, 140-200 en
slopen Tel 16522

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICU

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Naam: .

voor haar of hem een
lekker broodje halen bij

Adres: .

Broodje Burger

TUINMAN HEEFT NU TIJD
voor al uw tuin-, straat- en/of
hekwerk Tevens levering alle
materialen Vraag vrijbl prijsopgave Tel 023-327867

5 REGELS

Liefde is ...
Schoolstraat 4 - Tel 18789
Geopend 11-1 uur 's nachts
Weekend 11-3 uur 's nachts
Dinsdag gesloten

-EchtWaarV

A

M
5 SEPTEMBER 1987

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

HE

LI TH EK

.1

Gratis

* De Literatuurclub gaat in
.ept weer van start met gedichten en romans, dmsdag- * Heeft u altijd al willen zin+ woensdagavond Bel Mau- gen? Kom dan eens langs op
reen Bais 13873
woensdagavond in het Ge* De rust is voorbij Anneke, meenschaphuis, aanv 81E
Sandra, Mieke en Jolanda zijn uur Gem koor Zamor Doen
SUCCESVOLLE KLEINE
,erug van vakantie Collega s * Help de Polen Stuur eens
Huis in de Duinen, Zandvoort een voedselpakket1 Geen
ADVERTENTIES VOOR DE
7
* Donderdagavond 3 sep- adres Dat hebben wij voor u
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Inl
tel
02907-5235
ember kunt u zich weer uitleMicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- ven op het eeuwenoude
Hillegom-Antiek
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- ;chaakspel in het Gemeen- Vijf toonzalen leefbare meub
schapshuis Voor info 17272
grootten
in alle stijlen, ook Mechels en
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis of 14441
Henry II Laagste prijzen'
Micro s op de pagina „MICRO S
Leidsestraat 122 Dag tel
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
02520-20993 Koopavond
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 33 per millimeter
* In sept start ons lessenO-sex (6)
.Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
en clubprogramma weeri
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
Word ook lid v d Verg Vrou320.322.30
-02977-28411 o) afgeven of zenden aan
wen van Nu of bel om mfor50
et
p
m
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2. 2042 JM Zandmalie met nr 14462
voort
Foto
Boomgaard
l v m vertrek naar buitenland
• Weekmedia Aalsmeer Dorpsstraat 8, Postbus 264,
ook voor
INBOEDEL te koop Tel
1430 AG Aalsmeer
portretfoto s,
02507-12690
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
pasfoto s
KAMER TE HUUR
Z Badhoevese/Slotense Courant. Zwanenburgse/Halfwegreceptiefoto s,
De Witte Zwaan
se Courant Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad Amstelgroepsfoto s aan huis
Tel 12164
veens Weekblad. Uithoornse Courant DP Ronde Vener
Grote Krocht 26
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant. Diemer
Kent u een a s BRUID''
Tel 13529
Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alBel dan 071-899210, voor het
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film gratis felicitatiepakketi
a
ƒ
5
per
dag,
5
films
ƒ25
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland. De Zaanse Gezinsdame,
loper
bode, De Nieuwe Weesper. Muider Post, Almere Post en Der week Corn Slegersstr * Koning,
paard, toren en pion staan
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 6 1 per millimeter 2b tel 02507-12070
weer voor u klaar op 4 sep, Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
GARAGE TE HUUR
tember Voor informatie bel
Burg v Fenemaplem
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie17272, Zandv Schaakclub
Tel 14534
combinaties in de Micro s is op aanvraag bij onze kanto9
ren verkniqbaar
* Geen droogruimte Te
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening oop wasmach Vuil goed
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
;nn schoon en droog eruit
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers "el 12059
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
Genees je zelf met de
. verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
Videotheek 'Dombo'
BACH BLOESEM REMEDIES
• ƒ2.50 in rekening gebracht
Inl tel 14839
Corn Slegersstraat 2B
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoTel 02507-12070
Gevr oude spullen voor
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
1 film ƒ5//7,50 p d
ommelmarkt Tel 12298
bezorgklachten). of zenden aan
5 films ƒ 25 p week
Centrale orderafdeling Weekmedia,
• Gevraagd goed uitziende
Verhuur movie-boxen
Postbus 122,
uch Maxi met sterwielen
1000 AC Amsterdam.
rijs ±/300 Tel 025076442
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgiievraagd KAMER of ETAGE,
rokaart
max huurprijs ƒ 400 mol. Tel
2507-18192

Dreamline

Tijdschakelklok met kmder
veilig stopkontakt. Op 15 min.
mstelbaar. 16A-220V.
3475

Sterke plastic emmers m wit
en mint
, 125
9 liter 2.75
NU (Ltm

Voorgehjmd, g<
behang.
Rol a 9 mtr.
11.75
ft

Telefoon: ..
Postcode:

.

Coupon uitknippen en opsturen (frank,
met vermelding van uw postcode, naar
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

.
Of afgeven bij:

.

..
Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

- v 30
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lELIJK BEKEKEN

Ook in de rij gestaan voor
je week- of maandkaart?

leke Voit zorgt
fleurige noot

Haal 'm gewoon de volgende
keer in de Haltestraat no. 9 bij

had de creatieve Raadsheer" en sindsdien is er geregeld
ait altijd al iets met vraag naar haar droogboeketten en
van verse en zijden
lllen doen, maar het bloemstukken
bloemen. „Mogelijk van mond tot monde aparte sfeer in dreclame", zegt Hanneke, die iedere
aan de Brederode- ochtend om 5 uur naar de veiling in
unieke achtertuin Aalsmeer gaat en wel eens met drieduibloemen is thuisgekomen die dinodige inspiratie zend
rect moesten worden „aangesneden".
lorgd. Ze kocht de Ze levert in opdracht aan nieuw te opejfamilie Bakels, een nen restaurants maar pok aan particuuiteraard nostalgi- lieren. Onder haar cliënten bevinden
zich dames die het leuk vinden om
jens oproept.
iedere week een vers bloemstukjes in
zij niet de eerste bewo- huis te hebben. Hanneke maakt het,
Valk", zoals de om- indien gewenst, op in b.v. serviesgoed
„>uwwisseling gebouwde uit grootmoeders tijd dat ze daarvoor
kelijk heette. Het was in bruikleen geeft en dat voor een alleraardigst effect zorgt. Vaak wordt haar
jlijf van de familie Von advies
gevraagd wanneer bij het inrichoals in die tijd gebruikeet hele gezin de zomer- ten van een woning een sombere hoek
rbracht. De dienstboden om een fleurige noot vraagt. De bloemiste gaat een kijkje nemen en stemt
en en in die ruimte wijdt haar
bloemstuk dan af op de tinten van
zich nu aan haar hobby. het interieur.
In haar „atelier" bewonalen van haar midden- derden we behalve een droogboeket en
i volgde zij de cursus een fraai bloemstuk van verse bloewinkelier en ze vindt het men, ook een zijden boeket dat eigene tot de 25% behoorde die lijk nog mooier was. Uiteraard ook
nen zijn geslaagd. Een duurder, want de bloemen moeten op
ieden hield ze voor vrien- draad worden gezet, maar het resultaat
es een expositie in „de is beeldig. Wanneer we bruidsboeket-

Sigarenmagazijn
Lissenberg

Balletstudio 118
Conny Lodewijk
Start per september
nieuwe cursussen.
Klassiek - Jazzballet Kinderdisco
Pré ballet v.a. 4 jaar.
NIEUW:
Conditioning voor
huisvrouwen op
hedendaagse muziek,
buikspieroefening,
lichaamshouding etc. etc.
onder professionele
begeleiding.

Foto: Berlott.

• Hanneke Voit bezig met bloemschikken.
ten, corsages voor de gasten, tafelver- dan doen we slechts een greep uit het
siering voor speciale gelegenheden, vele mooie dat Hanneke met veel liefde
heel fijne tuiltjes als cadeautjes, in en vooral enthousiasme vervaardigt.
combinatie met een ooievaartje een al- Bijzonder plezierig vindt ze dat haar
lerliefst geboortegeschenk, noemen twee dochters dit enthousiasme delen

en haar hobby enorm hebben gestimuleerd. Voor het geval u ook eens iets
aparts wilt hebben: het adres van mevrouw Voit is Brederodestraat 73, tel.
15736.

Met een Micro komt uonder de mensen.

Bel voor info 17789 b.g.g. 12598.
Studio adres: Corn Slegersstraat 2
Zandvoort.

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.

GEZELLIGE AVONDEN VRAGEN OM

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

E CARE
RKs

PECIALE COSMETICA
|
voor
**gevoelige ogen en voor
contactlensdraagsters

„Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204
uw traiteur en visspecialist
Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.'
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

verkrijgbaar bij:

Bouillabaisse

>OGMETING & CONTACTLENZEN

7,75

rijk gevuld
héél liter
>:2
nsterdam

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort

'33295

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Tel.:02507-12174

Celsiusstraat 190, 2041 TR Zandvoort
Tel. 02507-17113

openings-avond
met
live-optreden

MUSIC

VAT 69

op 28 aug.

(^'
vl^'

WHISKY

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.00 uur
ledereen welkom

Nu 19?

sief gratis toegang Czaar Peterhuisje (Zaandam) en het Rechthuis (Westzaan).
En korting op een rondvaart over de Zaan en pannekoeken eten bij
Restaurant De Kraai (Zaanse Schans).
ledere deelnemer ontvangt een herinneringsvaantje.

Westzijde 27 Zaandam, Weverstraat 9a Krommeme Dorpsstraat 393 Assendelft
Zandv.eg 1 Wormer Kerkbuurt 24 Westzaan en Stationsstraat 54 Koog a d Zaan
MET DE ENHABO fietsbus

f Deelnemers vanuit Amsterdam/Amstelveen e.o kunnen met de speciale
. fietabus van de ENHABO vanaf het busstation Marnixstraat Amsterdam
i VooTihet meenemen van de fiets betaalt men op deze dag slechts ƒ 1,- (en•' ke' ire'is).

Lessen voor beginners en
gevorderden van alle leeftijden.
Speciale vak-vooropleiding voor
getalenteerde leerlingen.

Aanmeldingen in de studio
maandag t/m donderdag 19.00 tot

21.00 uur.
Zaterdagmiddag 12.00

tot

16.00

uur.

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"

Deze fietstocht door de Zaanstreek is mogeli|k gemaakt door

zaanse vw

WEEKMEDIA *"

OSBORNE
SHERRY

NU

Wij bezorgen
eventueel ook thuis

KLASSIEK EN
JAZZBALLET
AEROBIC

Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch: 02507-14677 of
18981.

cv o

lenigde
aarbank

HENKES
VIEUX NU

öara TDeuRsen

Kerkstraat 12a. 2042JE Zandvoort
Tel 02507/12532

Alle lessen onder leiding van
ervaren en gediplomeerde
docenten.

Inschrijven op de dag zelf bij de startpunten Verenigde Spaarbank kantoren:

deZaanse
Gezinsbode

^ofttf ^

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment

De grote en moderne balletstudio in
Zandvoort start per l september a.s.
het nieuwe seizoen voor

2 Routes: 35 of 55 kilometer (naar keure) Inschrijving f 2,50 p.p.

14?

\tf^V

DOMMELSCH BIER
PIJPJES
MARTINI

Starrtijd tussen 09.00 en l 1.00 uur
Aankomst tot uiterlijk l 7.00
uur.
Zondag 30 augustus 1987

HENKES BESSEN
'NIEUWE OOGST'

Nu 1 8."

Toegang GRATIS

T-A

,•

JAEGERMEISTER
KRUIDENBITTER

n v enruibo

Oranjestraat 12
(afrit naast de dagmarkt)
ZANDVOORT

" Zandvoorts Nieuwsblad "

Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplem 12. Zandvoort

Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,

AKO,
Drog. Bakels,

Haltestr. 9,
Haltestr. 22.
Kerkplein 3.
Kerkstraat 31.

Voor
advertentiemogelijkheden

Zandvooit
Zandvoort
Zandvooit
Zandvooit

BEL:

Sig. mag.
De Krocht,
T. Goosens,

•

Huizenhoog

020-562.2762

Gr. Krocht 17. Zandvoort
Pasteurstr. 2. Zandvoort
P

U^Ti-^^^V^-ï^^^

PALM SPRING

DAMESJOGGINGPAK

De

familie

maat S, M, L en EL

over de

100%acryl in zeer fraaie
modekleuren, zoals: geel,
turquoise, rose, kobalt, wit
of rood

krant

| GEEN 49.50

ROSIIAST

elastische

DAMES
alleen wit, 95% katoen
maten S,M,Len EL

I^Jif
%&($$$&
^isiS^'

nog steeds
actueel

ANGELE PANTY
KNIEKOUSJES
in nieuwe modekleuren
40 denier, geen .^Tornaar

l

''

/ "•

Zolang de
voorraad
strekt

<•'

KOTEX

BALLISTO

FLEURIL

BREKKIES

hapklare smulbrokjes
pak 400 gram

of vol graan repen
en lekker

por uw fijne bonte was
' koffer 1700 gram

onmisbaar
DAMESVERBAND
PAK 20 STUKS

goed
reclame
medium
om te bakken of te braden ^35
pakje
250 gram

VOOR

FRISTI
in handige minipakjes

gezellig
en krities

kinderen

GEEN 2.29
MOHA MAGERE

VRUCHTEN
YOGHURT
UTERBEKER

HALVE ORIGNELE
GELDERSE

GEKOOKTE

WORST

Ptt STUK 500 GRAM
GE&3.&ÏMAAK

strips
en hoedjes

iedereen
komt aan
bod

ƒ

&^
,-^

' '

f

h~*r*' L «-f ,
/**""* 'S

'n' j
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).000 GEZINNEN ONTVANGEN
DERE WEEK EEN KRANT VAN

EEKMEDIA
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Week

\ente neemt overhaast besluit

Rode Kruis start
EHBO cursus

ovincie onderneemt actie
camping Roggeveld
VOORT - De gemeente Zandvoort is deze week begonhet verplaatsen van de 160 caravans van De Zeereep
Roggeveld. Dit ondanks het verbod van de provincie
:olland. Gisterenmiddag besloot de provincie een procete spannen de werkzaamheden te beëindigen.
izers,
in dit blad, die geen abonneJHet Parool hebben, ontvingen
llen aanbieding van Het Parool,
leer een abonnement op Het
jlrd genomen, zij In het vervolg
xlsblad gratis zouden ontvanlendien werd beloofd om het
reeds betaalde abonnementsdit nieuwsblad te restitueren.
spijt moeten wij u melden, dat
in strijd is met de regelen van
ging De Nederlandse Dagbladnu een abonnement op Het
iemt, ontvangt u in het vervolg
neuwsblad gratis, maar mogen
;N restitutie geven over het dit
betaalde abonnementsgeld.
luren dit misverstand.
De uitgever

Maandag is de dienst Publiek Werken begonnen met de aanleggen van de
toekomstige paden op dit vervangende
kampeerterrein. In de loop van dinsdag werd de grond onder het toezien
oog van directeur N. Wertheim van de
dienst geëgaliseerd en werden de eerste caravans op hun nieuwe plaats gezet.
Tijdens de werkzaamheden op het
Roggeveld heeft ook de mijnopruimingsdienst bijstand verleend. Dinsdagochtend is er bij de werkzaamheden een nog niet ontplofte granaat uit
de Tweede Wereldoorlog gevonden.
Het kampeerterrein De Zeereep
moet morgen ontruimd zijn in verband
met de bouw van het toekomstige bungalowpark dat Vendorama daar gaat
neerzetten. Om de recreanten van De
Zeereep eenander onderkomen te bieden bleek geen andere alternatief dan
het Roggeveld. Om op dit veld een be-

tatste huwelijk
'het kastje'
[nOVOORT - Vanaf l september is.net niet meer mogen in het bekende kastje aan het raadhuis te lezen wie
i plan zijn om in het huwelijk te treden. Sinds die dag
rt deze manier van huwelijksaankondiging tot het
en.

(

Jvertrouwde manier om aan wetse' manier van aankondigen de
(eenschap bekend te maken ambtenaren van de burgelijke
i het huwelijksnootje zullen stand veel werk oplevert en met de
i heeft zonder onderbreken nodige kosten gepaard gaat.
|914 plaatsgevonden. De reIn het vervolg moeten aspirandeze openbare aankondi| het kastje was om andere in t-echtparen bij huwelrjksaangifte
s>tel]en bezwaar te maken een opgave.doen van hun burgelijke
j»Ct" voorgenomen huwelijk. staat en moeten zij, indien zij eerïver bekend is het in Zand- der gehuwd zijn geweest, de namen
Ilechts één keer voorgeko- van hun vroegere partners vermelc familieleden, na een blik in den. De akte die uit deze gegeven
Jiende kastje te hebben ge- gemaakt wordt bevestigd de recht, een huwelijk hebben voor- matigheid van het voorgenomen
Voor 1914 werd het voorne- huwelijk.
i in het huwelijk te treden
Vorige week vrijdag werd door de
gemaakt door een dorps- of
ambtenaren Hollander, Wester en
iroeper.
Van Staveren van de burgelijke
n verschillende redenen om stand afscheid genomen van het
gebruik van het vertrouwde kastje toen hierin voor de laatste
an het raadhuis af te stap- keer "het geschrift der huwelij ksafwetgever heeft tot afschaf- kondiging" werd gehangen. De laatde traditionele huwelijk- ste huwelijken die ten overstaan
idiging besloten op grond van de gehele gemeente bekend geracy-overwegingen. Dit om- maakt werden waren die tussen J.
:emeentelijke bevolkingsad- H. A. M. Poelman en D. A. M. van
atie dusdanig geperfectio- den Heuvel, B. M. de Hoop en A. A.
ijn dat beletselen tegen een van Solingen en tussen R. Draarjer
lomen huwelijk direct gesig- en Y. L. Kerkman. De eerste die 73
kunnen worden; hierdoor jaar geleden in het kastje hingen
oord deze manier van aan- waren Dirk Koper en Hendrika
fen niet meer aan zijn doel. Beekhuis, die op 22 januari 1914 in
pere reden is dat de 'ouder- het huwelijksbootje stapten.

ZANDVOORT - De Zandvoortse afdeling van het Rode Kruis start over
twee weken weer een cursus voor de
EHBO-opleiding. De cursus begint op
17 september om 20 uur in het Rode
Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan 14 in Zandvoort.
Cursisten leren in de achttien lessen
van elk twee uur wat zij moeten doen
en wat zij beslist niet moeten doen
wanneer er iemand in hun directe omgeving plotseling hulp nodig heeft.
De noodzaak van deze kennis bleek
ook deze zomer m Zandvoort, toen er
weer veel ongelukken gebeurd zijn.
Statistisch komt er in één van de acht
gezinnen elk jaar een min of meer ernstig ongeval voor. Belangstellenden
kunnen voor inlichtingen bellen, tel.
02507-17599 of 17537.

stemming voor kamperen te krijgen
wil de gemeente Zandvoort via een artikel 17 procedure van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een tijdelijke
vrijstelling krijgen van het vigerende
(huidige) bestemmingsplan.

Schorsing
De provincie Noord-Holland maakte
enkele weken geleden al bezwaar tegen
het tijdelijke gebruik van het Roggeveld als camping. De reden hiervan
was dat met het bestemmen van het
Roggeveld als camping het laatste
open deel in het duintraject tussen
Zandvoort en Haarlem 'dichtgezet'
wordt. Bovendien zullen volgens de
provincie grote delen van 'waardevol te
achten duinvegetaties verdwijnen'.
Ook vreest de provincie dat de functie
van het gebied als broedvogelterrein
zal afnemen of verdwijnen en dat de
kampeerbestemming negatieve gevolgen zal hebben voor duinvegetatie. Dit • Het Roogeveld wordt ingericht als kampeerterrein.
strookt niet met de provinciale beleidsnota Natuur en Landschap. Behalve de
provincie maakte ook de Zandvoortse
Aardappeltelers- en volkstuinders Vereniging bezwaar tegen het plan.
Vervolg op pag.3

Zandvoort en Haarlem herstellen contacten

ADVERTENTIE

see Morris
before
you buy
your real
sneepskin
coat
Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel. (020) 2235S6

Onduidelijkheid over
Clarakliniek ten einde

ZANDVOORT - De onverkwikkelijke
verwikkelingen
rond de verkoop van de Clarakliniek door de gemeente Haarlem aan de gemeente Zandvoort zullen geen nadelige invloed hebben op de toekomstige contacten tussen de beide
gemeenten. De kliniek wordt
aan Zandvoort verkocht voor
ƒ 900.000,-.
Dit is de uitkomst van een gesprek
dat vorige week woensdag tussen vertegenwoordigers van beide gemeentebesturen is gevoerd, n'aarlem was vertegenwoordigd door burgemeester

Jarige dierenartsen
houden open huis
ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag wordt in de praktijk
van dierenarts Dekker in Zandvoort een open dag gehouden.
Alle inwoners van Zandvoort
hebben die dag de mogelijkheid om achter de schermen
van de diergeneeskunde te kijken. De open dag wordt gehouden in alle praktijken van dierenartsen die zijn aangesloten
bij Koninklijke Maatschappij
vor Diergeneeskunde.

gen van dokter Dekker voorlichting
over gezondheid, voeding en opvoeding van het huisdier. Op deze maniert
krijgen de bezoekers een betere kijk op
het werk en de medische mogelijkheden van de dierenarts. Belangstellenden worden verzoecht om huisdieren
thuis te laten.omdat het anders veel te
druk zou worden. De praktijk van dierenarts Dekker is gelegen aan de Thorbeckestraat 17 en is via de achteringang aan de Wesrterstraat te bereiken.
Het spreekuur is van maandag tot en
met vrijdag van 13 tot 14 uur en op
maandag-, woensdag- en donderdagavond van 19 tot 20 uur.

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de
K.N.M.D. werd opgericht. Op deze mijlpaal luister bij te zetten geven alle dierenartsen de inwoners van hun woonplaats de gelegenheid zich op de hoogte
te stellen van het reilen en zeilen van
een dierenartsenpraktijk.
Bij dierenarts Dekker is er zaterdag
van 12 tot 16 uur een rondleiding door
de spreekkamer met onder andere een
kijkje door de microscoop. Ook is er
een collage van operatiefoto's, een tentoonstelling van het instrumentarium,
zoals lancetten, klemme'n, pipetten,
naalden, röntgenapparatuur en röntgenfoto's en dergelijke.
Belangstellende die op zaterdag de
gebruik maken van de open dag krij-

Val door ruit
ZANDVOORT - Op de camping aan
de Van Lennepweg liep zaterdag een
man een slagaderlijke bloeding op. Hij
was door de ruit van een caravan gevallen en had hierdoor in zijn rug en bovenarm enige snijwonden opgelopen.
Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
ADVERTENTIE

Schmitz en wethouder Koster en Zandvoort door burgemeester Machielsen
en wethouder Van Caspel.
Het gesprek heeft geleid tot herstel
en voortzetting van de goede en zakelijke verhoudingen. De zakelijke verschillen van inzicht in de kwestie blijven bestaan, maar vormen geen belemmeringen voor toekomstige contacten.
Dit betreft het verhogen van de verkoopprijs van 750.000 naar 900.000 gulden door Haarlem nadat via een raadslid was uitgelekt dat het terreintje niet
voor sociale woningbouw bestemd zou
worden maar doorverkocht zou worden aan een project-ontwikkelaar.
Ten aanzien van de combinatie
raadslid in één gemeente en ambtenaar
in de andere zijn de delegatie van Zandvoort en Haarlem van mening dat in
zijn algemeenheid de groots mogelijke
zorgvuldigheid zal moeten worden betracht. Het Haarlemse college van burgemeester en wethouders heeft in die
zin ook de raadsvragen uit de Haarlemse gemeenteraad in deze kwestie beantwoord.
Afgelopen maandagavond ginde
commissien financiën van de Zandvoortse gemeenteraaad accoord met
de aankoop van de Clarakliniek voor
ƒ 900.000,-.

Openstelling
postkantoor

Foto Bram Stijnen

ADVERTENTIE

Begin het najaar
vrolijk met nieuw

Paradijsweg 2, Zandvoort
tel. 15602 t/o
Politiebureau

Tegen de plaats van de snackcar was
door omwonenden en een concurrent
bezwaar gemaakt. Deze procedure
werd uiteindelijk bij de Raad van State
beëindigd met de genoemde uitspraak
die onmiddelijk van kracht moest worden. Om volledige duidelijkheid te krijgen in de kwestie van de plaatsing van
de snackcar heeft de Raad van State de
gemeente Zandvoort opgedragen de
feiten nog eens goed op een rijtje te
zetten en daarna met betrokkenen de
zaak opnieuw te bekijken. Dan wordt
het alsnog mogelijk om tot een bevredigende oplossing van de plaatsing van
de snackcar te komen. Morgen wordt
hiermee een begin gemaakt door een
hoorzitting in het raadhuis waar alle
betrokken partijen aanwezig zullen
zijn.

ZANDVOORT - Zondagavond om
half tien werd in een sigarenzaak aan
de Kerkstraat een man herkend die
daar vorige week zondag ƒ 2.900,- had
gestolen. De 27-jarige Engelsman werd
op straat aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Datum
HW
LW HW
LW
3 sept
10.45 06.18
19.13
4 sept
13.20 08.12 00.3020.42
01.47 10.06 14.30 22.07
5 sept
02.47 11.07 15.21 23.03
6 sept
03.37 13.32 16.05 23.47
7 sept
04.20 14.24 16.46
8 sept
05.01 00.31 17.25 15.07
9 sept
05.42 01.18 18.05 15.45
10 sept
06.24 02.07 18.4414.24
11 sept
Maanstanden: maandag 7 sept.
VM 20.13 uur
Springtij: 10 sept. 05.42 uur
NAP + 125 CM.

Uw krant niet
ontvangen?
nbtenaren van de burgelijke stand, die vrijdag afscheid namen
achter hen hangende kastje en de laatste openebare huwelijkidiging op deze manier aan de Zanvoortse gemeenschap be'akte. Van links naar rechts J. F. Hollander, C. J. Wester en P. W.
''averen.
Foto Bram Stijnen

Dure plas

ADVERTENTIE

n

ra <r*{

B

Prachtige opstelling van de totale
Corso-stoet.
Verlichte praalwagens tijdens de tentoonstelling.
Spectaculaire kindercorsospeeltuin
met vele attracties.
Oude ambachten.
Allerlei informatieve stands.
Gezellige terrassen met muzikale omlijsting.

ernrïï.":/rso Aalsmeer
vrijdag 4 september
r.ond£g 6 september

15.00-23.00 uur
09.00-18.00 uur

BioernersveiHr.;; Aak-'7ie ar
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vaor nog geen vier tientjes per jaar

Rijverbod na drank weet je het!
ZANDVOORT - Zaterdagnacht om

DIRKVAN DEN BROEK
BAS VAN DER HEYDEN

DIRKSON en DIGROS

tien over twee zag de politie over de
Kostverlorenstraat richting Tolweg
een auto rijden met gierende banden
en op de verkeerde weghelft rijden.
Deze reed de surveiullancewagen van
de politie bijna frontaal aan. De auto
werd aangehouden en de bestuurder
kreeg in verband met alcoholgebruik
een rijverbod opgelegd.

De nieuwste dames en heren lammy's zijn binnen, zwart en naturel

Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

171

ZANDVOORT - Zondag neemt dominee M. E. Brinkman om 11 uur als
predikant afscheid van de Gereformeerde Kerk van Zandvoort. De kerkeraad nodigt belangstellende uit voor
het bijwonen van de kertkdienst waarin van dominee Brinkman en zijn gezin
afscheid wordt genomen.

Dominee Brinkman is vanaf 25 september als parttime-predikant aan
Zandvoort verbonden geweest. Nu
heeft hij een benoeming aanvaard aan
het Interuniversitair Instutuut voor
Missiologie en Oecumenica in Utrecht.
In zijn nieuwe werkkring behoudt hij
zijn predikantsrechten en blijft formeel aan de Gereformeerde Kerk van
ZANDVOORT - Afgelopen zondag Zandvoort verbonden.
om l uur 's nachts stond een 19-jarige
Op verzoek van de heer Brinkman
Duitser te plassen tegen de etalage van worden
na de afscheidsdienst slechts
een zaak aan het Raadhuisplein. De twee korte
toespraakjes gehouden.
politie hield de van zijn hoge nood ver- Daarna is er in
de Calvrjnzaal gelegenloste wetsovertreder aan, waarna deze heid om onder het
van een kopje
een boete van 20 gulden betaalde en koffie afscheid vangenot
de heer Brinkman
zijn weg kon vervolgen.
en zijn echtgenote te nemen.

Snackcar is van
de rotonde weg
ZANDVOORT - De snackcar, die zes weken op de rotonde bij het strand in Zandvoort
heeft gestaan, is dinsdag wéggehaald. Dit is het gevolg van
een uitspraak van de Raad van
State dinsdagochtend.

ZANDVOORT • Vanaf l september is
de openstelling op zaterdag van het
postkantoor aan de Louis Davidsstraat
weer vervallen. Het postkantoor is nu
open van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 18.30 uur. Gedurende twee
weken voert het plaatselijk comit van
het Rode Kruis actie door vanuit een
stand in de hal van het postkantoor
Rode Kruis zegels te verkopen. Deze
zijn verkrijgbaar tot l oktober.

Dominee Brinkman
neemt afscheid

Keur en Zoon

Dief aangehouden

ADVERTENTIES

4.400

v.a. 998,ledere a vond geopend tot 22.00 uur

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28. Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 02^-322187; Gen. Cronjéstraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Bevertiot 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.

i

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM:
ADRESPOSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
"een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatiscfje betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

l
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IWEEKMEDIA 30

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

I. M. Witkiewicz
HUIDARTS en FLEBOLOGE
Gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen l
tel. 16892
SPREEKUUR WIJZIGING
Per l september als volgt:
Maandagmiddag v.a. 13.30 uur
Vrijdagochtend v.a. 10.30 uur
EERSTE HALF UUR zonder afspraak
daarna op telefonische afspaak

Reünie

Deze advertentieruimte van 80 mm breed
en 50 mm hoog kunt u gebruiken om een
aankondiging te doen van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout
en betaalt daarvoor slechts ƒ25,- excl. 6%
BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer 02977-28411.

\

Kostverlorenstraat 70 Tel. 12071

EEN EIGEN BEDRIJF BEGINNEN
KUN JE OOK MET 2 KRUKKEN
passingen, recreatie en opleidingen. Want AVO-Nederland helpt waar wettelijke
voorzieningen écht te kort
schieten. Voor iedere gehandicapte.
Wilt u meer informatie over
de mogelijkheden die AVONederland u kan bieden,
neem dan kontakt op met
onderstaand adres.

AVONEDiRLAND

beschermvrouwe
HM de Koningin

VERENIGING VOOR WELZIJN EN WERK
Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel. 033-63 52 14. Giro 625000.

zowel in Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!
Telefoon 023-360929

Sporthal Pellikaan
heeft nog enkele
dagen, avonden
alsmede weekenden
open
Inl.: tel. 15619
18990
15538
Lady-Arrow
Spotlight
Gardeur
Pringle of Scotland
Mamut
Erra
_,

Haltestraat 18

Bakker Keur

- voor koffie en koek
en de Zandvoorters voor de belangstelling voor
onze stand op het Raadhuisplein zaterdag j.l.
Fijn dat dit ook kan in Zandvoort.

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT

ADMINISTRATIEVE,
MEDEWERKER (m/v)
De Beheersdienst heeft tot taak het verrichten van (gespecialiseerde)
uitvoerende/ondersteunende en beleidsvoorbereidende
werkzaamheden, welke in principe niet behoren tot de feitelijke
executieve politiewerkzaamheden.
Taak:
- als lid managementteam verantwoordelijk voor planning, organisatie en uitvoering van financiële en materiële zaken;
- behartigen alle voorkomende financiële zaken (begroting, kredietbewaking, rekeningen en declaraties, kasgelden);
- behartigen alle voorkomende materiële zaken (gebouwen, voertuigen, kleding en uitrusting, kantoorbenodigdheden, huishoudelijke
zaken).

HAARLEM:

ZANDVOORT:

023-255021

(C. Koper)
02507-18225

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060
DE SPECIALIST IN'AL UW BLOEMWERKEN

UITVAARTCENTRUM'
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
*-•\
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
l Secretaris Bosmanstraat 40'
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

kleding, schoenen, steamers,
trapeze en badkleding
alle merken o.a.
O'Neill, Gaastra, Chiemsee,
enz.

Informatie:
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de chef beheersdienst. telefoon 02507-13043 toestel 128.
Bij de selectie wordt een vertegenwoordiging van het personeel betrokken.
Een psychologisch en/of handschrift onderzoek kan deel uitmaken
van de selectieprocedure.

gemeente hcicirlem l
GEMEENTELIJKE AVOND-MEAO EN DAG-MEAO
VOOR VOLWASSENEN

VERGROOT UW KANSEN OP EEN BAAN
VOLG EEN PART-TIME OPLEIDING VOOR:
- SECRETARESSE M/V
- BOEKHOUDER/ADMINISTRATEUR M/V
- COMMERCIEEL OF BESTUURLIJK MEDEWERKER M/V

Keuze uit 18 vakken:

(Matinee Diner Dansant)
Goor. kleding v.a. 25 jaar

De Manege (Zandvoort)
zorgt voor muziek, hapjes en gezelligheid.

Tel. 02507-16023
(tevens besprekingen partijen)

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoor
verlenen voor de drie bovenstaande woningen slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens

6. De garage
KEESOMSTRAAT 13a
Huur ƒ 62,40 per maand

De huurders van de woningen Keesomstraat 25 t/m 147 heb
voorrang bij de toewijzing van bovenstaande garages.
8. De garage
Keesomstraat 77A
Huur ƒ62,40 per maand
De huurders van de woningen Keesomstraat 273 t/m 395 het
voorrang bij de toewijzing van bovenstaande garage.
9. De garage
KEESOMSTRAAT 97A
Huur ƒ 62,40 per maand

-

Haltestraat 62, tel. 16568

Elke Za. 20.00-03.00 uur
Elke Zo. 16.00-23.00 uur

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging,
en lift.

De huurders van de woningen Keesomstraat 397 t/m 519 heb
voorrang bij de toewijzing van bovenstaande garage.

Surfers Paradise

!!! WEL NEE !!!

4. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 431
Huur ƒ 663,69 per maand

7. De garage
KEESOMSTRAAT 27A
Huur ƒ 62,40 per maand

voor deze en vele andere beroepsgerichte opleidingeh kunt u
terecht bij: de AVOND-MEAO en DAG-MEAO voor
VOLWASSENEN te Haarlem.

Het is toch juist veel leuker met ongebonden mensen onder elkaar!!

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. e
berging.

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt het salaris
maximaal /3.601- bruto per maand. Verdere doorgroei naar
f 4.098- behoort op termijn tot de mogelijkheden. Overigens zijn de
bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen van toepassing.

STUNT
2 HALEN 1 BETALEN

3. De flatwoning
FLEMINGSTRAAT 56
Huur ƒ636,16 per maand

5. De garage
KEESOMSTRAAT 9A
Huur ƒ 62,40 per maand

Middelbaar Economisch- en Administratief Onderwijs

Hou het op zeker
haal het weekend
bloemetje bij

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. e
berging.

Vereist:
- leeftijd tussen 25 en 35 jaar;
- diploma praktijk boekhouden of M.B.A. (voorkeur) en/of diploma
politieadministratie of bestuursambtenaar;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- goede contactuele eigenschappen;
- ervaring met de te verrichten werkzaamheden strekken tot aanbeveling.

LANDELIJK ERKEND
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

2. De flatwoning
VAN LENNEPWEG 53-5
Huur ƒ401,46 per maand

belast met financieel en materieel beheer, tevens lid managementteam Beheersdienst.

VAN MAAS
ELEKTRO-INSTALLATEUR

(onvolledige) gezinnen, tenminste bestaande uit 4 personei

Bij de Beheersdienst van het Zandvoortse politiekorps ontstaat pei
1 december 1987 een vacature voor een

Solliciteren:
Met de hand geschreven sollicitaties dienen uiterlijk 15 september 1987 té worden ingezonden aan de commissaris van
gemeentepolitie, Postbus 210, 2040 AE Zandvoort.

- voor de installatie
- voor de stroom

1. De flatwoning
SOPHIAWEG 61 •
Huur ƒ485,67 per maand

Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, c.v. e
berging.

F. M. SCHILDER

Drukkerij v. Petegem

Manfred (Leershop)

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAA
SEPTEMBER 1987

-

- voor de bloemen

Ton Bakker

DAG EN NACHT VERZORGING

l

Aannemersbedrijf

Marcel Schoorl

- voor de accessoires

WONINGBOUWVERENIGING

tel. 02507 - 1 53 51

VERBOUWEN??

Amnesty International
Zandvoort bedankt...

- voor de kaartjes

"ETTUTT
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoor
verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:

^O

Anché Graftdijk

uitvaartverzorging
kennemerland

Zandvoort, 3 september 1987.

verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij
o.a. kozijnen en ramen monteren met
speciale tochtprofielen?

Had ik daar maar eerder aan
gedacht
AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

AVO-Nederland bemiddelt
bij en zoekt werk voor men" sen met een handicap.
, Reeds 60 jaar. Jaarlijks kun' nen vele gehandicapten zich
:
" via AVO-Nederland maat"- schappelijk ontplooien. Bij
."een bedrijf of als startende
'-ondernemer.
.1. Daarnaast geeft AVONederland financiële onder. • steuning voor bepaalde aan-

Voorgenomen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om,
met toepassing van artikel 18a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen voor:
de uitbreiding van de woning Wilhelminaweg 54.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 31
augustus 1987 gedurende 14 dagen tergemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, voor een ieder ter inzage (geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur).
Gedurende de termijn van de ter inzage ligging, kan
een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

Nederlands
Engels
Duits
Frans
Spaans
Informatica

Algemene economie
Bedrijfseconomie
Commerciële economie
Bedrijfsadministratie
Statistiek
Wiskunde

Privaatrecht
Publiekrecht
Maatschappijleer
Machineschrijven
Stenografie
Assurantie

Studeren per vak of voor het gehele meao-diploma (6 vakken)
Bij vooropleiding:
LBO-C of MAVO: 3- of 2-jarige opleidingen
HAVO of VWO:
Plaatsing in examenklas mogelijk.
Inlichtingen en inschrijvingen:
Mr. Joh. Enschedeschool voor AVOND-MEAO EN DAVO
Jacobstraat 2 (t.o. parkeergarage Raaks)
2011 WB Haarlem
Tel. 023-315936
overdag: Van 9.30-14.00 uur
's avonds: Van 19.00 - 21.00 uur (behalve vrijdagavond)

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst van
bovenstaande garages dienen de nieuwe huurders de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1,2 en 3 alsrr
het rijbewijs te tonen.
, De toewijzing van bovengenoemde garages zal geschiede
volgorde van lidmaatschapsnummer.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 8 september 1
vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men
belangstelling heeft voor meerdere woningen en/of garages kan
dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder ot
een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in
volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponen
de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1.
bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college va
burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. D
uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag
september a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor c
vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapsjaren
het toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op h
gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
-

het lidmaatschapsnummer van de vereniging.
uw geboortedatum;
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort
het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvi

RUILRUBRIEK SEPTEMBER 1987
1. Aangeboden:

4-kamerflatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ 633,39 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
ging en lift.
Gevraagd:
Eengezinswoning.

2. Aangeboden:

3-kamerflatwoning
DE SCHELP
Huur ƒ 683,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v.,
ging en lift.
Gevraagd:
Eengezinswoning met tuin en schuur.

3. Aangeboden:

Eengezinswoning
WILLEM KLOOSSTRAAT
Huur ƒ 350,71 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, schu
tuin.
Gevraagd:
Andere woning, geen flatwoning.

ZandvooTts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,

Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

lB.

4. Aangeboden:

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort
Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

SONNEVELD SPORTING

Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond
Dinsdagochtend
Donderdagochtend

Vanaf 1 september
weer conditietraining
op:

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

uur
uur
uur
uur

45 min. grondgymnastiek.
Daarna kunt u gebruik
maken van het Turks
stoombad, de Whirlpool en
het zwembad.

if- «•»

9.30-11.30 uur
9.30-11.30 uur

Kosten ƒ 10,- per keer.
TEL. 02507-14678 - PASSAGE 37

4-kamerhoekmaisonnette
BREDERODESTRAAT 15
Huur ƒ 596,03 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. &
ging.
Gevraagd:
Eengezinswoning.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de richt
van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van &
verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een i
nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, h<
uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schrifte
reageren tot het einde van deze maand.
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MEDIA 30

io-pedagoge Jelly de Kruif:

VERENIGINGSNIEUWS

redragsproblemen worden
ik niet tijdig onderkend"
DVOOBT - „Ortho-peiek zou je kunnen omren als recht maken wat
is, en dat met betrekking
roedkunde," zegt Jelly de
wanneer we haar vragen
lar beroep nu precies in. Het klinkt heel eenvouaar na wat verder doori blijkt dat er heel wat
rt kijken eer men zich ordagoog mag noemen.

we in haar Curriculum Vitae lezen dat
ze gedurende de jaren 1974 en 1975
naast het volgen van colleges, praktica
e.d. een volledig assistentschap aan de
Vrije Universiteit vervulde, een baan
die ze in verband met de geboorte van
haar eerste kind moest beëindigen, dan
nemen we ons petje voor haar af. Zelfs
diep wanneer ze vertelt dat ze twee
kinderen had toen ze afstudeerde en in
verwachting was van de derde.

Persoonlijk

Ervaring in het werken met de jongere jeugd deed Jelly op toen ze werkzaam was in het kleuteronderwijs en
later gedurende de stages die ze liep
tijdens de opleiding aan het Orthopedagogisch Instituut aan de Vondelstraat in Amsterdam. Eenjaar doceren
aan de Kweekschool voor Kleuterleidsters (hoofdacte-groep) leverde eveneens de nodige ervaring op, en waar
kun je het onderdeel „gezinsgericht
werken" beter onder de knie krijgen
dan in het eigen gezin? De elfjarige
Daniel, zijn één jaar jongere broer Joachim, de meisjes Renata en Maria van
resp. 9 en 7 en de bij het gezin behorende menagerie, bestaande uit een labrador, poes, cavia en twee papegaaitjes
bieden voldoende leerstof. Het zijn
echter niet alleen de eigen kinderen die
in de gezellige'royale kamer met een
veelheid aan puzzels, stripboeken en
lego hun problemen kwijt kunnen. Het
rijgen de indruk dat ze het zelf zijn ook hun leeftijdgenoten en jonger,
jzonders vindt, maar wanneer voor wie Jelly de Kruif indertijd de

edkunde heeft natuurlijk met
n te maken en daarom verbaast
niet dat mevrouw De Kruif met
iloma 4-jarige MULO op zak
3 Kweekschool voor Kleuters ging om, na het behalen van
ei 'dacte, een aantal jaren in het
Dnderwijs werkzaam te zijn, te
l jaar als kleuterleidster en 5
i hoofdleidster te Amsterdam
burg). Daarnaast volgde ze in
duren de M.O. opleiding A en B
aan het Nutsseminarium.e; in de hoofdstad. In 1973 werd
®' > Kruif toegelaten tot de exai de pedagogische wetenschapde Gemeentelijke Universiteit.
.r later liet ze zich inschrijven
/rije Universiteit, waar ze afstum de ortho-pedagogiek met als
gedragsmoeilijkheden.

huisplein is een succes geworden. Het
gebaar met de rozen en de ballonnen
die werden uitgedeeld en het optreden
Elly van Laar werden door de
Aanstaande maandag begint de na- van
jaarsreis van de vereniging Vrouwen voorbijgangers zeer gewaardeerd.
Van Nu naar Plancoët in Bretagne.
Zandvoortse werkgroep trachtte
De bus vertrekt om acht uur 's mor- opDe
originele wijze de aandacht te vragens vanaf het gemeenschapshuis. gen voor het serieuze werk van AmMaandag gaat ook de bridgeclub weer
International. Deze poging bleef
van start, om 13 uur in Hotel Dehcia. nesty
met zonder resultaat gezien de positieDe competitie begint op maandag 21 ve
reacties en de aanmeldingen van
september om 13 uur. Aanstaande nieuwe leden.
maandag worden m datzelfde hotel de
klaverjassers weer actief. Om 20 uur
kunnen zij zich vast inspelen. De competitie voor de klaverjassers begint ook
op 21 september.om 20 uur.

Vrouwen Van Nu

ellenlange studie is begonnen.
„Reeds op jonge leeftijd kunnen zich
bij kinderen gedragsproblemen voordoen die dikwijls niet tijdig worden
onderkend. Er zijn soms vage klachten
die, als het goed is, bij Peuterzorg opgemerkt zouden moeten worden. Maar
artsen zijn nu eenmaal geneigd zich
meer op het lichamelijke te richten,"
aldus Jelly de Kruif, die uit ervaring
weet dat de klachten vaak terzijde worden geschoven in de veronderstelling
dat het later wel goed komt. „Maar het
komt niet altijd goed en wanneer, om
maar een voorbeeld te noemen, een
kind geen zelfbevestiging kan vinden,
zich in het speelkwartier niet aansluit
bij zijn kameraadjes, dan is de kans
groot dat het vergroeit in zijn isolement." Uiteindelijk volgt dan doorverwijzing naar het Riagg (regionale instelling voor geestelijke gezondheidszorg) en de ortho-pedagoge vraagt zich
af of een persoonlijke benadering in
een huiselijke omgeving niet te verkiezen is boven de therapie in een onpersoonlijk instituut, dat bovendien
drempelverhogend werkt. Een plaatselijke arts, die in zijn praktijk regelmatig met deze bezwaren wordt geconfronteerd, is het volledig met haar
eens. „Er is in Zandvoort beslist behoefte aan een ortho-pedagoog," aldus
de medicus.

Autopuzzelrit
van Sandevoerde

Op woensdag 9 september wordt de
laatste strandwandeling van Vrouwen Van Nu gehouden, onder leiding
van Aafke Verpals. De strandwandelaars verzamelen zich hiervoor om 10
uur op de rotonde. Bij twijfel over het
doorgaan van de wandeling in verband met slecht weer kan men Aafke
Verpals bellen, tel. 02907-13765.

De Wurf vertrekt
naar Angers

Wanneer een kind bij haar thuis wat
Jelly de Kruyf
gaat spelen, kleien of tekenen valt daar
voor Jelly vaak de eerste keer al wat uit langrijk vind ik dat de ouders meekoaf te leiden. De volgende keer wordt het men," zegt de ortho-pedagoge. „Het is
meestal half spelen half praten. „Be- uiteindelijk hun kind." Het adres van

Overmorgen organiseert de autosportverenigmg Sandevoerde een puzzelnt in de omgeving. De puzzelrit
wordt verreden over 25 kilometer; op
de routebeschrijving staan de op te
lossen puzzels aangegeven. De route
wordt uitgezet door de heer N. Paap.
Deelnemers kunnen zich inschrijven
vanaf 19 30 uur bij restaurant Delicia,
Kerkstraat 16 in Zand voort.
Het inschrijfgeld bedraagt twaalf
gulden per equipe, voor leden van
Sandevoerde geldt een korting van
twee gulden. De start van de eerste
deelnemer zal plaatsvinden om 20.01
uur. Voor de beste autopuzzelaars zijn
fraaie bekers te winnen. De rit telt mee
voor het clubkampioenschap van
Sandevoerde.

Volgende week vertrekt de Zandvoortse folklorevereniging De Wurf
naar Angers in Frankrijk. Van 9 tot en
met 14 september zal De Wurf Haarlem vertegenwoordigen op het achste
'Festival Mondial de Musique et Folklore'. De groep van 35 Wurfleden zal
zaterdag september in actie komen
Foto: Berlott met een aantal dansoptredens en enmevrouw De Kruif is Patrijzenstraat 3, kele kledingsschows. Een dag later
neemt De Wurf deel aan het 'Grand
tel. 12698.
C. E. KRAAN-MEETH Defilé', samen met deelnemers uit onder andere Yoegoslavié, Haïti, Italië,
ZANDVOORT - Jan Roland van TetSpanje, Griekenland, Colombo, Nepal,
terode houdt zondag zijn eerste exposiIerland, Polen en Peru.
Ook in 1979 vertegenwoordigde De tie m sociëteit Duysterghast in Zandvoort. De tentoonstelling duurt tot 4
Wurf Haarlem.
oktober.
Volgens de geldzoekers kun je niet
Jan Roland van Tetterode komt uit een
rijk van deze hobby worden. "Een mekunstzinnige familie. Deze huiselijke
taaldetector kost tussen de 700 en 800
omgeving was voor hem een goed ingulden en van de dagopbrengst moet
spiratiebron. Hij volgde verschillende
ook de benzine betaald worden", zegDe stand van Amnesty Internatio- opleidingen om beeldend kunstenaar
gen ze.
nal afgelopen zaterdag op het Raad- te worden, onder andere aan de Rietveldacademie. Hij bekwaamde zich
zelf in verschillende technieken en
streekplan Amsterdam Noordzeeka- kreeg geleidelijk bekendheid in binnaal Gebied, dat dit voorjaar van nen- en buitenland.
kracht werd. Het gebruik van de arti- In Zandvoort hangen twee muurschilkel 17 procedure door de gemeente om deringen van zijn hand, bij de Paly-Inn
Vervolg van pag.l
tijdelijk vrijstelling te krijgen staat vol- aan de Zeestraat (deze zal binnenkort
gens de provincie op gespannen voet herrijzen op het Gasthuisplein) en bij
Gisterenmiddag om vijf uur werd be- met de aard en strekking van deze pro- 't Stekkie, Zijn derde kunstwerk is
kend dat Gedeputeerde Staten van cedure. De provincie is er ook niet van kortgeleden door hem vervaardigd op
Noord-Holland een versnelde AROP- overtuigd dat het college van B&W van de voorgevel van Duysterghast.
procedure aanspannen om de vrijstel- Zandvoort de gemeenteraad achter
ling die de gemeente aan het bestem- zich krijgt als het voorstel tot wijziging
De feestelijke opening zal worden gemingsplan heeft gegeven te laten van het bestemmingsplan aan de orde daan door Jan Schuurman ende muzischorsen. Nog deze week volgt er uit- komt.
kale omlijsting wordt verzorgd door
spraak. Behalve de provincie heeft ook
Rinus van Galen. Bij de opening wordt
directeur landelijke gebieden van het
aan de buitenzijde van de sociëteit het
ministerie van Landbouw een kroongeblindeerde raam geschilderd. Over
procedure aangespannen.
schilderij zal een zwart witte streep
Bovendien heeft de gemeente vol- dit
lopen die zich op de buitenmuren
gens de provincie voor egaliseren van voortzet.
openingstijden zijn zonhet Roggeveld geen ontgrondingsver- dag van 14De
tot 18 uur, maandag van 19
gunning. Ook gaat zij na of voor het tot 24 uur, donderdag
van 19 tot 22 uur,
Volgens de provincie is de overhaas- storten van hoogovenslakken een vervan 17 tot 22 uur en zaterdag
te beslissing van Zandvoort om de ca- gunning ingevolge de wet op de afval- vrijdag
ravans te verplaatsen in strijd met het stoffen vereist is; deze heeft de ge- van 14 tot 19 uur.
meente ook niet. Daarnaast zegt de
provincie dat voor het plaatsen van caravans een bouwvergunning vereist is,
hetgeen ook ontbreekt.
ZANDVOORT - De Zandvoortse Corrie Lukkassen is vorige week donder Inmiddels hebben de verschillende dag aan de Vrije Universiteit van Ampolitieke partijen van de gemeenteraad sterdam geslaagd voor het doctoraallaten weten dat zij 'uitgebreid geïnfor- examen econometrie. Zii is daarmee de
meerd willen worden over de hele gang achtste vrouw die deze studie aan de
van zaken rondom het besluit van col- Vrije Universiteit met succes voltooid
zangwedstrijd in het restaurant. Zater- lege van burgemeester en wethouders heeft. Corrie Lukkassen is inmiddels
dag om 18 uur is er voor de inwendige en de genomen en de te nemen stappen werkzaam bij een verzekenngsmaatdoor het college in deze kwestie'.
mens een barbecue.
schappij.

Van Tetterode
exposeert in
Duysterghast

Geld zoeken op het strand
ZANDVOORT - Dat er op het strand
behalve enkele spaarzame zonnestraaltjes ook geld gratis te krijgen is
bleek de afgelopen week weer eens.
Twee inwoners van Zaandam komen
enkele malen per week naar Zandvoort
om geld te zoeken op het strand. Vooral na een drukke dag loont dit volgens
hen de moeite. Over de hoogte van het
gevonden bedrag laten zij zich liever
niet, omdat ze bang zijn voor concurrentie. "Schrijf maar op dat we acht of
negen gulden per dag vinden", zeggen
de beide in de WAO zittende geldzoekers, die dit hoofdzakelijk als hobby
doen.
Met zo'n veertig collega's "struinen"
zij het hele strand af. Vooral Zandvoort
is bij hen het meest in trek, omdat daar
het meeste wordt gevonden. Door middel van een signaal via de koptelefoon
geeft de metaaldetector, waar mee ze
het geld opsporen, aan waar metaal in
de grond zit. Met een schepje wordt dit
naar boven gehaald. Behalve geld vinden ze ook krponkurken, gespen, sleutels en dergelijke. Dit gooien ze echter
niet terug om dat ze het dan weer tegen
kunnen komen. Het strand wordt er
dus ook schoner van.

vee Zaandammers op zoek naar geld op het Zandvoortse strand. Volgens beide gelukszoekers, die anoniem
lijven, kun je er niet rijk van worden. "Het is een hobby. Een metaaldector kost 800 tot 900 gulden. En van de
rengst van zeven of acht gulden moet de benzine ook nog af", zeggen ze.
Foto Bram Stijnen

EEKENDDIENSTEN
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
NIEUW Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter KuITSENPRAKTIJK G.J.J. Mol / ling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau Ho'aardekoper:
dienstdoende
arts:
tel geweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
5091.
woensdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
; inlichtingen omtrent de week- uur, politiebureau Hogeweg.
isten worden verstrekt vla de
mummers van de hulsartsen: BRANDWEER: tel. 12000.
Ibn, tel. 12058, Drenth, tel. 13355,
ijfea, tel. 12181 en Zwerver, tel. CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
1RTS: Hiervoor de eigen tandTAXI: tel. 12600.
Blen.
d: 5/6 september
WSENPRAKTIJK
. tel. 19507.
pio Blüme

»EEK: Zeestraat Apotheek, J.W. DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op maantel. 13073
dag en donderdag van 1.30 tot 3.00 uur
IERPLEGING: Voor informatie door de heer Frits van Veen of na teleIe dienstdoende wijkverpleeg- fonische afspraak. Tel: 02507-19393
BELBUS:
>: 023-313233.
Omdat de sociaal-culturele activiteiten
DSKUNDIGE: Mevrouw Tine in verband met het zomerseizoen tijdeborn, Kochstraat 6A, Zandvoort, lijk gestopt zijn, zal ook de belbus de
komende zomermaanden niet rijden.
107-14437, bgg: 023-313233.
Zo ook niet voor de boodschappenINARTS: Mevrouw Dekker, -functie.
Ickestraat 17 te Zandvoort, tel.
IE: Tel. 13043, Alarmnummer

jsndvoorts
Nieuwsblad
2lijk nieuwsblad voor Zandvoort,
•!d en Aerdenhout Verschijnt op
rdag Uitgave Weekmedia BV
;
ur 3 c Hollander Hoofdredacteur
ekehanng
or: Casthuisplein
ndvojrt, tel 02507 •
Posiadres
is 26 2040 AA
oort.
* gecoend
'ag K16 u .
''9 10-3 en 14-16
2nsdaj9-n u ,
'dag TJ12 en 13-17 u , vrijdag 9 12 u
tentie/erkoop: Dorpsstraat 8
eer, te 02977-28411 Postadres
is 264 1430 AG Aalsmeer
ir B Lodewegen
idvert-nties tel 020 5626271 Telex
:entiesi0730PCADV
:
'ie: Casthuisplein 12, Zandvoort, tel
12066 Postadres postbus 26,2040
[ndvooi
•"'Per.hoek Redactiechel DickPiet .
le
mertsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, ƒ
" h a f jaar, ƒ 39,95 per jaar Voor
mees gelden andere tarieven Losse
, -ƒ1,
Slachten: vrijdag 9-12 u tel 02507|°Qrts Nieuwsblad is opgericht in

STORINGSDIENST
tel. 17641.

GASBEDRIJF:

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.

KERKDIENSTEN
Weekend 5/6 september

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmedeHERVORMDE KERK, Kerkplein:
straat 37 te Haarlem.
Zondag 10.00 uur: Mw. Ds. N. van Keu- Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichlen-Schaafsma, Overveen
tingen: R. van Rongen, Van RaephorstKindernevendienst en crèche
straat 36 te Haarlem, tel. 023-244553.
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 11.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
afscheidsdienst en bevestiging nieuwe
ambtsdragers
Kindernevendienst en crèche

Roggeveld

Vergunning

Gespannen voet

Vijfde Interguzzipnal
zit vol met attracties
ZANDVOORT - Het vijfde
spectakel van oude Italiaanse
motoren, de Interguzzional,
dat zaterdag en zondag op het
circuit van Zandvoort wordt
gehouden, belooft een groots
spectakel te worden. Met onder andere twee recordpogingen en een aantal motorische
attracties wordt dit lustrum extra glans gegeven.
Een van de hoogtepunten is de poging om het duur-record rijden op en
motorfiets met het zij span omhoog.
Het recor staat op vijf uur; vorig jaar
was er één recordpoging die na een half
uur mislukte. Liefhebbers die een poging willen wagen kunnen contact opnemen met Bea van de Werf, tel.
020-425018.
Traditioneel is de Concours d'Elegance, waarop Moto-Guzzi berijders
kunnen laten zien hoe mooi hun fiets is
en hoe goed zij zelf in het pak steken.
Degenen die een mooie oudere Italiaanse motorfiets bezitten en bijpassende kleding dragen zij welkom op dit
concours. Indien er belangstelling genoeg is wordt er ook een tweedehands
onderdelenmarkt georganiseerd.
In de jaarlijkse 'modellenstraat'
staan dit jaar niet alleen Moto Guzzi's
maar ook oudere Italiaanse motors
van andere merken. Als speciale gast is
dit jaar de Heinkelclub uitgenodigd,
die met scooters over het circuit zullen
rijden. Tenslotte wordt er geprobeerd
een nieuw record te vestigen in het
rijden met zijspan omhoog over vierhonderd meter.
Verder zijn er op de Interguzzional
kartwedstrijden, winkeltjes, een motorfietssimulator, behendigheidsspelen met de motor, en dergelijke. Voor
de nodige ontspanning is er zaterdag
vanaf 21 uur levende muziek en een

Paap tevreden over

BURGERLIJKE STAND optreden strandwacht

NEDERLANDSE PROTESTANTEN- Periode:
25-31 augustus 1987
BOND
Zondag: Ds. J.C. Beekhuis, Haarlem
Ondertrouwd:
ROOMSKATHOLIEKE KERK
De Hoop, Bastiaan, Marien en Van
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en Soolingen, Alida Adriana. Draayer, Remus en Kerkman, Yvonne Linda
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor, Opening v.h. schooljaar, Gehuwd:
Laarman, Klaas Hermanus Barend en
cel. H.J. Kaandorp
De Jong, Hendrika Wilhelmina.
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Geboren:
Haarlem
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J Scott, zoon van Nieuwendijk, Paulus,
Petrus Fransciscus en Jordaan, Maria
Overduin
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overduin Ida. Sloerd Adriaan, zoon van De Reus,
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bid Hendricus Maria en Bol, Jannetje Harmina. Nadine, dochter van Bos, Cornestond
lis Petrus en De Graaf, Marijke Grada
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN
Overleden:
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samen Beens, Jantje, oud 67 jaar. Verkerk gekomst op maandag 15.00 uur, tel: 14878 boren Rip, Teuntje, oud 76 jaar.

Succes Amnesty

ZANDVOORT - Voorzitter Paap
van de Vereniging van Strandpachters is zeer tevreden over het optreden
van de strandwacht vorige week toen
een vloedgolf de strandpachters extra
nachtwerk bezorgde. De strandwacht
trad bij het onverwachte natuurgeweld alert op. "Juist hierdoor zijn velen voor schade gespaard gebleven",
aldus Paap. Ten onrechte werd vorige
week vermeld dat de strandwacht niet
adequaat genoeg had gereageerd. De
heer Paap werd dan ook onjuist aangehaald.

Auto tegen boom
ZANDVOORT - Zaterdagavond tegen half elf reed de bestuurder van een
personenauto op de Tollensstraat ter
hoogte van de Beekmanstraat tegen
een boom. De auto werd zwaar beschadigd en de bestuurder liep een bloeduitstorting op.

Geslaagd

Eerste expositie van Henk Doggen in Zandvoort

"Ik ben pas tevreden als je ziet dat
er op een schilderij gezwoegd is"
ZANDVOORT - Vanaf aanstaande zaterdag tot en met 28
september exposeert Henk
Dogger schilderijen en gouaches in de bibliotheek van Zandvoort.
De
tentoonstelling
wordt zaterdag om twee uur officieel geopend door kunstschilder en politicoloog Paul
Dikker.
Diemenaar Henk Doggen maakte
kort geleden de overstap van huisschilder naar kunstschilder. In Zandvoort
krijgt hij zijn eerste expositie. De 42-jarige Henk Doggen is een laatbloeier en
hoopt dat dit het begin zal zijn van een
carrife als kunstenaar. Hij heeft genoeg van "het grijs verven van deuren".

Milieuvervuiling
De natuur is het belangrijkste thema
in het werk van Henk Doggen. Henk
heeft en zeer ruime kijk op de natuur.
Een weggegooid stuk ijzer is voor hem
evenzeer een onderdeel van het landschap als een oude eik.
Met lak, zand en verf geeft hrj gestalte aan zijn pessimistische opvatting
over de milieuvervuiling. Hij beschouwt het schilderen vooral als ambachtelijk werk, waarbij en beitel net
zo belangrijk is een penseel. "Ik ben
pas echt tevreden als je kunt zien dat er
gezwoegd is op de schilderij".
Vanaf zijn vroege jeugd had henk
Doggen al belangstelling voor tekenen.
Maar zijn vader had liever dat hij een
'echt vak' zou leren. Dat deed Henk
Doggen. Na een mislukte poging om op
de grafische school te komen belandde
hij tenslotte als werknemer bij een
schildersbedrijf. Dat bedrijf was gespecialiseerd op restauratiewerkzaamheden; zodoende kon Henk Doggen met
verf en kwast aan de slag in ondermeer
de Nieuwe Kerk in Amsterdam, Kunstschilderen bleef een hobby voor de
Henk Doggen vundt een beitel even belangrijk als een penseel.
avonduren. Maar toen het bedrijf failliet ging en Doggen terecht kwam bij
een gewoon schildersbedrijf vatte hij ven van deuren. Ik begon steeds meer nauwelijks een alternatief te verzinopnieuw het oude plan op om zelfstan- tijd te besteden aanmijn hobby. Ten- nen.
slotte mocht ik avondlessen gaan voldig te worden.
gen bij de Rijksacademie van BeeldenZandvoort krijgt de primeur van de
de Kunsten. Dat kon toen nog. Daar eerste expositie van Henk Doggen.
werd toen gekeken naar het talent en Zo'n dertigtal werken komen er te hanniet naar de vooropleiding. Tegen- gen in de bibliotheek.
"Je zou kunnen zeggen dat ik een woordig is dat niet meer zo. Heel jambeetje genoeg kreeg van het grijs ver- mer, want voor mensen zoals ik is er
ROB BOERRIGTER

Jammer
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Ik vond wat ik zocht op te Grote Krocht
Schatjes tot 6 jaar
GRATIS op de foto

Contactlenzen zijn nooit gevaar-^V
lijk voor de ogen. Beslist niet.
Maar een ervaren, gediplomeerde,,
contactlensspecialist moet deze
aanpassen. U moet wel wennen
aan het verwennen van uw ogen,
die scherper zien en geen brilrandbeperkingen meer hebben.
ndvoorts Kontaktlens Centrum

jjpe

bij

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

Foto
Boomgaard
Grote Krocht 26
ZANDVOORT
Tel. 02507-13529

(ald van Slinger Opliek)

A. G. J. Slinger
gedipl. optometnst-kontaktlensspeaalist A N.V.C.,
Grote Krocht 20a, Zandvoort, tel 14395

24 UUR SERVICE
(Geldig
t/m 5 sept. a.s.:
1 foto per kind.)

Grote Krocht 21 • ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

Geldt niet
voor groepsfoto's

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

Vanaf ? september controle op . .

refl. WIELCIRKELS
Incl. montage slechts f 15,-.

Enorme sortering
groene en bloeiende
planten

Dierenspeciaal
Wezenbeek
Grote Krocht 28

Denko Dog
Brokken/Diner
Royal Canin
Field
Selection 7
Super energie
Croc
Crossance

Tevens weer in de verkoop
l -jaar oude Batavus huurfietsenü

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Taxi-Centrale Zandvoort b.v.
Grote Krocht 18 tel.: 12600

„Erica"
Grote Krocht 24 -Zandvoort

DE lOK^-SHOP

De zachte LUNELLE
contactlens

L v, huis op dn formaat in
de kram kost meestal
minder dan c«*n maand
hvpoihcckrcntc en
verkoopt sneller want

GEOPEND l
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 1000-18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het
postkantoor. Tel. 14987
Wij gaan nog steeds door
met onze aanbiedingen.

Huid
en Haar
biedt u de unieke kombinatie van:

Nieuw in Haarlem

gezichts-, lichaams-, haarverzorging

Wij hebben bijna
geen
ontharmgsklanten
meer want al hun
haartjes zijn
voorgoed
verdwenen.
Blijvende
ontharing
v.a.
10,-

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

Dinsdags gesloten

Fa. Gansner & Co,

85,-

Passage 20. Tel. 02507-16309
Hondenkapsalon „
gediplomeerd tnmster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard
Behandeling volgens afspraak
Tel 02507 -1 30 77
Lorentzstraat 158 - Zandvoort

tl

Molenaar

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN,
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

rf

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

uw traiteur en visspeci
Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geoper
SPECIALITEIT VAN DE WEE!

Tonijn salade
heerlijk fris
100 gr.
TEVENS VEEL ANDERE

SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevi

haal bij

Piano
Electr. Orgel
en
Blokfluit

Autorijschool v. Enge/er
uw Rijbewijs

Tel. 18486

Eerste 10 lessen
Vervolglessen

Peter Versteege
Wielersport

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

ƒ37,50 p.L
ƒ 42,50 p.u

Nu ook Motorrijles met
portofoon-instruktie
privé theorieles is ook mogelijl

Haltestraat 31, Zandvoort

tel. 02507-19453
wegens vakantie
gesloten

Verkrijgbaar bi|

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometrisren Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlens Specialisten
Leidsestroat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel 020-233295
Tel 02507-12174

Haltestraat 16, tel. 1

Wees w/'/'s

MUZIEKLESSEN

Omdat alleen het beste goed is voor
uw ogen.
Dag en nacht draagbaar en nu ook m
de kleuren blauw, groen, geel, aqua,
te leveren.

KRetts
UisenSpecialite

DE KLUSSENMEESTER

Dulcia Vital
Pracht permanent.
Langdurig houdbaar,
satijnzacht voor uw
haar nu

van
zaterdag 5 sept.
t/m 19 sept.

VROUWENEMANCIPATIE EN HOMO-EMANCIPATIE
Groepen, organisaties en instellingen m Noord-Holland kunnen bij het
provinciaal bestuur van Noord-Holland subsidie aanvragen voor
emancipatie-aktiviteiten
Deze aktiviteiten moeten dan wel een regionale betekenis hebben Dat wil
zeggen dat de deelneemsters/deelnemers m principe afkomstig moeten zijn
uit meerdere gemeenten m de provincie
Om voor subsidie m aanmerking te komen, moeten de aktiviteiten gericht
zijn op
- doorbreking van de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen,
- het bevorderen van de acceptatie van homosexuahteit
Geen subsidie wordt gegeven voor personeels- en afschrijvingskosten en
aanschaf van inventaris

KOERIERS-& VRACHTCHENSTEN 020-56221

BI^LICTHOEK

Inlichtingen

met ervaring

Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
- Sektie Emancipatiezaken Postbus 123, 2000 MD Haarlem
Tel 023-163099 (mevr l Perquin)

voor de gehele week

en 2 part-time krachten
Inl. E. de Vries Tel. 19067

PERSCOMBINATIE TRANSPO
Regelt 't wel
en snel.

Aanvragen
Voor de subsidieaanvragen zijn speciale formulieren, die opgevraagd
kunnen worden bij de sektie emancipatiezaken. Dat geldt ook voor de folder
emancipatie-aktiviteiten, waarin u informatie kunt vinden over de kritena en
de kosten die voor subsidie m aanmerking komen
De subsidieaanvragen moeten uiterlijk drie maanden voor de start van een
aktiviteit worden ingediend

vraagt

WINKELJUFFROUW

SUBSIDIE EMANCIPATIEAKTIVITEITEN PROVINCIE
NOORD-HOLLAND

provinciaal bestuur
van noord-holland^/^

5 september*
19 september
Vmgenactie
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^huizen
zegeviert
r
oetbaltoernooi
strandüachters
ORT - Het vijfde
.toernooi
voor
Ijoenhouders in de
al, is ook dit jaar een
eslaagd evenement
Vier avonden lang
ftien teams om de
r en daarbij viel
l te zien van een priu. De wisselbeker
eindelijk voor één
den van Driehuizen
Pive achter zich liet.
a sfeer werd dit toernooi
de organisatoren Adrie
l Jan Paap hadden weinig
S in goede banen te leiden,
liep zeer fel maar erg sporif vaak erg spannende parDe vijftien teams waren
>r drie poules en de twee
atsen zich voor de finaledie avond plaatsten zich
Take Fiye, Thalassa, Bad
irf, Johnie en Driehuizen.
speelden een halve compeiep op een spectaculair geeams ontliepen elkaar niet
al Driehuizen en Take Pive
el indruk.

Moeizame start ZVM-handbal
ZANDVOORT - De ZVM
handbalteams zijn de veldcompetitie gestart met moeilijke
uitwedstrijden en dat leverde
geen succes op. De dames kwamen er tegen het sterke WGW
niet aan te pas en verloren met
26-12. Het herenteam dat maar
liefst zes spelers zag vertrekken, en daardoor een geheel ander gezicht heeft, deed het verrassend goed al was er een nederlaag tegen het topteam
UDSV met 12-10.

ZVM-team zich in de thuiswedstrijd stand aan van 12-5. Ook in het tweede;,
tegen Alkmaar, aanvang 14.10 uur op gedeelte was WGW de betere en voerde~
het veld in het binnencircuit. Doelpun- de score op naar een 26-12 eindstand. ••
ten ZVM: Richard Vos 3, Jan Drayer 3,
Joost Berkhout 3, Dirk Berkhout 1.
Voor ZVM geen al te best begin doch coach Janna Pennings blijft hopen op
betere wedstrijden. „Zo'n grote nederlaag om mee te beginnen is natuurlijk
Dat de ZVM dames in een zeer sterke teleurstellend, maar WGW was geafdeling ingedeeld zijn bleek zondag woon veel te sterk. We zitten in een erg
reeds toen tegen WGW moest worden moeilijke afdeling en zullen het moeiaangetreden. De Zandvoortse dames, lijk krijgen. Zondag hoop ik echter dat
hadden door seizoenwerk en vakantie het beter gaat en moet het kunnen,"
al geen perfecte voorbereiding op dit stelt Janna Pennings.
seizoen en dan direct van start tegen
een topteam, dat levert direct probleOok de dames komen dit seizoen
men op. Het spel van ZVM was te ma- voor het eerst in actie in Zandvoort en
tig om vooral de break van WGW een wel tegen Concordia om 13.00 uur.
halt toe te roepen. Ook aanvallend kon
Coach Hans Loenen heeft in de vóór- ZVM nog geen vuist maken tegen het
Doelpunten ZVM: Elly von Stein 5,
bereiding veel werk gehad om een vrij- harde ingrijpen van de WGW-defensie. Janna ter Wolbeek 3, Anja Hendriks 2,
wel nieuw team op te bouwen en daar Bij de rust keek ZVM tegen een achter- Marja van Dam l, Riny Cappel 1.
lijkt hij al aardig in geslaagd. Tegen
UDSV speelden de Zandvoorters een
gelijkwaardige partij en met vaak knap
handbal bleef de aansluiting steeds
aanwezig. UDSV nam telkens een voorsprong doch ZVM kwam sterk terug en
bleef lang op een gelijke stand. Vlak
voor de pauze wist UDSV de ruststand
te bepalen op een 6-5 voorsprong.

derling duel uit wie met de zege ging
strijken. Beide teams hadden de overige finalisten duidelijk verslagen maar
in het finale-duel was er vrijwel geen
krachtsverschil. Tot lang in de wedstrijd bleef de stand dpelpuntloos. Zowel Take Five als Driehuizen kregen
mogelijkheden om de strijd naar zich
toe te trekken, doch Driehuizen wist
beter van de kansen te profiteren. In de
slotfase vielen de doelpunten met ten
slotte een 2-1 overwinning voor Driehuizen. Take Five werd dus tweede en
een derde plaats was voor Bad Zuid
weggelegd.
In dit toernooi maakte de strandpolitie haar debuut en ondanks goede wil
lukte het niet om bij de top te eindigen.
De wedstrijden stonden op een hoog
niveau en de scheidsrechters kweten
zich uitstekend van hun taak, zodat
het geheel zonder wanklank verliep.

Een van de organisatoren, Jan Paap,
is dan ook van mening dat dit toernooi
volgend jaar opnieuw wordt gehouden.
„Het was een goed bezocht toernooi en
bovendien heb ik geen negatieve gelui-'
den gehoord. Er waren wat nieuwe
deelnemers, waaronder de strandpolitie, en die waren erg enthousiast en
dan denk ik dat het volgend jaar het
weer door moet gaan. Het zijn een paar
erg gezellige avonden geworden en
daar gaat het om. Het liep perfect, dus • Winnaar Driehuizen. Van links naar rechts: Adrie Driehuizen, Mime Zwerver
teams maakten in een on- volgend jaar maar weer", aldus Paap. en Johan Driehuizen.
Foto: Bram Stijnen

OORT - In een spanvaak met goed yoetelde wedstrijd wisten
eerste bekerronde
t '75 en Geel Wit elvenwicht te houden.
beter nemen van
ppen gaat Zandvoort
laar de volgende ron-

Z75 bekert verder

de aanvallen. Dennis Keuning lanceerde Philip van de Heuvel die de bal net
naast het doel mikte. Geel Wit kwam
echter op voorsprong toen de Zandvoortse doelman te laat reageerde op
een niet te harde inzet, 0-1. De Zandvoorters zetten aan voor een offensief
en bij inzetten van Frans ter Veen en
Rein Kreuger toonde de Haarlemse
ooral de Geel Wit doelman doelman zijn klasse.
'aak die zijn team voor dilakeling behoedde. Zowel
Nog voor de rust kwam Zandvoort
'75 als Geel Wit kwamen '75 op gelijke hoogte. Philip van de
t eerste fluitsignaal tot goe- Heuvel werd het scoren op foutieve

wijze belet en de arbiter zag er een
strafschop in, die door Frans ter Veen
werd verzilverd, 1-1. Zandvoort '75 probeerde nog voor de rust toe te slaan en
kreeg enige kansjes. Laatste man Remco van Lent lanceerde Henry Marcelle,
maar doelman Van der Kwaak wist
van geen wijken.
In de tweede helft gaven beide teams
elkaar geen duimbreed toe en over en
weer kwamen er mogelijkheden. De
Geel Wit spits verscheen vrij voor het
doel en schoot de bal over en aan de

andere kant kwam Harry Baars oog in
oog met V. d. Kwaak die prima redde.
Even later een geweldige scrimmage
na een schot van Van der Veen op de
paal, maar de bal wilde er niet in.
In het laatste kwartier streden beide
teams fel om de winst maar het bleef l1. De strafschoppen leverden nog een
extra spannend gedeelte op. Na de normale vijf strafschoppen was de stand 44. Toen de ploegen om beurten nog een
kans kregen wisten de beide keepers
de bal te stoppen. De Geel Wit doelman
ging daarna zelf achter de bal en die
strafschop ging naast. Harry Baars voltrok toen het vonnis en schoot Zandvoort '75 naar de tweede ronde tegen
Blauw Wit.

In het tweede gedeelte wederom
sterk tegenspel van ZVM en UDSV was
niet in staat om ver weg te lopen. Dat
het uiteindelijk 12-10 werd was voor
Hans Loenen van minder belang. „Ik
ben zeer tevreden ook al hebben we
verloren. Tegen een dermate sterke tegenstander spelen en met een vrijwel
geheel nieuw team, dan is het niet verkeerd. We kunnen weer goed meedraaien en ik heb er veel vertrouwen
in," aldus de ZVM-trainer.

bij strandpaviljoen nr. 8 Trefpunt waar ook de start zal
plaatsvinden.

gevonden. Kunstzwemvereniging De
Dolfijn uit Amsterdam steekt voorlopig de Zeeschuimers de helpende hand
toe en heeft inmiddels hun reserve-installatie in bruikleen gegeven. Een fijn
gebaar van deze kunstzwemvereniging
waarmee de Zeeschuimers kunnen
verder trainen.

Morgenavond starten de Zeeschuimers weer met een nieuwe afdeling recreatief zwemmen in zwembad de
Duinpan. Elke vrijdagavond vanaf 6
uur is er gelegenheid om lekker ontspannen maar wel onder deskundige
leiding te zwemmen. Vooral voor jonge
kinderen een ideale gelegenheid wekelijks het zwemmen bij te houden en
tegelijkertijd allerlei dingen te leren op
zwemgebied. Natuurlijk worden er de
verschillende zwemslagen zoals vrije
slag, vlinderslag en rugcrawl goed aangeleerd maar ook het voorbereiden
voor de diverse diploma's is in het
ekunstzwemafdeling gesto- zwemprogramma opgenomen. Jon»^rsterker voor gebruik in gens en meisjes met een A-zwemdiplo>si is niet teruggebracht of ma kunnen zich daarvoor opgeven. De-

feér

genen die willen meedoen met dit Zeeschuirner-sportief-recreatief
zwemmen zijn morgenavond om 6 uur weikom in zwembad de Duinpan. De
kosten zijn per jaar ƒ 15,- en per keer
ƒ 2,- entree.
De vrijdagavond (vanaf 19.30 uur) is
ook bij uitstek geschikt voor jongens
en meisjes die wel eens willen leren
waterpoloén. Natuurlijk wordt er behalve de techniek van het gooien en
vangen ook veel aandacht gegeven aan
het met elkaar in team-verband een
„polo-wedstrijd" spelen en is er zelfs
gelegenheid om zeer binnenkort mee
te spelen in een competitie. Belangstellenden moeten wel behoorlijk goed
kunnen zwemmen en daarom is een Aen B-zwemdiploma (of hoger) een eerste vereiste. Geïnteresseerden kunnen
morgenavond kijken en meespelen
(dat mag altijd) en vragen naar het
proefabonnement waarmee ze twee
maanden vrijblijvend kunnen meedoen voordat ze definitief lid worden
van de Zeeschuimers.

ek schouwspel van historische wagens
VOORT - Ondanks de
^langstelling (een
zeid toeschouwers) is
Ie Historische Grand
Zaïdvoort een buitenfraiie race-dag geworou<e schitterend opgewa;ens zorgden voor
elh'den en zeer spanl

;

lisa'e die in handen was van
isch Auto Ren Club in sanghet de Stichting Eenterke en zij zorgden voor
T'.OO van de races. Die races
aar fcnderd klassieke auto's
ren l waaronder prachtige
m llten een geweldige inBfiMor de fanaten van oude
eerd monsters was het dus
iigekppeningenzij konden
inemwartier het glanzende
k |vat dichtbij bewonderen.

BSA's, Triumph en Norton vormden
een schitterend onderdeel van de talrijke opgepoetste motorfietsen terwijl
Maserati, Alfa Romeo en Lotus opvallende verschijningen waren in de glanzende automobiel etalage.

Fly Away strijdt
om zilveren vlieg
ZANDVOORT - Op het parkeerterrein De Zuid in Zandvoort wordt zaterdag 5 september in de finale gestreden
om de Zilveren Vlieg. De wedstrijd
wordt georganiseerd door 'de vliegervereniging Fly Away. Twee weken later
worden er vechtvlieger-wedstrijden gehouden. Zaterdag begint ook de vlieger
vierdaagse. Deze wordt gehouden op 5,
12, 19 en 26 september. Een tweede
vierdaagse is op 3, 10 en 17 oktober. ,

Er waren zelfs internationale races,
waarbij verrassend hoge snelheden
werden gehaald. Zorgden de motorrijders voor fraaie en gewaagde demonstraties wat betreft de motorbeheersing, de autocoureurs zetten het gas
geheel open om de concurrentie voor
te blijven. In de klasse Sports en Racing Cars won Van der Lof met een
gemiddelde snelheid van ruim 135 kilometer per uur en de Brit Lomer haalde
zelfs 138 kilometer per uur met de Ferrari en won de Formule I Klasse.
In de categorie super Sport Cars met
onder ander Lola en Porsche uit de
zestiger jaren werd een sprankelend
gevecht geleverd tot groot enthousiasme van de toeschouwers. De Brit Foulston haalde met de Lola 800 cc een
snelheid van 127 kilometer per uur on
won knap. Door het overweldigende
succes is de organisatie van plan volgend jaar een derde Historische Grand
Prix te organiseren.

EHS 2-TZB 2 11.30 uur. TZB 3-Ter- •
Het eerste elftal van TZB startte het rasvogels 3 12.00 uur. TZB 4-Stormvo-'
Dr. C. F. M. Robberstoernooi goed, met gels 12 9.30 uur.
een 1-0 overwinning op vierde klasser
De Brug. Jos van Houten was met een
kopbal verantwoordelijk voor de winnende treffer.
De tweede wedstrijd tegen het naar
de eerste klasse van de afdeling Haarlem gepromoveerde Alliance was van
goed gehalte. Alliance was echter iets
gelukkiger met het benutten van de
kansen en won met 1-0. De laatste wedstrrjd tegen Overbos uit Hoofddorp
ging voor TZB met 4-2 verloren. Twee
doelpunten van Torn Loos, waarvan
één uit een strafschop waren niet voldoende voor de overwinning.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Nihot L.-Ripperda; 21.40 uur
TZB 6-Zandvoort '75 2; 22.20 uur Zandvoortmeeuwen 7-BSM 2. Dinsdagavond in de Pellikaanhal: 19.00 uur
TZB-DVS '85 dames; 19.45 uur Zandvoort '75-EDC; 20.40 uur TZB 5-Zandvoortmeeuwen 4; 21.25 uur Zandvoort
Noord 7-NAS 2; 22.10 uur Zandvoort
Noord 2-TZB 2.

ZANDVOORT - Bij de Nederlandse Catamaran Kampioenschappen zijn het afgelopen
weekeinde de Zandvoorters
Serge Schuurman, Maarten
Deutekom en Jeroen Koolhaas
hoog geëindigd. M. Elhorst en
J. Koper werden vierde.

ZANDVOORT/DELFT - Der Zandvoortse Jeu de Boulevereniging La
Boule Unique zaterdag met verlies teruggekeerd uit Delft waar zij meespeelde in het Boule d'Orange toernooi.
In het in feeststeming verkerende
Delft streden Anneke Pool met Frans
Kremer, Jan Waarts met Jaap Snijder
en Wilgo IJssel met Rita Scholten tegen gerenommeerde tegenstanders.

De Prindle Catamaran Nederlandse
Kampioenschappen zijn voor het eerst
sinds 11 jaar op het binnenwater gevaren en wel in Hellevoetsluis, waarbij
Catamaranvereniging „Hellecat" de
(overigens perfecte) organisatie in
handen had.
Hoewel heel Nederland in de bewolking zat kunnen de Prindle-zeilers terugzien op een zonnig weekend, hetgeen vooral voor de supporters aan het
plaatselijk strand zeer aangenaam
was. Aanvankelijk waren er 2 wedstrijden op zaterdag gepland, maar daar de
wind ca. 3 Bft, na de tweede wedstrijd
iets aanwakkerde werd er op verzoek
van de zeilers nog een derde wedstrijd
gevaren, welke om 17.30 uur van start
ging.
De wind-voorspelling voor zondag
luidde windkracht 2, zodat het, mocht
er op zondag niet gevaren kunnen worden, nu toch al een eerlijk gestreden
kampioenschap was.

Helaas werden in de voorrondes alle
drie de teams (doublettes) uitgeschakeld. De verliezers konden als troost
ng meedoen aan het biertoernooi. Hierbij lukte het alleen Wilgo IJssel en Rita
Maar gelukkig zat het weerbericht er
Scholten om de tegenstander te overtroeven, waarna zij een flesje bier als naast, althans voor Hellevoetsluis,
want er kon zondag toch goed gevaren
prijs in ontvangst mochten nemen.
worden, zelfs nog 2 races.

Open dag bij
Zandvoortsche
Hockey Club

De totaalstand van de point-regatta's

deze zomer verzamelde reeds punten,
zodat er 6 wedstrijden geteld werden
met l aftrek-race, dat is de slechtst
gevaren race, zodat men altijd nog
kans heeft een gunstig eindresultaat te
hebben. 65 teams kwamen in de verschillende klassen aan de start verdeeld over Prindle 15-16-18/2-18 en 19.
Vooral bij de koplopers werd er onderling hard gestreden, zodat na iedere
race weer druk werd geteld wie nu
weer voorlag en hoeveel punten anderen dan weer moesten hebben om weer
voor te komen.
Uitslagen:
Prindle 19: (8 teams). 1. Jan Visser/Serge Schuurman-resp. Hoofddorp/Zandvoort: 8'/2 punt. 2. Huub Lambriex/EsterBlocq v. Kuffeler/Weteringbrug: 8'/2
punt. 3. Gebr. Hoekstra/Hengelo: 10'/2
punt
Prindle 18/2: (12 teams) 1. J. Goud/M.
Kooyman-Rotterdam: 4'A punt. 2. C.
Wapenaar/B. Wapenaar-Vlaardingen:
7Vu punt. 3. H. v. Deventer/P,
v. Deventer-'s Gravenzande: 101/: punt. Prindle
18: (30 teams) 1. R. v.d. Schuit/Y. van
Es-Heerenveen: 33/t punt. 2. M. Deutekom/J. Koolhaas-Zandvoort: 18 punt.
3. H. v.d. Plas/Chr. v. Dijk-Katwijk: 19
punt. 4. M. Elhorst/J. Koper-Zandvoort: 24 punt. Prindle 16: (11 teams) 1.
B. Schlechter/R. Grahneis-Oostenrijk:
7'/2 punt. 2. C. Krijger/E. Remijnse-Gapinge: 15 punt. 3. R. Grünwald/M.
Grünwald-Dreumel: 17V; punt. Prindle
15: (eenmans boot): (4 teams) 1. R. v.d.
Pol-Den Haag: 3 punt. 2. P. KliphuisWindschoten: 9 punt. 3. D. Schonenberg-Katwijk: 10 punt. 4. P. van LierAmsterdam: 16 punt.

ZVM flitsend gestart

ZANDVOORT - Het zaalvoetbalseizoen is van start gegaan en het naar de
eerste klasse gepromoveerde Zandvoortmeeuwen/Auto Versteege maakte direct veel indruk door Sea Gulls
met maar liefst 8-2 te verslaan. Een
ZANDVOORT - De Zandvoortsche sterk en zeer hoopvol begin van de
Hockey Club organiseert zaterdag mannen vn coach Eli Paap.
haar jaarlijkse open dag. Van 11 tot 14
In vergelijking met vorig jaar heeft
uur ia iedereen vanaf zeven jaar die
kennis wil maken met de hockeysport ZVM/Auto Versteeg in het team verwelkom op het sportcomplex Duintjes- sterking gekregen van Rob van den
veld. Dit complex is gelegen op het bin- Berg en John Keur. Vooral Keur was
nenterrein van het circuit bij Tunnel bijzonder goed op dreef en bleek ongrijpbaar. De eerste vijf minuten waren
Oost.
een aftastende fase maar door twee
De hockeyclub beschikt sinds kort snel opeenvolgende treffers groeide
over een kunstgrasveld en op dat veld het zelfvertrouwen van de Zandvoorworden zaterdag hockeyspelletjes ge- ters. John Keur knalde tweemaal raak
organiseerd waaraan iedereenkan in de kruising en toen de sterk spelenmeedoen. Voor belangstellenden die de Steef Gerke voor 3-0 zorgde was de
hieraan willen deelnemen zijn sport- strijd reeds beslist. Sea Gulls was aanschoenen verplicht. De hockeyclub geslagen en begon harder te spelen wat
zorgt voor sticks en ballen.
tweemaal een tweeminutenstraf ople-

Gouden speld
voor Jongbloed

ZANDVOORT - Voor de vele verdiensten, verricht voor de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen, kreeg
Hans Jongbloed een hoge KNVB-onderscheidmg, namelijk de gouden
bondsspeld. Deze werd hem opgespeld
tijdens de jongstleden vrijdag gehou-"'
den receptie, in verband met het 25-;
jarig bestuurslidmaatschap van Zand-';
In het verdere verloop van het toer- voortmeeuwen.
nooi was het opvallend dat De Brug l
In de bijzonder gezellig omgebouwde,
geen enkele overwinning behaalde. De kantine
aan de Vondellaan schudden-;
aanstaande tegenstander van Zand- vele
de hand van de jubilaris en menig-voortmeeuwen verloor met 1-0 van een voelde
geroepen hem toe te,'
Overbos, terwijl Alliance met liefst 4-0 spreken. Zijzich
memoreerden de kwalitei-.
veel te sterk bleek.
ten van Jongbloed als bestuurder en;
Hoewel het tweede elftal van De zijn onafscheidelijkheid met ZandVele cadeaus werden!
Brug alle wedstrijden won, was het voortmeeuwen.
overhandigd doch de uitreiking van de •
gouden bondsspeld was het hoogte-'
punt van deze druk bezochte avond, en'
maakte zelfs Hans Jongbloed even"
sprakeloos.

Zandvoorters boeken
succes bij Catamaran

La Boule Unique
verliest in Delft

toch Alliance dat in de totaalstand het
beste voor de dag kwam. Alliance behaalde met negen punten uit zes partijen de eerst plaats, tweede werd De
Brug met zes punten, derde Overbos
met vijf en vierde TZB met vier punten.

Robberstoernooi

. Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB 4-Zandvoort Noord 4;
19.45 uur Trefpunt-HD/Lanser B.;
20.40 uur Zandvoort Noord 5-SIZO 3;
21.25 uur Zandvoort Noord 6-Hoofddorp 3; 22.10 uur TZB 7-NAS 4.

ZAALVOETBAL

DORT - Zondagochtend
11 uur verzorgen de
nsters van de Zandvem & Poloclub „De Zee>" een echte kunstzwem• ouders, clubleden en iei eens kennis wil maken
instzwemsport.
genlijk geen demonstratie
mderlinge wedstrijd inclutarbij bijna alle kunstzwemets bedacht hebben. Geen
immers dus die ingestuen door de trainsters. Die
mderlinge wedstrijd geeft
kunstzwemsters de kans
>lo, een duet of zelfs een
lering te bedenken, in te
a voor veel publiek te pre-

ZANDVOORT - De twee toernooien die TZB afgelopen weekend organiseerde zijn gewonnen
door de teams van VSV en Alliance. Het Joop Heiligerstoernooi
voor zaterdagteams was voor VSV
dat TZB in de finale met 2-0 de
baas bleef. Alliance veroverde voor
de tweede maal in successie de eerste prijs van het Dr. C. F. M. Robberstoernooi.

Olympia houdt
fietstocht

3VGEND

[istzwemsters geven demonstratie

VSV en Alliance winst
in TZB-toernooien

Komende zaterdag speelt het zater-dagteam van TZB de eerste competitiewedstrijd in de nieuw gevormde stan-'
daard derde klasse. Op eigen terrein is
Het zaterdagteam van TZB had in de om 14.30 uur ADO'20 l de tegenstanZondag aanstaande presenteert dit voorronde
van het Heiligerstoernooi der.
weinig moeite met het derde elftal van
Het eerste zondagelftal is de eerste
Kennemerland dat met 3-0 werd verslagen. In de andere voorronde wist VSV competitieronde vrij, doordat de verehet vierde team van het Heemsteedse niging De Meer niet zal deelnemen aan
VEW slechts na strafschoppen in be- de competitie. In plaats daarvan wordt •
dwang te houden. De finale tussen TZB zaterdagmiddag om 17 uur een oefen-'
en VSV was een aantrekkelijke wed- wedstrijd gespeeld tegen het eerste zavan het Amsterdamse •
ZANDVOORT - Aanstaande strijd, waarin TZB een aantal mogelijk- terdagelftal
onbenut liet, terwijl VSV juist DCG.
zondag 6 september organi- heden
gebruik maakte van de weinige kansen
Zaterdag 4 september
seert de rijwiel toerclub Olym- die
het kreeg en daardoor verdiend
pia een 90 kilometer toertocht met de overwinning ging strijken. De TZB zaterdag l-ADO'20 l 14.30 uur..
vanuit Zandvoort. Voor deze strijd om de derde en vierde plaats Vriendschappelijk: TZB zondag l-DCG een 5-1 overwinning op voor zaterdag l 17.00 uur.
tocht kan worden ingeschre- leverde
3, VEW 4 werd daarven tussen 09.00 en 10.00 uur Kennemerland
Zondag 5 september
'door vierde.

De inschrijvingskosten bedragen
ƒ 1,75 en indien men een fraaie herinnering aan deze tocht wil overhouden
dan zijn de kosten ƒ 7,50 extra. De route gaat in eerste instantie via de duinfietspaden
naar
LangevelderslagNoordwijk-Katwijk-Wassenaar
naar
Scheveningen. Van hier uit gaat het
landinwaarts via Wassenaar-Katwijk
a/d Rrjn-Rijnsburg-Voorhout-Lisse en
Vogelenzang weer terug naar Zandvoort. Deze tocht kan geheel op eigen
gelegenheid worden gefietst maar wel
dienen er onderweg twee controleplaatsen te worden aangedaan om af te
Zondag
DIO-Zandvoortmeeuwen stempelen.
14.30 uur te Haarlem.'
Deelnemers die liever in groepsverZaterdag: SMS-Zandvoort '75 14.30 band willen fietsen kunnen om 10.00
uur te Nieuw Vennep.
uur gezamenlijk starten en rijden onder leiding van ervaren leden van
HANDBAL
Olympia. De route gaat over rustige
en heeft wat betreft de omgeving
ZONDAG: ZVM-dames-Concordia wegen
een sterk wisselend karakter.
13.00 uur terrein binnencircuit.
Inlichtingen Klaas Koper, Van LenZVM-heren-Alkmaar 14.10 uur ter- nepweg
38-4, tel. 14833.
rein binnencircuit.

zwemsters van de Zeeschuimers

Dames

• Wïm Koene

-

Wim Koene wint
ZANDVOORT - In het weekJ
eind heeft Wim Koene laten
zien nog steeds met de besten
mee te kunnen en tweemaal ze:gevierde hij in een wielerwed:strijd over 50 kilometer. Daar>
mee voerde hij zijn overwin;ningenaantal van dit seizoerj
op naar tien.
;
Zaterdag was de strijd in Oudorô
over een moeilijk en zwaar parkoers1.
Vele uillooppogingen liepen op niets
uit daar het peloton steeds afdoende
reageerde. Met nog dertien ronden té
gaan lukten het Wokke en Wim Koênen weg te geraken en met goede samenwerking bleven zij weg. Wim Koene wist in deze koers de leidersprijs te
pakken (voor de renner die de meeste
keer als eerste de streep passeert) en in
de eindsprint bleek hij veel te sterk
voor Wokke.

Zondag verschenen de toprenners in
Heemskerk voor eveneens een koers
over 50 kilometer. Wat de renners ook
probeerden, wegkomen was er niet bij,
daar was het veld te sterk voor. Met
Voor Sea Gulls viel er weinig eer te nog twee ronden voor de wielen demarbehalen tegen dit ontketende ZVM/Au- reerde Koene uit alle macht en slaagde
to Versteege. Het gelukte Sea Gulls wel erin om een voorsprong van honderd
om op 5-1 te komen maar dat was voor meter op te bouwen, die tot aan de
de badgasten het sein om het tempo finish gehandhaafd bleef. Het achternog even op te schroeven. Daardoor volgende peloton kon de ontbrande
kwamen er meerdere kansen en scoor- Zandvoorter niet meer terugpakken en
de Pieter Brune 6-1 en kwam Sea Gulls Koene ging zegevierend over de meet.
gelukkig op 6-2 doch het laatste ant- Tweede werd Tromp en derde Komwoord kwam van Zwandvoortse kant. pas.
In die slotfase liet ook nieuwkomer
Rob van der Berg zich even gelden en
Wim Koene was verbaasd dat het
zorgde voor 7-2 waarna Ronald Halder- nog zo goed ging. „Het ging inderdaad
man het doelpuntenfestijn besloot buitengewoon goed. De grote vorm was
door de eindstand op een gave 8-2 te eigenlijk al voorbij na de ronde van
bepalen. Coach Eli Paap was natuur- Zandvoort. Toen ging het steeds wislijk erg tevreden met deze start en hij selvallig, dan weer eens goed en dan
ziet reikhalzend uit naar de eerste weer slecht. Heel naar, maar nu reed ik
thuiswedstrijd, die pas op 18 septem- weer erg goed en het moet natuurlijk
ber plaatsvindt.
even meezitten."
,
verde. ZVM/Auto Versteege profiteerde daar prompt van en John Keur
maakte er 4-0 en even later 5-0 van.

\
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EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG - DEZE

Papieren zakdoeken m
handig draagtasje.
30 pakjes a 10 stuks

Souplesse breigaren
Acryl/wol in 9 kleuren.
Bol a 100 gram 3 75

NU

S?5

Damesverband met
hechtstnp Pa k a
20_stuksl50
NU2VOOR
Inlegkruisjes Pakje a
40 stuks 2 «oc
NU 2VOOR O. °

Overhemden van pol./
katoen. Uni of gestreept
m blauw, groen of lila.
Mt. 37/38-43/44.
19.75

Acryl slipover en pullover
in bleu, marine, groen of
bordeaux.
Mt. 46/48- 54/56
27.75 en 29.75

Ongevormde 20 den.
panties met genaaide
teen. In Palma of grijs. Mt.
36/40 en 40/44 Per
3 stuks verpakt 2.90

Stapelbare aardewerk
mok. In wit. 1.50

Milde shampocTGescnikt
voor dagelijks gebruik en
elk haartype. Inh. 300 ml
1.60

Scheerschuim. Inh.
300 ml 2.50

NU

NU

3 VOOR

Badstof luierpakje, wit of
gekleurd Mt. 62-98,
5 75 en 6.25
NU ELK
j.»
2e PAKJE Li ö
GOEDKOPER

Vest van acryl/polyamide
m groen/marine of grijs/
rood Mt. 38-44

Jurk van pol/katoen in
zwart of mint. Mt. 38/4042/44.

"NÜ42Ï5

NU 52?°

60

Universele automatten.
2 voor- en 2 achtermatten. Met hakstuk. Blauw
of antraciet. 19.75

NU

NU

2 VOOR

Hoogglansverf voor
binnen en buiten.
250^.5.75^425
750ml.U.75
ol_
Nü9?5

2 reflecterende zwarte
buitenbanden en 2 binnenbanden.
26" los gekocht 48-

-C7t.

Antivocht, 2fc Itr. kleurloos. Waterwerend
middel voor o.a. buitenmetselwerk.

5

16Z

Echt lederen portemonUni, geperforeerde of
nee, billfolds, geldmapje,
elastische kmdercemportefeuille en polstasje,
tuurs. In div. kleuren. 3.75 in div. kleuren
19.75

SET36?5

28"los gekocht 53,NÜALS

Videobanden VHS E180.
Set a 2 stuks 21.75

Ntrl9?5

j

i_

mi

m

K O U A K S A F . E T T FILM 5074

KODAK SAF.ETY

starten mensendieck en naailessen.
* kantklossen leren
Ook voor bridgen en

in 3 uur

* * 7 september.
Aanmelden voor

Tel. 14428

ITODAK S A F . E T V FILM 507«

l

Volgeillle film 1/2 pnijs

,

^an(

fi,

• • ••

mini
pico print
foto service /

in kleur

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Sigarenmagazijn

Vrijdag
4 september

J. LISSENBERG

aanvang 21.00 uur

met van disc. dia's, pocket halfkleinbeeld en rapid film
_—_
x

Haltestraat 9, Zandvoort

Café
De Banjer
HalicMraai 59
Zandvoorl
Tel l .1400

DANSSCHOOL

ALBERT VAN LINGEN
Studio: Oranjestraat 12
(Afrit naast Dagmarkt) in Zandvoort-C

NIEUWE CLUBS VOOR
BALLROOM EN
LATIN-AMERICAN
SPECIALE CLUBS VOOR PAREN

Deze week een

„HOT BRUSH"

1

voor maar

Bij elke
KNIP-, WAS-, FÖHN- OF WATERGOLFBEHANI
bij

(bekend van Jazz Festival)

van il«26^tTvoor slechts
Geldig tot

M

Lid NVM

Sura Engelbertsstraat 11 ZantVoort. Tel. 15531

FLOWER TOWN JAZZ BAND

van uw eigen negatief
30 x 30 t/m 30 x 4 5
(afhankelijk van uw negatiefi

V..

•Echt Waar Voor Je Gele

Foto BOOMGAARD ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN

21-22 september

Posterformaat

FILM 5074

Div. soorten s
O.a. flint-2-fas
waterproof se

HEMA

NüSOr

Aanbiedingen geldig t/m 5 september '87

Fed. Vrouwenraad r i,^10

3 VOO

Nül9ï5

Grote afvalbak m wit of
grijs. Inh. 40 Itr. 24.75

SET39?5

16?5

Effen of bedru
damesslips er
In div. kleuren
Mt. 36 t/m 4{
3.75
N

KLANT
van de MAAND

Balletstudio 118
Conny Lodewijk
Start per september
nieuwe cursussen.
Klassiek - Jazzballet Kinderdisco
Pré ballet v.a. 4 jaar.
NIEUW:
Conditioning voor
huisvrouwen op
hedendaagse muziek,
buikspieroefening,
lichaamshouding etc. etc.
onder professionele
begeleiding.
Bel voor info 17789 b.g.g. 12598.
Studio adres: Corn Slegersstraat 2
Zandvoort.

H EK

TOLWEG 20
(zolang de voorraad strekt)

SLAGERIJ ZWINKEL

Speciale aanbiedin
500 gr. paardelappen
250 gr. paardebiefstuk
HALVE PAARDEWORST

MGER

sam

12

HALTESTRAA'
tel. 12175

T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

(elke leeftijd)

ECHT ITMIMNS... JE PROEF

INSCHRIJVING
Vrijdagavonds van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE B

introductiQ

INLICHTINGEN
Telefoon 02507-16623 of 17082.

DE NIEUWE WINTERCOLLECTIES
ZIJN BINNEN, O.A. VAN MARÈSE,
BENZINA en DIXIE + MIXIE
Een klein winkeltje
met veel keus!
Voor leuke en
draagbare kleding.
Eveneens voor
ondergoed en
schoenen,
Mode voor baby's
eri tieners van O tot
16 jaar.
Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur.
Zondag van 13.00-17.00 uur.
Maandag gesloten.

Belli e Ribelli
Haltestraat 45, tel. 02507-12705, Zandvoort.

Vrijdag en zaterdag:

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u op
ZATERDAG 5 SEPTEMBER
een bibliotheekabonnement
tot 31 december 1987

3 Milano's

1,i

Vanaf dinsdag:
APPETlfÖ!/

Apricoza's

1,J

Echte Bakker Balk

l

Hogeweg 28
U KUNT TOCH BETER BIJ

mickcu/
/noch/—"^

pnnsesseweg 34
2042 nh zandvoort
telefoon (02507)1 41 31

MODE EN SHOW
Op 23 september a.s. in het

DOLFIRAMA ZANDVOO

TERECHT

tonen de volgende bedrijven via, een wervelende n
hun najaars collectie:

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Mansstraat 13a, Tel. 15186

ANOUK MODE
IBIZA LEATHER FASHION
JUPITER SPORTMODE
BELLI E RIBELLI
KAPSALON PASSAGE 42
BYOUTERIE NIVEAU

met medewerking van o.a.
ROYALITY DANCE FORMATION
Kaarten a ƒ 12,50 (incl koffie) bij bovenstaande bei
(Organisatie F M Models 01828-10205)
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Ichoolfoto van deze week Is Ingezonden door Jan Zwemmer. Het Is een foto van de
tol D van het schoolseizoen 1938/1939. Van links naar rechts op de eerste rij: Van
fc, Cor Draayer, broertje Kemp, Joop Bos, Engel Keur, ?, Bert Keur, Jan Keur,
l Slem de Jong, ?, ?, Arle Keesman, Gerrle Pool, Gerard Lever, ?, ?, Jan Paap, ?,
otter, ?, ?„ Plet Paap, Arle Loos, Wlm van Duyn, ?, Frltys FldeldlJ, Antje Paap, ?.
ede rij: Arle van Soollngen, Hablg, ?, Ada Schrader, Nellle Sletsema, Henny Dees,
lp, Stlentje Hendriks, Jobje Zwemmer, schuin daarvoor Corrle Plug, Nel Koper,
l, Dees, Lever, Greetje Terol, ?, ?, ?, Jan Loos, Anton van Duljn, Henk Flipse, Jan
Ie, Jan Hablg, Kurt Visser, Plet Krijger, Jaap Koper.
de rij: Slem van den Bos, ?, Plet Paap, Maup van Poorten, Van Duyn, ?, Hablg, ?, ?,

Van Soollngen, ?, ?, ?, Jan Koper, Antje Sletsema, Slentje Bakker, Koper, ?, ?, Jaap
Hogendljk, ?, Maarten van Soollngen, Van Duljn, Dlck Drommel, Van Duljn, Jenny Drommei, Koper, ?, Paap, Tonny Drommel, Paap, ?, Clska van der Star, ?, Van Dulvenbode,
daarvoor Hans Schottelo (van Duljn) en daarnaast Arle Paap, daar weer achter Wichel de
Leeuw.
Op de vierde rij: juffrouw van Eerde, de heer Brulnsma, juffrouw Becker, de heer Dees en
de heer Stam, vervolgens Lies Paap, ?, Ada Lefevre, /, Corrle Kamp, Henny Bakkenhoven, ?,
Paap, Jople Terol, ?, Annle Schaap, Sljtje Kraayenoord, van der Mlje, Neeltje Paap, Coby
Koper, de heer Van Pager met daarvoor Jople Dletz, Mengsje van Dulvenboden, Gerda
Schrader, ?, Grietje Keur, Corrle Zwemmer, Marljtje Keur, All van den Bos, Coba Braam,

Gewonden na
botsing
ZANDVOORT - Tengevolge van een
botsing op de Zandvoortselaan zijn zaterdag een motorrijder en zijn passagier gewond naar het ziekenhuis gebracht.
De aanrijding vond plaats om 22.05
uur tussen een personenauto, bestuurd een 49-jarie Amsterdamse en
een moterfiets, bestuurd door een 26jarige Amsterdammer. De automobiliste wilde draaien op de Zandvoortselaan en stuurde haar voertuig gedeeltelijk in de berm; daarna stuurde ze naar
links ondanks het feit dat in de verte
een motorrijder naderde. Door remmen kon de aanrijding niet meer worden voorkomen. De motorrijder en zijn
duo-passagier zijn met inwendige bloedingen en mogelijk een gescheurde
milt naar het Elisabeth Gasthuis in
Haarlem vervoerd. De motor was totalloss.

Veranderingen
bestuur Sp. OSS
"ZANDVOORT -'Tijdens de
jaarlijkse
ledenvergadering
van de volleybalvereniging
Sporting OSS op 27 augustus
jongstleden is Fred Kok gekozen als voorzitter en opvolger
van Ad Akkerman. Deze blijft
echter wel aan als wedstrijdsecretaris. De nieuwe penningmeester is Gerard Paap. Hij
volgt Peter Bluys op. Voor zowel Peter Bluys als Ad Akkerr Jim Vermeulen van het circuit ontvangt uit handen van voorzitter man was grote waardering op
van de Rotary Club Zandvoort; in het midden Joop Berendsen, de vergadering, voor hun jarenr van de RCZ.
Foto Beriott lange inzet voor Sporting OSS.

[tste races op circuit
poliobestrijding
BT - Op 13 septemiseert de Rotary Club
t de laatste Finale-rahet circuit van Zandde huidige vorm georden. De gehele opvan dit evenement
goede aan de actie
Wereld uit.
races, waarmee tevens het
ir 1987 wordt afgesloten,
eden in verschillende klasformule Ford 1600 race
'n om de Polio Plus Trofee
ry Club Zandvoort. Bovende RCZ onder de kaartko-

pers voor drie personen een rondrit
over het circuit met een bekende rijder
en een portable kleuren TV.
De actie voor het bestrijden van Polio wordt gesteund door Rotary International, waaronder ook de 325 Nederlandse Rotaryclubs. Het doel van de
actie Polio de Wereld uit is om voor het
jaar 2005 een immunisatieprogramma
voor alle kinderen ter wereld tussen
nul en vijf jaar uitgevoerd te krijgen.
De eerste fase van de fondsverwerving
voor deze actie is inmiddels op gang
gekomen. De Nederlandse Rotaryclubs zijn bezig om 15 miljoen gulden
bijeen te brengen om polio uit Indonesië te verdrijven.

Het nieuwe seizoen staat voor de
deur en de trainingen voor de spelers
en speelsters zijn weer begonnen. Zo
wordt er getraind op woensdagavond
in de Van Pageehal, op vrijdagavond in
de Oranje Nassauschool en Wim Gertenbachschool en liefhebbers van het
volleybalspel zijn van harte welkom.
Aanstaande vrijdag gaan de mini's van
start in de Van Pageehal en doordat er
nogal wat zijn overgestapt naar de adspiranten zijn er nog plaatsen open om
op te vullen bij de allerkleinsten.
Ter voorbereiding op het nieuwe volleybalseizoen hebben zowel het eerste
heren- als eerste damesteam hun eerste toernooi achter de rug. In Assenede
(B) behaalden de dames een zeer eervolle vijfde plaats in een sterk internationaal volleybaltoernooi. Een gecombineerd Sporting OSS-Allides heren
team behaalde in Essen (B) een zesde
plaats. Na een moeizaam begin verliepen de combinaties steeds beter en
raakte het team beter op elkaar ingespeeld. Al met al een hoopvol begin van
het nieuwe seizoen.

- en antiek
icertgebouw
EM - In het Concerti Haarlem vindt vrijIdag en zondag de zemst- en Antiekbeurs
erlem" plaats. Onder
van het Nederlands
agilde wordt een
ectie kunst en antiek
serd.

stijden van de beurs zijn
9 tot 22 uur, zaterdag van
en zondag van 11 tot 18
angsprijs bedraagt ƒ7,50;
'5+- paspoorthouders ƒ5,-.
'or kinderen tot en met 14
egeleiding, is gratis.

• Een luxe Victoriaanse Engelse slagersweegschaal, die op de beurs is te
zien.

«ikelijk taxateur contro" 'oseerde antiek van zo- Het oragnisatiebureau Bezemer uit handelen. Een lijst van leden van het
het Nederlands Anti- Bavel is aanwezig om vragen te beant- Gilde en het jaarprogramma zijn aan
als de gast-deelnemers. woorden en eventuele klachten te be- de kassa verkrijgbaar.

Op de achterste rij: helemaal links Gerard Bos, voor het raam Chris van der Star, in de
deuropening, Jaap Bol, Kees Pellerln, Henk Paap en Jan Kemp, dan Leen Schaap, Jan
Zwemmer, Engel (Henk) Bol en als laatste een Duitse vluchteling Heinz ?.

ADVERTENTIE

Stelende hotelgasten

ZANDVOORT - De politie heeft zaterdag een onderzoek ingesteld bij
twee pensions in Zandvoort waar ongeveer drie weken geleden twee mannen
om een kamer vroegen. Bij het eerste
pension werd hen min of meer een kamer geweigerd omdat men de zaak niet
vertrouwde. Bij het tweede pension
In het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 is op de woens- werden zij wel toegelaten. Daar werden
dagavonden van sept. t/m maart weer een cursus Engels voor toen diefstallen van hotelkamers geOp 28 augustus kwam één van
beginners van 7-8 uur. Engels voor gevorderden van 8-9 uur. pleegd.
de twee weer bij het eerste pension en
Frans voor beginners van 9-10 uur.
kreeg wel een kamer waarna de andere
er ook aankwam. Toen kon men de
De eerste lessen zijn op woensdagavond 9 september.
kamer niet meer weigeren, Eén van de
twee legitimeerde zich met een geelLesgeld maandelijks ƒ30,-. Inl.: tel. 02240-96170.
kleurig paspoort. Zij betaalden voor
Opgave bij de beheerder v.h. Gemeenschapshuis,
twee nachten en zijn na 28 augustus
niet meer gezien.
tel. 02507-14085 b.g.g. 17070.

CURSUS ENGELS EN FRANS
in Zandvoort

Indien u mee wilt! Wij organiseren aan het eind van de cursus een
Het signalement van de twee luidt:
Ongeveer 23/24 jaar, donkerblond, kort
trip naar Londen en Parijs.
modern kapsel (beetje recht overeind),
1.65 tot 1.70 nieter lang. De andere
heeft ongeveer dezelfde leeftijd en is

l 60 tot 1.65 lang, een beetje Indische
type, zwart golvend haar. De diefstallen uit de hotelkamers betreffen: 1200
Duitse Mark, 7 Eurocheques en een
bankpasje.

Verboden hennep
ZANDVOORT - De politie heeft zaterdag een aantal hennep planten verwijderd uit de tuin van een 24-jarige
Zandvoorter. Het was de politie bekend dat de man in de tuin achter zijn
woning hennepplanten kweekte. Dit
was twee jaar geleden begonnen met 2
planten, maar nu stond bijna de hele
tuin vol. Na overleg met de Officier va
Justitie werden een dertigtal hennepplanten verwijderd, deze zullen op last
van de Officier van Justitie worden vernietigd. De bewoner was ten tijde van
het verwijderen van de planten niet
thuis. Hij zal nog worden gehoord.

De ontsluiting van Zandvoort
Haarlem en welke in Amsterdam. Men schakelde dus ook de
steden in het nieuwe beleid in.
De uitvoering

In Zandvoort zelf kon men
wel aanvoelen wat er nodig was
voor de uitvoeringen van een
nieuw toeristenbeleid, namelijk
een goede verbinding tussen
Amsterdam en Zandvoort.
Maar niemand van het bestuur
of de bewoners durfde de eerste
stap te zetten.

Het verloop van de werkzaamheden ging vrij voorspoedig. De
schets van de lijn, bijna recht
door de duinen van Overveen
naar Zandvoort, werd getekend
door Kuinders met een mogelijkheid om in de toekomst zelfs
een dubbelspoor te maken. Dubbelspoor werd toen voor drukke
lijnen voorgesteld door de
HYSM en Kuinders, die absoluut
aan het welslagen van de onderneming geloofde, pleitte binnen
het bestuur van de maatschappij
dat men zich ook op de toekomst
moest richten. De werken werden uitgevoerd door het aannemersbedrijf Schram uit Amsterdam. Ofschoon dit bedrijf niet
als specialiteit had het aanleggen van spoorwegen, had zij
zich er zó op ingericht dat met
uitstekende graafmachines en
inzet van goede technologie het
karwei in de zomer van 1880 was
geklaard.

De heer Kuinders neemt
het voortouw.
Nu woonde er te Amsterdam
een zekere G. Eltzbacker, een
koopman die hel goed wist waar
wat te halen was. Met de heer E.
' J. J. Kuinders, die als Nederlander de leiding van de onderneming kreeg, streefde hij ernaar
om een spoorverbinding met
Zandvoort te maken.
Het aanleggen van spoorwegen was toen een particuliere
zaak. Wel hadden in de loop der
jaren vele particulieren in
Noord-Holland zich verenigd in
de HYSM omdat de exploitatie
van heel eigen lijntjes wel wat
riskant was. Maar iedereen kon
wanneer hij dat wilde, een eigen
concessie aanvragen.
De HYSM zag er niet direct
brood in. Men was bereid een
klein zijspoortje van de Haarlemse lijn uit te maken, maar zo
gauw men aan de duinvoet gekomen was - en deze was voor
Zandvoort zeer breed - hield het
lijntje op en de mensen moesten
dan een vermoeiende wandeling
door de duinen maken om naar
Zandvoort te komen. De HYSM
had gezegd dat een afgraving
van duinen voor een spoorwegverbinding naar Zandvoort financieel niet haalbaar was.
De
Haarlem-Zandvoort
spoorwegmaatschappij
Kuinders en Eltzbacker zagen
er wel wat in. Het enige bezwaar
dat Eltsbacher inbracht, was dat
men met het afgraven van de
duinen de natuur geweld aan
zou doen. Maar Kuinders antwoordde: „Dat zijn zeker weer
van die opvattingen in Duitsland: 'doen aan natuurbescherming', nu dat zijn we hier niet
gewend. Al graven we dwars
door de duinen voor een spoorweg, er blijft nog genoeg over om
volop van de natuur te genieten."

assortiment bestaat uit geIe collectie grafiek, schillUarellen van Nederlandse
Nederlandse topografie,
laslagwerken over antiek,
inmeubelen, klokken, ju"aden. Ook zijn er collec'r andere porselein, imari,
igerei, weegschalen, ge[croscopen, medische en
trumenten en voorwer, koper, brons, tin, glas

Geertrulda Schaap, Riek Koning, ?, Robert Loos.
Op de vijfde rij: Jaap Zwemmer, Piet Koper, Joop van Soollngen, Gerrit Koper, Gerard
Koper, ?, Evert Koper, de heer Poots, Henk van Ekeren, Gerrit Loos, ? (lede Aukema?),
Louis van der Mlje, ?, Engel Dulvenboden, Wim Braam, daarvoor Max Speyer, Willen
Pellerln, Wim Zwemmer, Arle Koper, Kees Koper, Leen Flipse, Simon Hablg, Arend Keur,
Rlnus Kraaienoord, Ab Zwemmer, Kees Paap, Jan van Duyn, Jaap Koper, Jan van der Ploeg,
Cor Terol en Arie Kerkman.

Toen Eltzbacker begreep dat
er in Nederland nog geen dienst
van natuurbescherming was en
dat men met gekochte grond
kon doen wat men wilde, gingen
de heren er op uit om duingrond
te kopen. En toen aan hen op 27
augustus 1879 door de minister
van Waterstaat concessie werd
verleend voor het aanleggen van

De reclamebrochure Bad-Zandvoort

In het Handelsblad van 9 janu- kaar te komen tot de stichting
ari 1881 werd dit aldus vastge- van de Haarlem-Zandvoort
legd: „ Ook voor den gevestigden spoorwegmaatschappij.
Voor
man van zaken, die kantoor of notaris F. Wertheim werd deze
beursuur verzuimen kan of mag, maatschappij officieel opgericht
zal dan de gelegenheid open- en geregistreerd op 20 november
staan om vrouw en kinderen 1880.
aan zee te hebben en zelf zonder
zijne zaken te verzuimen, de De reclame
ochtend en de avonduren in hun
De afgraving van de duinen
gezelschap kunnen doorbrengen, ja, men zal zelfs met het was nog een hele onderneming
grootste gemak 's morgens voor en daarom werd door de venkantoortijd een zeebad kunnen nootschap Haarlem-Zandvoort
nemen en dan weder stadwaarts spoorwegmaatschappij in de
dagbladen veel reclame gekeeren."
maakt voor de nieuwe verbinEr kwam in de reclame ook ding. In de interviews die door
nog een ander facet naar voren. de heren van de maatschappij
Dat was dat er in Zandvoort zelf werden gegeven, komt duidelijk
weinig afleiding voor de gasten het nieuwe beleid van de badwas. Men moest rekening hou- plaats naar voren. Men stelt zich
den met de regenachtige dagen niet langer in op vaste gasten
en ook daarin werd de trein be- maar men mikt op dagjesmentrokken. In de reclamebrochure sen uit Amsterdam en Haarlem
van Allan wordt er op gewezen en die moeten maken dat Zandwelke gelegenheden men kan be- voort niet achter "kan blijven,
zoeken in en om het station maar mee gaat doen in de race
een spoorweg, werden nog enke- om de gunst van de zongeniele mensen gevraagd om met el- ters.

Overeenkomst met HYSM
Van groot belang was voor de
maatschappij dat er van het begin af aan een uitstekende verhouding was gegroeid met de
HYSM. Er werd gesproken over
gebruik van station HaarlemBolwerk en over gebruik van
materialen. Maar het belangrijkste waren in de gesprekken niet
de zakelijke afspraken maar
vooral een zeer scherp opstellen
van het schema van de reis Amsterdam-Zandvoort. Dat moest
zo mogelijk in veertigivijjenveertig minuten kunnen en als
er dan overgestapt moest worden in Bolwerk had men maar
één minuut tijd. Er werd een
dienstregeling van twaalf reizen
opgesteld. De eerste trein uit
Amsterdam naar Zandvoort vertrok om zes uur, de laatste om
twintig over acht. Vanuit Zandvoort ging de eerste trein naar
Amsterdam om 8 uur en de laatste om 10.20 uur.
De ontsluiting van Zandvoort
is het begin van een bijzondere
bloei van Zandvoort. Het dagtoerisme veroverde de badplaats
en al heel spoedig had de Zandvoortste middenstand, die voor
alles de zorg voor toeristen in
haar vaandel had staan, zich
aangepast aan het nieuwe beleid. En het bleek maar al te
goed, dat de maatschappij met
de ontsluiting een goede bron
van inkomsten had aangeboord
want binnen tien jaar waren de
vrij hoge kosten er uit.
BERTUS VOETS
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Mitsubishi Sapporo
Geweldige reisautomobiel

De Mitsubishi Sapporo kennen u e onderhand zo'n tien laar maar er /i|ii nu
toch wel erg grote \erschillen tussen de
nieuwe Sapporo en het voorgaande type.
Dat was namelijk een sportcoupe met
t\vee portieren en veel keus in uitvoeringen en motoren en dat is met liet huidige
type afgelopen.
Deze nieuwe Sapporo heelt namelijk al
meteen twee portieren meer en rekent
daarmee af met het imago als sportcoupe
en gaat het tijdperk in als een /eer luxe
topmodel van de personenwagens. Hij
wordt uitsluitend gele\erd in t\\ee uitvoeringen. als handgeschakelde \i|fbak
of als automaat met een overdrive.
De eigenlijke introductie van deze nieu\\e Sapporo is op de IAA in Franklurt.
die op tien september /i j n poorten opent
maar de Nederlandse importeur had dit
voor de Nederlandse auto journalisten
wat vervroegd, zodat wij /eer uitgebreid
kennis mochten maken met deze automobiel, voor de Europese première in
Frankfurt.

mooie ronde carrosserie van de Sapporo
maar het is een rare gewaarwording dat
w annecr |e de portieren opent, de raamstijlen totaal ontbreken. Ook is het even
wennen wanneer je het portier van buitenaf dicht doet.

Geen raamstijlen

De /it op de met velours beklede stoelen
is goed te noemen, zeker doordat er vele
verstelmogelijkheden zijn, zodat de
meeste mensen zeer redelijk of goed
kunnen zitten achter het eenspakige

Het eerste dat er uit springt bij deze kennismaking is de opvallend strakke en

stuurwiel. De achterbank is neerklapbaar en daardoor zijn er weinig problemen met het vervoeren van lange dingen
zoals ski's, terwijl de kofferruimte goed
bereikbaar is middels een klep die doorloopt tot de bumper. Er hoeft dus niet
eerst over een drempel getild te worden.

Autonieuws
Door Rem Leppink

ƒ 51.650.- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 821.- tot ƒ 851.- per
jaar.

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

spannen. De standaard aanwezige stuurbekrachtiging is een goed gedoseerde
hulp bij lage snelheden maar gaat bij
hoge snelheden niet vaag aanvoelen.
Deze auto komt het beste tot zijn recht
op lange ritten, dan profiteer je optimaal
van de rust in het interieur door het ontbreken van hinderlijke geluiden, veroorzaakt door de motor of de rijwind. De
remmen zijn rondom uitgevoerd met
schijven en zijn bekrachtigd. Bovendien
is een ABS (anti blokkeer systeem) ook
standaard, mede waardoor er geen cnkele koersverandering optrad na hcrhaaldelijk zwaar geremd te hebben. Uiteraard heb ik het brandstofverbruik niet
kunnen meten maar volgens de ECE
mixnorm moet een verbruik van l op
10,3 goed haalbaar zijn.
Uiteraard vraagt deze schone motor om
Eurosupcr maar middels een simpele ingreep kan ook overgeschakeld worden
op normale loodvrije benzine.

Ik ben namelijk gauw geneigd het portier
bi| de raumstijl vast te pakken en een
duw te geven maar dat levert b i j deze
auto een hoop poetswerk op aan de ra-

men.
De alwerking van het interieur is overdadig luxe met standaard eigenlijk alles
wat ie maar wenst zoals elektrische bcdienbaar zonnedak, clekrisch te bcdienen ramen, automatische klimaatregcling - wat geen airconditioning is - en
/eft's de radio/cassetterecorder is standaard en nog met vier boxen geleverd
ook. Van mij hoeft dat niet want een
radio is toch ook wel erg van een persoonlijke smaak afhankelijk. De twee
buitenspiegels zijn verwarmd en tevens
elektrisch te bedienen, wat de veiligheid
uiteraard ten goede komt.

Prijs Alfa 75 V6 3.0 bf

Geld:

Techniek
Overdwars voorin geplaatste viercilinder lijnmotor.
Cilinderinhoud
2351 cm3. Boring x slag 86,5 x 100
mm. Comprcssievcrhouding 9,5:1.
Max. vermogen 124 pk bij 5000
omw/min. Max. koppel 189 Nm bij
3500 omw/min.
Brandstofsysteem meervoudig clektronisch injectiesysteem (ECI-muIti).
Voorwielaandrijving. Automatische
3-versncllingsbak met ovcrdrive.
Wielophanging voor McPhcrson
vecrsysteem met stabilisatorstang.
Achter torsicaslichaam met stabilisatorstang en schrocfvcrcn. Schijfremmen rondom, diagonaal geschcidcn, vacuüm bekrachtigd, ABS standaard.
Banden 195/60 R 15 86H.
Lengte 466 cm, breedte 169,5 cm,
hoogte 137 cm. Wielbasis 260 cm.
Spoorbreedtc voor 144.5 cm, achter
141,5 cm. Draaicirkel 10,6 meter.
Massa 1280 kg. Max. aanhanggew.
geremd 1200 kg. Inhoud benzinetank
60 liter.

De Alfa Romeo 75 V6 3.0i is met ingang
van september a.s. leverbaar in ons land.
Tot de standaard uitrusting behoort getint glas rondom, sperdifferentieel, centrale deurvcrgrcndeling, hoofdsteunen
achter, elektrisch verstelbare buitenspie-

gel rechts, stuurbekrac
sche ramen voor, lichtmi
'check control.
Wilt u deze fraaie auto
noemen, dan moet u j
BTW op de toonbank Ie

20 Jaar Formule
De Formule Ford viert zijn. twintigste
verjaardag. Formule Ford is de meest
populaire vorm van eenzitter-racing, die
de leerschool geweest is van verschillende Nederlandse talenten, waaronder Jan
Lammerscn Michael Bleekcmolen. Ook
een aantal wereldkampioenen zoals James Hunt en Emerson Fittipaldi zijn in
de Formule'Ford begonnen.
In 1967 startte deze Formule in Brands

Hatch om aan jonge tal<
de kans te bieden zich o|
manier te trainen op eei
baan in de racerij. Inmi(
mulc Ford een goede l
circuits, niet alleen in Ei
in de Verenigde Staten, f
Australië enz. Tussen
werden meer dan 8.000
wagens gebouwd in meer

WAAR ANDERE GARANTIES OPHOUD
GAAT MITSUBISHI NOG 2 JAAR DOOI
Eerste indrukken

Onder de indruk

Mijn eerste rij r indrukken heb ik opgedaan in de automaat, die uitgerust is met
een zogenaamde overdrive. Dat is een
extra versnelling, die er voor zorgt dat bij
hogere snelheden het motortoercntal
wat lager ligt, zodat het brandstofvcrbruik gunstiger is. Dit komt uiteraard
ook ten goede aan het comfort, doordat
de motor dan eveneens minder lawaai
produceert. Deze vcrsnellingsbak schakelde voorbeeldig, zonder klappen en
zelfs bij het intrappen van de kick down
(automatisch terugschakelen) voelde je
geen schok of klap.
De 2.4 liter motor met elektronisch gestuurde brandstof-inspuiting levert 124
pk en is goed voor een topsnelheid van
185 km/h. 190 bij de 5-bak. De acceleratie van O tot 100 km/h van deze 1280
kg wegende Sapporo is 12, l sec. voor de
automaat en 10,3 sec. voor de 5-bak,
hetgeen toch weer aantoont dat een automatische versnellingsbak wat energie
verspilt. Maar ja, het rijdt heerlijk ont-

Ikzelf ben onder de indruk van deze
nieuwe Sapporo maar ook van het feit
dat de importeur deze auto eigenlijk
maar in een uitvoering op de markt
brengt. Natuurlijk zullen geen verkooprecords gebroken worden met deze Sapporo. Dat is ook niet de bedoeling lijkt
mij maar het is toch het produkt dat het
gat tussen de Galant en de Starion perfcct opvult in mijn ogen. De prijzen van
de nieuwe Mitsubishi Sapporo zijn wel al
bekend en bedragen ƒ 49.500.- voor de
handgeschakelde 5-bak versie en voor
de automaat moet nog ƒ 2.150.- meer
neergelegd worden.

Prestaties:
Topsnelheid 185 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h in 12,1 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik volgens ECE norm l
liter Eurosuper op 10,3 km.

A MITSUBISHI

JAAR
GARANTIE
Donsfarm Noord-Holland

* Te koop blauwe 2- en 3ALU-LADDERS
zits bank + 4-pits gasstel. Tel.
Fabrieksprijzen
Gratis
17828.
voor het bijvullen van elk systeem donzen dekbed,
met kortingen tot 50%.
al vanaf ƒ 50. Wordt gehaald en in 1 dag klaar
Woninggids van Zandvoort
Te koop gevraagd garage of
3 jaar garantie.
(eventueel stomen). Inl.: tel." 02510-36500.
stuk grond. Br. o. nr. 798Bijv. 8 mtr vanaf ƒ 259.
75419 bur. v.d. blad.
Bel voor vrijblijvende
* T.k. scanner 2 band 8 kamakelaars o.g.
demonstratie aan huis.
Te koop gietijzeren muurlan- nalen (zonder kristallen), zil- * Voor spoedig of later, tijdeINTERAL LADDERS B.V.
NVM,
taarns met roodkoperen kap- ver front, werkend te horen, lijk of langer t.h. gevr. voor
MAXIlAM
Tel. 02507-12614
Tel.: 072-612262 of
pen; antieke lantaarnpalen. merk Moulin, pr. ƒ160. Tel. alleenst. dame 60+: zomer01711-10016.
Bel HORÉMA te Schagen. 16461.
huisje. Reacties: tel. 17433 of
Tel. 02240-97030.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
* Zo, de zomer zit er weer postbus 139, 2040 AC Zandv.
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
Te koop kinderwagen ƒ 75. bijna op. Nu vlug de telefoon
Voor trouwfoto's
Lijsten op maat *Franke
GARAGE TE HUUR
per week. Corn. Slegersstr.
Brederodestr. 1/4. Tel. pakken om me aan te melden
Burg.
v.
Fenemaplein.
2b, tel. 02507-12070.
17463, na 18 uur.
bij
bij de schaakclub. Tel.
Foto Boomgaard
Tel. 14534.
* Bent u geïnteresseerd in
Foto Boomgaard Te koop Lada, b.j. '85, direct 17272/15721.
het werk van Amnesty Inter- Gevr. uitgebr. Marklin treinGrote, Krocht 26
eig., weg. ziekte, 6500 ZOMERHUIS TE HUUR
Grote Krocht 26 v.km,1eprijs
national en wilt u zelf ook iets baan met toebeh., oud geen
ƒ5950. Tel. 13209. AANGEBODEN: 2 kamertjes,
Tel. 13529
bezwaar. Tel. 02518-51352.
SUCCESVOLLE KLEINE
doen, bel dan vrijblijvend:
Tel. 13529
* Te koop palissander se- keuken, badk. m. bad. All-in
12572.
Gevr.
ZOMERHUIS
v.a.
1
okƒ
650
p.m.
Tel.
14425.
cretaire, hang/legkast, nachtADVERTENTIES VOOR DE
Maatkleding
tober t/m april '88, max. ƒ 400
BIGINNERS CURSUS
kastje, van f 795 voor ƒ 250.
p.m.
Tel.
04243-1875.
•*•
Astrologie
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Tel. 12658.
Veranderwerk
* Tarot kaarten lezen
* Gevraagd dames- en heT.h. gevr. zelfst. woonruimte
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worStart 22 - 23 sept.
Silhouettes
renmodellen voor leerlingvoor jong en werkend stel,
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterInl.: 02507-18100.
kapster
op
kappersdaggrootten.
CORN.SLEGERSSTRAAT 2 (dringend). Tel. 15486.
school.
Tel.
02507-17329.
BRUGSTRAAT
3
TEL. 18599
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Timmerbedrijf
Grote ben.woning, suite, dou- * Gevraagd oude spullen
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Dinsdag
t/m zaterdag geche, 3 slaapk. Vraagpr. voor
rommelmarkt.
Tel.
R.
F. Lammers
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
opend van 10.00 tot 14.00 u.
ƒ70.000. A. H. Wmkler B.V, 12298.
voor al uw timmer- en onderZandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Tel. 023-253580.
* Oppas gevraagd voor
Tel. 023-364168,
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
Glenda Exclusief onze dochter van 3 mnd voor houdswerk.
b.g.g. 023-381378.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
af
en
toe
's
avonds.
Tel.
Bruidskleding
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* T.k. 2 luidspreker boxen, 2
18178.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandweg-weltklang, 25 watt. Per 2
Cocktailkleding
Patiëntenbelangen
Zandvoort.
stuks ƒ 60. Tel. 12314.
Avondkleding
voort
houdt
een
openbare
le• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8. Postbus 264,
* T.k. 3 zeer mooie aquareldenvergadering
op
woens1430 AG Aalsmeer.
v. Woustraat 42
Videotheek 'Dombo'
len van duin en zee. Tel.
dag
9
sept.,
20.30
uur,
in
het
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Corn.Slegersstraat 2B
Amsterdam
Gemeenschapshuis
Louis 02507-13807.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/HalfwegTel. 02507-12070
Davidsstraat 17. Belangstel- * T.k. 5-band equalizer steTel. 020-620731
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelEen fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huis1 film ƒ 51} 7,50 p.d.
lenden zijn welkom.
reo, zilver, merk Phonic, speveens Weekblad, Uithoornse Courant, D» Ronde Vener,
* Goed tehuis gezocht voor
5 films ƒ 25 p.week
lend te horen, met snoertjes. raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
lieve gesteriliseerde poes van
Pr. ƒ65. Tel. 16461.
Verhuur movie-boxen.
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al3 jr oud. Tel. 15739.
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
* T.k. antieke ronde koperen oppas gevraagd.
O-sex (6)
* Heeft u altijd al willen zinPurmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezmsbloembak (druivenrankmo
gen? Kom dan eens langs op
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
tief) ƒ 250. Schoolstr. 2, Zand320.320.05
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
woensdagavond in het Gealle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.61 per millimeter.
voort. Tel. 12507.
50
et.
p.m.
meenschaphuis,
aanv.
8.15
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
*
T.k.
compl.
treinstel,
NLaat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- * Caravan-spiegel ƒ 10; z/w uur. Gem. koor Zamor. Doen. • Reflectanten op adverten- spoor m. trafo, gemonteerd
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- tv ƒ 35; elektrisch kookplaatje * Help de Polen. Stuur eens ties onder nummer gelieven op boardplaat, 122x82, ƒ96, Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
ren verknigbaar.
ƒ30; Keulse pot ƒ75. Tel.een voedselpakket! Geen ervoor te zorgen dat het num- meer uitgebreid ƒ 136. Tel. voorbeeld aangeeft.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening 19155
adres? Dat hebben wij voor u! mer in de Imker-bovenhoek 13781.
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
Inl.: tel. 02907-5235.
op de envelop staat vermeld
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers Cursus Kunstgeschiedenis v. * Het winterprogramma van en dat de brief geadresseerd * T.k. eethoek ƒ 100; ronde
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè beginners en gevorderden, de Ver. Vrouwen van Nu is wordt aan: Centrale Order- tafel ƒ 25; salontafel ƒ 15; hou
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word 16 lessen ƒ150, start okt. bekend! Wordt ook lid en in- afd. Weekmedia, Postbus ten wijnrek ƒ 15; 2 nachtkast
jes met opbouw ƒ 25; Z bijzetMevr. drs L. Beugel. T. 12184.
ƒ 2,50 m rekening gebracht.
formeert eens naar alle mo- 122,1000 AC Amsterdam. Dit tafels rond ƒ 25. Tel. 17320.
voorkomt vertraging in de beU kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- * De literatuurclub gaat gelijkheden bij tel. 14462.
handelmg.
T.k. FIAT RITMO 65 L, bj '80,
nisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor weer van start! Er is nog ruim\e op dinsdagmorgen. Bel
Hillegom-Antiek
bezorgklachten), of zenden aan: .
Rechtstreekse import uit APK tot'88. Vr.pr. ƒ 1750. Tel.
13072, na 18 uur.
Maureen Bais, 13873.
Vijf
toonzalen
gezellige USA: topkwaliteit Naturest
Centrale orderafdeling Weekmedia,
* T.k. gevr. eiken uitschuiftaPostbus 122,
* De
wereldkampioen- meub. in alle stijlen. Veel
waterbedden
1000 AC Amsterdam.
schappen atletiek zijn bijna kleinantiek. Laagste prijzen! Hydr. gestabiliseerd. Geh. fel + 6 stoelen. Tel. 17735, na
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- voorbij Nu kunt u vanaf vol- Leidsestraat 122. Dag. tel. compl. incl. verw. en ledikant, 18 uur.
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- gende week uw eigen loper 02520-20993. Koopavond.
geen ƒ4000, maar slechts * T.k. grenen eet- en salon
laten lopen' Voor info: 17272. * Huisraad te koop wegens ƒ1750. 15 j. fabrieksgarantie. tafel. Bellen na 19 uur: tel.
rokaart.
02507-17749.
Telefoon: 020-227.494;
* Donderdag 10 sept. a.s. vertrek naar bej.huis.
na 18 uur: 023-292693 of T.k. grofbreimachine Brother
start de ZRB met het zwem- Tel. inl.: 17051.
02290-37151.
seizcen, aanv. 19 u. in de * Hulp gevr. v.d. avond,
compl. m. tafel ƒ900; CIAO
Duinpan, Vondellaan te Zvrt. ± 1'/2 uur. Fam. J. Kroet, De RÜCKERT Ruitersport, Cath. brommer ƒ 1000. Tel. 15148.
Diversen
Nwe leden v a. 6 jr. 16358. Ruyterstr. 52, Zandvoort.
v. Renessestraat VRAAGT T.k. kleuren-tv, 6 jr oud, merk
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
INTER VASTGOED zoekt met WOONRUIMTE m. douche en Telefunken, ƒ 375. Tel. 15830.
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
spoed voor haar div. relaties kookgel. v. stagiaire, 18 jr.
dezelfde week op donderdag.
* 13 September starten we
* T.k. mooie eiken kinderFoto Boomgaard weer
gestoff. en/of gemeub. flats, Aanb.: tel. 02507-12885.
met de kmderdienst v d
stoel,
van
ƒ
300
voor
ƒ
75;
f
lesO-sex
(6)
ook voor
huizen en bungalows tot
N.H -kerk 10 u in het jeugd
sewarmer. Tel. 19113.
Naam:
portretfoto's,
ƒ3000 p.m. in Zandvoort en
huis. Kom je ook? Tel 12572
320.322.30
pasfoto's,
omgeving. Tel. 079-422747 of Ik vind het gewoon lekker! T.k. overj. Yamaha CROSSTE HUUR GEVRAAGD dooi
50 et. p.m.
receptiefoto's,
MOTOR, 80 cc, i.z.g.st., mono
022-943501.
Adres:
BROODJE BURGER
65+'ers VRIJ BENEDEN * EHBO-cursus start 17
groepsfoto's aan huis.
shok, 6 bak., vele extra's,
Schoolstraat
4
KAMER
TE
HUUR
HUIS,
ongemeubileerd sept. 20 uur. Aanmelden
Grote Krocht 26
geen defect, ƒ850. Tel.
Tel. 18789
De Witte Zwaan
Telefoon:
Schoolstraat 2, Zandvoort.
Tel 13529.
02507-17087.
Rode Kruis gebouw, NIC.
ZOMER ÉN WINTER
Tel. 12164
GARAGE bij DE SCHELP te Te koop aangeboden: L. XV Beetsl 14, Zandvoort of tel.
* Kleutergym bij OSS v.a. 3 Geopend 11-1 uur 's nachts * T.k. semi-sinker surfboard,
Postcode:
Plaats:
'. koop of te huur gevraagd. VITRINEKAST, laqué, nr 368 17599/17537.
11-3 uur 's nachts 250 lang, merk Hurricane, 3 jr
jaar,
elke donderdag, 4 uur, in Weekend
Inlichtingen: tel. 020-411035.
Tel. 19941 of 020-790933
Dinsdag gesloten
oud, ƒ300. Tel. 14172.
de Pageehal.

CEIVE

M

iedereen leest de krant altijd en overal

5 REGELS

Mitsubishi geeft tot 3 jaar
(of 100.000 km) garantie op alle
nieuwe personenauto's en lichte
bedrijfswagens, geleverd vanaf
september 1986. Dat is uniek. En
geeft de Mitsubishi rijd(st)er - to
een zéér tevreden mens - een h
prettige zekerheid extra.
Want na het gebruikelijke
eerste garantiejaar gaat Mitsubiï
dus nog twee volle jaren door. M
een degelijke garantie op de me
de aandrijving, de versnellingsb
en de elektronika. En dat zijn nu
de delen die bij elke auto het me
te lijden hebben. Wilt u nog een
beter bewijs van gestaalde perfe
Importeur: Hart Nibbrig & Greev
Sassenheim. Tel. 02522 - 66111.

L MITSUBISHI. DE GESTAALDE PER,

Vrouw, middelb. Iftd, woont WORDT U Vfi
33 jr in ZVoort, zkt woonr. Br. STRIJKEN C
o. nr. 798-75427 bur. v.d. blad.
Breng hè
* Wegens allergie: lief baas't Kreuk
je gezocht voor zwarte langhaar cavia. Gratis plus hok
Rjnwasserij
voor 's zomers en hokje voor
Hogeweg iwinter. Tel. 16473.
Tel.
Wegens vertrek te koop gehele inboedel w.o. t.v., Sharp * 55+ komi
met draaitafel; Bauknecht dagmiddag o
koelkast; 4-pits Atag gasstel; Gemeensch'i
Miele droogtrommel, type R. Schaap. ~f<
T368C; Miele wasmachine, WONINGRUIL
type W 756; servies; kleding; 5-kam. eenc
beoekn enz. Te bez. maan- c.v., tuin zuic
'dag 7 sept. van 13.00-20.00 rust. str., Ha
uur. Haltestr. 57. Priet Praat. Gevr.: 3-kai
•*• Wie mist een donkerrode ZVoort, liefst
voor 11 uur: '
damesfiets? Tel. 13391.
* Wij kunnen er niet van af- WONINGRUIL
blijven: ons kunstgrasveld! Zanvoort-Zd,
Hockey ook op dat kunst- met prachtig
gras! In en bij Zandvoort! Gevr. 3-of4-k,
in Nw-Nrd. Te
Wordt lid. Bel secr.: 14441.

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICL

Pour toi

Voorbeeld:
Te k o op b r u t ds i B
*
sa 1 ont a f e
3 8 S •n 0 d
r ie t en s t oe 1 . Te 1.
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKE
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET El
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET '
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTF
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KAh

Zandvoorts Nieuwsblad

Dreamline

Coupon uitknippen en opsturen (frankerc
met vermelding van uw postcode, naar 01
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Stom hè?

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Vliegverkeer ligt stil na bommelding

GELIJK BEKEKEN

SCHIPHOL - Het vliegverkeer van
en naar Schiphol heeft dinsdagavond
een vertragingen opgelopen van circa
anderhalf uur. Een, naar later taleek,
loze bommelding was er de oorzaak
van dat het vliegverkeer voor de eerste
keer m de geschiedenis van de luchthaven totaal werd stilgelegd.

iy's Hairline
•kt met
lerne snufjes

Rond kwart voor zeven werd telefonisch melding gemaakt van een ge
plaatste bom. De aard van de melding
was daarna voor de luchthavenleidmg
reden om het vliegveld te sluiten. Na
een ingrijpend onderzoek moest men
echter constateren dat het om een
'loos alarm' ging, zodat om ongeveer
half negen het sein 'veilig' kon worden
gegeven.
Een woordvoerder van Schiphol was

OORT - De heer A.
Heezius Hairstyling
ictali
je maand zijn kapsaDtno |e Tolweg overgaan in
ƒ 5 ,nden. In vertrouwde
Ifs, want het was zijn
ster Henny Post die
jing aan durfde een eite beginnen.

Mevrouw Post, die zo'n twintig jaar
ervarig heeft, genoot haar opleiding
aan de Kappersvakschool, leerde de
praktijk bij Pierlot in Haarlem en trad
na een paar jaar elders gewerkt te hebben wederom in dienst bij Pierlot. Ze
behaalde het ondernemersdiploma,
waar normaliter twee jaar voor staat in
één jaar en werkte sinds 1980 in de
salon aan de Tolweg 20 waarvan ze zich
thans de eigenares kan noemen. Er
wordt bij Henny's Hairline gewerkt
met het gerenommeerde merk l'Oréal
st werd er grondig ver en om de hoogte te blijven van de
slfs de gehele voorpui ver nieuwste ontwikkelingen gaan Henny
Icnt nkzij echtgenoot Simon en haar assistenten Edith en Mirjam in
peq ler is, kon het allemaal in oktober een paar dagen bij het bedrijf
n vi r geschieden, waarbij de ei- in Uithoorn kennis nemen van de
ddc zich ook niet onbetuigd nieuwste ontwikkelingen. Maar ook de
bet j; zij onder meer de fraaie klanten kunnen zich bij een kop koffie • Henny, Edith en Mirjam in de ruime kapsalon
uro •lijst en gebeitst. In de rui- aan de gezellige ronde leestafel (iedere
Nit '.on staan de vijf behandel- week liggen er nieuwe tijdschriften
/aal uit elkaar, waardoor want Henny heeft een grondige hekel
I9c •i stukje privacy wordt geaan verfomfaaide achterhaalde wachtFo t is begrijpelijk dat in een kamerlectuur) oriënteren over de
"dat ; zaak gewerkt wordt met nieuwe haarmode. Bij de vakbladen bederne snufjes, en die varië- vindt zich bovendien „Elite Jr." met
ly's Hairline van de hygië- een veelheid aan leuke modellen voor
rerpknipkragen tot aan de de jeugd. Bij dames- en herensalon
;n permanent- en verfcom- Henny's Hairline (tel. 12231) kan men
vens over b.v. de kwaliteit zonder afspraak terecht van dinsdag
ZANDVOORT - Ondanks de en daarna op het terras even uitblazen
r, de lengte en de gebruikte tot en met vrijdag van 's morgens 9 tot
•orden ingetoetst waarna 's middags 5 uur en zaterdags van half vele evenementen in de regio, en genieten van de lekkere hapjes en
sduur van de behandeling negen tot 's middags 3. Een aardige ge- is de fancy fair van Het Huis in drankjes. Binnen draaide het Rad van
Opvallend is dat die voor ste is dat tot en met 30 september op de Duinen zaterdag erg druk Avontuur op volle toeren. Ook daar
heerste het beeld van tevreden mensen
eze manier tot de helft is iedere behandeling 10% korting wordt
bezocht. Vele inwoners uit de die met een prijs huiswaarts keerden.
ht.
gegeven.
ongeving kwamen langs om te Muziekkorps Excelsior uit Heemsteverzorgde tijdens de ochtenduren
kijken of er iets van hun gading de
de muzikale omlijsting van het feest;
bij was.
de dames en heren van het korps trok.b
Meubels, kleding, boeken en aller- ken in hun nieuwe uniformen veel aan3Ch|
hande prullaria wisselden van eige- dacht. De prijswinnaars van de raad100
naar. De sfeer op de fancy fair/rommel- spelen hebben inmiddels bericht ontHOL - Ruim 2700 KLM-ers hebben vrijdagmiddag markt was opperbest, mede doordat de vangen en hun prijs al in ontvangst
genomen van hun president-directeur Orlandini. Voor weergoden die dag erg vriendelijk ge- genomen. Het Huis in de Duinen is
waren.
bijzonder tevreden over de opbrengst
shi dere afscheid was hangar 11 de 'Han Luymes' veran- stemd
Bezoekers konden buiten naar har- van de fancy fair, die besteed zal worm
enorme
feestzaal.
Zijn
opvolger
mr.
J.A.
de
Soet
was
let
telust aan de diverse spellen meedoen den aan ontspanningsactiviteiten.

Jazzseizoen gaat van start
bell en de Budapest Ragtime Band.
Session-musici kunnen zich uitleven
op 9 oktober en verder elke eerste vnjdag van de maand, waarbij ook aanko
mende, jonge groepen zich kunnen
presenteren Blues sebsions vinden
plaats op elke eerste zondagmiddag
van de maand
Het HJC lidmaatschap (./ 55,- per jar
en CJP kaarthouder / 40,-) biedt een
aanzienlijk reductie op de toegansprijzen en geeft recht op toezending van
het maandelijkse HJC-bulletm. Informatie tel 023-235082

F

Huis in de Duinen houdt
succesvolle fancy fair

E
R

gisterenmiddag met bereid nadere mlichtingen te verstrekken over mogeIvjke daders en de plaats waar de bom
zou hebben gelegen "Als we dat zouden doen krijgen we onmiddellijk weer
een paar meldingen binnen", aldus de
voorlichter
Het vliegverkeer ondervond de nodige vertraging van de bommelding. Zo
werden negen toestellen aan de grond
gehouden, weken acht vliegtuigen uit
naar Rotterdam, werden twee vluchten geannuleerd en bleven twee vliegentuigen wachten op de luchthaven
van vertrek tot het 'groene licht' werd
gegeven. In totaal werden ongeveer
tweeduizend mensen gedupeerd door
de vertragingen. Voor Schiphol betekent de bommelding een schadepost
van enige duizenden guldens.

Deze week starten wij in alle BOUCHERIE-zaken met ons uitzonderlijke
kwaliteitsvlees tegen te gekke prijzen. Kom profiteren!

M zwaait Orlandini uit

ww

kg.

kg.

otc e sprekers. In zijn toespraak nam hij in vogelvlucht de
>ak sacties, aankopen en andere financiële beslissingen
JU! rtrekkende president-directeur door.
president-directeur wees
i. S. Orlandini, die veertien
5kt|e KLM heeft geleid, 'een
.e organisatie' met ruim
lemers achterlaat. Ook de
:kers haalden zijn grote
naar voren: onderneoorzitter Dirkzwager en
•sma, die namens het perferkers kregen de kans op
Ie manier persoonlijk afr»r>en van hun 'baas'. De
,;,! van de 'Han Luymes'
"d in de zes continenten,
luchtvaartmaatschappij
fdini verbleef eerst in EuX» :d vervolgens Afrika, Azië,
Nftord- en Zuid-Amerika
wereldreis' was voor de
v •zich op de verschillende

;an

continenten bevonden, op een groot
video-scherm te volgen.
Het was opvallend, hoeveel medewerkers de scheidende directeur persoonlijk bleek te kennen. Het KLMmannenkoor, de KLM-harmonie en
de eigen Party Jazz Band zorgden voor
een passende muzikale omlijsting. Een
van de opvallendste geschenken, die
Orlandini van zijn personeel kreeg
aangeboden, was een zeer gelijkend
portret van hemzelf. Het portret is gemaakt door de bekende Amsterdamse
kunstenares Marthe-Róling, die aan-,
wezig was bij de aanbieding van haar
kunstwerk.

i (ook

er :

De nieuwe president-directeur De
Soet heeft sinds 1961 in verschillende
leidinggevende functies bij de KLM
gewerkt. In 1973 is hij benoemd tot
plaatsvervangend directeur.

Er heerste een gezellige drukte op de fancy fair

Als u nog niet gelooft dat
j de beste banketbakkers hebben,
kom dan zelf maar proeven!
Roomboter-amandelstaven en gevulde roomboter-amandelspeculaas.
Elke dag vers uit onze eigen banketbakkerij. Lekkerder is er niet en dat voor
zo'n lage prijs, Kom uzelf deze week maar overtuigen. Proeven is gratis!
Roomboter-amandelstaaf, « , ,
, ,
, .
,
bereid met zuivere
Gevulde roomboter-amandelspeculaas.
amandelspiis.
40 gram.
ca. 250 gram

^
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v Roombroodjes.
l Per stuk 90 c.

'Westfaalse metworst.
Per stuk a 450 gram.
•

i

='

^NÜ
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Wit tijgerbrood. Extra belegen
Gratis gesneden. Goudse kaas,
500 gram 7.25
L 2.50
2.50

iat/HI.WOOlfff

3rote Uoulsfa.r. 1 ô ^ . Ha i-l<
Grot Krocht /. Zandvoort
Houttutn S Hillegom
Binnenweg 31. Heemstede

27 sèftr. ".a.

de t|jd wordtgenomen,
de klant niet i

-—v—^

-i/^y•

Verpakte cake
a 500 gram,
2.35

4-TV-^:

^^^

TEL. 020-562.2485

Vraag vrijblijvend informatie
via de antwoordcoupon of
kom eens naarde showroom
Uweetnietwatuzultzien...

,.

u>W

WEEKMEDIA OP MICROFICHE

Weru levert (alleen via erkende vakbeanjven) een kompleet en
veelzijdig programma met veel mogelijkheden wat betreft
uitvoeringen, maten en kleuren
Weru systemen worden veelvuldig toegepast m zowel
bestaande bouw als nieuwbouw
Binnenkort ook bij u?

^
Fricandeau,
lOOgram
i on
1.90.

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

Bij de hoogstaande kwaliteit van Weru kunststof ramen en deuren hoort óók
perfekte service. Daar zorgt uw Weru-dealer voor. U merkt het al wanneer u de
showroom binnenkomt. Informatie op een rustige, ongedwongen wijze.
Aandacht voor uw specifieke wensen, 'n Keurige, vrijblijvende offerte op maat.
De maat die ü wenst, want Weru kunststof ramen en deuren worden geleverd op
exakt de maten die u en uw huis verlangen. Bij Weru is dat heel gewoon.
U stelt zelf immers toch ook hoge eisen...

•*s.

Gekookte
schouderham,
150 gram
k 1.95

Foto Berlolt

Huzarensalade, (
mh. 1000 gram.
A?R

21 Nü62°

t/m 5/9/1987

Engelse melange.
Chocolade, toffees en caramels.
Inh. 400 gram 6.75

^^m ^MB

NüSÏ5

HEMAB
•'"™'''

-Echt Waar VoorJe Geld-

Ramen+Deuren
Adres:

JAN V.D. VLUGT
GMS& ISOLATIE

Postkode + plaats.

SHOWROOM: KAL VERSTRAA T 5-7 - UMUIDEN

Telefoon:

TEL. 02550-30624 ANTWOORDNUMMER 314
1970 VB UMUIDEN

D WlN
Naam-

Stuurmi] geheel vrijblijvend uitgebreide dokumenlatie over het Weru systeem
,

Deze bon opsturen m een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbedryl

Te koop

Zandvoort
aan Zee
Schoolstraat 2

Voor woon- of
bedrijfspand.

WERK
PUZZLE

.500

ïraSs

3ECE8.,

PUZZlfS

.500,

zoek uit 10 verschillende
afbeeldingen, zoals:
dieren, schepen, kastelen,
landschappen etc.
formaat 35 x 49 cm.

doos 500 stukjes geen 4.B5

de krant helpt
u op weg

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

WITTE BLOEMPOT

rtdije»

geglazuurd aardewerk
"A-keus" stapelbaar

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-5622485

EEND of
CADILLAC?

VOORGEBAKKEN

zoek niet verder
Uw auto goed
verzekerd tegen
voordelige
maandpremie
BEL VRIJBLIJVEND
02507-18505
023-284160

lang houdbaar vanwege
vacuumpak per stuk 200 gr.
GEEN439-MAAR

11/12 cm. geenSrôfl
13/14cm. geen-430
15/16 cm. geen-530
17/18 cm. geen^50

BONDUELLE WORTELTJES
EXTRA FUN

ni

HALF LITERBLIK
GEEN «9

SCHRUFBLOK
gelinJeerd blok
a 100 vel

NIEUW!

2.79
3.79
4.79
5.79

JSHOUT

yoorbehandelmgsspray maakt \
inweek en voorwas overbodig

proefflacon
150 ml.
geen-trW

ENVELOPPEN
norm formaat
met gomrand
pak 100 stuks

veilinggebouw
Worstebroo

4 RagoutbroodJH

GROTE

de witte zwaan
INBOEDELVEILING
vastgesteld op
woensdag
30 september.
Inl.: tel. 12164.

NIEUW! RAGOUT BROODJES
heerlijke ragout in een krokante korsl
BRABANTSE WORSTEBROODJES
een lekker tussendoortje
^~
SAUCIJZENBROODJES
gehakt in een krokant jasje ,
FRANSE CROISSANTS
luchtig en krokant
3,^5

TOFFIFEE -.,, BONTE REUS

GRATIS

SAMMY

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

POWERDOG

kanten
klare

HONDEN MAAUUD
BAAL
5 KILO

PAK 12 STUKS
GEEN4rr9'MAAR

aup HUZARjN'
SALADE

ZWAN VERSC
BOUWMAN

GRATIS

GEPOFTE RUSTWAFELS
licht als ontbijt, ideaal voor tussendoor

TISSUE TOILETPAPIER
PAK
12 ROL

LUXE OPGEMAAKTE

ROOKWORST

g****

PB* STUK 250 GR.
GKN2J&MAAR

met bal die "
rinkelt, ongeveer
20 cm. groot
assorti kleuren /
geen-495 maar!)

GEEN 4-730 MAAR

ZONNATURA

Kunmyn Vi ilhilmiru I ondb
\oord<. K inkLrbi-sInjdint
Sonhulimb IITSHR \imu.rdim
til 020 MIWI Giro 26000,
banknkening 70 70 70 007

DROGISTERIJ

HAPJESPAN

0 24 cm. anti-aanbaklaag

KILO PAK
BUONS

^ cdfamei mei
nougat crème
m chocolade

PAK 4 STOKS

Kon/ng/n Wilhelmma Fonds
voor de Konkerbestnjd/ng

PLUCHE ,
BABY-/«
BEEST ,

4 Croissants

«SlÖfivl Mëfê
KROP
**AS

PSRSTUK8006R.
GEEH&BSMAAR

PERPOND

gram]

OOK NAAR MAAT

Uw huis op dit formaat m
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller want

Je huis
in de krant
brengt-mensen
over de vloer.

VAU I1IN HRflIlf
^^^^

En de makelaar weet van
wanten en kranten
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>E KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
•RLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
[dag 10 september 1987
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Los nummer ƒ 1,-

\voorts eerste burger mag geen nevenfuncties hebben

sollicitanten voor
ibt van burgemeester

[OORT - Er hebben zich tot nu toe veertig kandidaten
voor het ambt van eerste burger van Zandvoort, waaronvrouwen. Dit deelde Commissaris van de Koningin in
lolland De Wit dinsdag mee tijdens de gemeenteraadsring. De nieuwe burgemeester moet volgens de politieke
voor 100% inzetten voor Zandvoort en daarom geen
ncties bekleden.
e opvolging van burgemeeseisen, die op l maart 1988
e voorzien, is er een ruime
het ambt hebben zich na
ellen van de sollicitatietertoe maar liefs veertig kanngemeld. Een groot aantal,
•ijfentwintig, hiervan is lid
'D. Van de overige vijftien
in zijn er vijf lid van het
an de PvdA en vijf van D66.
kandidaten bevinden zich
en.
grote deel van de kandidaaters hebben ervaring in het
an een gemeente; van de
n er 13 momenteel elders
ter en 11 wethouder. Ook
hoge gemeente-ambtenaren
solliciteerd.
gemeenteraad inspraak te
iet benoemen van de nieuwe
ter hebben de politieke paruik gemaakt van het recht
schets te maken van de geuwe eerste burger. Deze prowerd dinsdag namens alle
iartijen aangeboden aan de
ris van de Koningin De Wit.
it dat de te benoemen burge:en bovende partijen staanef denkende en handelende
jn, die een optimale inspanom als samenbindend perpctioneren."
verwacht dat de te benoemeester zich voor 100% kan
oor Zandvoort en daarom
mwelijks nevenfuncties beirgemeester Machielsen is

in zitten de fractievoorzitters van de
vijf politieke partijen. Deze commissie
maakt haar keuze van de kandidaten;
dit lijstje gaat vervolgens naar de Commissaris van de Koningin, die dit
zwaarwegende, maar niet bindende,
advies ter harte neemt. Deze maakt een
voordracht en de Minister van Binnenlandse Zaken gaat tenslotte tot benoelang lid geweest van Provinciale Sta- ming over.
ten). Bovendien acht de raad het noodzakelijk dat de nieuwe burgemeester
beschikt over een ruime bestuurlijke
ervaring. Voorkeur geniet iemand die
formeel bezien niet aan een 'laatste
ambtsperiode' begint.

:• dierenarts Dekker en
ssistente Eugenie was in de
voor de open dag veel werk
om alles er piekfijn uit te
zien. Veel belangstelling
voor de foto-collages die in
eekkamer waren opgehan)oral de serie foto's over een
>atie van een hond waren
listisch dat een vrouwelijke
ouwer bij de aanblik hiernwel werd en met enige
laar buiten moest worden
erd om in de frisse lucht
mgszins op verhaal te kode ro'ntgenfoto's waren erg
k bij de belangstellenden.
erenarts legde omstandig
t er zich zoal in het binnen-

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort heeft twee cadeautjes
gehad van de heer J. Keur die gewoond heeft in Michagan in de
Verenigde Staten van Amerika.
Het betreft een oude sigarendoos,
die aan Matthijs Molenaar op 15
oktober 1803 werd geschonken
door het constitutioneel gezelschap in Haarlem en een exemplaar van de originele uitgave van
de "Aanspraak en Gezangen ter
gelegenheid van de uitdeling enzovoort", geschreven en uitgegeven
door A. Loosjes Pz. in Haarlem.

Roggeveld moet binnen
maand ontruimd zijn
ZANDVOORT - Het Roggeveld moet binnen 30 dagen ontruimd worden en terug gebracht in de oude staat. Dit eisen
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in een brief over de
verplaatsing van caravans van de Zeerep naar het Roggeveld, die
zij gisteren hebben gestuurd aan het college van burgemeester
en wethouder van Zandvoort. De CDA-fractie van de Zandvoortse gemeenteraad heeft de handelwijze van de college dinsdag
scherp veroordeeld in ongewoon felle bewoordingen.
Vorige week vrijdag werd het college
van burgemeester en wethouders door
de Raad van State in het ongelijk gesteld wat betreft de verplaatsing van
het merendeel van de 160 caravans
naar het Roggeveld. Ondanks het feit
dat de verplaatsing onrechtmatig werd
geoordeeld, heeft het college tot zaterdagmiddag nog caravans naar het Roggeveld laten verslepen. Er staan nu nog
slechts 18 caravans op de Zeereep; het
college hoopt dat deze alsnog ondergebracht kunnen worden op het Roggeveld. Enkele caravans zijn verhuist
naar Vogelenzang.

De nieuwe eerste burger moet volgens de raad goed kunnen samenwerken met de wethouders, raadsleden en
ambtenaren en bereid zijn een portefeuille te beheren. Voorts moet hij
open oog en oor hebben voor de wensen en suggesties die vanuit de burgerij
geuit worden. Daarnaast vindt de raad
dat hij de belangen van Zandvoort op
edquate wijze op rijks-, provinciaal en
gewestelijk niveau dient te behartigen.

Negeren
Als reactie op dit onverwachte negeren van een uitspraak van het hoogste
rechtscollege in Nederland heeft de
provincie evenals vorige week krachtig
actie ondernomen om het Roggeveld
weer in de oude staat hersteld te krijgen. Nadat Gedeputeerde Staten vastgesteld hadden dat er geruime tijd na
de uitspraak van staatsraad mr. L. A.
Barendsen-Cleveringa vrijdagmiddag
nog caravans versleept zijn en terrassen en dergelijke zijn aangelegd kwam
de provincie wederom in actie.

"Dit houdt tevens in een actief en representatief optrederrin de (economische) promotie van Zandvoort en het
stimuleren van reëele planne, welke de
woongemeente Zandvoort en de toeristische gemeente Zandvoort ten goede
komen."
In de toelichting op deze profielschets toonde alleen Gemeentenbelangen Zandvoort zich een voorstander
van een vrouw als nieuwe burgemeester. Volgens Commissaris De Wit is er
onder de kandidaten een groot aantal
die aan dit "redelijke" profiel voldoet.
De commissaris houdt zelf een voorselectie van ongeveer tien kandidaten.
Deze voeren dan gesprekken met de
vertrouwenscommissie die dinsdag uit
de gemeenteraad werd benoemd. Hier-

ste van het dier afspeelt. Op de
foto's was dit duidelijk te zien.
Botbreuken, ingeslikte voorwerpen, gezwellen en ongeboren jongen werden duidelijk zichtbaar
voor de bezoekers.
De jeugdige belangstellenden
waren vooral geïnteresseerd in de
twee microscopen die voor deze
gelegenheid stonden opgesteld.
Van een bevriende duivenmelker
waren enkele luizen geleend, die
men met deze attributen in al
hun griezeligheid kon aanschouwen. De dierenarts verschafte
hierbij de nodige tekst en uitleg.
Op de operatietafel lag een levensgrote neppoedel vastgebonden om "onder het mes te gaan".

Het winnende damesteam van de Zandvoortse reddingsbrigade

Damesteam van
reddingsbrigade
wint NK-titel

ADVERTENTIE

Begin het najaar
vrolijk met nieuw

Ook het instrumentarium was
ruimschoots aanwezig; de scalpel,
de klemmen, scharen en andere
gereedschappen die voor een dierenarts onontbeerlijk zijn.
Na de vakkundige uitleg en de
wijze raadgevingen van de arts
vertrokken de belangstellenden
een stuk wijzer, met een tas folders en enkele zakken honden- en
kattenvoer, naar huis.

foto Bram Stynen

ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag werd te Katwijk de
jaarlijkse Bondsstranddag gehouder, jrn daarbij werd een geweïdig succes behaald door het
damesteam van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Dat team
behaalde namelijk de Nederlandse titel.
Door de Koninklijke Nederlandse In het algemeen klassement eindigde

Bond voor het Reden van Drenkelingen (KNBRD) waren de diverse detachementen van de kust en binnenbrigades uitgenodigd om via een proeve
van bekwaamheid, waarin een wedstrijdelement was toegevoegd, hun
kunnen aan een deskundige jury te tonen. Van de vijf deelnemende damesteams wist de Zandvoortse ploeg onder
aanvoering van coach Carla Spaans de
meeste punten in de wacht te slepen.

Keur en Zoon
Paradijsweg 2, Zandvoort
tel. 15602 t/o
Politiebureau

De provincie eist van de gemeente
dat het Roggeveld binnen dertig dagen
wordt ontruimd en in de oude staat
wordt teruggebracht. Indien B&W
hiermee voor morgenmiddag 17 uur
niet mee accoord gaan, stappen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
opnieuw naar de Raad van State om
een uitspraak te vragen om voorlopige
voorzieningen te treffen. Deze houden
onder andere in dat de Raad van State
een alternatief aanwijst voor de op het
Roggeveld aanwezige caravans. Dit betekent in feite dat de Raad van State de
gemeente zal verplichten om het Roggeveld te ontruimen en het terrein in
de oude staat terug te brengen.

ZANDVOOBT - De projectontwikkelingsmaatschappij
Wilma Vastgoed BV betaalt de
helft van de prijsverhoging die
Haarlem heeft berekend voor
de verkoop van het terrein van
de voormalige Clarakliniek
aan Zandvoort.

Nachtclub Cecils
wordt ontruimd
ZANDVOORT - Nachtclub
Cecils moet toch ontruimd
worden. Dit is de uitspraak van
het Amsterdamse Gerechtshof
vorige week vrijdag. Hierbij
waren de Stichting Casinospelen en Planconsult in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak
enige tijd geleden van de Haarlemse rechtbank die bepaalde
dat de Zandvoorter de heer
Nees van de nachtclub Cecils
geen ontruiming aangezegd
kon worden.
De nachtclub moet ontruimd worden in verband met sloop- en nieuwbouwplannen. Volgens Nees was er een
huurovereenkomst van tien jaar met
een optie van vijfjaar, zodat Cecils nog
elf jaar in Bouwes gevestigd kon blijven. Door de Stichting Casinospelen en
Planconsult Vastgoed B.V. werd het
bestaan van een dergelijke huurovereenkomst echter bestreden. Ook de
voormalige eigenaar van het pand, Caransa, verklaarde niet op de hoogte te
zijn van een huurcontract.

my's zijn binnen, zwart en naturel

v.a. 998,ledere avond geopend tot 22.00 uur

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort. tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

f 900.000,- nadat door een uit de school
geklapt raadslid bekend was geworden
dat het terrein niet bestemd zou worden voor sociale woningbouw, maar
voor luxe woningen in de vrije sector.

In verband met de door Haarlem verhoogde koopsom heeft het college van
burgemeester en wethouders opnieuw
onderhandelingen gevoerd met Wilma
Vastgoed BV. Dit heeft geresulteerd in
De gemeente Haarlem verhoogde de een verhoging van de koopsom van
prijs van dit terrein van ƒ 750.000,- naar ƒ 1.400.000,- naar ƒ 1.475.000,-.
De gemeenteraad ging dinsdagavond
accoord met de aan- en verkoop van
het terrein. De winst op de transactie
zal gestort worden m het egalisatie*^
fonds van de gemeente.
Het plan voor de luxe woningen bestaat uit twintig 'twee onder een kap'
woningen en zes vrijstaande woningen.

De directeur van deze stichting
wordt Peter Holm, die als directeur
van de Stichting Nieuwe Accomodatie
Circuit de renovatie van het verouderde circuit voorbereid. Bedrijfsleider
wordt Dirk Buwalda, die als perschef
werkzaam was bij Circuit Zandvoort
B.V. De overige vier werknemers, die
zullen overgaan naar de nieuwe stichting zijn werkzaam bij de administratie en de onderhoudsdienst. In totaal
gaan er voorlopig dus vijf medewerkers over naar de nieuwe Stichting,
waarmee het seizoen 1988 zal worden
voorbereid. Aan vijf van de overige zeven medewerkers is de mogelijk voorgelegd om in januari 1988 opnieuw een
eventuele indiensttreding te willen
overwegen.
In juni van dit jaar werd door de
Arrindissementsrechtbank in Haarlem het failissement van Circuit Zandvoort B. V. uitgesproken. Daarbij werd
bepaald dat de B. V. de exploitatie van
het circuit zou mogen voortzetten tot
het einde van het raceseizoen, 21 september.

DIRKVANDEN BROEK
BAS VAN DER HEYDEN
iDIRKSON en DIGROS

De CDA-fractie in de gemeenteraad
heeft het felst gereageerd op het handelen van het college. In ongewoon felle
bewoordingen veroordeelde de Zandvoortse Christendemocraten dinsdagavond het college. "Het CDA heeft met
afschuw en ontsteltenis kennis genomen van de handelswijze van het college", aldus fractievoorzitter Engwersen. "In de eerste plaats is de verplaatsing geschied met miskenning van het
ten deze noodzakelijke bestuurlijke
overleg. Zowel in de raad als bij de
provincie bestonden grote bezwaren
tegen de verplaatsing naar het Roggeveld.
Vervolg op pag.3

Interpellatie

Wilma Vastgoed betaalt helft
prijsverhoging Clarakliniek

ZANDVOORT - De onlangs op 21 september vijf persoin het leven geroepen Stichting neelsleden over van Circuit
Exploitatie Circuit Park neemt Zandvoort B.V., dat in juni failliet werd verklaard.

ns de open dag bij dierenarts Dekker had de jeugd vooral
'telling voor de microscopen.
Foto Bram stijnen

rijkste punt hierin vragen zij of Gedeputeerde Staten de mogelijkheid hebben om het Roggeveld binnen zeven
dagen te ontruimen als de gemeente
weigert dat zelf te doen.

sportieve strijd vocht dit zestal om de
titel beste ploeg van Nederland. Vooral
in de onderdelen estafette 3 x 150 meter, het redden met behulp van een
reddingslijn, een secuur wt./qe over 75
meter met een pseudo drenkeling en
het redden met behulp van tuigjes bleken de Zandvoortse dames onbetwist
de sterksten, terwijl op de onderdelen
In deze welles-metes zaak stelde inroeien over lange afstand en roeien
dertijd de president van de Haarlemse
over korte afstand de tweede en derde
Inmiddels hebben ook de volksverte- rechtbank de heer Nees m het gelijk.
zij dan ook op de eerste plaats en wer- plaats werd bereikt. Door deze resulta genwoordigers
in zowel de Provinciale Zijn collega van het Amsterdamse Geden daarmee Nederlands kampioen ten werd dan ook de wisselbeker voor Staten als de gemeenteraad
zich met rechtshof stelde daarentegen dat er
1987. Hun mannelijke collega's brach- eenjaar meegenomen naar Zandvoort. de zaak bemoeid. De PvdA Statenleden
geen sprake was van een huurovereenten het er iets minder goed vanaf. Zij
Op zondag was het wederom een T. Kamstra, P. van der Geest en J. van komst, zodat nachtclub Cecils alsnog
behaalden in hun categorie met nog
hebben voor de statenvergadering ontruimd moet worden. De heer Nees
tien andere ploegen, een niet onver- feestelijk gebeuren bij de ZRB. Acht- Ark
tien leden van de ZRB kregen het van 14 september een interpellatie over heeft nog de mogelijkheid om tegen de
dienstelijke zesde plaats.
strandwachtersbrevet
uitgereikt. de kwestie aangevraagd. Als belang- uitspraak incassatie te gaan.
Katwijk viel de eer te beurt haar zus- Voorzitter August van der Meije verADVERTENTIE
terverenigingen uit Castricum, Dor- richtte de uitreiking onder de vermeldrecht, Egmond aan Zee, Monster en ding dat alle achttien deelnemers ook
Zandvoort dit jaar te ontvangen. In een allen geslaagd waren voor dit brevet.
De nieuwste dames en heren lam-

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

Vijf werknemers van circuit
over naar nieuwe stichting
ADVERTENTIE

4.400

CDA spreekt zorg en afschuw uit over handelwijze van college

Oog en oor

ien dag bij dierenarts
*kt veel belangstelling
*TDVOORT - Bij diets Dekker werd er zag druk gebruik ge:t van de mogelij kjm de moderne prakvan de Zandvoortse
*r te bezichtigen. Het
achter de schermen
e veel positieve reac-

Twee cadeautjes
voor gemeente

Editie:30

De gemeente Zandvoort wil de exploitatie van het circuit ook na 21 september garanderen. Hiertoe is de
Stichting Exploitatie Circuit Park opgericht.
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BI LI TH EK

-19 september: voor nog geen vier tientjes per jaar
Vragenadie weet je het!

^Mipfïii

Waterstanden
NAAM:
Datum
HW
LW HW
10 sept
0542 01 18 1805
11 sept
0624 0207 18.44
12 sept
0706 0257 1923
13 sept
0748 0340 2002
14 sept
08.30 04.12 20.43
15 sept
0916 0431 21.35
16 sept
10.10 0503 22.54
17 sept
1235 0606
--.-18 sept
00.52 0823 13.46
Maanstanden dinsdag 15 sept
LK 01 24 uur
Doodtij: 17 sept. 1225 uur
NAP + 45 CM.

LW
1545
14.24
1513
15.54
16.28
1657
1739
1849
20.56

ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
...................
GIRO/BANKNR.:
..............
3
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3.95', PER KWARTAAL • ƒ 1 1 50 PER »
iHALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
'
!
l(voor postabonnees gelden andere tarieven)
>
, 'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling
. In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
j Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
, de abonnementenafdeling 020-562.3066.
!

L
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DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1987

FAMILIEBERICHTEN
Op vrijdag 18 september gaan wij trouwen
Remy Draaijer
en

Yvonne Kerkman
De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 14.00 uur in
het Raadhuis te Zandvoort achter Haltestraat 63.
Toekomstig adres: Keesomstraat 47.

Hoera geboren
woensdag 2 september 1987

ER/C
zoon en broertje van
Gerard, Marijke, Irene, en
Gerard Jr. van Diemen

t
Dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen, maar bedroefd omdat wij hem moeten missen, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve levenspartner, onze vader en grootvader
Frans M. van Deursen
op de leeftijd van 77 jaar.
H. van Wijk
Kinderen en kleinkinderen.
Zandvoort, 9 september 1987
Schoolstraat 2
Correspondentieadres: Postbus 12
2040 AA Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7
te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De Eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 12 september a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de
teraardebestelling zal plaatsvinden op de RK begraafplaats naast de kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontmoetingsruimte achter in de kerk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
ingevolge artikel 9 lid l van de Wet Ambulancevervoer bekend dat door de hierondervermelde
rechtspersoon een vergunning is aangevraagd voor
het verrichten van ambulancevervoer
Naam

Aangevraagde bouwvergunningen

gevestigd Aantal ambjte
lance-auto's

- Carport/schuur
137B87 Zandvoortselaan 341
138B87 Van Lennepweg 2-06
- Dakkapel
- Berging en garage
139B87 Haarlemmerstraat 31
- Uitbreiding
140B87 Haltestraat 65
- Garages
141B87 Burg van Alphenstraat
- Aanbouw achtergevel
142B87 Boul Paulus Loot 99
143B87 Hobbemastraat 17
- Uitbreiding woning
144B87 Reinwardtstraat 9
- Erfafscheiding
145B87 Vmkenstraat 1
- Dakkapel
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag-en vrijdagmorgen van 8 30 tot 12 30 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend, (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten
nodig zijn

BasisgezondheidsAmstel- 5
dienst Amstelveen
land en de Meerlanden
De aanvrager beoogt hiermee overgang te
bewerkstelligen van de vergunning van respectievelijk Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Ouder-Amstel en Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Amstelveen
Gedeputeerde Staten stellen belanghebbenden in
de gelegenheid om voor 24 september van
bezwaren tegen deze aanvraag te doen blijken
aan hun adres, Dreef 3 te Haarlem
Haarlem, 25 augustus 1987
R J de Wit, voorzitter
J van Viegen, griffier

Gevestigd te

Naam

1 Stichting
Medicare
2 Broeders
Wereldwijde
Med Hulpverlening

Aantal
ambulances

Standplaats

Haarlem
de Vries

Haarlem

Badhoevedorp

Badhoevedorp

*Bi

Er is weer
conditietraining

SONNEVELD SPORTING

op:

Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond

Haarlem, 14 juli 1987
Gedeputeerde Staten voornoemd,
F Tielrooy, voorzitter
mr J van Viegen, griffier

i associatie met

Strengen langharige mohair
Katia 4,- per streng

Alle breigarens van
Scheepjes, Neveda, Zareska,
Katia in de
manden 1,50 perboi.

De nieuwe
winterkollektie
is binnen.

van Aquarium tot Zangvogel

Wegens vakantie sluiten wij
van maandag 14 sept. tot
maandag 28 sept.
DIBEVO-LID
Dierengezondheidsconsulent

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
Start per oktober nu ook op
donderdagavond een cursus
conditioning voor huisvrouwen op
hedendaagse muziek,
buikspieroefening, lichaamshouding,
etc. etc.

Bel voor info l 7789 b.g g 12598
Studio adres- Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

Studio 118 - Jazzballet-Studio 118 - Klassii

TEL. 02507-14678 - PASSAGE 37

Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
>

Deze advertentieruimte van 80 mm bre<
hoog kunt u gebruiken om een aankondi
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, verg
welijk, geboorte of andere familiebench
IJ bereikt met deze advertentie 11000
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en l
voor slechts ƒ25,-, prijzen excl. 6% BTV
Voor meer informatie bel Weekmedia
telefoon 02977-28411.

studio 118 - pré ballet vanaf 4 jaar - studio 118 - k

9.30-11.30 uürj_ ir|pm
9.30-11.30 uur] UB

DIERENBESCHERMING

Alle leden en belangstellenden worden gaarne verwad
speciale BIJEENKOMST op VRIJDAG 18 SEPTEMBE
aanvang 20.00 uur, in een zaal van het gemeenschap
ZANDVOORT. Toegang gratis.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Fa.

Uw adres voor
Kerkstraat 12, Zandvoort

ELAST. KOUSEN,
ENKELSTUKKEN

Gasthuisplein 12, Zandvoort

OOK NAAR MAAT -

Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO,

Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Kerkstraat 31 , Zandvoort

WEEKMEDIA^OP
MICROFICHE

Gr. Krocht 17, Zandvoort

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

1

•

Collectanten gevraagd voor de grote jaarlijkse collec
week van 28 september t/m 3 oktober 1987.
Ga eens een straatje om voor het dier: een kleine moe
grote voldoening!

Haltestr. 9, Zandvoort

Pasteurstr. 2, Zandvoort

De heer W. Koedijk van de landelijke organisatie zal ons
delijk maken in woord en beeld.
HOUDT DEZE AVOND VRIJ!

PANTY'S, KNIE- en

Celsiusstraat 192, Zandvoort

INSPECTIEDIENST - ONMISBAAR VOOR DE E

Opgave gaarne bij mevr. v.d. Meer, tel. 02507-17418
Smid tel. 02507-14561
Bij voorbc

Tel. 020-562.2485

V E R E N I G I N G VOOR HET W E L Z I J N DER D

Diaconiehuisstraat 36. Tel. 19345

veilinggebouw

Live music in september!
Deze zaterdag 20.00-03.00 uur
Zuidamerikaans showorkest
in zaal Tropicana,
zingende DJ. boven zaal.
Zondag 16.00-23.00 uur
ons bekende matinee Diner-Dansant
DE MANEGE ZANDVOORT
de gezellige sociëteit voor vrije
ongebonden mensen - corr. kleding vanaf 25 jaar. Tel. 02507-16023.
>. -. J".m[
lUNSlWrtBtïïEiHuü

HALTESTRAAT 7. Tel. 12807
ZANDVOORT

Te bezichtigen donderdag t/m zondag v.a.
11.00 uur Haltestraat
57 (priet praat).

45 min. grondgymnastiek.
Daarna kunt u gebruik
maken van het Turks
stoombad, de Whirlpool en
het zwembad.

uur
uur
uur
uur

i ns'SLVL"m|nuiiiiui ««i M=^

ZANDVOORT

div. antieke
meubelen en ander
huisraad, kleding
etc. etc.

Kosten ƒ 10,- per keer.

en

Dr. H. Neering

Huweli

TE KOOP

Onder professionele begeleiding

" Zandvoorts Nieuwsblad "

H. J. Dirksen

WIJ RUIMEN OP!
Creppi van Katia 6 5 - per 100 gram

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

Dinsdagochtend
Donderdagochtend

provinciaal bestuur
vannoord-holland

Dermatoloog

DAG EN NACHT VERZ

108B87 Kamerlmgh Onnesstraat 6 -Effluentgemaal
110B87 Grote Krocht 12
- Wijziging hoofdentree
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Zandvoort, 10 september 1987

3 Ambulancedienst
3000 BV
Beverwijk
Beverwijk
Gedeputeerde Staten wijzen er op dat ingevolge
artikel 14, eerste lid van de Wet Ambulancevervoer, iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die
daardoor rechtstreeks m zijn belang is getroffen,
binnen 30 dagen na deze bekendmaking in
beroep kan komen bij de Kroon

C. K. H. van der Burg

tel. 02507 - 1 5

Verleende bouwvergunningen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
ingevolge artikel 13, lid 3 van de Wet
Ambulancevervoer bekend dat aan de hieronder
vermelde rechtspersonen een vergunning
Schiphol/Buitenlandvervoer is verleend

DOKTERSBERICHT

dermatologen
spreekuur zonder afspraak:
Kostverlorenstraat 60, 2042 PJ Zandvoort.
Tel. 02507-16022
Dinsdag 17.30-18.30 uur
Woensdag 16.00-18.00 uur
Donderdag 17.30-18.30 uur
Vrijdag na telef. afspraak
Spreekuur volgens afspraak:
Joannes de Deo, Velserstraat 19, Haarlem
Tel. 023-259001
Eisabeth Gasthuis, Boerhaavelaan 21, Haarlem
Tel. 023-339030
Marinehospitaal, Bloemendaalseweg 287, Overveen.
Tel. 023-319230 (toest. 133)

Voor opbaring in uitvaartcentra
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorgin
kennemerland

BEKENDMAKINGEN

1

CENBiBi
iVEET i;TU*LU* [[s*NCtH
t stut m dp knnt
ieders we*k weei

NIEUW IN ZANDVOORT!
Hongaars Restaurant in
„BAR-BISTRO BLACK-JACK"

Gedurende de winter iedere woensdagavond
GRATIS mosselen eten.
Gezelligheid kent geen tijd in

Bar-bistro Black-Jack
Kerkstraat 18
GEOPEND TOT 03.00 UUR 'S NACHTS

Kom naar onze koffie-stand en overtuig uzelf dat de Hema k<
lekkerste is. Donderdag, vrijdag en zaterdag kunt u gratis p
ven. De koffie staat klaar. NU PER 500 GRAM Ir GOEDK

de witte zwaan

INBOEDELVEILING
vastgesteld op
woensdag
30 september.
Inl.: tel. 12164.

UITVAARTCENTRUM'
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~»inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

DIVERSE SPECIALITEITEN
iedere dag geopend van 17.00 tot 2^.00 uur
Tot 02.00 uur 's nachts diverse andere gerechten van de grill o.a..
GAMBA'S, SPARE-RIBS, SATÉ

Gratis koffie proeven bij de Hen

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Hema koffie
Extra aroma, 250 gram 2.70
Dessert koffie, 250 gram 3.50
Cafeïne vrij, 250 gram
3.50

Knip wit
of tarwebrood,
gratis gesneden

NÜ2

Gekookte
Ardennerworst,
150 gram. 1.65

PAKKEN

GOEDKOPER
Extra aroma, 500 gram 5.20^

NÜ (
5\ Tompoucen,

4stuks4- NU
4 STUKS
Chips, naturel of paprika
Zak a 170 gram 1.50

Extra belegen Goudse
kaas,500gram 725

- „_

NÜlï 0

Nu 6?°

P. J. d'HONT

Mueslibroodjes,
zak a 4 stuks 2-

UITVAARTVERZORGER
'Secretaris Bosmanstraat 40'
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

per stuk a 250 gram
260

NU<

NU 2

VOOR

Praliné bonbons.
Puur, melk en witte chocolade
met crèmevulling
Luxe doos a 200 gram
4.75
Aanbiedingen geldig t/m 12 sept 87

NÜ,

HE
-EchtWaarVoor

9IA30
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Stichting Behoud Kostverlorenpark doet beroep op gemeenteraad:

ozichter Jan Fransen:

Er moet nieuw bestemmingsplan
voor Kostverlorenpark komen

jler de miljoenen
urliefhebbers zijn
nig Zandvoorters

ZANDVOORT - De Stich- over het zoveel mogelijk handhaven
het karakter van het gebied en
ting Behoud Kostverloren- van
verbiedt de bouw van prieeltjes, de
park doet een beroep op de ge- aanleg van een parkeerterrein en een
meenteraad van Zandvoort om toegangsweg. Bovendien is het volgens
voorrang te verlenen aan het de Stichting dagcampmgplan is strijd
met het voorbereidingsbesluit dat de
opstellen van een nieuw, con- gemeenteraad
voor het park heeft geserverend
bestemmingsplan nomen en dat nog tot 9 december gelvoor het park. In een vorige dig is.
week uitgebrachte nota wijst
de Stichting er op dat er steeds Gevolgen
weer nieuwe bedreigingen
"Voor natuur en landschap zal het
voor het park opduiken.

/OORT - „De Oranjekom in de duinen van de Amsteraterleiding is de plaats waar in 1851 de elfjarige Willem,
n Oranje, de eerste spade in de grond stak voor de
=n behoeve van de watervoorziening van Amsterdam.
: later, op 12 december 1853, werd het eerste duinwater
rdam geleverd. Sinds die tijd zijn in het bijna 4000
duingebied ruim 40 kilometer kanalen gegraven en
bronnen geboord. Na 1957 veranderde het duingebied
.en door de infiltratie met rivierwater uit de Rijn en de
ig en verdieping van de kanalen in verband met de
vorming. Dankzij al deze werken kan deze duinwaternu 55 miljoen kubieke meter water per jaar aan
im leveren, een hoeveelheid die in de toekomst nog kan
erhoogd tot 80 miljoen kubieke meter per jaar."
staat te lezen in het boekje
i", waarvan de verschijning
zeventig mogelijk werd ger de Natuurbeschermingsvan Zuid-Kennemerland.
:1 wordt er jaarlijks zelfs 81
ibieke meter water gele'Jan Fransen, sedert 1976 in
e Gemeentewaterleidingen
rdam, waarvan het laatste
ünctie van eerste adjunctjhter.

hij als onderhoudsmonteur in dienst
bij de Hoogovens maar de A.T.V. die
daar later werd ingevoerd zag hij niet
zitten. Daarom was de tip van Dick
Luijendijk, ingenieur bij het Amsterdamse Waterleidingbedrijf, dat men
opzichters zocht, uiterst welkom. Hij
solliciteerde, werd aangenomen en als
opvolger van Evert Koper aangesteld
bij het station Leyduin. Zes jaar geleden betrok hij als vrijgezel de dienstwoningbij de ingang aan de Zandvoortselaan, maar echtgenote Dien en drie:ht de Hannie Schaftschool jarige zoon Jan zijn een duidelijk be- • Het is Jan Fransen een raadsel waarom de Zandvoortse bevolking zo weinig
.n „meester" van Ekeren en wijs dat de vrijgezellenstaat inmiddels gebruik maakt van het fraaie duingebied.
Foto Berioit
Holman en Engels, en ging is opgeheven.
naar de Wim Gertenbachterleidingduinen een eldorado. Bij alle ters behoren, evenals tellen. Het resulkon goed leren maar had
ingangen treft men informatie-panelen taat van de waterwild-, reeen- en konijgstelling voor de fazanten Waakzaamheid
aan en de uitgezette wandelingen wor- nentellingen wordt verwerkt in de
school liepen dan voor de
den al naar gelang de afstand aangege- computer ter informatie van de over|j verveelde er zich stierlijk,
De acht groen geüniformeerde op- ven met gele, groene en blauwe paal- heid. De vogeltellingen worden vern het examenjaar weken zichters doen meer dan controleren of tjes. Ook zijn er excursies onder lei- richt door de vogelwerkgroep Haarlem
,r en het was dan ook niet de bezoekers aan de Waterleidingdui- ding van gediplomeerde natuurgidsen, waarmee een goede samenwerking beijk dat hij zes jaar nodig nen wel een kaartje hebben. Hun voor- waarbij de wandelaars niet alleen ha- staat.
t diploma van de 4-jarige naamste taak is er voor te zorgen dat zen en konijnen maar soms ook reeën,
De duinen van de Amsterdamse Waijn bezit te krijgen. Het mid- de kwaliteit en de veiligheid van het damherten en vossen te zien krijgen.
.iploma behaalde hij in een drinkwater gewaarborgd is. Alle Am- Afschieten van vossen is volgens Fran- terleiding worden jaarlijks door mil.n tijd en ook op de politie- sterdamse waterwingebieden worden sen beslist niet nodig. Een vos is een joenen natuurliefhebbers bezocht, van
loemendaal ging alles naar dan ook nauwgezet gecontroleerd op alleseter en m de vorm van konijnen, wie de meesten uit de regio en uit Leivas al in dienst van de ge- afval en kadavers, aldus Fransen. Ver- eenden, meeuwen en kraaien is er vol- den. Zandvoorters zijn ver in de mintie Haarlem toen hem bij der waken zij over de veiligheid van de doende voedsel. Anders staat het met derheid. Een groepje inwoners komt
regelmatig trimmen en momenteel
op CIOS een ongeval over- bezoekers. Er wordt gesurveilleerd per het afschot van reeën.
wordt er ook wel naar bramen gezocht.
rbij zijn neus werd verbrij- fiets of met gemotoriseerd vervoer,
De aanwas van deze dieren is name- De meeste bramenplukkers komen
letekende een operatie en waaronder een ingerichte dienstauto,
n de opleiding. Hij zakte samen met een collega of vergezeld van lijk 100% in een jaar, en de vaste stand echter uit Katwijk en Scheveningen,
inderdeel „Strafvordering" een diensthond. Een belangrijk onder- van 200 reeen in dit duingebied dient waarschijnlijk ook al omdat in deze
n hij er niets voor voelde deel van hun taak is voorts het in het gehandhaafd te blijven. Fransen, die de kustplaatsen de pluk slechts veertien
ior het jaar in zijn gehaal duingebied begeleiden en hulp verle- verplichte jagersopleiding heeft ge- dagen is toegestaan. Het is Jan Frann gaf hij de pijp aan Maar- nen aan bewoners van Nieuw Unicum volgd en gediplomeerd is, beoefent be- sen een raadsel waarom de Zandvoort.nsen vroeg en kreeg eervol die van een rolstoel gebruik maken, roepshalve de beheersjacht, die vol- se bevolking zo weinig gebruik maakt
de politiedienst en werkte 's Winters vereist het stropen verhoog- gens hem heel iets anders is dan de van dit fraaie duingebied. „Een kaartje
plezierjacht. Observeren, inventarise- kost./' 2,- en een jaarkaart maar ƒ 15,-.
paar jaar als assitsent-be- de waakzaamheid.
ren, het zijn allemaal zaken die tot de Daar kan het toch niet aan liggen!"
in het bekende paviljoen
Voor natuurliefhebbers zijn de wa- werkzaamheden van de duinopzichzijn vader. Vervolgens trad
C. E. KRAAN-MEETH

'OORT - Zaterdag en
irganiseert de LionsIdvoort een loop door
met het doel de kin.e SOS Kinderdorpen
.cieel te steunen. De
kinderen van 5 tot 16
•ekt zich in het duinan de Amsterdamse
ingduinen
tussen
t en Noordwijk
jor de vijfde maal dat de
Zandvoort, die zich inzet
doelen, het wandelevenenseert. Bij de voorgaande
de opkomst zeer groot.
orp Byla Kuppe in India,

Wandeltocht voor jeugd

Lions helpen Tibetaanse
kinderen met duinloop
waar de kinderen voor op de loop gaan,
worden ouderloze en verlaten kinderen van Tibetaanse vluchtelingen opgevangen en verzorgd. De Tibetanen
ontvluchtten hun land, toen dat door
Chinese troepen werd bezet. Het buurland India, dat zelf al zo arm is, nam
hen gastvrij op. Maar er is nog steeds
. tekort aan allerlei zaken, zoals huisvesting, kleding, voedsel en dergelijke.

De Lionsclub Zandvoort wil aan de
hulp voor de kinderdorpen een steentje bijdragen met het wandelevenement "Lopen voor kinderen". De bijdrage van de deelnemers, vijf gulden
per persoon, gaat rechtsstreeks naar
de kinderen van Byla Kuppe. Onderweg blijft er van het geld volgens de
Lions niets aan de strijkstok hangen.
De start van de wandeltocht door de

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
ichtlngen omtrent de week- Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
worden verstrekt vla de woensdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
nmers van de huisartsen: uur, politiebureau Hogeweg.
el. 12058, Drenth, tel. 13355,
tel. 12181 en Zwerver, tel. BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCEVER5: Hiervoor de eigen tand- VOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
K: Zandvoortse Apotheek,
TAXI: tel. 12600.
Ider, tel. 13185
'LEGING: Voor informatie
lenstdoende wijkverpleeg!3-313233.
ÜNDIGE: Mevrouw Tine
i, Kochstraat 6A, Zandvoort,
4437, bgg: 023-313233.
5TS: Mevrouw Dekker,
straat 17 te Zandvoort, tel.
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DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op maandag en donderdag van 1.30 tot 3.00 uur
door de heer Frits van Veen of na telefonische afspraak. Tel: 02507-19393
BELBUS:
Omdat de sociaal-culturele activiteiten
in verband met het zomerseizoen tijdelijk gestopt zijn, zal ook de belbus de
komende zomermaanden niet rijden.

Zo ook niet voor de boodschappen-functie.
STORINGSDIENST
tel. 17641. '

GASBEDRIJF:

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.

KERKDIENSTEN
Weekend 12/13 september

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmedeHERVORMDE KERK, Kerkplein:
straat 37 te Haarlem.
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen Dinsdag van 19.30-21.25 idem. InlichKindernevendienst en crèche
tingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. 023-244553.
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Ds. L.J. Boeyinga,
radiodienst
Kindernevendienst en crèche
BURGERLIJKE STAND
NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Zondag: Ds. A. van Lunteren, Zeist
ROOMSKATHOL1EKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakowvcel. F. Meijer

Voor de 40 kilometer, vanaf 16 jaar,
tussen 9 en 9.30 uur. Voor de 30 kilometer, vanaf 14 jaar, tussen 9 en 10
uur. Voor de 20 kilometer, vanaf 11
jaar, tussen 9 en 13 uur. Voor de 10
kilometer, vanaf 7 jaar, tussen 9 en 14
uur. Voor de 5 kilometer, vanaf 5 jaar,
tussen 9 en 15 uur.
Het is niet nodig dat men zich officieel aanmeldt. Deelnemers kunnen
gewoon naar de start komen en beginnen. Wel moet men opletten dat de
starttijden niet overschreden worden;
dit om niet de kans te lopen opgepikt
te worden door de bestuurders van een
rondrijdende jeep, die alert een oogje
in het zeil houden.

I'erlodc:
l - 7 september 1987

Ondertrouwd:
Jongbloed, Christiaan Cornelis Mario
en Barlag, Marie Louise. Alblas, Jan
Adrianus en Koning, Arme Marijke.
Goossens, Petrus Cornelis en BroenKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, land, Maria Dolphina Johanna.
Haarlem
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Gehuwd:
Rienstra, Laurentius Lambertus en De
Overduin
Wolff, Elizabeth. Van den Berg, Alber19.00 uur: Zendingsdienst
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bid-, tus Teunis en Hansen, Carla Margaretha. Bötcher, Louise en Lensen, Magstond
dalena Christina.
NED.CHRISTELUKE
GEMEEN- Geboren:
Chantal, dochter van Berends, WilSCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samen- helm Martinus Johann en Koper, Linkomst op maandag 15.00 uur, tel: 14878 da.

voornemen van Erica B. V. verregaande gevolgen hebben", aldus de Stichting. "Van het mooie natuurgebied,
waarvan nu honderden Zandvoorters
gebruik maken om er te wandelen, zal
niets overblijven, het park bestaat
voor tachtig procent uit dichtbegroeide bossages en struwelen en het is onmogelijk om hier 335 bruikbare kampeerplaatsen voor daggebruik in aan
te leggen, zonder ngoreus de bijl te
hanteren. Het is te verwachten dat de
1300 gebruikers van de dagcamping
hun perceel naar eigen inzicht willen
inrichten, waarbij zonder twijfel veel
bomen en struiken zullen verdwijnen.
Een afzichtelijke verzameling van
hekken, hagen en windschermen zul-

Mazen
"Eigenaar De Raad komt steeds met
nieuwe plannen voor het Kostverlorenpark Keer op keer probeert hij de
mazen in de voorschriften van het
huidige bestemmingsplan te vinden,
teneinde het gebied te gelde te maken,
zoals met golfbaanplannen, dagcampingplannen enzovoort."
Stichting Behoud Kostverlorenpark is van mening dat het huidige,
uit 1968 stammende bestemmingsplan
het terrein onvoldoende bescherming
biedt. Zij dringt daarom al sinds 197.8
aan op een nieuw, conserverend bestemmingsplan. "Het zou goed zijn als
het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan ter visie zou liggen voordat hét
zogenaamde voorbereidmgsbesluit óp
9 december afloopt", aldus secretaris
Jaap Kolpa van de Stichting.
•

Dagcamping
"Zonder deze beslissing af te wachten is de projectontwikkelings-maatschappij Erica B.V. namens eigenaar
De Raad gekomen met een volgend
plan voor het Kostverlorenpark: de
aanleg van een dagcamping", aldus de
stichting. Volgens een brief van Erica
B.V. van 10 juni aan de gemeente
Zandvoort. zou het Kostverlorenpark
opgedeeld gaan worden in 335 zogenaamde 'recreatiepercelen', die dan
aan particulieren zouden worden verhuurd. Tevens zou er in het park 135
zogenaamde 'prieeltjes' moeten verschijnen, een parkeerterrein van 250
plaatsen en een vijf meter brede toegangsweg. Ook diverse recreatieve
voorzieningen maken deel uit van dit
plan. Kortom, het Kostverloren Park
zou volgens de Stichting veranderen
in een complete dagcamping.
De Stichting Behoud Kostverlorenpark noemt dit nieuwe plan ronduit
rampzalig. Zij wijst het voor honderd
procent af. Het dagcampingplan is
volgens de Stichting in strijd met het
huidige bestemmingsplan. Dit spreekt

Roggeveld
Vervolg van pag. l
Deze bezwaren werden door de
raad verwoord in een motie terwijl van
de zijde van de provincie de bezwaren
werden vastgelegd bij de vaststelling
van het streekplan."

Zorg en afschuw
"In de tweede plaats heeft het college
willens en wetens vertegenwoordigers
van raad en provincie onjuist voorgelicht. In de laatste commissievergadering is op een CDA-vraag over een eventuele spoedige verplaatsing van de caravans ontkennend gereageerd. De
CDA-fractie betreurt het dat de omgangsvormen, die tussen de overheden

Druk afscheid van dominee Brinkman:

'EKENDDIENSTEN
2/13 september
ENPRAKTIJK
NIEUW
1. 19507.
ergen
ENPRAKTIJK G.J.J. Mol /
dekoper:
enstdoende
arts:
tel

duinen vind plaats aan de Zandvoortselaan tegenover Nieuw Unicum. De
starttijden zijn de volgende.

"Een conserverend bestemmingsplan is de beste garantie voor het behoud van dit markante gebied", zegt
Jaap Kolpa, de secretaris van de
Stichting. Parkeigenaar J. H. de Raad
kwam in december 1986 met het voornemen om van het Kostverlorenpark
een golfterrein te maken. Ook tennisbanen, vakantiewoningen en horecavoorzieningen maakten deel uit van
dit plan. In april van dit jaar besloot
het college van burgemeester en wéthouders echter de gevraagde bouw- en
aanlegvergunningen te weigeren. J.
H. de Raad ging tegen deze beslissing
in beroep. In de gemeenteraadsvergadering van eind september zal hierover een beslissing worden genomen.

len verschijnen, vuilnis zal worden
achtergelaten en vegetatie zal worden
vertrapt Een regelrechte ramp voor
het gebied, dat men nu kan beschoqwen als het bestbegroeide duin van
Zandvoorts bebouwde kom en waar
bovendien 217 plantensoorten en 34
broedvogels voorkomen, waaronder
vele zeldzame "

Het Kostverlorenpark kan met een nieuw bestemmingsplan beter
beschermd worden.
"Het CDA zal naar aanleiding hierin acht genomen behoren te worden,
van contact opnemen met Gedeputeerniet zijn nageleefd."
de Staten, de Raad van State en verte"Met grote zorg en vooral afschuw genwoordigers van regering en parleheeft de CDA-fractie moeten constate- ment. De in Nederland bestaande
ren dat B&W in eerste instantie geen rechtsregels mogen niet op een zo'n
gevolg heeft gegeven aan de uitgespro- flagrante wijze geschonden worden.
ken en opgelegde voorziening van de Voorts zal het CDA onderzoeken of en
Raad van State. Onderwijl ging de ver- zo ja in hoeverre de leden van het collehuizing gewoon door."
ge persoonlijk en privé aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor de inmid"Het CDA vraagt zich af of het colle- dels onrechtmatig geoordeelde handelge zich wel bewust is van de staatkun- wijze. In ieder geval distantieert het
dige, bestuurlijke en administratief- CDA zich volledig van de handelswijze
-rechterlijke verhoudingen die binnen van het college en wenst hiervoor geen
ons land bestaan. Met volstrekte nega- enkele verantwoordelijkheid te dratie van het 'recht' in ons land heeft men gen".
de beslissing van de Raad van State
De felle kritiek werd enigszins ge'aan de laars gelapt'. Dat de hoogste deeld door Gemeentebelangen Zandrechter in Nederland gesproken had, is voort. Daarentegen vond de WD, bij
de collegeleden klaarblijkelijk ont- monde van de heer Methorst, dat de
gaan."
handelwijze het college siert en B&W
een compliment verdient. D66 en de
PvdA willen met hun oordeel wachten
tot het college de kans heeft gekregen
verantwoording af te leggen. Dit gebeurt vanavond in een commissievergadering van Publieke Werken.

'Hij was er voor jong en oud'

Aanvankelijk wilde het CDA ook nog
een motie indienen, maar op verzoek
van de burgemeester werd dit uitgesteld tot volledige openheid van zaken
is gegeven.

BRIEVENBUS
De afgelopen zomermaanden heeft
de Stichting leefbaar Zandvoort in het
centrum van ons dorp een schrijven
verspreid en daarin weer eens uiteengezet wat onze doelstellingen zijn. Alsook een verzoek ons financieel te steunen. Hieraan is door velen gehoor gegeven. Omdat niet iedereen met naam en
adres bij ons bekend is, willen wij allen
langs deze weg nog hartelijk dank zeggen.
Tevens willen U nogmaals vragen,
indien U klachten heeft over gebeurtenissen in het centrum, contact op te
nemen met de Stichting Leefbaar
Zandvoort, per adres Paula Koper,
Swaluwstraat 3, tel. 16168 of LoesJentinu, Gasthuisplein 2, tel. 17179. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om
U te attenderen op een bijeenkomst In
het jeugdgebouw van de Hervormde
Kerk, 's avonds, 26 oktober aanstaande.
Foto Berlott Namens de Stichting Leefbaar ZandHet echtpaar Brinkman nam afscheid van veel Zandvoorters.
vport
Paula Koper - voorzitter
ZANDVOORT - „Ik vind het ook persoonlijk." Cock Luik, ondanks Brinkman voor ieder van hen een perLoes Jentinu - secretaresse
verhuizing naar Nieuw Vennep soonlijk woord had.
jammer dat hij weggaat. Mar- haar
steeds de volijverige secretaresse
tien is zó!" De opgeheven duim nog
van de Rekreadecommissie, betreurt
Na afloop werd de scheidende pastor
waarmee één der aanwezigen het vertrek van Dr. Brinkman. Ook Nel namens de Lokale Raad van Kerken VERENIGINGSNIEUWS
in de Calvijnzaal na afloop van de Waard-de Waal vindt het een verlies toegesproken door Ds. van Leeuwen
Rekreade. „Het gezin leefde die herinneringen ophaalde aan hun
de kerkdienst zijn woorden voor
enorm mee en de kinderen waren trou- gezamenlijke activiteiten in Zandkracht bijzette liet aan duide- we
kijkers bij de poppenkast. Het voort. In geestige bewoordingen melijkheid niets te wensen over. wandkleed dat we op de laatste Santek- moreerde de hervormde predikant verHij was niet de enige die het raampie hebben geweven is meegegaan volgens hoe iedereen op de hoogte was
naar De Bilt." Koster Kamperman: van het weekschema van Martien
De Zandvoortse carnavalsverehivertrek van Dr. Brinkman be- „Hoe
we het vinden? Erg jammer na- Brinkman. „Op donderdag ging je in ging De Schuimkoppen houdt zatertreurt.
tuurhjk. Ook als buren hadden we een bad en daarna had je toch zulke frisse dagavond om acht uur een algemene
De zojuist afgetreden scriba van de goed contact."
ideeën."
ledenvergadering in Hotel Esplanade.
gereformeerde kerk, mevrouw HoekeTijdens deze vergadering moet een
Het mogen dan slechts vier jaren zijn
De voorzitter van de kerkeraad, de nieuwe secreataris en een nieuwe penma, met de jongste Brinkmantelg op de
arm: „Hij was een pastor voor jong en dat Dr. Brinkman m Zandvoort heeft heer Ingwersen, herkende in het arti- mngmeester gekozen worden. Tevens
oud. Ondanks dat hij verschrikkelijk gestaan, het is duidelijk dat hij hier kel „Uit de pastorie" in het laatste zal er een nieuwe vice voorzitter voorknap is spreekt hij begrijpelijke taal. Ik heel erg geliefd is. Dat bleek zaterdag- nummer van Kerk aan de Kust duide- gesteld worden. Ook zal op deze vergazal trouwens het hele gezin missen." avond tijdens een afscheidsbijeen- lijk de visie van de scheidende predi- dering de trekking van de zomerloterij
Het duinopzichtersechtpaar Kooij: komst in de Calvijnzaal waar hem een kant. „U had een goed luisterend oor," zijn.
„De dominee heeft een open oog voor fraai schilderij, een zeegezicht van de aldus de praeses, die tot slot zijn dank
de natuur en we vinden het jammer dat Zandvoortse kunstenaar Jaap Bou- uitte „voor het vele dat u ons als bagahij weggaat. Bij ons laat hij een lege huijs, werd aangeboden. Het bleek ook ge hebt meegegeven". De dienst, waaruit de stampvolle kerk de ochtend aan organist André Hoekema en fluiplaats achter."
daarop. Dr. Brinkman had zijn preek tiste Pauhne Hoogvorst muzikale me„We moeten hem niet verheerlij- gebaseerd op Jesaja 55 :1-13 en Mat- dewerking verleenden, werd besloten
ken," vindt scriba De Hoop. „De nieu- theus 20 :1-16, maar eerst vertelde hij met een korte reactie van Dr. BrinkDe Zandvoortse afdeling van de Kowe predikant moet straks een eerlijke de kinderen een eigentijdse gelijkenis man. Daarna was er in de Calvijnzaal ninklijke Noord- en Zuid Hollandse
kans krijgen, maar zeker is dat Dr. van een beduimeld spoorboekje en een gelegenheid om het echtpaar Brink- Redding Maatschappij gaat zaterdag
Brinkman de gave heeft jong en oud gloednieuwe bijbel. Tijdens de dienst man ten afscheid de hand te drukken. voor een oefening naar Scheveningen.
voor zich te winnen." De heer Kiewiet, vond de bevestiging plaats van drie
De bemanning van de Dr. Ir. S. L.
oud-schoolhoofd en voormalig kerke- nieuwe ambtsdragers en het afscheid Dat daar een druk gebruik van werd Louwes en de Wipperploeg vertrekken
raadslid: „Ik zal hem heel erg missen, van zes aftredenden, waarbij Dr. gemaakt behoeft geen betoog.
om 7 uur bij het boothuis.

Schuimkoppen
vergaderen

Reddingsbrigade
op oefening
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vraagt

Katoenen herenslips, uni of
gedessmeerd Mt 4-7
Singlets.wit.IM 5 7

Jumperwol, m 8 kleuren.
100% wol. Bol a 100 gram.

575

VOOR

NU

5.-

Ongevormde panties, 30
den. in 4 kleuren Mt. 36/40
en 40/44. 1.90 _

Baby- en kmdermaillots,
acryl/polyamide. 1x1 rib.
mt. 62-158. In 10 kleuren.
V.a.3.25__

NU 50 CENT
GOEDKOPER

NU 3VOOR D?

Uni baddoeken, 50x100 cm.
100% katoen. In 11 kleuren.
8.75

Geruite theedoeken,
100% katoen, m
M
5 kleuren. 4.75 NU ft?
Bijpassende uni keukendoeken. 4.75

buffetbei
m/v

Pantybroekje met verstevigd
voorpand en opgeknipte
pijpjes. In wit, skin of ivoor.
Mt. 40-48.12.75 , _ _ _

Uni en bedrukte gordijnstoffen, 100% katoen. In div.
kleuren en dessins. Bedrukt,
120 cm breed. Uni, 150 cm
breed. 14.75
. .

Du plex behang, wit. Rol a
17 mtr. 13.75
^ . _

NülO?S

NÜllï 5

NU 11?5

evt. alleen \
en

schoonm
Soll. 02507Kerkstraat '

Katoenen jongensondergoed,
1x1 rib. In wit, blauw of grijs
Mt. 104-176. T shirt 6.-en
6.50 Smglet 5.- en 5 50
Slip 4.75 en 5 25 _ _

Glazen bol met kunststof
witte rand. Max. 60 Watt.

NUlOC 750
GOEDKOPER

NU

Katoenen damesslips m div.
dessins en kleuren. Mt.
34-48. Pak a 3 stuks va. 7-

Nul?5
GOEDKOPER

Echt lederen
zemen m div. maten. \
6.75 en 9.75
ï1 GOEDKOPER
13.75 en 16.75
T GOEDKOPER

1
2 19.75
3T GOEDKOPER

Vinyl behang, afwasbaar en
afstnpbaar. 8!/2 mtr. per rol,
50 of 53 cm breed 16.75
en 18.75

GOEDKOPER

Silikonenkit voor binnen en
buiten. In div. kleuren. Met
afsluitdop voor hergebruik.
Inh. 310 ml. 10.75.
Voegvulleracrylaatkit .

5 75

--

NU Ir

Afvalzakken, 20 stuks per
pak. Incl. afsluitstnps.
3 50

NU 2C7c
VOORD.

Closetbril m wit, beige of
grijs. 32.75

Nagellak of lipstick m
dezelfde tint Keuze uit 30
modieuze kleuren. 3.75 p/st.

/»9c
VOOR D.

WEEKMEDIA OP
TEL. 020-J

HEMA

GOEDKOPER

Hoefa
uruimü
gelde
kranten

-Echt WaarVoorJe Geld-

Aanbiedingen geldig t m!2se[)t 87

PERSCOMBINATIE N.V.
et Advertentiebedrijfvan Perscombinatie N. V., uitgeefster van Het Parool,
Trouw, de Volkskrant en Weekmedia (de nieuws-en huis-aan-huisbladen
groep), is belast met alle activiteiten op de advertentiemarkt.
De afdeling „Speciale Markten" is belast met alle verkoopactiviteiten op de
advertentiemarkt ten behoeve van de bijlage(n) en speciale rubrieken en uitgaven van
de bovengenoemde titels.
Binnen deze afdeling, bestaande uit 11 medewerk(st)ers bestaat een vacature voor
een

ZONNIGE DRANKJES, ZUINIG GEPRIJ!

Parttime (gemiddeld 18 uur per week)

TELEFONISCH
ADVERTENTIEVERKOPER (M/V)
Het takenpakket omvat hoofdzakelijk de telefonische acquisitie ten behoeve van
een aantal vaste rubrieken en speciale bijlagen voor alle titels van Perscombinatie N. V.,
zowel bij vaste relaties als prospects.
De werkweek bedraagt gemiddeld 18 uur.
Afhankelijk van uw ervaring bedraagt het aanvangssalaris ƒ 2.303,- of
ƒ 2.497,-bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
De juiste kandida(a)t(e) beschikt over:
enige praktische verkoopervaring, bij voorkeur in de branche;
een afgeronde MEAO-opleiding (of daarmee vergelijkbaar)
de bereidheid vakgerichte cursussen te volgen;
een goede telefoonstem en goede contactuele eigenschappen;
leeftijd vanaf 23 jaar.
Nadere informatie over deze funktie kunt u inwinnen bij de verkoopmanager, de
heer C. van 't Zelfde, tel. 020-562.2254.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan mevrouw G. Zantinge,
personeelsfunctionaris, Wibautstraat 148, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding
van GZ/87.23.
De sollicitatietermijn sluit op l 9 september 1987.

IOPP1
KETTLER 'CLASSIC'
Het ideale instrument om je spieren te trainen,
je body fit te houden en je figuur te verbeteren.
Kompleet geleverd met butterfly, aanbouwtoren,
been- en bicepstrainer, dus verrassend veel
mogelijkheden omschreven in het trainingsschema.
Stabiel stalen frame in moderne kleuren.
Tweedelig gepolsterd en verstelbaar ligvlak.
Kompleet* t 798,r"Eksklusief halter en gewichten.

ZEGWAARD

TEACHERS
SCOTCH WHISKY

BACARDI
RUM 0.7 LTR

WATERSPORT
Spaame 48 - Haarlem - 023-321534

Door de dynamische groei van ons
schildersbedrijf en glashandel
Het Sarphatihuis. Een huis midden in Amsterdam voor oudere mensen, die het thuis niet meer
kunnen redden. Geen gewoon verpleeghuis. Want de sfeer en de gemoedelijkheid van de buurt
blijven ook binnen de muren van het Sarphatihuis helemaal overeind. We kunnen zelfs rustig
stellen, dat de sfeer uitstekend is. Op 1 december a.s. starten wij met de opleiding tot
ziekenverzorgende. Wij zoeken daarvoor

ADM. MEDEWERKER

Leerling ziekenverzorgende
Geen makkelijke baan: mensen helpen bij het wassen, eten, aankleden. Medicijnen toedienen en
temperaturen. En daarbij de mensen zélf voorop stellen. Met aandacht, vriendelijkheid, geduld.
Geen wonder dat de opleiding voor die baan een kleine 30 maanden(!) duurt
De eerste 30 weken krijg je uitsluitend theorie, daarna begin je te werken, met tien leer-onderbrekingen van telkens een week.
Wat vragen we van je?
Inzet vooral, en betrokkenheid bij wat je doet Daarnaast dien je minstens 16 jaar en acht
maanden te zijn met tenminste een LBO-diploma (3 vakken op C-nivo, 4 op B-nivo). Of één van
deze opleidingen: MAVO, HAVO, KMBO, INTAS, Verzorgingsassistente, BVB-1. Geen diploma,
maar ouder dan vijfentwintig? Dan is dispensatie mogelijk.

Roetersstraat 2,
1018 WC Amsterdam,
tel.: 020 - 263115.
Het Dr. Sarphatihuis m Amsterdam is een
gecombineerd verpleeghuis met
312 bewoners, waarvan 140 lichamelijk
zieken en 172 psychogeriatrische patiënten.
Er zijn 370 medewerkers.

Geboden wordt:
zeer verantwoordelijk werk met
grote mate van zelfstandigheid,
met de. daarvoor.passende _
•"beloning.

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2-6, Postbus 57, Zandvoort
Tel. 02507-15602

NIEUW UNICUM te Zandvoort

Hoe kom je meer te weten?
Vul de bon m, en stuur 'm op. Als je aan de opleidingsvoorwaarden voldoet, krijg je een
informatiepakket en een sollicitatieformulier. Bovendien nodigen we je uit voor een kennismakmgsgesprek. Dan vertellen we je meer...

VERPLEEGHUIS DR. SARPHATIHUIS

die zorg zal dragen voor
computer input o.a.
boekhouding, typevaardigheid,
paniekbestendig, ruime
administratieve ervaring, goede
kontaktuele eigenschappen,
leiding kunnen geven.

Voor verdere informatie kunt u vragen naar
mevr. Keur.

Wat hebben we te bieden?
Wij bieden je een zware, maar bevredigende, gezellige baan. Werken met en tussen mensen.
Verder: een zakgeldregeling tijdens de theoretische opleiding, daarna een redelijk leerling-salaris.
En na je diploma een vaste aanstelling in gemeentedienst met een prima salaris.
En voor de toekomst: een waardevol diploma, zeker als je weet dat er in Nederland steeds meer
oudere, hulpbehoevende mensen zullen komen. Een diploma bovendien, waarmee je verder kunt
studeren.

BON

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortimen

zoeken wij ter ondersteuning
van onze directie een

is een leef- en wooncentrum voor ± 200 lichamelijk gehandicapte mensen.
Wij zoeken voor de huishouding enkele gemotiveerde
ZN1

Ik heb inzet te bieden. En ik wil werken met
voldoening.
Naam:
. LM.
Adres:
.
Postcode:
Woonplaats:
Genoten Opleiding:
Zonder postzegel opsturen naar: Dr. Sarphatihuis,
Antwoordnummer 10596,1000 RA Amsterdam.

OPROEP MEDEWERKERS M/V
die op afroep beschikbaar willen zijn voor
schoonmaakwerkzaamheden.
De werkzaamheden worden zowel individueel
als in teamverband uitgevoerd.
De werktijden worden in overleg vastgesteld.
De salariëring is op uurbasis en bedraagt max.
ƒ13,78 bruto per uur.
Voor informatie kunt U bellen met Carla Beek
tel. 02507-61123. Uw soll. kunt U richten aan
de afdeling Personeelszaken t.a.v. Anja Zijderveld, Postbus 263, 2040 AG Zandvoort.

Wij bezorgen
eventueel ook thuis
Kerkstraat 12a. 2042 JE 't
Tel. 02507/12532

Dan Detmsen bu

LAATSTE KANS VOOR ONZE LEZERS

SPECIALE DAGTOCHTEN NAAR
„DE VECHTSTREEK" MET LUXE SALONBO
AMSTERDAM - Wegens enorm
succes organiseert Entius Boot
Party Service uit Nibbixwoud in
samenwerking met dit blad nog
twee speciale dagtochten naar
„de Vechtstreek" en wel op de
zaterdagen 12 en 19 september
a.s. Op beide zaterdagen vertrekt de luxe salonboot, het ms.
Dr. Ir. F. Q. den Hollander om
10.30 uur vanaf steiger 7 aan de
De Ruyterkade te Amsterdam
(direkt achter het Centraal Station)
en
vaart
via
het oostelijk havengebied, het
WEEKMEDIA Amstergeeft u méér! dam-Rijnkanaal en
de rivier de Vecht naar Breukelen. Hier wordt gekeerd en weer
teruggevaren naar Amsterdam.
Onderweg wordt bovendien aan-

gemeerd bij kaasboerderij ,,De
Willigen" nabij Vreeland voor een
kort bezoek.

REDUKTIE-E
Tegen inlevering
deze reduktiebon
bon pet persoon) l

Om 17.30 uur is de salonboot
weer terug bij steiger 7. Uiteraard
zijn aan boord diverse spijzen en
dranken verkrijgbaar.
Reserveren is wel gewenst: 020262466 (kantoor: steiger 7,
A'dam) of 02297-1324/2545 (Hotel Entius/Entius Boot Party Service).
De prijs voor volwassenen bedraagt ƒ30,00 en voor kinderen
t/m 9 jaar: ƒ 17,50.
Lezers van deze krant genieten
echter een korting per persoon
van: ƒ7,50 tegen inlevering van
de reduktiebon (één bon per persoon).

i
,
l
i
|
|
|

Wij wensen u in ieder geval een
bijzonder plezierige boottocht!

'
l

ƒ7,50
korting op de f

(Normale pnj
p p. ƒ 30,- volwass
ƒ17,50 kinden
t/m 9 jaar)
voor de

SPECIALE DAGT
NAAR DE
VECHTSTREE
op zaterdag
(10.30-17.30 uur)
19 september

Deze reduktiebc
geldig t/m 19 sept
'87 en is niet
verzilveren.
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zegevieren

Zaterdag-teams
vlot van start

-heren hebben nog
n ingespeeld team

lif

ORT - In de tweede
-wedstrijd
kwam
ree -dames team goed
.ag en na een spancht werd Concordia
met miniem verschil
9-8. De Zandvoortse
een nog naar het juis•n verloren van Alkt 17-22. Aanvallend
al redelijk goed, alsdigend moet er nog
laafd worden, doch
ins Loenen verwacht
begin van de zaalompetitie het team er
ames kwamen tegen Conzaam op toeren en daarel een achterstand opgelois in die openingsfase geen
van Concordia profiteerde
oorsprong nam. Met het
in de eerste helft ging het
bij ZVM en nog voor de
ansluiting tot stand gekode tweede helft stapte de
defensie beter uit waaritandsschutsters van Conkans meer hadden. Met
Isloten ZVM-defensie werd

steeds meer vat gekregen op de strijd
en met nog vijf minuten te gaan was de
stand in evenwicht, 8-8. Concordia
kreeg toen de kans de wedstrijd te beslissen, maar de toegekende strafworp
werd door doelvrouw Anja Hendriks
gestopt. ZVM kreeg balbezit en dat
werd vlak voor het einde goed uitgebuit en met een fraaie score werd de
eindstand op een verdiende 9-8 overwinning bepaald.
„Het was een leuke en spannende
partij handbal," vond trainster Janna
Pennings. „Ik ben erg tevreden met de
overwinning. Na de grote achterstand
werd er beter verdedigd en met grote
inzet gewerkt en kwamen we goed terug. Vaak gaan de koppies dan hangen
maar nu vochten de dames uitstekend
terug en wonnen we verdiend."

partij en sloten af met een 10-10 stand.
Voordat die 10-10 tot stand kwam
opende ZVM eerste de score waarna
Alkmaar steeds op voorsprong kwam.
De Zandvoorters waren aanvallend uitstekend op dreef en scoorden fraaie
doelpunten. Vooral Hans Moll was
trefzeker en scoorde negen maal, waarvan zeven maal vanaf de strafworpstip.
Verdedigend liep het nog niet vlekkeloos bij de badgasten en daar dient
hard aan gewerkt te worden.
In de tweede helft scoorde ZVM opnieuw het eerst en kwam op een 11-10
voorsprong. Alkmaar was echter een
betere eenheid en liet zich niet verrassen. De ZVM defensie kreeg het steeds
moeilijker en moest tenslotte zwichten
voor de Alkmaarders die uitliepen naar
een 17-22 overwinning.

Doelpunten ZVM: Elly von Stein 4,
„We zijn nog steeds met de opbouw
Nicole Berkhout 3, Riny Cappel l, Si- bezig," stelde coach Hans Loenen na
grid de Boer 1.
afloop. „De aanvallen worden goed opgezet, alleen verdedigend moet het nog
groeien. De mentaliteit is aanwezig en
Heren
de sfeer is ook erg goed. Het kan nog
een paar wedstrijden duren maar tegen
Ook na de tweede nederlaag is coach het begin van het zaalhandbal gaat het
Hans Loenen met van zijn stuk te bren- zeker draaien. Daar ben ik van overgen en verwacht dat ZVM bij het begin tuigd."
van de zaalhandbalcompetitie een ingespeeld team is. Dat is vooral uit de
Doelpunten ZVM: Hans Moll 9, Joost
eerste helft te concluderen. Toen bo- Berkhout 3, Willem Pijper 2, Richard
den de Zandvoortse heren uitstekend Vos l, Jan Drayer l, Birk Berkhout 1.

Zandvoortmeeuwen
lijdt ruim verlies

lEM - Degraderen
jerde klasse en dan in
competitiewedstrijd
ferslagen worden door
ts er geenszins sprake
Etel bij ZandvoortDe Zandvoorters,
iet al te beste oefenpe|den, hoopten natuurgoede start in deze Zandvoortmeeuwen kreeg allengs wat
lar het kwam er totaal greep op de strijd en schiep zich enige
maar de goede Haarlemse
in DIO won dik ver- kansjes
doelman had daar geen moeite mee.
poewel enigszins gelet ruime cijfers.
Een enorm misverstand in de 40ste
lindvoortmeeuwen niet erg
Ivee
minuten werd al tegen
n
erstand aan gekeken. RocI maakte hands binnen het
febied en
Marsbergen
|f elf meter raak schieten.

minuut in de Zandvoortse defensie en
DIO profiteerde door 2-0 te scoren. Eén
minuut voor het rustsignaal wederom
een misser in de Meeuwendefensie en
dat betekende 3-0.
Ondanks dat Zandvoortmeeuwen

geen hoogstaand voetbal speelde werd
in de tweede helft hard gewerkt en DIO
moest terug in de verdediging. In de
tiende minuut scoorde Mario van
Meelen tegen (3-1) en de strijd leek
weer open te zijn. Chris Jongbloed
kwam daarna vrij voor het doel maar
werd teruggefloten door de scheidsrechter die de voordeelregel niet had
toegepast. De vrije trap leverde Zandvoortmeeuwen niets op. DIO loerde op
de counter en dat bracht wel enige kansen doch vooralsnog geen doelpunten.

istzwemsters geven
schitterende show
)ORT - Zondagochtend
-veel te genieten van de
isters van de Zandrem & Poloclub de ZeeIn zwembad de Duinde meisjes en één jon|ima show ten beste met
men uitvoeringen. Een
wedstrijd die overigens
bede demonstratie was
|n zien wat al die kunstinmiddels hebben ppran al die trainingen.

Ditte Valk als jonge soliste deed het
prima want een prachtige vierde plaats
was haar beloning. Amta de Boer en
Carola van Bergen zagen er schitterend uit, droegen zelfs handschoenen
die zij met gracieuze gebaren bij hun
kant-stukje afdeden. Het grote geheim
heette hun vertolking in het water
waarbij een soort spookachtige muziek als achtergrond diende voor hun
verrichtingen in het water. Sabina
Blom werd Miss Hawaii met een soloopvoering op lekker exotisch klinkende Hawaiiaanse muziek en was weer
een groot contrast met „trappel" een
muziekstuk waarop Sylvia Mettt dertien uitvoeringen wer- pittig
en Saskia Wester in duet door het
ihiek verbaal begeleid door tes
iggever „Langs de lijn" Al- water „schoten".
es die ook met veel plezier
Al met al uitvoeringen die zeker de
Iry" aan het publiek voor- moeite
waren om nader bekeken en
1 jury die, toch wel onwen- beoordeeld te worden op bruikbaarIbegin de uitvoeringen met heid voor wedstrijd- of shownummers.
lesten waarderen. Wethou- De jury met de dames Holstein, de
rtzaken Jan Termes reikte Jong, Beuks, Noordijk en de Goede had
ie prijzen uit.
zeker geen makkelijke taak. Ook het
Iers, die zich met de voorbe- publiek was ingeschakeld om punten
ian deze onderlinge wed- te geven voor de vele uitvoeringen. De
yelijks (mogen) bemoeien, publieksprijs, een lekkere taart, werd
eer weer verbaasd door de gewonnen door twee jonge dames, het
ij creativiteit van hun pupil- duet Arlet Sandbergen en Ingrid Duifok niet zo vreemd, dat hier venvoorden.
nummers zo goed worden
De uitslagen: 1. ploeg Anouk Noor9 zij later door de trainsters
j worden tot een wedstrijd- dervliet, Vanessa Noordervliet, Petra
Holst, Jo\nne en Marjolijn v.d. Meer
Jnmer.
102.70 pnt., 2. Duet Arlet Sandberzeker ook voor de winna- gen/Ingrid Duivenvoorden 95.70, 3.
deze onderlinge kunst- Solo Vanessa Noordervliet 94.60, 4.
rijd, de zusjes Anouk en Solo Ditte Valk 94.20, 5. Solo Saskia
'Ordervliet, Joanne en Mar- Wester 89.10, G Solo Resi Abbenes
|er Meer met Petra Holst die 88.10, 7. Solo Sabina Blom 87.30, 8.
:voering „Cabaret" de hoog- Duet Marjolijn v.d Meer/Nike Hannering van de jury ontving, man 87.10. 9. ploeg Ingrid en Marcel
dat met veel verve en durf Kraaijenoord, Sandra Paap, Vivian
in vervoering bracht. Het Croes 86.60,10. Solo Carola van Bergen
'lette Sandbergen en Ingrid 84.60, 11. Solo Linda Paap 84.10, 12.
[reien scoorden met hun Duet Anita de Boer/Carola van Bergen
,oed gezwommen duet met 83.50, 13. Duet Sylvia Mettes/Saskia
vondsten in de interpretatie Wester 81.20.
;ede plaats. De derde plaats
'liste Vanessa Noordervliet,
pviel door haar goede baddaarbij het „hoog-uit-heten", een kunst die voor
isters altijd extra punten

ZANDVOORT - De zaterdagteams van TZB en Zandvoort meeuwen maakten een goede
start. TZB, uitkomend in de
derde klasse HVB, knokte zich
in de partij tegen ADO'20 naar
een knappe 3-2 overwinning.
Zandvoortmeeuwen bood DCO
sterk tegenspel en eindigde op
een 1-1 gelijkspel.

ZVM-aanvaller worstelt zich door de defensie van Alkmaar en scoort zeer fraai.

De badgasten gooiden alles op de aanval en dat werd vijf minuten voor het
einde afgestraft. Met twee snel uitgevoerde aanvallen bracht DIO de eindstand op 5-1.
Voor de Zandvoorters is het te hopen
dat deze nederlaag niet doorwerkt en
dat aanstaande zondag tegen Bloemendaal revanche genomen kan worden.
En daar hoopt ook begeleider Henk
Kinneging op. „Het was een erg trieste
start en het zal best moeilijk worden.
We hebben best een behoorlijke ploeg
maar het komt er niet uit. De beuk
moet erin en dan hoop ik, en verwacht
ik ook, dat het lukt. We hebben een
groot aantal selectiespelers zien verdwijnen en dan duurt het even voor dat
je een ingespeeld team hebt. We moeten het hoofd met laten hangen en als
het even gaat draaien dan komen we
zeker goed mee", aldus een wel teleurgestelde maar toch optimistische
Henk Kinneging.

Z75 op valreep naar winst
ZANDVOORT - Nadat Zandvoort '75 vorige week in het bekerduel tegen hoofdklasser
Blauw Wit met 5-2 het onderspit moest delven, begonnen de
Zandvoorters de competitie
uitstekend. SMS werd in eigen
huis met 1-2 verslagen.
Blauw Wit heeft toch veel moeten
geven om Zandvoort '75 de baas te blijven. In de eerste helft had Zandvoort
'75 te veel ontzag voor de tegenpartij en
daarvoor werd de rekening gepresenteerd: een 0-3 achterstand. Kort na de
rust werd het zelfs 0-4 en toen begon
Zandvoort '75 ineens te draaien. Door

Zandvoorter wordt derde
in strijd om Zilveren Vlieg
ZANDVOORT - De Zandvoorter Misha Dirks is zaterdag derde geworden in de strijd
om de Zilveren Vlieg. De deelnemende twintig vliegeraars,
VOETBAL
Zondag:
Zandvoortmeeuwen-Bloe- minder dan vorig jaar, waren
mendaal 14.30 uur terrein Vondellaan. allemaal kwalitatief goed.
De jury, onder leiding van Hans
Hedden met Erna Meyer en Jan van
Zaterdag: Zandvoort'75-SVB 15.00 uur Hinschoten, kwam ogen en benen te
kort om in het gestelde uur, dat de
terrein bmnencircuit.
vliegers op één plaats in de lucht geDSOV-TZB zat. 14.30 uur te Nieuw parkeerd stonden, hun keuze te maken. Na de verplichte vliegtijd van een
Vennep.
uur was het voor de jury duidelijk en
konden de vliegers weer dalen.
HANDBAL
Zondag: Quick-ZVM dames 13.00 uur
De winnaar van de achtste Zilveren
te Zwaagdijk
Vlieg 1987 werd voor de tweede keer
Pieter Takens uit Overveen; in 1978
BASKETBAL
won hij als 16-jarige deze wedstrijd ook
Zaterdag: 19.15 uur Lions dames-DSS al eens. Tweede werd de Nieuwendam3, Pellikaanhal
mer Jaap Hemelrijk die deze klassie20.30 uur Lions heren-TYBB 2, Pelli- ker in vroegere jaren al drie keer gekaanhal.
wonnen had. Derde werd de Zandvoorter Misha Dirks met een groen doos
ZAALVOETBAL
vlieger. De winnaar kreeg een 'zilveVrijdagavond in de Pellikaanhal: 19.00 ren vlieg' en de nummers twee en drie
uur Zandvoort '75 dames-HBC; 19.45 een Fly Away medaille.
uur Zandvoort Noord-Hoofddorp;
20.40 uur Zandvoort Noord 4-Concordia 4: 21.25 uur Zandvoortmeeuwen 5- Stabiel
Zandvoort Noord 6; 22.10 uur ZandOm half drie 's middags begon het
voortmeeuwen 6-Kalmthout 2.
grotere werk, stabiel vliegeren om het
Nederlands kampioenschap. Henk
Maandagavond Pellikaanhal: 20.45 uur Meyer, de nieuwe voorzitter van de
Zandvoort Noord 2-Sekura 2; 21.40 uur jury, moest met zijn collega's de 12
Cecils 2-VVB 2; 22.20 uur Zandvoort- deelnemende vliegers in de gaten nouden.
meeuwen 4-Zwanenburg '84 2.
De felle zuid-zuidoostelijke wind
Dinsdagavond in de Pellikaanhal: 19.00 met en snelheid van zeven knopen beuur Zandvoort Noord A jun.-Kalmt- gon de finalisten flink parten te spehout, 19.45 uur Zandvoort Noord 3- len. De winst ging dit jaar naar de
DVS '85 2; 20.30 uur Zandvoort Noord kleinere vliegers. Eerste werd Jan Kei2-HD/Lansner B.; 21.15 uur Zandvoort zer uit Baarn, tweede werd de kersver'75-Hoofddorp 4; 22.00 uur Zandvoort- se Zilveren Vlieg winnaar Pieter Tameeuwen 6-Zwanenburg '84 3.
kens en derde was de Haarlemse nieu-

wehng Ed de la Rie. Jeugdkampioene
werd de vierjarige Aafke van de Water.
Zaterdag werd er ook een begin gemaakt met de vliegervierdaagse. Er
kunnen nog steeds vliegerliefhebbers
aan meedoen. Zij hebben de keus uit
zeven verschillende zaterdagen; mlichtingen, tel. 14618.

doelpunten van Henry Marcelle en
Philip van de Heuvel kwamen de Zandvoorters tot 2-4 terug en kansen waren
er genoeg om het Blauw Wit nog lastiger te maken. Helaas werden die gemist en in de slotfase wist Blauw Wit
de winst definitief veilig te stellen door
raak te schieten, 2-5.

Het be°m van de tweede helft gal
eerst eenzelfde beeld te zien Het eerste
schot van de Zandvoorters ging net
naast en de volgende inzet van de SMS
spits op de paal Xa tien minuten opende Zandvoort '75 de score, via Dennis
Keuning die van verre prachtig in-,
schoot, 0-1

Competitie

SMS v. as aangeslagen maar Zand-;
voort '75 kon niet doordrukken Rob'
Gansner kogelde net naast en Dennis'
Keunmg zag zijn inzet gestopt SMS'
herstelde zich enigszins en trok ten!
aanval In het zestien-metergcbied onr •
stond een schermutseling waarbij de.
scheulsi echter een onregelmatigheid
constateerde en SMS een strafschop
toekende Wiebe Beekelaar werd kans
loos door Van Rijn gepasseerd, 1-1.
In het slotkwartier probeerden beide
teams de winst te pakken en de spannmg was te snijden De Zandvoorters
knokten zich naar voren en Rob Gansnor verkreeg balbezit. Vlak voor de zestien-meterlijn werd hij neergelegd en
de toegekende vrije trap zou de beslissing brengen. Er waren nog twee minu
ten te gaan en Henry Marcelle draaide
de bal perfect over de muur het doel in,
hetgeen 1-2 betekende

Belangrijker was het duel van zaterdag jongstleden. In Nieuw Vennep
stond het eerste competitieduel te
wachten en wel tegen het sterke SMS
dat vorig seizoen beslag legde op de
tweede plaats. Het werd een enerveren
de en aantrekkelijke partij voetbal
waarbij Zandvoort '75 verdiend aan het
langste eind trok.
In de beginfase stelde Henry MarcelIe direct van afstand de SMS doelman
op de proef doch die was attent Aan de
andere kant kopte de SMS spits de bal
rakelings naast het doel. Over en weer
kregen de voorwaartsen mogehjkheden , doch de doelmannen bleven overeind Beide teams voerden de aanvallen snel en goed uit waardoor het voor
het. publiek een aantrekkelijke partij
werd. De Zandvoortse doelman Wiebe
Beekelaar redde enige malen perfect
doch Zandvoort '75 het zich aanvallend
ook niet onbetuigd en schoten van Rob
Gansner, Ronald Braamzeel en Henry
Marcelle miste het doel maar net.

Voor SMS was de tijd te kort om nog
iets terug te doen en met deze zege gaat
Zandvoort '75 prima van start Aan
staande zaterdag komt debutant SVB
op bezoek, aanvang 15 00 uur.

TZB-VVH 14.30 uur terrein Kennemerweg.

TZB sof tbal
besluit seizoen
ZANDVOORT - Het eerste softbalseizoen bij TZB is een groot succe:
geworden. De vier teams, twee heren
en twee dames, hebben in het eerste
jaar redelijk gepresteerd Tegen het
einde van het seizoen was al een verbetering van het spelpeil duidelijk merkbaar.
Aanstaande zaterdag wordt ter afsluiting van het eerste succesvolle
toernooi, waarin ook een tweetal toernooien werd georganiseerd, een zogenaamd mixed-toernooi gehouden
waaraan door iedereen, zowel jong als
oud, die belangstelling heeft voor softbal kan worden deelgenomen.
Op deze kennismakingsdag kan men
zich tevens aanmelden voor het ko
mende softbalseizoen, waarin bij vol
doende aanmelding ook de jeugd van
harte welkom is. Zowel jongens als
meisjes vanaf acht jaar kunnen al soft
bal of peanutbal spelen bij TZB. Zater
dag op het Kennemersportpark wordt
vanaf 10 uur gespeeld. Wie de dag niet
kan bezoeken, maar toch meer wil weten kan ook bellen met Han van Soest,
telefoon 19713, Fnts Vleeshouwers
18087 of Henk Franken 15029.

US

ZPSV gaat eerste
kampioenschap
karate houden

en Marcel Kraaijenoord, Vi'•n Sandra Paap werden met
snummers Insavimar be:'(i.60 pnt. Soliste Carola van
•ikelde haar broer Daniël in
.instzwemnummer. Terwijl
o zwom paradeerde Daniël
ruiterkostuum aan de rand
inbad. Een prima combinaiaar solo heette Paardenum-

ZANDVOORT - De Zandvoort se Politie Sport Vereniging organiseert in het kader van haar 50jarig bestaan de eerste Politie Karatekampioenschappen. Deze vinden plaats volgende week woensdag in de sporthal Pellikaan en de
aanvang is om 13.00 uur.
Aan dit grootse evenement zullen politiemensen uit het gehele
land deelnemen, die elkaar bestrijden in de karate sport, m de
diverse stijlen. Verwacht wordt
dat ongeveer veertig deelnemers
op de mat zullen verschijnen
waaronder twee Zandvoortse
deelnemers. Ruud Luttik en Cor
van Dam gaan proberen voor eigen publiek hoog te scoren. De
toegang is gratis.

van Saskia Wester was
Pet intensieve trainen terug
l alles werd bijna even mooi
|erd. Als er nu ook nog af en
juke glimlach naar het pu- dan scoort zij (nu een vijf;
veel hoger. .
j lief gezwommen duetje van
fan de Meer en Nike Hanne[de nog niet zo hoog, maar
p wat zien van hun bedoelin..Together" startte Linda
• pauze een zeer secuur geI solo waarvoor ze misschien
n hogere puntenwaardering
•n krijgen. Op muziek van
f de Groot acteerde Resi Ab' verdienstelijk.

TZB en ADO"20 maakten er een open
en aantrekkelijke partij voettaai van
door zeer aanvallend te spelen. Dat leverde beid e teams kansen op, doch beide keepers waren op dreef Na twintig
minuten scoorde Mikc Klein de eerste
treffer voor de Zandvoorters en kort
voor de pauze bracht ADO de stand in
evenwicht In de tweede helft opnieuw
een boeiend gevecht met grote inzet
van TZB en ADO Door een vergissing
m de TZB defensie nam ADO een 1-2
voorsprong doch dat weerhield de
Zandvoorters niet om daarna sterk aan
te dringen Ton van der Mooi zorgde
voor de gelijkmaker en er volgde een
uiterst spannende slotfase
Ook een aantrekkelijke wedstrijd
werd de partij tussen Zandvoortmeeuwen en het zeer geroutineerde DCO. De
Zandvoorters namen in de eerste helft
het heft stevig in handen en zette DCO
met de rug tegen de muur Het enorme
offensief leverde slechts één doelpunt
op, van Martin Visser, en dat hadden er
eigenlijk meer moeten zijn. Nu bleef
DCO in de wedstrijd en draaide de za
ken m de tweede helft geheel om. Nu
moest Zandvoortmeeuwen teiug en
gooide DCO alles op de aanval. Het
overwicht van de Haarlemmers werd
beloond met een doelpunt waardoor de
einduitslag, terecht 1-1 werd

Cor van Dam en Ruud Luttik van ZPSV in actie.

Het sportieve spektakel komt
tot stand in samenwerking met
Peter Koopmans van de Afafa en
het belooft een enerverende karatemiddag te worden.

• De Formule Ford 1600 race is zondag het hoogtepunt.

Gratis racefestival op circuit
ZANDVOORT - Zondag wordt
een spannende dag op het circuit
van Zandvoort. Die dag organiseert de Nederlandse Autorensport Vereniging de achtste en
laatste ronde van het Nederlands
autorensport
kampioenschap
1987.
Liefst acht races omvatten het programma waarvan de eerste wedstrijd
's middags om half een van start gaat
Daarvoor is er echter al een programma dat om tien uur begint met metrace gebonden onderwerpen. Door de
sponsors Marlboro en Ford wordt liet
publiek uitgenodigd om gratis de piste
te bezoeken. Daarvoor dient men wel
een gratis kaartje (normale waarde
/ 15,-) bi] een van hun verkooppunten
af te halen. Vanuit de duinen en vanaf
de tribunes kijken dan tienduizenden
naar de spannende autoraces Om m
de keuken van het circuit te kijken, hot
rennerskwartier, is echter wel een toogangspnjs verschuldigd. Maar dat is
dan ook best de moeite waard, zo kan
men eens een praatje maken met de
coureurs en de racebolides van dichtbij bekijken. Hoogtepunt op zondag 13
september is ongetwijfeld de race voor
liet Europees kampioenschap Formule Ford 1GOO Jonge gretige coureurs
beginnen in deze klasse aan hun autosportcarnere. Velen hebben aspiraties
om ooit nog eens Formule 1-coureur te
worden, voor een enkeling is dat echter
maar weggelegd Wel is het zo, dat alle
Formule l-rijders ooit m de Formule
Ford 1GOO zijn begonnen Deze ranke
open-racebohdes garanderen close racen. Een ander hoogtepunt is zonder
meer de ronde om de Toyota Cup.
Maar liefst veertig identieke Toyota
Starlets strijden telkens weer deur aan
deur en bumper aan bumper Dat daarbij wel eens een deukje valt zal u niet
verwonderen. Deze klasse is een garantie voor spektakel. Daarnaast zijn er
nog wedstrijden met produktietoerwagens, supertoerwagens, Formule Ford

2000, Sports 2000. Squadni Bianca's en
Ascona's Speciaal uit Engeland vooi
dit festival komt een groep Ford Fles
ta-njders die dan op Zandvoort hun
kampioeiibchapsi onde rijden.

Fraai debuut
ZANDVOORT - Het nieuwe zanlvoetbalteam Trefpunt
maakte een zeer goed debuut
in de tweede klasse. HD Lansser was niet opgewassen tegen
het sterke Zandvoortse team
en verloor met 9-2.

In het begin was HD Lanser de wat
betere ploeg en nam het initiatief, hetgeen al snel een tretfer op het scorebord deed brengen. 0-1 Trefpunt raak
te steeds beter op elkaar ingespeeld eh
al snel was de achterstand weggewerkt
en m een voorsprong omgezet. Ronalci
Braamzeel scoorde 1-1 en de absolute
uitblinker Mark van Dam zorgde voc'i
'J-1 Het was duidelijk dat het umbitieuze Trefpuntteam meer techniek in huis
had. Mark van Dam bracht ThomarSchulte en Han-y Baars in stelling er
dat betekende 4-1.
Na de doelwisseling ging Trefpunt
uitstekend door en tut een strafscho)
voerde Mark van Dam de stand op naai
5-1. Prachtige een-twee combinaties
volgden en Ronald Braamzeel en WL'
deroni Mark van Dam zorgden voor 7
1. De goedspelende Van der Han
maakte toen het enige foutje en Hl
Lanser kon wat terugdoen en het werv
7-2. Het laatste woord was echter wee;'
voor de Zandvoorters die op de valreer
nog tweemaal scoorden. Harry Baaife
en Ronald Braamzeel bepaalden dL
einduitslag op 9 '2. waarmedi'
Tu-fpur.
een duidelijk viMteka.u f jo af gat''
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Ik vont wat ik zocht op te Grote Krocht
ZÜ

draagt
nog geen
b"l

Enorme sortering
groene en bloeiende
planten

BEACH AND
BODY SHOP

Maar
al jaren,
contactienzen

Ook voor uw
winterkleding.
Grote
sortering
lingerie en
kousen
Slipjes
v.a. 9,95

Bij elk kompliment: "u draagt nog
geen bril, mevrouw" beaamt ze dat.
Zij weet méér. Zij draagt contactlenzen. Zij is zeer tevreden over de
uitstekende begeleiding van onze
contactlensspecialist.
Zandvoorts Kontaktlens Centrum

Grote Krocht 25, tel. 14404
VRIJDAG EN ZATERDAG
héél kilo

grote GRAPE fruits
5 voor

vol vitamine grote KIWI'S
4 voor

„Erica"

2,50
2,50
2,50

Tevens weer verkoop
van het merk
HELIOFORM.
Kom gauw eens kijken bij

HERMAN HARMS
(Shoehizs)

bf DU

GROTE KROCHT 22 -ZANDVOORT

en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal

Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

HONDENKAPSALON
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

anouk
mode

<Naast Palacenotel)
Burg. Fetmemaplein 30 - Zandvoort aan Zee
Entree:
f 12.50 incl. koffie

hét trefpunt voor geselecteerde Internationale mode
antwoordnummer 456
2100 VB HEEMSTEDE

Aanvang: 20.00 uur.

DUNHILL
King Site

GLÜCOMANNAN

Kindermode
Haltestraat 45
2042 LK Zandvoort
Tel. 02507 - 12705

SLANK KAN

w

Haltestraat 42 Zandvoort Tel. 02507-16043

Q
O

'HaltMtrut 40
2042 EN Z.ndvoort
T<L
02507-17606 Ulk
TfS?iïo,T ™. 02507-13645 privé

Drogisterij De Gaper
02507-12513 zaak

Presentatie:
Michel van Grinsven
Gastoptreden:
ROALITY DANCE FORMATION
:•;<•-"• a .\-• Kodels

.

Henegouwerweg 28d

•

02517-19563 privé

Jupiter Sportmode
Raadhuisplein 15

2741 KS Waddinivixn

Telefoon 01828 • 10205110210

KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ BOVENSTAANDE ZAKEN

Ton Goossei
Winkelcentrum Noord

Ook verhuur 9 personen bus.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Zandvoo

MET GLUCOMAN
RESTAURANT DELICIA VIERT
KERKSTRAAT

16

Ter gelegenheid van ons
20-JARIG BESTAAN in oktober
ONZE JUBILEUM AANBIED»

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering

Vers van de grill
1

/2 kip met frites
en groente
Om mee
te nemen

1

/2 kip

Op al onze pannekoeken
geven wij

2;

hele kip

korting
Koffie met gebak

Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-240102

023-270434

DE NIEUWE WINTERCOLLEC
ZIJN BINNEN, O.A. VAN MAR
BENZINA en DIXIE + MIX

02507-12500

NIVEAU
bijouterie

Drogisterij - Homeopati'

v/a ƒ 32,OU ex. btw per dag.

Edifh & Ben
zandvoort

MEADOW CROFT SUM PLAN F, MET GRA

Kunt u bij Baron b.v. al een auto huren

ZONNESTUDIO
passage 42

MEADOW CRI
Meadow Croft, marktleider in de
vezeldièten, heeft een uitgebreid progami
dieetsupplen
VRAAG UW WINKELIER NAAR:

HOE WERKT GLÜCOMANNAN?
D De maag wordt gevuld met een "geleiachtige brij",
hetgeen een verzadigd en voldaan gevoel geeft.
D De voedseldeeltjes worden ingekapseld, waardoor er
minder "dlkmakende calorieën" vrijkomen.
O Overbodige vetten en koolhydraten worden geabsorbeerd,
waarbij deelname van deze "dlkmaken" aan het
stofwisselingsproces wordt beperkt

P/1SSAGE 42

a
o»

WAT I!
Slim Plan F. op basis van "GLC1COI
probleemloos gewtchtscontróleplan. Dan
werking van deze Japanse dieetvezel, is een tot
van gewichts
Terwijl Cl verzekerd bent van een natuurlijki
wijze van gewichtsafname, voelt (J zie
Slim Plan F. welke voor het ett
ingenomen, is heel gemakkelijk vol U
drastische veranderingen In eet- ei
bereikt U snel Uw "STRl

GLCICOMAMNAN, is inmiddels in meer dan 37 landen
(waaronder CJ.SA., Frankrijk, Engeland, Duitsland) gepatendeerd
en als het meest belangrijke dieet hulpmiddel erkend.
Ook in diverse wetenschappelijke onderzoekingen in
Amenka en Japan, werden in vergelijk met diverse afslankpreparaten, de beate resultaten door GLÜCOMANNAN
behaald. Sedert de introduktie door Healtheries Ltd. •
Nieuw Zeeland, van Slim Plan F op basis van
"Glucomannan", kennen wij het geheim van de Japanners
en weten nu waardoor zjj veelal 20 slank zijn.

Baron Autoverhuur b.v.

BELLI E RIBELLI

O
M

GROTE KROCHT 17, 2042 LT ZAND>

< iVteadowCroft>

Als u zonder auto bent

RENEE

Woensdag 23 september a.s.

DE KROCH

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

MEADOW CROFT SUM PLAN F
Een volkomen nieuw begrip in gewichtcontrôle. Het is gebaseerd
op GU1COMANNAH, een vezelstof uit de wortel van de Japanse
Konjac plant (Amorphophallus Konjac).

(salade van druiven)

GAS-

BOEK- EN KANTOORBOEKH/

HET "DIEET-GEHEIM" UIT JAPA

SEPTEMBER
COUPE

Fa. Gansner & Co.

23 rings multomapp
sterk afgeprijsd

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

Grote Krocht 24 -Zandvoort

Uit onze keuken

12 pond

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

De nieuwe
winterkollektie schoenen
en laarzen is binnen

groente en fruit
ROSAKI druiven

De nieuwe agenda's
1988 zijn binnen, ooi
Succes vullingen

24 UUR SERVICE

Grote
Krocht 20B
t.o.
Albert Heijn
Tel. 15697

(afd. van Slinger Optiek)
A. G. J. Slinger
gedipl. optometrist-kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort, tel. 14395

jiomerij

radio stiphout

Een klein w
met veel ke

ThorbecKestraat 15 t/o het CASINO tfcl UJ/ö
Sinds 1938 een begrip in HAARLEM
VERKOOP VAN ALLE BEKENDE MERKEN:
Philips, I.T.T., Nordmende, Fischer, Sansui, Sony,
J.V.C., Panasonic, Grundig etc.
VERKOOP, stofzuigers, scheerapparaten,
strijkbouten etc. en tevens alles op het gebied van
stopkontakten, stekkers, gloeilampen, T.L.-buizen
REPARATIE door eigen technische dienst
KLEUR T.V. en VIDEO 24 uur service
VERHUUR van kleuren T.V. en video camera
Gespecialiseerd in bedrijfsgeluidapp. t.b.v. o.a.
• horeca, sportvelden, etc.

Termijnbetaling mogelijk

Voor leuke
draagbare k
Eveneens v
ondergoed
schoenen.
Mode voor
en tieners ve
16 jaar.
Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur.
Zondag van 13.00-17.00 uur.
Maandag gesloten.

Belli e Ribelli
Haltestraat 45, tel. 02507-12705, Zandv
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llan droomt van groot Zandvoort

terp van den nieuwen aanbouw van de badplaats Zandvoort' uit 1881.

is Zandvoort in 1880 uit
\olement gekomen? Er zijn
llende verhalen over, de
"meer fantastisch dan de andat men nog geen vast om',ee had van wat het allegorden -moest Aannemer
uit Amsterdam die de
van de spoorlijn had ver\had zich geassocieerd met
r bekende bouwfirma Kuihad alle mogelijke planop de vrij wijde strook die
\station overbleef prachtige
e bouwen. De heren H. VisJK F. Maas, aannemers voor
en in 1873 bouwers van
dhuis, wilden hun erva\pgedaan met bouwen op
nd, benutten voor een
\asino waar Zandvoort, nu
pend was, toch wel behoeflad. De bekende architect J.
ijk uit Rotterdam was vanidvoort benaderd voor het
van een flinke passage. Ze:n had al een soort passage
ld van het dorp naar de

zee; naast Zandvoorters hadden
veel middenstanders uit Haarlem
een winkelruimte gehuurd en dit
vormde toch wel een beetje het
visitekaartje van Zandvoort.

Droom van Allan
Toen Allan in 1881 een inforamtieboekje schreef over Zandvoort
had hij van alles en nog wat over
de plannen gehoord. Gerealiseerd
was er nog niets; immers de ontsluiting was, toen hij zijn boekje
presenteerde, pas een half jaar
oud. Er kon nog van alles en nog
wat gebeuren. Allan die veel op
had met Zandvoort, wilde in zijn
fantasie, uitgaande van verschillende plannen over de opbouw
van een badplaats met allure, een
echte parel onder de dorpen aan
de Noordzee van Zandvoort maken. Daarover had hij zijn eigen
dromen en deze in een machtige
tekening uitgewerkt.
De passage
Centraal in zijn

verbeelding

muziektent op, of zoals hij het in
zijn verbeelding noemde een muziektempel waar echt goede concerten onden worden gegeven die
hij, zoals uit zijn boekje blijkt, zo
node had gemist.

stond de passage, de schoonheid
van Zandvoort. Zeker, hij wilde
aan de huidige passage niets afdoen: deze had goede diensten gedaan maar een schoon gebouw
was het direct niet. Toen hij gehoord had dat J. C. v. Wijk voor
dit onderdeel benaderd was, zag
hij de passage voor zich die v.
Wijk in Rotterdam ontworpen
had en ofschoon hij heel goed kon
begrijpen dat Rotterdam niet met
Zandvoort mocht worden vergeleken, liet hij zijn dromen vrij spel
en ontwierp hij een soort van passage die wel geschikt was voor de
stad maar voor een dorp te pronkerig.

Vülabouw
Aan de Noordzijde had hij een
villabouw van de firma's Schram
Kuipers geprojecteerd. Zijn idee
was een gelijkmatige huizengroep
in Victoriaanse stijl, in het midden onderbroken door een deftig
straatje en een pleintje met sierzuil. Dat zou aansluiten bij het in
1879 ontworpen nieuwe hotel
Kaufmann.

Vanuit de passage bereike men
niet zomaar het strand. Aan de
beide kanten had men een ronde
galerij gemaakt die een beschutting kon zijn tegen de wind die er
altijd was. Op zomeravonden kon
dit een prachtig plein zijn waar
het goed toeven was. Daarom stelde Allan in het centrum een grote

Zandvoort mikte duidelijk, in
zijn dromen, op een meer intellectueel publiek en het moest mogelijk zijn, vooral nu de trein gemakkelijk gezelschappen kon vervoeren uit Haarlem en Amsterdam
dat men regelmatig goede uitvoeringen kon geven. Daarom werd
aan de andere kant van de passa-

ge een theater ingevoegd. Hier zou
de elite uit het nieuwe Zandvoort
elkaar ontmoeten en zodoende de
culturele betekenis van het dorp
verhogen.
In deze combinatie moest het
badhotel Driehuizen, dat een ervaring voor ontvangst van gasten
gericht op een lang verblijf had
opgebouiüd, verdwijnen. Het paste niet meer met zijn verhuur van
paarden en rijtuigen in het nieuwe patroon van zich richten op
dagjesmensen en daarom moest
het uit de droom verdwijnen.
Het casino
Als slotstuk had hij aan de zuidelijke, na een gedeelte losse villabouw een casino geprojecteerd zoals hij dat van anderen had gehoord. Een casino moest zijn als
een paleis, waar men met een zekere schroom naar binnen ging.
Het zwaartepunt lag hier niet op
het kansspel, maar bij de sfeer die
men in elke badplaats kon proe-

ven.

Activiteiten van het
gezondheidscentrum
ZANDVOORT - Ook de
plaatselijke
gezondheidszorg
is niet ontkomen aan de vele
veranderingen die de laatste jaren landelijk zijn ingevoerd. Zo
werden in 1980 de kruisvereni• gingen van Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort samengevoegd tot de
Stichting
Samenwerkende
Kruisverenigingen Zuid-West
Kennemerland, gevestigd in
Bloemendaal.

|ek van Martin Klaver.

De wijkverpleegkundigen, dus ook
de Zandvoortse, zijn in dienst van deze
stichting doch worden betaald door de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten). Ook het exploitatietekort van de Stichting GezondheidscenEM - Tot en met 25 septem- trum Zandvoort wordt volledig gedekt
;eren in het gebouw van de door de AWBZ.
Noord-Holland in Haarlem
Genoemde stichting zetelt sinds de
idacten Martin Klaver uit
lijp en Pijkje Oudshoorn uit opening in april 1973 in het GezondZoals de laatste jaren ge- heidscentrum aan het Beatrixplantis ook nu weer getracht soen, en haar komt de eer toe een groot
stenaars niet elkaa. te laten aandeel in de realisatie van het Gei, waarvan het ten toon te zondheidshuis te hebben gehad. „Het
:rk zo goed mogelijk met el- is het mooiste in de regio," zegt secretans C. van den Oever, die, pvenals
normeert.
voorzitter N. F. Bakels, aan de wieg
kunnen
verschillende heeft gestaan. Samen met penning;n in acht genomen worden, meester J. Tump vormen ze het dage'ingeving, stijl, techniek en lijks bestuur van de Stichting die zich
'uik. Of de gecombineerde beijvert de Zandvoortse bevolking zodaaraan voldoet blijft echter veel mogelijk service te bieden op het
erhevig aan een persoonlijke terrein van de gezondheidszorg. Daartoe stelt ze ruimte ter beschikking aan
specialisten en dergelijke om er
imische sculpturen van Mar- spreekuur te houden. Zo wordt moen de schilderijen van Fijk- menteel in het Gezondheidscentrum
loorn zijn figuratief-realis- zitting gehouden door oogarts Schoorl,
hoeverre het realisme en de huidarts mevrouw Witkowitz, Menzich daarbij in verschillende sendieck-lerares Judith Pijpers en die?n en techniek kan laten gel- tiste mevrouw Appeldoorn. Yoga kan
en kunst die beide kunste- beoefend worden onder leiding van de
i in de loop der jaren hebben dames Huystee en Zuidweg en leden
lit. Daarbij hebben zij onder van de Kruisvereniging Zandvoort
>t uiting willen brengen, hoe- kunnen gratis deelnemen aan de zwanlens en de natuur elkaar kun- gerschapsgymnastiek Docente is men in een uitgebreid fantasie- vrouw Berendis. Vier ochtenden per
mr en vorm dienen daarbij zo week is het laboratorium geopend en
;elijk op elkaar te worden af- het uitleenbureau van maandag tot en
met vrijdag van l uur tot half drie.

*elexpositie in
iw Haarlem

)sitie is toegankelijk op werk11 9 tot 17 uur. Het Gebouw
land is gelegen aan de J. J.
tstraat, hoek SchipholwegHet gebouw is toegankelijk
elgebruikers.

Wanneer we dan nog de activiteiten
van de bedrijfsarts G.G.D., de zuigelingen- en kleuterzorg, de schoolinentingen en het dagelijks spreekuur van de
wijkverpleegkundigen noemen dan is
het multifunctionele karakter van het

zondag 11 oktober a.s.

De werkelijkheid
Van deze fantastische dromen
die prachtig in zijn reclamefolder
zijn uitgewerkt, is niet zoveel terecht gekomen. Van deze fantasti-

Zijn schetskaarten kloppen met
met de tekening. In de kaart wordt
Zandvoort kurort genoemd en als
men de passage is doorgewandeld
komt men in een kurzaal, en dat
ziet men op de tekening niet. Het
is niet verkeerd' het gebeurde wel
eens meer m die romantische tijd
dat men verschillende versies van
dromen had en in die dagen werd
het als gewoon beschouwd.
Toch blijven bepaalde gedachten voortleven en zijn in verschillende versies naderhand nog wel
eens teruggekomen. Want toch
heeft Zandvoort in 1880 gevoeld
dat het een heel andere weg moest
opgaan.
BERTUS VOETS

ZANDVOORT - Rond het Racefestival, zondag 13 september op het circuit
van Zandvoort, heeft de Rotary Club
uit de badplaats een actie ontketend
ten behoeve van „Polio De Wereld Uit".
Daartoe is een zeer fraaie litho ontworpen met afbeeldingen van ondermeer
de bekende Zandvoortse racecorifeeen
Rob Slotemaker, Wim Loos en Jan
Lammers. Lammers heeft de litho's,
oplage slechts 200, gesigneerd en de
fraai uitziende prenten zijn te verkrijgen door storting van / 200,- op taankrekening 49.65.13850 t n v. Rotary Club
Zandvoort. „Polio De Wereld Uit" is
een wereldomvattende actie van Rotary International m samenwerking met
de Wereld Gezondheid Organisatie.

Het doel van deze actie is om voor het
jaar 2005 - het jaar dat Rotary International 100 jaar bestaat - een immunisatieprogramma te hebben uitgevoerd
voor alle kinderen in de wereld tussen
nul en vijfjaar die het slachtoffer kunnen worden van kinderverlamming. JDe
Stichting Polio De Wereld Uit coórdineert de inzameling m Nederland. Intei nationaal zal dit project een bedrag
van 250 miljoen gulden vergen. De Nederlandse Rotaryclubs hebben zich
voorgenomen om van dit bedrag 15
miljoen gulden bijeen te brengen. De
Zandvoortse Rotary Club doet met de
uiterst fraaie race-litho, die zeker een
historische waarde heeft, een goede
stap m die richting.

ZANDVOORT - In de jaarlijkse algemene ledenvergadering die de Zandvoortse Schaakclub vorige week donderdag hield in het Gemeenschapshuis, is tot nieuwe voorzitter benoemd
de heer Hans Drost. Na 6 jaar heeft de vergadering hebben zich nieuwe leden
heer Bijlsma de voorzittershamer aan gemeld, die naar het zich laat aanzien,
samen met de huidige leden, de slag
hem overgedragen.
om het kampioenschap volledig waar
daarbij onontbeerlijk." In dit kader
Ook dit jaar gaat de Zandvoortse kunnen maken
willen de gewestgemeenten meer ze- Schaakclub met een team weer meeAls kampioenen van het afgelopen
kerheid voor wat betreft de woning- doen met de externe compeitie van de jaar werden gehuldigd l Olaf Cliteur,
bouw over meedere jaren.
Noord Hollandse Schaak Bond Op de 2 G F Twint, 3 D van Elk. 4. P. Ter-

mes en 5 Hans Drost. Ook de jeugd
krijgt dit seizoen weer de nodige aandacht. Zo zal er iedere donderdagavond van 7 tot 8 uur les gegeven worden om hen de beginselen van dit zeer
oude spel bij te brengen Nieuwe leden,
jong en oud, kunnen informatie mwinncn bij de secretaris, tel 17272 ot 15721.

Behalve over het te kleine aantal te
bouwen woningen is het gewest verontrust over de aangekondigde bezuimgmgsmaatregelen op de individuele
huursubsidie. "Voor woningzoekenden wordt hierdoor een extra barrière
opgeworpen brj de pogingen om te
voorzien in een zo elementaire behoefte als het wonen". Het gewest vraagt
de staatssecretaris deze maatregelen
te heroverwegen.

en bloed afnemen bij donoren en het
testen van het bloed (onder andere de
Aids-test).
De vrijwillige Welfare toont haar
activiteiten voor gehandicapten, zieken en mensen die vereenzamen, zoals
de mogelijkheid tot deelname aan de
Rode Kruis vakantieprojecten. Het
Rode Kruis Korps laat zien waarvoor
deze vrijwilligers zowel in oorlogstijd
als vredestijd staan

Kennemerland bezorgd
over de woningbouw

Het gewest, een samenwerkingsverband tussen Zandvoort, Haarlem,
Heemstede, Bennebroek, Bloemendaal en Haarlemmerhede, stelt dat de
omvang van het contingent (aantal)
sociale-huurwoningen al jaren lager
wordt vastgesteld dan aanvankelijk is
aangekondigd. Ook heeft het gewest
grote kritiek op de financiële regelgeving van het Rijk.
"Een, door het Ministerie opgelegd
strak financieel keurslijf maakt het
realiseren van woningen met een op de
mogelijkheden van de woningzoekenden afgestemde huurprijs zeer moeilijk. En door het beperken van het systeem van rijksleningen en rijksgarantie wordt het voor de gemeenten en
corporaties problematisch woningbouwprojecten zelfs maar tot stand te
brengen". Zo luidt de kritiek.
Het gewest maakt zich zorgen om de
al jarenlang durende relatief zeer grote terugloop van de bevolking in Zuid-Kennemerland. "Het voorzien in de
woningbehoefte van eigen inwoners
en economische gebondenen is al jaren
een van de grootste problemen in dit
gebied. Momenteel trachten de gewestgemeente het tij te keren. Blijvende ondersteuning van rijkswege is

Het casino heeft in het droombeeld alles weggevaagd Als Allan
een soort kaart tekent, zet hij deze
badhuizen erop en voegt er ook
aan toe het pensionaat wat mej
Wolterbeek met behulp van een
actief bestuur in 1881 aan het badhuis had laten bouwen en waardoor vele kinderen, en ook oudere
min vermogenden, voor f 160 in
de maand volledige kost en mwoning gemeten.

sche verbouwemgen die hij ook
op tekening heeft gezet, is bar weinig terecht gekomen. Allan greep
te hoog: hij wilde nu eenmaal van
Zandvoort, dat een van de armste
dorpen was geweest, nu het njkste
maken en dat kon niet kloppen.

Rotary Zandvoort maakt
litho voor polio-actie

Gezondheidscentrum duidelijk aangetoond.
En dan zal er ook deze winter een
aantal lezingen worden gehouden die
door de Kruisvereniging Zandvoort in
samenwerking met de Stichting Gezondheidscentrum zijn georganiseerd.
Zo zal Dr. Wertheim het onderwerp
„Aids behandelen, de plaatselijke fysiotherapeut "Maarten Koper manuele
therapie, terwijl Ineke Schravemaker
het een en ander zal vertellen over logopedie. Met een orthopedisch chirurg
uit Haarlem zijn er nog besprekingen
gaande. Ongetwijfeld boeiende avonden, waarvan datum en aanvangsuur • Jan Lammers overhandigt de eerste gesigneerde litho aan actie-voorzitter
nog nader bekend zullen worden geAd Hendrikse.
maakt.

ZANDVOORT - Het gewest
Zuid-Kennemerland heeft een
protestbrief gestuurd naar
staatssecretaris Heerma van
Volkshuisvesting. Kennemerland noemt de ontwikkelingen
op het terrein van de Volkshuisvesting zeer verontrustend.

Het grote badhuis, dat al van
1826 een begrip was voor de gasten in Zandvoort werd verzwegen,
waarschijnlijk omdat het met m
het nieuwe beleid paste. Ook het
in 1871 opgerichte badhuis van
minvermogenden, waar mej Wolterbeek de schepter zwaaide, werd
vergeten

Nieuwe voorzitter
schaakclub

ZANDVOORT - De stichting Rode
Kruis Bloedbank Kennemerland en
de Haarlemse afdeling van het Rode
Kruis krijgen morgen een nieuw onderkomen in de voormalige personeelsflat van het ziekenhuis De Deo
aan de Velserstraat in Haarlem. Om
drie uur zal Commissaris van de Konmgm De Wit de nieuwe huisvesting
officieel openen. Zaterdag is er voor
alle belangstellenden uit de regio een

Nieuwe huisvesting
van het Rode Kruis
open dag
Van tien tot vier uur bestaat zaterdag de gelegenheid om kennis te nemen van de vele diverse activiteiten
die door het Rode Kruis, Trombosedienst en Bloedbank worden verricht
en/of georganiseerd, zoals het keuren

Ook is dit uiteraard mogelijk op de
clubavond m het Gemeenschapshuis.
Iedere dondei dagavond Voor de jeugd
van 7 tot 8 uut en de senioren na 8 uur.

Voetbalteam De Meeuwen 1924

DAM tot DAM loop Kinderdienst
ZANDVOORT - In het
Start 14.00 uur op Damrak, A'dam
Organisatie LE CHAMPION
i.s.m. A.V. ATOS, A.V. ZAANLAND,
NIKE AIR en PAROOL SPORT
unieke trimloop over 16, l km van de Amsterdamse Dam - via de U-tunnel
nr
de Zaandamse Dum.
r

'|fgeld: per persoon ƒ 15,- (mcl. herinnering)

ri|ven: heden tot 25 september bi|:
'arool/Weekmedia, Wibautstraat 131 en Roki
erdam/ Kerkgracht 105, Almere-Haven;
Jsstraat 54-56, Amstelveen; Nieuwstraat 13,
S
P; Dorpsstraat 8, Aalsmeer/
rwal 19, Purmerend en
l'uisplein 12, Zandvoort.

htingen: 075-162221.

jeugdhuis
achter de Hervormde kerk wordt elke
zondag om tien uur een kinderdienst
gehouden. Behalve dat er elke week
een verhaal vertelt wordt en liedjes
gezongen, vieren de kinderen ook een
keer per jaar feest.
Zo wordt er met Kerstmis door alle
kinderen een musical of toneelstuk
uitgevoerd tijdens een heel feestelijke
kinderdienst in de kerk. Aan het einde
van het seizoen gaan alle kinderen een
dagje uit en gaan picknicken en spelletjes doen. De kinderdienst is toegankelijk voor alle kinderen tot 12 jaar,
inlichtingen tel. 12572.

ZANDVOORT - Vrijdag viel een 17jarige jongen door het ruyit van een
zonnebak. Hij bleek vijf diepe snijwonden te hebben opgelopen op zijn rechteronderarm en elleboog. Hij werd ter
plaatse door de politie verbonden en • De oude groepsfoto van deze week is een foto uit 1924 toen het voetbalteam Op de bovenste rij: Arie Drommel, Sol, Evert Koper, Arie Paap en Piet Visser
overgebracht naar het Marinehospi- van De Meeuwen op de gevoelige plaat werd vastgelegd. De inzender is Jan Op de middelste rij: Arend Keur, Jan van Koningsbruggen en Leen Paap Op de
taal.
van Koningsbruggen. Op de foto van links naar rechts:
onderste rij: Willem Keur, Cor van Leeuwen. Kootje Koper en Willem van Duijn

.
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mini

5 showrooms
l * *-»• H-J.V-'i.'V
GRENEN
i Tel.ti|den 12-18 uur
MAHONIE
02520 - 2 09 93
MECHELS
óók zondag
HENRY II
LEIDSESTR. 122,Koopavond.
Ligt aan de doorgaande weg N208

pico print
foto service

daarom starten wij
met een
WEEKEND-AANBIEDING
ROOMBOTER/
AMANDELSTAVEN
en GEVULDE SPECULAAS

in kleur
van uw eigen negatief

Bakkerij E. Paap

Engelse
conversatie

Posterformaat
Xan
30 x 30 t/m 30 x 45
°eld'9p ,""
(afhankelijk van uw negaliefi

Sigarenmagazijn

J. LISSENBERG
Haltestraat 9, Zandvoort

Tel. 13329

VLEES-FEEST
Deze week starten wfrin alle BOUCHERIE-zaken met ons uitzonderlijke
kwaliteitsvleeitegen te gekke prijzen. Kom profiteren!

KLEUTERLES

Ze weten tegenwoordig
precies wat ze willen,

m-

Sweatshirt met kol en opdruk,
100% katoen. O.a. in offwhite en
geel.
:. 86- 98 27.75
:. 104-116 29.75
:. 128-152 34.75

k*

GOEDKOPER
Katoenen denim rokje met groene
stiksels.
. 86- 98 22.75
VANAF
:. 104-122 24.75
OO7I.
:. 128-140 27.75
ZZ?5
'146-158 29.75

i*^sZ~

s»«:r5;fo

,&-:!SS'

BALLETSTUDIC
„MARIJKE"

RReus
„UisenSpecialite

SBSP.. ^,,49,30

9

^* ' _ ' - -

Mfs-ofc

Haltestraat 16, tel. 1
Poloshirt met lange mouw.
100% katoen. O.a. in blauw/zwart,
groen/zwart en navy/groen.
Mt. 86- 98 14.75
Mt. 104-116 16.75
Mt. 128-152 18.75

NU

Sweatshirt met opdruk 'Snow adventure'. In flessegroen of marine.
Mt. 128-152 34.75
Mt. 164-176 39.75

2r

GOEDKOPER
Moonwashed jeans, 100% katoen.
Mt. 86- 98 34.75
Mt. 104-122 36.75
Mt. 128-140 42.75
Mt. 146-158 44.75

GOEDKOPER

>*9*

Inf. betr. andere lessen ei
tarieven:
Tel. 02507-14677 of 18981

5r

w

fa

Op speelse wijze worden d
eerste beginselen van ball<
door een balletpedagoge
behandeld.
Kosten ƒ30,- per maand.

Oranjestraat 12
(afrit naast de dagmarkt'
ZANDVOORT

NU

zulglatnsbout kg. 19,50

Lessen voor beginners en
gevorderden van alle
leeftijden.
Speciale vak-vooropleidinj
voor getalenteerde leerlinge

(dinsdags 16.00-16.45 uur;

H

eeHyZ'

Alle lessen onder leiding v;
ervaren en gediplomeerde
docenten.

Voor kinderen v.a. 4 jaar

Kg.

Rib-ey»

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

(Gelukkig voor hun moeders weet de Hema dat ook!)

Vers.

«PKB?

Potgieterstraat 24. Tel. 12865

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarrangementen.

Nog enkele plaatsen vrij
in groepje intermediate
level
dinsdag
12.45 uur

niet van disc. dia's, pocket, halfkleinbeeld en rapid tilm
—-—•—
—-—•
\

1

KLASSIEK EN
JAZZBALLET
AEROBIC

Jammer,
het is herfst

r

^5ÏÏ9 '

W

K9-

Tü£3nax&

:{ê

GeMIa t/m. woensdag

Grotr Houl*.t';i,(i 10?. Ha i'len
G'Ot Krocht ? Zandvoort
Mounuin LJ Hiliegom
B.nnenweg 11 Heemslede

Stonewashed jeans,
100% katoen.
Mt. 86- 98 27.75
Mt. 104-122 29.75
Mt. 128-140 34.75
Mt. 146-158 36.75

HEMA

VANAF

y sëper, a. s.

Aanbiedingen geldig t/m 12 september.

Wist u dat

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8. Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode. De Nieuwe Weesper, Muider Post. Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5.61 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5.00 adm. kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2,50 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten). of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- •*• T.k. donkerbr. wieg, box,
commode, ledikant + matras,
rokaart.
ƒ 185. Tel. 17841.
•*• T.k.
kindercrossfietsje,
ALU-LADDERS
* Bij ons is komen binnen- massieve banden, 4-6 jr, ƒ 30;
Fabrieksprijzen
wippen een klein zwart konijn witte trouwjurk, mt 40, ƒ 250.
met kortingen tot 50%.
met witte bef. Van wie is dit Tel. 15775.
3 jaar garantie.
beestje? Tel. 13224.
* T.k.
mini-wasrnachine
Bijv. 8 mtr vanaf ƒ 259.
* Bolderwagen te huur ge- ƒ 100; Etna gaskachel, groot
Bel voor vrijblijvende
vraagd van 12/9 t/m 26/9. Tel. model, ƒ150. Tel. 17405, Kodemonstratie aan huis.
15569.
INTERAL LADDERS B.V.
ningsstraat 62, Zandvoort.
Tel.: 072-612262 of
01711-10016.
* Bel nu meteen 17272 of
Gratis
15721! Dan kunt u vanavond
Woninggids van Zandvoort
nog schaken in het Gemeenschapshuis.
BIGINNERS CURSUS
makelaars o.g.
* Astrologie
NVM
* Tarot kaarten lezen
Tel. 02507-12614
Start 22 - 23 sept.
Inl.: 02507-18100.

Pour toi

Eïi

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevh

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKI

APRICOZA's

1.51

vanaf DINSDAG:

PANATONI

4.6!

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

* Te koop z.g.a.n. dia-projector, merk Zeiss-lkon-Voigtlander, compl. met afstandbed, en scherm. Prijs ƒ 150.
Tel. 13807.

* T.k. 2 band se
nalen (zonder krr
verkleurig front, \
beluisteren, merk
ƒ 160. Tel. 14643

T.H. GEVR. v. werk. pers. •*• T.k. balibruine
VAK.WONING of APP. te Tel 12536.
Zandvoort, ± ƒ 850. Tel. 020118131, vr. naar W. Oving.
• De adverter
behoudt.-zich het
Timmerbedrijf
advertenties, evei
R. F. Lammers
der opgave van r
voor al uw timmer- en onder- weigeren (art. 1
houdswerk. Tel. 023-364168, voor het Adverter
b.g.g. 023-381378.

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULI

Geen Tijd?

CEfl/E

STOOFPALING Inhetgn
fijn gekruid in een heerlijke roomsaus
leen even warm maken
H ft "l
pond
l U, r

ECHT ITALIAANS... JE PROEFT

Dreamline

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geoper
SPECIALITEIT VAN DE WEEf

• Echt WaarVoorJe Geld-1

Rechtstreekse import uit
* T.k. Philips platenspeler
Lijsten op maat
USA: topkwaliteit Naturest
33-45-78-t. met ingebouwde
bij
versterker en boxen ƒ 150. wij zomer én winter dezelfde
waterbedden
Tel. 02507-15204.
openingstijden hebben?
Hydr. gestabiliseerd. Geh.
Foto Boomgaard
* T.k.a. kleuren-t.v., grootcompl. incl. verw. en ledikant,
Grote Krocht 26
Broodje Burger
beeld, ƒ300. Tel. 02507geen ƒ4000, maar slechts
Geopend: 11-1 uur 's nachts ƒ1750. 15 j. fabrieksgarantie.
13306, na 18 uur.
Tel. 13529
Weekend: 11-3 uur 's nachts
Telefoon: 020-227.494;
Dinsdag gesloten
Maatkleding
na 18 uur: 023-292693 of
02290-37151.
* 55+ komt zingen woensVeranderwerk
dagmiddag om 2.15 u. in het * 13 september starten we
Gemeenschaphuis. Inl. bij M. weer met de kinderdienst v.d.
Silhouettes
R. Schaap. Tel. 12870.
N.H.-kerk, 10 u. in het jeugdCORN.
SLEGERSSTRAAT 2
Videotheek 'Dombo' VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film huis. Heb je zin, kom dan
O-sex (6)
TEL. 18599
Corn.Slegersstraat 2B
eens
kijken.
Tel.
12572.
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
Tel. 02507-12070
Dinsdag
t/m zaterdag ge320.322.30
per week. Corn. Slegersstr. TE
HUUR
GEVRAAGD:
1 film ƒ 51ƒ 7,50 p.d.
2b, tel. 02507-12070.
WOONRUIMTE voor werkend opend van 10.00 tot 14.00 u.
50 et. p.m.
5 films ƒ25 p.week
jong stel. Tel. 13926,
PENTAX ZOOM volautomati-,
ECHTP., 60+, z.k. ZOEKT
Glenda Exclusief
Verhuur movie-boxen.
perm. WOONR., 2 k. + k. in
Te koop 2 prachtige PERZ. sche camera met zoomlens
Bruidskleding
POEZEN en 1 KATERTJE m. voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
Zandvoort. Br. o. nr. 798+ verzekering bij
of zonder stamboom. Tel.
75436 bur. v.d. blad.
Cocktailkleding
02507-19025
of
12121.
Foto
Boomgaard * Holland Hockeykampioen
* EHBO-cursus start 17
Avondkleding
* Te koop 2-pers. bed,
sept., 20 uur. Aanmelden:
Grote Krocht 26
in Moskou! Proficiat! Nou u
v. Woustraat 42
140x200 cm, met Auping spiRode Kruis gebouw, Nic.
Zandvoort
nog kampioen in Zandvoort?
raal, als nieuw. Tel. 14632.
Beetsl. 14, Zandvoort of tel. * Vermist v.a. 2 september
Tel. 13529
Hockey dan hier op kunstAmsterdam
17599/17537.
zwarte kat met wit, + 4 maangras! Word lid ZHC! 14441.
Te
koop
BMW
518i,
bouwjaar
*
Peuterspeelzaal
MariaTel. 020-620731
den, omgeving Kruisstraat/
8-'85,
metal.
bl.,
getint
glas
+
school,
elke
ochtend
en
dins* Hulp in de huishouding geFoto Boomgaard Gasthuisstraat. Tel. 16258.
Had u ondanks de slechte stuurbekr.,
z.g.a.n.
Pr. dag-en vrijdagmiddag. Inlich- vraagd voor 1 ochtend of
ook voor
zomer toch nog DUITS GELD ƒ30.000, m. Bovag-gar. Tel. tingen: Anneke Polak, tel. middag per week. Tel. 15766.
Voor trouwfoto's
portretfoto's,
OVER (ook munten), wissel 02507-19559 of 02520-21378. 14663.
pasfoto's,
* Jongerenkoor: ma. 14
die dan nu in bij
Foto Boomgaard
receptiefoto's,
sept. van 20-21 u. gaan we
Wisselkantoor Henk Oonk, *• Te koop diepvrieskist, 400
groepsfoto's aan huis.
weer van start! Kom langs!
Grote Krocht 20, Zandvoort. liter; 4 eiken eetkamerstoelen.
Grote
Krocht
26
Tel. 14663.
Grote Krocht 26.
Drop staat klaar! Lftd vanaf
* Heeft u altijd al willen zinO-sex (6)
Tel. 13529.
14 jr. Tot ziens in jeugdhuis.
•*•
Te
koop
gashaard
ƒ125.
Tel. 13529
gen? Kom dan eens langs op
Tel.
15463.
GARAGE TE HUUR
* T.k. 2+3-zits donkergrijs
320.320.05
woensdagavond in het GeWij hebben bijna geen
Burg. v. Fenemaplein.
bankstel en salontafel. Tel.
meenschaphuis, aanv. 8.15 * Te koop kinderfiets, leef50
et.
p.m.
ontharingsklanten
meer
Tel. 14534.
15052.
uur. Gem. koor Zamor. Doen. tijd 5-7 jaar. Prijs ƒ50. Tel.
want al hun haartjes
17313.
GARAGE TE HUUR GEVR. zijn voorgoed verdwenen.
* Help de Polen. Stuur eens
De Ruijterstraat of dir. omgeBlijvende ontharingen
een voedselpakket!
Geen * Te koop k.t.v., grootbeeld,
ving. Tel. 13606.
v.a. ƒ 10
adres? Dat hebben wij voor u! spelend te zien, ƒ250. Tel. Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
16522.
Inl.: tel. 02907-5235.
Huid en Haar
* Het winterprogramma v. d. * Te koop lattenbodem; sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
Passage 20 - Tel. 16309
Laat uw was strijken bij
Verg. Vrouwen van Nu is uit. hamsterkooi; houten boeken- oppas gevraagd.
Dinsdags gesloten
Fijnwasserij 't Kreukeltje,
Geniet ervan mee en word rekken; wit keukenkastje;
WONINGRUIL.
Aangeb.:
gr.
Hogeweg 55. Tel. 16262.
ook lid of bel een met tel.nr. z./w.-t.v.; radio/pick-up comb.
5-kam. eengez.hoekh. m. 14462.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
Tel. 15178.
* Gevr. dames- en heren- c.v., tuin zuid, schuur enz.,
knipmodellen voor 2e kapster rust. str, Haarlem-Meerwijk. KAMER TE HUUR m. groot •*• T.k. 5-band stereo equali- iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
op kappersdagschool. Tel.- Gevr.: 3-kamerwoonr. in balkon (douche, toilet en keu- zer, zilver, merk Phonic, spe- Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
17329.
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel. ken delen met 1 pers.), eig. lend te horen, met snoertjes. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
Pr. ƒ65. Tel. 16461.
opgang. Tel. 02507-17185.
* Gevr. groot konijnehok voor 11 uur: 023-330085.
voorbeeld aangeeft.
voor buiten voor groot langoorkonijn's verjaardag. Tel.
12698.
* Gevraagd oude spullen
voor
rommelmarkt. Tel.
12298.
Gezocht voor gezin (5 pers.)
voor ± 1 jaar WOONRUIMTE
Studio: Oranjestraat 12
per 1-12-'87. Tel. 023-244657.
CARAVANSTALLING
Amstelveen, overdekt. 020131301; na 19 u. 02977-25830.
* 21-27 september collecte
Nierstichting. Wilt u collecteren? Bel: 12072 of 15434.
Cursus Kunstgeschiedenis v.
beginners en gevorderden,
16 lessen ƒ 150, start okt.
Mevr. drs L. Beugel. T. 12184.

uw traiteur en visspeci

Voorbeeld:
•* T e

k o o p b r u i d S
3 8 j
mo d . s a 1 o n t a
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a pon
e l- i J '
0 2.<*

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS'EN-"
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER-ARTIKEL V.
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN M
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELE
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, C
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOR

DANSSCHOOL

ALBERT VAN LINGEN

Zandvoorts Nieuwsblad

(Afrit naast Dagmarkt) in Zandvoort-C

NIEUWE CLUBS VOOR
BALLROOM EN
LATIN-AMERICAN
SPECIALE CLUBS VOOR PAREN
(elke leeftijd)

INSCHRIJVING
Vrijdagavonds van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur.
INLICHTINGEN
Telefoon 02507-16623 of 17082.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren al:
met vermelding van uw postcode, naar ons ka
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:

Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1987

ÊDIA30

il Ascona 1800 S
lelijk duurt net langst

Prestaties:

Autonieirws
Door Rein Leppmk

Topsnelheid 16S km/h. Acceleratie van
O tot 100 in 12.5 sec. Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test l op 9.4.

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Geld:
Ascona I.SOO S LS / 27.356.- incl.
BTW.
Ascona ISOO S GL /' 2S.M-W.- incl.
BTW.
Motorrijtuigenbelasting van J' 535.- tot

ƒ 552.- per jaar.

laling van de/e Ascona is /eer
mr ook /o degelijk, waarbij onk de dikke raamrubbcrs om de
opvallen. Die /.ie je toch nog
ij de hedendaagse automobiei geeft nu de voorkeur aan het
,an de voorruit. Het voordeel
is de gladdere afwerking, waarrij wind-geluiden wat afnemen,
is. boven de 120 km/li vind ik
•onn toch veel rijwind-lavvaai
ren. wat op langere ritten knap
icnd werkt.
„•rking van het interieur is echt
rundlich en sober. Er is geen
l schakelaar! je te veel te bekenir je hoeft ook nergens naar teAlles /.it op een logische plaats.
radio /ou ik xeker op een slee
icbben want de/e zit hoog in het
rd en dus goed in het zicht. En
it'tc te doen bij de politie van een
radio moet je wel over een volkarakter beschikken, xo heb ik
icrdarn gemerkt. Het is blijkbaar
st als xe tijd voor je hebben,
.•n /ijn hard. met een goede zijsteun. Alleen voor lange ment zitgedeelte aan de korte kant.
instap door de achterportieren is
de achterbank biedt makkelijk
in twee volwassenen of drie kin)e kotter is via een hoge drempel
ken maar er is wel een /cc aan
:n ik kan mij voorstellen dat vele
ivvoordigcrs juist daarom de/e
/uilen kie/en.

Deze neiging vertoont /o'n auto echter
alleen als het te bard gaat. Dóór het gas
dan los te laten zal de neus van de auto
weer de binnenkant van de bocht opzoeken. Een weggedrag dus dat weinig
moeilijkheden zal veroor/aken. Ook op
de remmen is niets aan te merken. Ze
zijn bekrachtigd en goed te doseren, alleen bij de testauto had het rechter
voorwiel de neiging iets eerder te blokkeren dan de rest.

Ietwat dorstig
Wanneer we veel gebruik maken van al
het vermogen dat deze I7U6 cm3 motor

levert, namelijk 84 pk. dan is onze Ascona ietwat dorstig. Tijdens zeer snel gereden stukken kwam het verbruik uit op
/o'n S.5 kilometer per liter loodvrije
ben/ine. Bij een wat rustiger rijstijl haalden we net .1 op 10. Niet extreem /uinig
maar goed. dat komt natuurlijk ook door
de niet zo lage luehtweerstand van de
Ascona.
De vijfvcrsnellingsbak waarmee de Aseona ISOO S is uitgerust, schakelt makkelijk en soepel. De vijfde is een uitgesproken overdrive. hetgeen vooral erg
merkbaar is met.veel tegenwind, waarmee w e in de/e ti jd nogal eens te kampen ,
hebben. Dan kun je beter in de vierde

'tstuurde auto
ixirvvielaangedreven Ascona ge|/ich zoals iedere onderstuurde
doet. Op de rechte weg heeft hij
•de rcchtuitstabiliteit en weinig
/ijwind. Dit gedrag vertoont een
uurde auto ook in ee'n bocht, dat
en dat hij liever rechtuit wil dan
rechts af.

versnelling blijven dan in de vijfde want
die trekt het dan niet meer. Ook de topsnelheid van I6S km/h bereik je makkelijker in de vierde versnelling dan in de
vijfde. Met sprintje van O tot 100 km/h
vergt 12.5 sec., wat redelijk te noemen is
voor deze 980 kg wegende auto.

Elektrische stoel tegen autodiefstal

Techniek
Overdwars voorin geplaatste viereilinder lijnmotor. Cilinderinhoud
17U6 cm3. C'ompressieverhouding
9.2:1. Max. vermogen 62 kW hij
5400 omvv/min. Max. koppel 143
N m bij 3400 omvv/min. Ontsteking
Ecotronic el. Brandstofloediening
Ecotronie 2EE carburateur.
Voorvviclaandrijving.
Vijfversnellingsbak met achteruit.
Voorwielophanging MePherson met
scliroefveren.
Achterwieloplianging onafhankelijk
met scliroefveren.
Telescopische schokdempers rundom. Torsiestahilisator voor en achter.
Schijfremmen voor. trommels achter,
bekrachtigd en gescheiden. Remdrukbegren/er op de achterwielen.
Velgen 5 .1 .\ 13. banden 165 SR 13.
Lengte 426.4 cm. breedte 166.(S cm.
hoogte 13S.5 cm. Massa WO kg.
Wielbasis 257.4 cm. Spoorbreeclte
voor 14(1 cm. achter 140.6 cm. Draaicirkel l l meter. Inhoud brandstoltank 61 liter. Max. aatihanggevviehl
geremd 900 kg. ongeremd 475 kg.

l'X'ii /-vvcedsc vcr/ckeringsnKialschappii
heeft succesvolle proeven genomen met
een "elektrische stoel" ter voorkoming
van autodiefstallen. De/e "elektrische
stoel" is getest in combinatie met een
elektronisch alarm door een vooraanstaande /.ueedse deskundige op het gebied van veiligheid, niet name niet het
oog op mogelijke risico's van de elcktrische schok. De in de stoel ingebouwde
elektrische kabels worden geactiveerd
nadat het alarmsignaal vier maal is algegaan.
hen persoon die op de stoel van de bcskuirder xit of op de plaats van de voorbank-passagier en die probeer! de auto
te stelen, krijgt de onprettige ervaring

\ a n een elektrische schok van ongeveer
'N N H) \'. Aange/icn de elektrische
stroom inductief is en slechts n5 microanipere. !•> er evenwel ueen gevaar voor
lichamelijk schade, nuk niet wanneer de
dader li|dl aan een hartkwaal.
De beveiliging oimai nok een haak. die
ile \ersiiellingnl het lempedaal vastbindt
aan hel -111111. een kalvl die de motorkap
dicht houdt en het elektrische systeem
blokkeert, een aMand--contrnlc die het
de eigenaar van de auiu nio>ieli|k maakt
hel alarm al Ie -lullen en een persoonlijk
code-oproepsysieem. De
uitrusliiis;
vvordl np de niarkl gebrachl door l'ltrapro AH in Stockholm.

Jamex spoilerset voor Peugeot 205
Opvolger
Hopelijk komt volgend jaar de opvolger
voor deze Ascona want eerlijk gezegd
wordt dat ook wel lijd. De Ascona /ag in
I 1 JS1 bet levenslicht en is zeer succesvol
gebleken want inde loop tier jaren /ijn er

U- kunt uw Peugeot 205 7 kilometer
sneller maken door een aerodynamische
Jamex stylingset te monteren. De/e set
bestaat uit humperspoilers en sideskirts
en stroiningsonderzoeken hebben aangetoond dat na montage van de/e set
elke Peugeot 205 precies 7 km/h sneller
zal zijn.
De bumperspoiler voor is dusdanig geconstrueerd dat de verstralers er perfect
inpassen. Bij de montage van de unit
worden de oorspronkelijke bevestigingspunten gebruikt, waarbij het slecpoog behouden blijft. Ook de humpcrspoiler achter wordt op de originele bevestigingspunten gemonteerd zodat alle
standaard gemonteerde mistlampen in

de set passen. Alle onderdelen /.ijn uit
hoogwaardige kunststot' vervaardigd.
Voor de complete set moet u f 975.- op
de toonbank leggen maar alle onderdeIe.ii /ijn ook los verkrijgbaar.
Tevens heeft Jamex een verlagingsset
voor de 205. die bestaat uit twee spiraalveren, die in combinatie met de standa'ard schokdempers te monteren /ijn.
De carrosserie komt daardoor 40 mm
lager te liggen, wat de wegligging weer
positief beïnvloedt. De/e set kost u
/ 125.-. Een telefoontje naar .lamex in
l laarlem. en u weet alles wat u weten
wilt. liet telefoonnummer is 023 31944 S.

alleen maar wat kleine facelitts toegepast. Zo is onlangs het frontaan/ieht veranderd. zodat het nu lijkt alsof hij een
dikke lip heeft, terwijl het achteraanzicht
wat voller is geworden door gebruik temaken van reflectie-materiaal.
Het effect daarvan is dat de achterlichten
schijnbaar doorlopen van uiterst links
naar uiterst rechts.

Nieuwe dieselmotor voor Opel Corsa
Het motorenaanbod voorde Opel C'orsa
/al dit najaar uitgebreid worden met een
milieuvriendelijke 1.5 liter dieselmotor.
De/e 37 kW sterke viercilinder motor
wordt standaard aan een vijl'vcrsnclKrjjgsbak gekoppeld, heeft een vermogen
5fS.fi-37 kW en «én max. koppel van 90
Niii bij 3000 omw,min.
De/e 1.5 liter dieselmotor is door Isu/u
in samenwerking met Opel-ingcnieurs
speciaal voorde C'orsa ontwikkeld. Bij/ondcrhedcn /.ijn: Pintaux-inspuitstraal
met hulpstaal. die voor een bij/onder
goede en geluidsarme verbranding /orgen. Thermostatisch gestuurd stationair
toerental en een automatische koude
start-vcrsncllcr en elektronisch gestuurd
voorgloeisysteem. dat voorvloeien in 011gevecr 3 l 2 sec. mogelijk maakt.

De Opel Ascona heeft vele concurrenten
in /ijn prijsklasse, die stuk voor stuk wat
moderner van uiterlijk zijn. Facelitts
zouden ntxniet meer helpen. Opel moest
maar met een nieuw model voor de Ascona op de proppen komen.

Volgens Opel heeft de C'orsa met de/e
dieselmotor een topsnelheid van 151
km/h. de acceleratie van O lot 100 km h

vergt 17.5 sec. en het brandstofverbruik
volgens Euromix bedraagt 5.0 liter per,
100 km.
'
;

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

iiitvoering maakt
iets in u los.

UW VERHUIZING,

ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

[ERKB4DE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Maak het
weekendbloemetje
tot een feest, haal

het bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060
DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

Sportcenter Wim Buchel
A. J. v.d. Moolenstraat 47 tel. 15829-13965
Ut1 Renault r> is vernieuwd. Kou i<enoratié van IS i^-porledioneerde
modellen, waarvan er twee xoll's
helemaal nieuw xijn! Kón daarvan is
deRonault "iliTX. \Vieeenniaalaehlerliol
stuur van do/.o nieuwe krachtpatser
heeft plaatsgenomen, is/.iel ixoll'niet meer.
l'lolselin.U ontwaakt liet iiislincl
van de ware eolirelir. de eehle kiloiuetiT1

NIEUWE
[NERATIE
•NAULT5
«twerkgarantie

vreter. Maar wal wil je ook. met een
1.7 liter motor. HO pk en een top van x.n'n
18-1 kin u. \Val anders ie verwaeliion
niet eenaeeolerutienaarlOOkm n binnen
de il.-l seconden.
Knieën wonder, als je kijkt naaiv.'n
super sportieve uitvoering. I'e nieuwe
Renault •") (!T.N is een lop-auto lot in hel
kleinsle detail.

Geraffineerd van uiterlijk en uitruslin.u
en niet een riant eoinforl. Koriotir een
klasse apart.
I )e nieuwe jjenenilie Renauil ô.
Al vanaf f 16.895,- umi HT\V). Afleve
tïnjiskosten NOO.-Unel. BTW).
KI nu nn ku ijis. \Vij hel iben u il l! l septomlior 1987 oen zeer aantrekkelijk llnaiv
eiwitu<saanU>d voor u.

RENAULT 5 GTX

NIEUWE MOTOR
NIEUW INTERIEUR
NIEUWE STYLING
SCHONE MOTOR

Wijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel.02507-13360.

C49-K

Renault adviseert elf oliën.

Aerobic
Badminton
Dames
keep fit
Jeugdjudo

maandagavond 19.30 uur.
alleen voor geoefende dames
maandagmiddag
13.00 uur
dinsdagmiddag
13.00 uur
woensdagmiddag
13.00 uur
dinsdagmorgen 9.30 uur 60+ club
donderdagmorgen 9.15 uur 40+ club
nieuwe club - 5-6-7 jaar
donderdagmiddag
15.30 uur.

Recreatief judo heren Dinsdagavond 19.00 uur
Zelfverdediging - meisjes/dames
dinsdagavond 19.00 uur
Volleybal - damesclub dinsdagmorgen 10.30 uur

SQUASH - SAUNA - ZONNEBANKEN.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER
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Kwekerij P. van KLEEFF

A.s. zaterdag
onze bekende

SKI-PISTE
DE MEIRBtnu
PRESENTEERT

moorkoppenreklame

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

1 MOORKOP

Vanaf 1 september tot 1 december
Dinsdag de gehele dag
gesloten.

VOOR ƒ 1 5 -

KEUR

Brood
en Banket

Raadhuisplein 2 Tel. 12404

J. van Campen & Zn.

Nieuw in Haarlem

wij gaan
met vakantie
van 14 sept.
tot 21 sept.

DE KLUSSENMEESTER
ALLEEN ZATERDAG EN ZONDAG
AANVANG 13.30 UUR

SPEKTAKULAIRE
DEMONSTRATIES
SKI-SPRINGEN
DALIET-SKIEN
M..JXM& OP ZONDAG

PARACHUJISm

SPRINEM OP Df SKI-PISTU

SKIfNSCHBïHIllZUHERJMS VIRKHUEBJUR

PROEF SKI-LES
Inclusief huurmateriaal (all-in p.p.)

AUKHOPDfttlAmDAGtNlOmAE
RfSlRMH 10'HPROlfltS: 02503-3474B

---i SKI-PISTE
gSBlDE MEERBERG
ft
Arnolduspark • Hoofddorp
volg borden "Sportcomplex"

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

J. van CAMPEN & Zn
TEL. 15449

MET VERNIEUWDE
MAÏS W DE LAATSffiSNEE.

MINDER
KRUIMELICT
SMAKELIJKER
GEMAKKELIJKER VOL
TE HOUDEN
Afslanken uiur./ 1.75* per dag
M.ilsout. hei bekende sLinkbruudje v a n de «arme bakker.

MAISOVIT
'*V-UbU^

.. ingrijpend v e r n i e u w d o ,1 door toevoeging van een
Zweedse naluurve/cl blijlt Malsovil voorlaan lekker
..vers" tol iiel l a a t s t e sneetje
MalsoMt /U hoordevol voedingsstoffen en
voedingive/els .Ie hoeft er maar weinig van te eten om
toeh een heerlijk v u l d a a n gevoel te hebben. Malsovit is
bovendien een heel ge/onde p t i u r - n a t u u r voeding, die
de d a r m w e r k i n g bevordert en bloed/uiverend werkt.
\\ ie /ieh aan de ..regels" houdt, valt l tot 3 kilo per
week al Zoader hongergevoel!
\ l s l a i i k e n met M a l s o v i t hoeft u niet meer dan
/ 1.75* per d.ig te kosten Uegin meteen of vraag de
uitgebreide luider
\ u l l Uil 3 kilo af per week niet \crnieuwde Malsotit.
* Daar komt nog bi| boter, beleg e.d

BMW 518Ï
Bjr. 8/85
Metal.bl. getint glas
+ stuurbekr. z.g.a.n.
Prijs 30.000,met BOVAG gar.
Tel. 02520-21378
of 02507-19559.

Solliciteer niet naai
moeilijkheden!

Sluit lïi't-n originele getuigschrifti
uw sollicitatie. Soms komen ze niet te
H n dat terwijl heel veel boekband*
voor een paar dubbeltjes uw getuigsd
kopiëren!

DE GEZAMENLIJKE V.A.6DEALERS VAN ZANDVOORT EN OMGEVING PRESENTEREN DE NO

JUBILEUM
OCCASION
PARADE

Vandaag begint in de
'feesttent op het parkeerterrein
bij de hoofdingang van het circuit van
Zandvoort de grootste occasionshow die hier ooit werd
gehouden: de No Risk Jubileum Occasion Parade!
„Jubileum"? De VA.G dealers vieren immers
dit jaar het 40-jarig jubileum van Volkswagen in
Nederland... Dat jubileum moet dus ook voor alle No Risk
rijders een grandioos feest worden! Met 'n enorm aanbod
van meer dan 200 door-en-door betrouwbare auto's van alle
merken en in alle prijsklassen. Uw volgende auto is daar
zeker bij: nergens anders vindt u voorlopig zoveel kijk- en
vergelijkmogelijkneden bij elkaar!
De „Greatest Show on Wheels"! Kom naar het grootste
autospektakel van het jaar...

EET U SLANK

Corn. Slegersstraat 2
tel. 15449

TE KOOP

Niet alleen vindt u op de No Risk Jubileum Occasion Parade
ook 'n complete financiële service rond de aankoop van uwnieuwe No Risk occasion, maar ook tal van extra attracties.
Er zijn prijzen te winnen! Er wordt een spannend spel
gespeeld! U kunt gratis meedoen aan een leuke muzikale
wedstrijd. En vrijdag is een speciale gast uit de wereld
van radio en TV aanwezig om de feestelijke stemming te
verhogen!
De toegang is gratis voor iedereen. Dus welkom op de No
Risk Jubileum Occasion Parade op donderdag 10, vrijdag 11
en zaterdag 12 september aanstaande!

Geen zorgen over geldzaken:
op de No Risk Jubileum
Occasion Parade worden
financiering en verzekering
r
van uw nieuwe No Risk occasion
desgewenst direct voor u geregeld!
De LDM bank is met een eigen „kantoor" op de No Risk
Jubileum Occasion Parade aanwezig om eventuele financiering voor de occasion van uw keuze direct ter plaatse rond te
maken. Verzekering? Ook al geen probleem.
Via de WS, de eigen verzekeringsservice van
Volkswagen, kunt u de auto van uw keuze direct laten verzekeren tegen aantrekkelijke polisvoorwaarden. Een solidere
basis voor auto-zekerheid dan de naam
Volkswagen is daarbij nauwelijks te
bedenken!

Drie dagen lang élke dag een ande
om extra in de prijzen te vallen op d
Jubileum Occasion Parade!

In de feesttent op het parkeerterrein
ü de hoofdingang van het circuit van Zandvoort.
Volg de borden! Toegang gratis/vry parkeren.

Doe mee met de
leuke Jubileum hitwedstryd van Ted de
Braak

Op donderdag aanstaande maakt elke koper kans
extra korting op de occasion van zijn of haar kei
Op vrijdag daarop kan elke koper tot'
f500,- aan extra accessoires winnen met een ;
spel. Gepresenteerd door 'n bekende TV-ster, zoa
beeld Lisette Hordijk, Judith Bos, Piek Passchi
Mouwen of niet te vergeten Jacques d'Ancona!
keuze uit het fantastische assortiment van Autop
En op zaterdag, de laatste dag van de
Jubileum Occasion Parade, doet u natuurlijk me
razend spannende „Hoger-Lager Spel"!
Per uur wordt een
aantal geselecteerde occasions
respectievelijk op- of afgeprijsd.
Aan u_ om op_ het juiste
moment als eerste „door de
bocht te gaan" en bij het
voordeligste bedrag te kopen!

Dus hartelijk
welkom op de No Risk Jubileum Occasion Parade!

-~~ en win schitterende pryzen!
Hoofdprijs: 'n fonkelnieuwe Volkswagen Polo!

Via de No Risk Jubileum Occasion Parade kunt u ook meedoen aan de geestige wedstrijd op de grammofoonplaat van
Ted de Braak! Speciaal voor alle VA.G dealers maakte hij 'n
liedje waarmee u 'n fantastische prijs kunt winnen door de
ontbrekende woorden in de tekst zelfzo leuk mogelijk in te
vullen. Iedereen kan meedoen, gratis en zonder enige
verplichting! Hoe? Bij binnenkomst op de No Risk Jubileum Occasion Parade wordt u het 45-toeren wedstrijdplaatje van Ted de Braak meteen gratis aangeboden.
Leuk om te hebben en leuk om mee te spelen!
En kans te maken op een van de vele schitterende prijzen die
Ted de Braak gaat toekennen: video-recorders, compact disc
spelers en complete Hi-Fi installaties! Maar ook royale
vakantiereischeques en niet te
vergeten... de formidabele
hoofdprijs: een blinkende Volkswagen Polo 3-deurs!

Alle auto's worden verkocht met de bekende
garantie. Dat wil zeggen: • 3 maanden volledii
"garantie» 9 maanden aanvullende No Risk gai
de belangrijkste delen . d É ^ a n de auto •
omruilgarantie
duidelijk ga-

Noteert u even de openingstijden?
Donderdag 10 september van 14.00 tot 21.00 uur,
vrydag 11 september van 14.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 12 september van 10.00 tot 17.00 uur.

/// uw buurt ;'i MA LSÜ\'IT exclusief verkrijgbaar bij:

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

DE GEZAMENLIJKE V.A.6 DEALERS VAN ZANDVOORT EN OMGEVING.

SEYSENER

Amsterdam: Kost BV Automobielbedrijven, 020-174934. Haarlem: Garage Brinkman B.V., 023-319118. Heemstede: Autobedrijf Van den HooffB.V, 023-280751. HiUegom/Lisse: Kamsteeg Bollenstreek B.V, 0251,. 29423.
Schagen: Auto Oldenburg en Komrij B.V, 02240-14700. Uithoorn: Autobedrijf Beckeringh BV, 02975-63418. Umuiden: Autohuis Schachtschabel B.V, 02550-15544. Zandvoort: Auto Strijder B.V, 02507-14565.

Haltestraat 23 Zandvoort

In de feesttent op het parkeerterrein by de hoofdingang van het circuit van Zandvoort Volg de borden! Toegang gratis/vrij parkeren.

ELKE WEEK
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L: "Zandvoort gaat als criminelen met de wet om"

endoradopark
/nog niet zeker

meente weigert om het
•ggeveld te ontruimen

JDVOORT - De gemeente
jort weigert het Roggeontruimen en terug te
in de oude staat. Dit
es het uitdrukkelijke
Ik van de provincie
-Holland. • Tijdens de
gehouden vergadejn de Provinciale Staten
in een interpellatie een

motie unaniem aangenomen,
waarin het college van Gedeputeerde Staten werd opgedragen
opnieuw een procedure tegen
Zandvoort aan te spannen bij
de Raad van State. Volgens de
provincie moet de Raad van
State Zandvoort dwingend opleggen het Roggeveld te ontruimen.

k geeft bijna 2 miljoen
>r opknappen boulevards
JDVOORT - Zandvoort
(van het Rijk 1,8 miljoen
voor het herinrichten
jristvriendelijik maken
ree boulevards. Het geld
ïhikbaar voor de Boule)e Fauvage en de Boule'aulus Loot.

aterstanck
HW
LW HW LW
12.35 06.06 --.- 18.49
00.52 08.23 13.46 20.56
0205 09.47 14.39 22.27
02.54 10.53 15.20 23.17
03.31 11.40 15.54 23.53
04.02 12.27 16.22 --.-04.32 00.18 16.50 13.44
05.01 00.45 17.18 14.26
05.31 01.20 17.49 14.57
nden: woensdag 23 sept.
8 uur
25 sept. 05.31 uur
124 CM.
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.ouden
'vet*

ed én... Goedkoop!

RK VAN DEN BROEK
iSVANDERHEYDEN
1KSON en DIGROS

eelvereniging
e van inbraak
DVOORT - De toneelging "Wim Heldering"
ndvoort is ernstig gedudoor het gedrag van cri:n. Door diefstal en ver; van allerlei attributen
e vereniging een finanitrop van ruim duizend
was de ontsteltenis van enkele
n de toneelvereniging, toen zij
'eek woensdag tijdens het opvan hun opslagruimte aan de
:raat ontdekten dat in het
as ingebroken, vernielingen
aangericht : en spullen ontwaren.
"~ \
uimte was '•welwillend door de
>rtse duivenver^niging Pleihikbaar gesteld aan de kinderen de toneelvereniging voor
ig decors, gereedschappen en
ten. Gereedschapskisten waigebroken en leeggeroofd, elecbedrading, stopcontacten en
i meegenomen. Zelfs het beieen onmisbaar attribuut bij
itvoering werd door de vandachroot verwerkt. Ook de kofjn opengesneden en de inhoud
heel vernield. Een trieste aanr de onaangenaam verraste ledeirhet haast onvoorstelbaar
'.dieri met zoveel liefde en
ipgebouwde verzameling goem vernielen. Alleen al de ma3hade bedraagt meer dan duiden. "Om nog maar te zwijgen
•vele uren werk die nu voor
n geweest". De vereniging is
zeer gedupeerd.
Utie h.fiift de zaak in onder'entüeie tips, die kunnen leifle opsporing van de daders,
bij de politie gemeld worden'3.

f

In ongekend felle bewoordingen veroordeelde de Statenleden het optreden
van Zandvoort. "Het college van B&W
legt de bijl aan het bestuurlijk overleg.
Met voorbedachte rade wordt als criminele met de wet omgesprongen," reageerde PvdA-fractievoorzitter P. van
der Gaast op de handelwijze van Zandvoort. Hij vergeleek de kwestie met
kraakactie waarbij de kampeerders in
gijzeling worden genomen. "Wetten
zijn niet berekend op de Zandvoortse
handelwijze. Als de camping op het
Roggeveld blijft bestaan zullen de andere gemeenten in Noord-Holland de
provincie als een tandeloze leeuw
zien."

VVD-er Stoop was niet gelukkig met
de interpellatie, waardoor het leek alsof Gedeputeerde Staten op het matje
geroepen werden. Ernsting van de CPN
had geen goed woord over voor de
raadsleden van de badplaats, die beloofd hebben de wetten te handhaven."
Het mandaat van de raadsleden komt,
op de tocht te staan". Om provinciale
standpunt nog eens te bevestigen zei
gedeputeerde M. de Boer dat NoordBinnen de gemeenten die recht heb- -Holland nooit zal goedkeuren dat er
ben op de bijdrage zijn een aantal een camping op het Roggeveld gevesspeerpuntgebieden, waaronder Zand- tigd wordt, omdat dit strijdig is met het
streekplan.
voort.

Ook het Burgehjk Pensioenfonds,
dat het project moet financieren heeft
hierover nog steeds niet beslist. Door
de discussie is het nog niet zeker dat
het college van B en W in de raadsvergadering van aanstaande dinsdag met
een voorstel over het contract komt.
• De sfeer op het Roggeveld is explosief. De gemeente heeft een poortje laten neer zetten om te voorkomen dat er nog
meer caravans op komen.
Foto Bram stijnen
De verantwoordelijk wethouder Van
Caspel van Zandvoort is niet erg onder
de indruk van de provinciale kritiek,
die in grote lijnen dezelfde is als de
vorige week geuite kritiek van de CDA-raadsfractie. Deze eveneens ongekend
felle kritiek weerlegde Van Caspel vorige week in de vergadering van de commissie Publieke Werken. Hij bena-

drukte nog eens dat de Raad van State
het eerdere verzoek van de provincie
om het Roggeveld te ontruimen niet
heeft gehonoreerd en er slecht geëist
werd dat de werkzaamheden gestaakt
moesten worden. Daaraan heeft de gemeente voldaan; inmiddels is een stalen poortje bij de ingang gezet waar
geen caravans door kunnen. Boven-

Afpersing
ZANDVOORT - Tijdens de motorsurveillance op zaterdag zag de politie
dat een 23-jarige Amsterdammer zich
verdacht ophield aan aan de achterzijde van een bank. Enige ogenblikken
later haalde deze man een 'steekwapen' te voorschijn. Met deze in zijn
hand klom hij tegen de maau aan de
achterzijde van de bank op. Vandaar
wilde hij het balkonb van de woning
van de beheerder opklimmen De agent
haalde de man naar beneden. Het
steekwapen bleek een pen van een grill
te zijn. De man verklaarde dat hij woning binnen had willen gaan.
De man werd aangehouden en naar
het politiebureau gebracht. Op 13 september bleek hij een valse naam te
hebben opgegeven en een bekende van
de politie te zijn. Hij verklaarde tevens
de woning boven de bank te hebben
willen betreden om daar onder bedreiging geld af te persen van de bewoner.
ADVERTENTIE

'n suède
of
leren jack?
see Morris
before
you buy
Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam.
LeidsestraaO (bij Koningsplein)
tel. (020) 223596

worden. Besloten werd om alle verenigingen opnieuw aan te schrijven voor
een vergadering op 20 november om
dan wel tot resultaten te komen. Het
gezamelijk bespreken van de protolemen werd overigens wel als positief
ervaren.

DE LEERSHOP

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4. Haarlem; Spekstraat 1-3,
Haarlem. 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56.
Haarlem, tel. 023-270850; Beveftiof 6. Beverwijk, tel. 02510-10919.

t Scharregat blijft verdeeld

Fusie tussen Schuimkoppen en
Scharrekoppen van de baan
ZANDVOORT - De twee
Zandvoortse carnavalsverenigingen De Schuimkoppen en
De Scharrekoppen zullen
voorlopig geen fusie aangaan.

dien trok hij de deugdelijk van de argumenten van de provincie in twijfel dooi
te stellen dat deze in een eerder stadium zelf het Roggeveld wilde bestemmen als alternatief voor camping De
Lakens.
Vervolg op pag. 3
Zie ook pag. 9

koppen. Op de overvolle agenda stond dit keer ook de fusiebespreking met de concurrerende
caranavalisten
De
Scharrekoppen. Een wel zeer
delicaat onderwerp, zoals uit
Dat bleek vorige week zater- de reacties bleek. Een eventuedag tijdens de jaarlijkse leden- le fusie werd dan ook unaniem
vergadering van De Schuim- verworpen.

In het midden van de 70-er jaren
maakte de carnaval in de badplaats
een grote bloei door. Grote namen van
weleer waren Wim Buchel, Wim Kok
en Nico Jansen. Menigeen herinnert
zich de daverende feesten, overvolle
kroegen en schitterende optochten.

maatschappij Centraal Beheer in Apeldoorn onderzoek het overlast en heeft
nog niet vastgesteld of de gemeente
aansprakelijk gesteld kan worden voor
de schade. Pas als dat onderzoek is

afgerond wil de gemeente antwoord ge,ven op de vraag of zij bereid te betalen,
indien de verzekering dit niet doet.
De gemeente verwacht dat het probleem van de beperkte capaciteit van
de overstortvijvers op het circuit voorbij zijn als een nieuwe rioolleiding naar
Haarlem is aangelegd. Dan zijn ook de
hockey velden als extra overstort niet
meer nodig.

Slingeren onder invloed
reageerde de man door meerdere malen abrupt te remmen zonder dat dat
nodig was, zoals op de Haarlemmerstraat ter hoogte van de Koninginneweg.
De politieman reed met de voorzijde
van zijn privé auto tegen de achterzijde
van de auto van de man. Vervolgens
heeft de politieman die in uniform was
gekleed de man aangehouden. De man
bleek onder invloed van alcoholhoudende drank. Hij verzette zich tegen
zijn aanhouding en werd met behulp
ZANDVOORT - Zaterdag deed een van andere agenten naar het bureau
20-jarige Duitser aangifte van diefstal overgebracht. De politie zoekt getuivan zijn portefeuille vanaf zijn hotelka- gen.
mer aan de Parkveldstraat. Een en anADVERTENTIES
der kwam tijdens zijn verklaring tegenstrijdig over dus stelde de politie een
onderzoek in zijn kamer in. Daarbij
werd de portefeuille onder het matras
aangetroffen. De man werd hierop aangehouden en ingesloten. Tijdens zijn
verhoor bleef hij ontkennen valse aanin elke gewenste kleur
gifte te hebben gedaan. Na telefonisch
contact met zijn moeder bleek hij met
o.a. pasteltinten
1500 mark uit Duitsland te zijn vertrokken en wilde van Nederland naar
Engeland gaan.
Aangezien zijn geld geslonken was
kwam dit voornemen in gevaar. Hij Paradijsweg 2, Zandvoort
bleef echter ontkennen en is na de retel. 15602 t/o
kening voor de overnachtingen te hebPolitiebureau
ben betaald op de trein naar huis gezet.

ZANDVOORT - Zondag zag een politieman in zijn privé-auto dat vóór hem
een bestuurder van een personenauto
met lage snelheid slingerend over de
Zandvoortselaan reed. De auto kwam
hierbij meerdere malen op de linkerrijbaan. In zijn auto zat ook een hond die
hem hinderde. Door middel van grootlichtsignalen probeerde de politieman
de man aan de kant te krijgen. Hierop

Valse aangifte

VERF
Keur en Zoon

Zandvoort was waarschijnlijk de enige
plaats boven de Moerdijk waar dit gebeuren met recht een 'feest' genoemd
kon worden. Geen afspiegeling van
het Zuiden, maar een op zichzelf
staand en professioneel carnaval. De
Scharrekoppen in optima forma.

Nieuwsblad

Mede door de oliecrisis ontstond er onenigheid binnen de groep en het verval
deed zijn intrede. De geestelijke vader,
sociëteit Duysterghast, distaiicieerde
zich van haar jolige leden. Vooral vanwege de financiële perikelen verhuisden De Scharrekoppen met de regelmaat van de klok, hetgeen de zaak
geen goed deed.
Met de komst van Prins Bobo, wiens
regeerperiode enige jaren duurde, leek
het er even op dat het feest der Zotheid
in zijn oude glorie hersteld zou worden. Maar na het nodige gekrakeel
verdween legde ook Bobo zijn scepter
er bij neer. Inmiddels had zich een
tweede carnavalsgroep aangemeld en
doorbraken het monopoly van de
Scharrekoppen. De Schuimkoppen
verschenen aan het Zandvoortse firmament. Hun optreden was eerst wat
schuchter, maar allengs zetten zij hun
ondergeschikte rol om in een zelfbewuster optreden. Het is een publiek
geheim dat de Scharrekoppen en de
Schuimkoppen elkaar regelmatig in
een Prinselijke machtstrijd naar de
kroon staken. Mogelijk heeft de generatiekloof hierbij een rol gespeeld.

Naar Afrika
ZANDVOORT - Zondag meldde de
rivierpolitie Rotterdam dat daar in het
ruim van een schip een personenauto
was aangetroffen die op 26 mei in Zandvoort was ontvreemd. De eigenaar is
van de vondst op de hoogte gesteld. De
auto was voorzien van valse kentekenplaten en stond op het punt verscheept
te worden naar Afrika.

Slachtoffers wateroverlast
dienen drie ton aan claims in

Koren willen meer
spreiding optredens

ZANDVOORT - De slachtoffers van de wateroverlast enige
tijd geleden in het centrum van
Zandvoort hebben tot nu toe
voor drie ton schadeclaims bij
de gemeente op tafel gelegd. VVD. De overlast was het geDit antwoord het college van volg van een stortbui.
ZANDVOORT - Een groot Om aan deze concentratie van uit- Ben W op vragen van fractie- Het is nog niet duidelijk of de schade
voeringen
een
eind
te
maken
had
aantal Zandvoortse verenigin- Anette Kalk, voorzitter van het Vrou- voorzitter Methorst van de vergoed zal worden. De verzekeringsgen, zoals zangkoren en de to- wenkoor, het initiatief genomen om
neelvereniging willen een be- met alle vereniging dit probleem te
ADVERTENTIE
tere spreiding van de uitvoe- bespreken. Op deze bijeenkomst, afgevrijdag, waren alleen het Manringen over het gehele jaar. lopen
het Vrouwenkoor, het KinOm organisatorische en finan- nenkoor,
De nieuwste dames en heren lamderkoor en DAZ productions komen
ciële redenen is het niet góéd opdagen. Ook de VW, coördinator
my's zijn binnen, zwart en naturel
dat de meeste uitvoeringen in van uitvoeringen liet verstek gaan.
v.a. 998,de maand mei gegeven wor- Door de geringe opkomst konden
den.
geen sprjkers met koppen geslagen
ledere avond geopend tot 22.00 uur
\
Tijdens de vergadering van de gezamelijke koren van Zandvoort afgelopen vrijdag hoopte men voor dit probleem een oplossing te vinden. Door de
geringe opkomst van de in totaal negen uitgenodigde verenigingen bleek
dit nog niet mogelijk.
In Zandvoort worden de meeste uitvoeringen van allerlei verenigingen
gegeven in mei. Een dergelijke frequentie is niet bevorderlijk voor een
goede bezetting van de zaal, waardoor
de financiële lasten moeilijk te dragen
zijn.
Tijdens de vergadering werd ook gesuggereerd dat de bevolking door zoveel optredens achter elkaar wel eens
concertmoe zou kunnen worden. Het
afgelopen jaar werden vijf concerten
in twee maanden tijd gegeven.
De meeste uitvoeringen worden gegeven in de Hervormde Kerk, onder
andere van het Mannenkoor, het
Vrouwenkoor, het Oratoriumkoor, het
Noord Hollands Philharmonisch Orkest en het kamerkoor.
In het gebouw De Krocht treden op
het kinderkoor, de kinderoperette, De
Wurf, het bejaardenkoor "Voor Anker" en de toneelvereniging "Wim Hildering". Omstreeks die tijd treedt de
operettevereniging in de Stadschouwburg in Haarlem op. De musical en
operetterij treedt in die tijd op in de
hele regio.

ZANDVOORT - De vestiging
van een bungalowpark van
Vendorama in Zandvoort is
nog niet zeker. De commissieleden van Publieke Werken en
Financiën uitten maandagavond kritiek op het voorlopige koopcontract tussen de gemeente en Vroom en Dreesman.
Vooral uit CDA-kring bestond weerstand tegen de bepaling dat in het concept contract dat V en D tot l juli 1988
de tijd heeft om te bezien of een rendabele exploitatie van het park wel mogelijk is. Tevens staat in dit ontwerp dat
indien V en D afziet van exploitatie, zij
het stuk grond voor andere doeleinden
kunnen gebruiken of dit door derden
te laten doen. ook deze passage vond
veel kritiek.

Op de tocht

De rijksbijdrage wordt gegeven in
het kader van het meerjarenprogramma "Open lucht recreatie en toerisme
1988-1992". In totaal wordt er door het
Rijk in die jaren 54 miljoen uitgetrokken. Hiervan is 40 miljoen bestemd
voor recreatieve voorzieningen en de
rest voor het planten van staatsbossen.
Daarnaast wordt er nog eens 11,5 miljoen gulden uitgetrokken voor het in
stand houden van recreatiegebieden.

Oplage: 4.400
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NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
• RUBPIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!

Kwaad bloed
De carnavalsvereniging van het eerste uur telt nog 19 actieve leden die er
alles aangelegen is om het carnaval
voor Zandvoort te behouden. De
Scharrekoppen zetten bij menig
Zandvoorter kwaad bloed door dit jaar
een Haarlemmer als Prins Carnaval te
kiezen. De 60 leden tellende Schuimkoppen zijn vooral gebelgd over het
feit dat deze aanzienlijk kleinere vereniging de sleutel van het stadhuis van
de burgemeester van 't Scharregat
krijgen. "Laat iedere vereniging om
het jaar de dorpsprins leveren", vinden
• Voorlopig zal Zandvoort nog twee carnavalsprinsen houden. Dit jaar was er de Schuimkoppen.
een prinselijk treffen het Casino. Links de prins van de Schuimkoppen, rechts
de prins van De Scharrekoppen.
Vervolg op pag. 3

NAAM:.
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

1

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95*, PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
iHALF JAAR «ƒ21,00. PER JAAR • ƒ 39,95
^voor postabonnees gelden andere tarieven)
l'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
l In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
l Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
g de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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WFEKMEDIA30
KODAK

FAMILIEBERICHTEN
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven ons betoond
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Hermanus Jacobus Leek

SAF.ETY

fILM

KODAK

5074

Foto BOOMGAARD
Grote Krocht 26 tel. 13529

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland
tel. 02507 -1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Sportcenter Wim Buchel
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk. geboorte ol andere famiheberichten.
\] bereikt met de?e advertentie 11.000 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts l 25,-. prijzen excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer,
telefoon 02977-28411.

HEERLIJK
GEVULD

inJjiïï-

A. J. v.d. Moolenstraat 47 tel. 15829-13965

Dames
keep fit
Jeugdjudo

maandagavond 19.30 uur.
alleen voor geoefende
maandagmiddag
dinsdagmiddag
woensdagmiddag

sai-.HT

dames
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur

•••••B

SQUASH - SAUNA - ZONNEBANKEN.

Bij uw warme bakker

BLOEMENDAAL, HUIZE DE "THIJSSELING", JAQUES P. THIJSSENLAAN NR. 4

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van z
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verl
voor
de uitbreiding van het balkon aan de Tjerk Hiddesstraat 5a;
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 21 september 1987 gedureni
dagen ter gemeentesecretane, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
voor een ieder ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12 3C
Gedurende de termijn van termzagelegging, kan een ieder bij Burgemeest
Wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen.

uw traiteur en visspecialist
Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag
de gehele dag geopend.
f> r^r*~/^ i A t i T-r-t-r > / A t i »~t »-^. . .«_. SPECIALITEIT VAN DE WEEK

HEERLIJKE VISBURGER
ambachtelijk gemaakt in eigen keuken

Aangevraagde bouwvergunnin
146B87 Van Leeuwenhoekstraat 17, dakkapel
147B87 Kerkplein 9,
restaurant + appartementen
148B87 Van Lennepweg 2/21,
dakkapel
149B87 De Favaugeplein 17-19
renovatie kozijnen, balkons
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorge
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeesl
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling wc
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verli
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodii

5 halen 4 betalen
TEVENS VEEL ANDERE

SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Verleende bouwvergunnim
79B87 Flemingstraat 342,
uitbreiding
101B87 Willemstraat 7,
uitbreiding
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getrc
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen v£
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandv
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
,

Voorgenomen hinderwetvergum
(artikel 12 en 29, eerste lid, van de Wet alg. bep. milieuhyg
Op 6 augustus 1987 is bij burgemeester en wethouders ingekomen een
vraag van H. Ugosse te Zandvoort, voor een vergunning ingevolge de Hii
wet voor het oprichten en m werking hebben van een café-restaurantb
gelegen aan de Haltestraat 58 te Zandvoort.
Zij zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder vo<
omgeving te ondervangen, de vergunning te verlenen.

Potgieterstraat 24. Tel. 12865

De aanvraag, de ontwerp-beschikkmg en andere op de aanvraag betrekking het
de stukken liggen van 18 september 1987 tot 18 oktober 1987 voor een ied<
inzage ter gemeentesecretarie, afd. algemene zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoc
werkdagen van 0830 - 12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelic
kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prii
seweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10 00 - 14.00 uur.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 18 oktober 1987 schriftelijk bij hun college
den ingediend Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzo
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een ingekomen bezwaarschn
bij de stukken ter inzage worden gelegd.
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde d,
mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid v
gegeven tot een gedachtenwisselmg over de aanvraag tussen het bevoegd geza
aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende: '
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven e
belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet m staat
geweest, kunnen naar aanleiding van de beschikking beroep instellen bij de KI

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRG-INSTALLATEUR

gediplomeerd tr/mster
De juiste vachtverzorging van uw
rashond en bastaard
Behandeling volgens afspraak
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158-Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J.d'HONT
UITVAARTVERZORGER
1

Secretaris Bosmanstraat 40'
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Van maandag 21 t/m vrijdag 25 september-telkensaanvang om 19.30 uur zullen wij ten verzoeke van de erven
van wijlen de weledele heer F. Groen overgaan tot de
openbare verkoping van de fraaie nalatenschap van
kunst en antiek, zulks met selecte toevoegingen. Deze
veiling geschiedt per opbod om contant geld aan de
meest biedende. T.o.v. de weledele heer J. West,
gerechtsdeurwaarder, zullen onder de hamer komen;
Schilderijen, aquarellen enz. o.m. werken van G.J. Delfgauw, W. Fleur, J.E. van Heemskerck van Beest, J. Hilverdink, B. de Hoog, F.L. Huygens, W.G.F. Janssen, F. van
Kregten, E. Moll, W. Moes, X. Munninkhof, C. Noltee,
T. Offermans, E. Pieters, W.C. Rip, W. Roelofs, G.J. Sijthoff,
L. Schulman, P.P. Schiedges, P. Sjamaar, K. van Vliet, C.
Vreedenburgh, J.A. Vrolijk, M. van Waning, C. Westerbeek.
Antieke meubelen, baby vleugel Steinway, Friese Keeftkast, Renaissance 4 deurs kast, porseleinkasten in wortelnoten en met marquetterie, vergaderkamermet 10stoelen, rozenhouten Louis XV kabinet, Gelderse kussenkast,
herenkamer met leder, commodes, kisten, secrétaires.
Antieke klokken en pendules, Amsterdams staand horloge, Engelse staande klokken, Friese stoel- en staartklokken, vuurvergulde en andere pendules, speeldozen.
Een zeer bijzondere collectie zilver, goud en juwelen.
Veel Nederlands zilver uit de 18e en 19e eeuw, tabakspotten, soezenmanden, broodmanden, kandelaars, serviezen, cassettes, waarbij 12 persoons, brandewijnkommen,
uitgebreide collectie sieraden bezet met diamant, briljant,
smaragd, saffier, robijn enz. w.o. zeer grote stenen. Fraaie
collectie Perzische en Oosterse handgeknoopte tapijten o.a. Nain met zijde, Grote Sarouck, Ch inees, Japans en
ander porselein, Aardewerk, Antiek koper, tin, kristal, ivoor
Curiosa, Aziatica.
KIJKDAGEN:
Vrijdag 18 september van 19.00-21.30 uur.
Zaterdag 19 en zondag 20 september van 11.00-17.00 uur.
Maandag 21 september van 10.00-13.00 uur.
ADRES KIJK- EN VEILINGDAGEN:
Huize de "Thijsseling", J.P. Thijssenlaan 4,
Bloemendaal, tel. 023:251537.
VEILINGHUIS P.J.C. TROMMELEN
BEYEMANSWEGNR.1
1251 PE LAREN.

, P- Stuk
«*X13 cm»

Bouwplan

Haltestraat 16, tel. 16204

Bakkerij E. Paap

Hondenkapsalon „ELSE" Molenaar

van dl

RRetts
„Uis en Specialiteiten"

nieuwe club - 5-6-7 jaar
donderdagmiddag
15.30 uur.
Recreatief judo heren Dinsdagavond 19.00 uur
Zelfverdediging - meisjes/dames
dinsdagavond 19.00 uur
Volleybal - damesclub dinsdagmorgen 10.30 uur

ZEER BELANGRIJKE
VEILING VAN KUNSTEN ANTIEK

DU/»

IIIIIIII

-»3S*B

dinsdagmorgen 9.30 uur 60+ club
donderdagmorgen 9.15 uur 40+ club

MET GEHAKT, KAAS,
SPEK EN PAPRIKA

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)
02507-1 8225

ruw

Volgende film 1/2 prijs

35»

Aerobic
Badminton

U«K

5074

van dinsdag t/m zaterdag

Uit aller naam
M. Leek-Bakker
Zandvoort september 1987.

Huwelijk

FILM

ONTWIKKELEN en AFDRUKKEN

betuigen wij U onze oprechte dank.

ONZE HARTELIJKE DANK AAN DE
BEWONER(S) VAN DE
ROTONDE-FLAT VOOR DE
OPMERKZAAMHEID EN AAN DE
POLITIE VOOR HUN SNELLE
OPTREDEN BIJ DE INBRAAK IN
ONZE STRANDTENT SEAGULL.
Grada en Henk van Nooijen

SAF.ETY

UCAIGi

Bestemmingsplan Natuur- en Recreatiegebiei
De Burgemeester van Zandvoort maakt ter voldoening aan artikel 26 van de
op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de door de gemeenteraad in zijn
gadermg van 8 september 1987 vastgestelde gewijzigde voorschriften bi
rende bij het bestemmingsplan 'Natuur- en recreatiegebieden' (Volkstuu
vanaf 21 september 1987, gedurende een maand ter gemeentesecrel
(afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, geopend 8.30 -12.30'
voor een ieder ter inzage liggen.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kur
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijl
zwaren tegen de vaststelling van deze voorschriften indienen.

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometnsten Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlens Specialisten

Leidsestroat 32
l O l 7 PB Amsterdam
Tel. 020-233295

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel. 02507-1 21 74

l

Zandvoort, 17 september 1

— . .

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTERBV

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Phytomer

CÏ3

Lid NVM,

FLORIS VIS

Voor uw algehele verzorging.

Beauty instituut Joke Draijer
Nog maar een paar weken en dan bestaan
wij 7Vz jaar. Deze feestelijke gebeurtenis willen wij samen met u vieren.
Door u iedere week kennis te laten maken
met een van de vele faciliteiten van onze op
het gebied van lichaamsverzorging uitgebreide en geheel vernieuwde beautysalon.
SPECIAAL VOOR DEZE WEEK:
onze VOOR-openingsaanbieding
MANICUREN van ƒ25,- voor
inkl. een verrassingskado
Lichaamspeeling voor maar

. - _.

ƒ 12,5O
ƒ25,--

Kosterstraat 11
2042 JJ Zandvoort
02507-14975

GOED NIEUWS VOOR DE ECH
VISLIEFHEBBER
Vanaf vrijdag 18 september
elke VRIJDAG EN ZATERDAG
weer warme gebakken vis
op het parkeerterrein bij de SPA
IN ZANDVOORT NOORD
Hollandse nieuwe
vers van het mes

ƒ 2,

Warme
gebakken bokking

ƒ 1 ,\

3 super makrelen
voor

ƒ 5,j

Warme gebakken mossele
kuifjes, kibbeling, kabeljau
schol, scholfilet en
lekkerbekjes
ZO WARM UIT DE PAN

\
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üpverlening viert
njarig bestaan

BRIEVENBUS
BV Zandvoort

DVOORT - Op 20 november zal het precies tien jaar
i zijn dat het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening in
iort van start ging met een telefonische hulpdienst, waar; nummer, toen nog 7373, op ludieke wijze door dokter
on in gebruik werd gesteld.
jubileum past een terugblik
m is het misschien wel aardig
Iden dat het in 1975 van de
komen Welzijnsberaad Zandjaar later contact opnam met
•um voor Vrijwillige HulpverLeiden. Men vroeg zich nameiets dergelijks ook in onze
te realiseren zou zijn. Tijoriëntatie-avond bleek die
heid inderdaad aanwezig.

i de Wolff
DVOORT - Onlangs is
Ie Wolff als professioneel
nator aangesteld bij de
lige Hulpverlening in
oort. De 42-jarige Mini de
werd geboren in Zetten,
sde al spoedig naar Nijmewas na haar middelbare
opleiding in het bedrijfsleerkzaam als artsenbezoekfa haar huwelijk en de ge: van haar dochter volgde ze
!O-opleiding Maatschappeerker. Ze heeft een ruime
ng in het vrijwilligerswerk,
fee jaar werkzaam als coörir in het ouderenwerk bij de
nte Oosterhesselen
in
ie en vervolgens in Roden.
leeft ze voor de provincie
ie als functionaris bij de
ing Samenlevingsopbouw
,en projecten opgezet voor
eestelijk gehandicapten die
willen naar de maatschapverband met het werk van
echtgenoot verhuisde het
naar het westen van het

Niet minder dan veertig vrijwilligers
gaven zich spontaan op en teneinde
hen tegenover de hulpvragers goed beslagen ten ijs te laten komen werd er
een speciale trainingscursus onder leiding van deskundigen georganiseerd.
De belangstelling was zo groot dat na-'
dien nog tal van cursussen zouden volgen. Zo werd dus in 1977 de basis gelegd voor een heel speciale vorm van
hulpverlening, die uit Zandvoort niet
meer is weg te denken en bovendien
nog steeds in een grote behoefte voorziet. Nog even bij de terugblik blijvend
dachten we, zonder andere werkers tekort te doen, de namen te mogen noemen van Lies van Ackooij, Greet Bartels, en An en Chris Braun. Zij hebben
een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van het Centrum, waarin
Greet Bartels als voorzitster van het
Dagelijks Bestuur nog steeds een actieve rol speelt.

DVOORT/ANGERS
olklorevereniging De
heeft een succesvol
id achter de rug in AnFrankrijk. Daar toonde
rf haar kunnen op een
.tionaal feest voor mufolklore.
iderdag de hele dag in de bus
e hebben, konden vrijdagochenen van de vloer in de kazere Genietroepen. In een gezaptreden met een Portugese
rden om de beurt dansen ten
bracht. Vrijdagavond was er
s receptie voor alle deelne•oepen waarbij over en weer
en en aandenken werden
eld.

Medewerksters van de Vrijwillige Hulpverlening in Zandvoort. Links Mini de Wolff.

ding naar het ziekenhuis, het vertalen
van een buitenlandse brief, het uitlaten
van de hond bij ziekte of het repareren
van een defecte bel plus nog honderden-een andere zaken. Wat ook belangrijk is, en het Centrum wil dat graag
nog eens onder de aandacht gebracht
zien, is de anonimiteit. Van zowel de
hulpvrager als de hulpverlener is de
identiteit geheim.
In deze tijd van overheidsbezuinigingen mag het verheugend worden gedat het exploitatietekort van
Belangrijk is nog eens te vermelden noemd
het Centrum volledig wordt gedekt
dat iedereen, ongeacht godsdienstige door
de gemeente.
of politieke overtuiging, levensbeschouwing of maatschappelijke positie, van maandag tot en met vrijdag
tussen half elf en half één bij het Cen- Groen licht
trum telefonisch terecht kan op nr.
17373 met verzoeken op allerlei gebied.
Coördinator zijn is geen sinecure en
Er kan gevraagd worden om begelei- sinds de start van het Centrum is het

De volgende ochtend vertoonde De
Wurf haar kunsten bij de ontsluiting
van een gerenoveerde winkelstraat; de
burgemeesters van Angers en het Engelse Wikkes knipten daar een feestelijk lint door.
Voor deze gelegenheid
had de 33 man en vrouw sterke Wurf-delegatie het lied 'De klokken van
Haarlem' ingestudeerd.
Op de daarop volgende receptie toonde
burgemeester J. Monniers zich in zijn
schik omdat De Wurf aan zijn verzoek
naar Frankrijk te komen had voldaan.
Zaterdagmiddag werd deelgenomen
aan het defilé van alle deelnemende
landen, Spanje, Oostenrijk, Ierland,
Italië, Duitsland, Rusland, Engeland,
Peru, Polen, Portigal, Frankrijk en
Nederland. Hierbij werden onder het

zingen van de volksliederen de vlaggen gehesen; voor Nederland deden
Mieke en Jan Hollander dit. Na de
verschillende toespraken werden vier
korven met duiven geopend.
Zaterdagavond was er een groot optreden met dans en muziek in het park
Belle Fontaine door De Wurf en twee
andere groepen uit Rusland en
Frankrijk. Het programma van De
Wurf bestond uit vijf Oud-Hollandse
liederen, waaronder ook het Zandvoortse volkslied en vijf dansen. Hierbij kwam het Zandvoortse 'Gort met
stroop' met acht drietallen goed uitkwam. Alle liederen werden in het
Frans uitgelegd door tolk Wil Lannoye.
In vol ornaat traden alle deelnemende groepen zondagochtend aan in het
raadhuis, 's Middags werd er door alle
groepen genoten van een gemeenschappelijke maaltijd, waarna een optocht door de stad volgde; hierbij toonde De wurf alle beschikbare kostuums. Na een gezellig afscheid vertrok De Wurf tevreden richting Zandvoort.

zEKENDDIENSTEN
: 19/20 september
rSENPRAKTIJK
tel. 19507.
o Blüme

NIEUW

^SENPRAKTIJK G.JJ. Mol
aardekoper:
dienstdoende
arts:
tel
91.
inlichtingen omtrent de
liensten worden verstrekt
efoonnummers van de hulsnderson, tel. 12058, Drenth,
tel. 12181 en Zwerver, tel.

Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

Tel. 13043, Alarmnummer
r wijkfunctionaris

Noord,

tafel, kaarten, etc.)
van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (familiebezoek, boodschappen doen, etc.)
STORINGSDIENST
tel. 17641.

GASBEDRIJF:

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedeCENTRALE POST AMBULANCE- re inwoner van Zandvoort geldt dat
VERVOER
(CPA) KENNEMER- ervoor de vrager geen kosten verbonLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
den zijn.

S: Hiervoor de eigen tand- TAXI: tel. 12600.
n.
DIENSTENCENTRUM: KoninginneEK: Zeestraat Apotheek, weg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
.el, tel. 13073
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
telefonische
afspraak.
Tel:
IPLEGING: Voor informa- na
3 dienstdoende wijkverpleeg- 02507-19393
BELBUS:
323-313233.
Inwoners van 55 jaar en ouder kunnen
CUNDIGE: Mevrouw Tine gebruik maken van de belbus. Hier•n, Kochstraat 6A, Zand- voor 24 uur van tevoren bellen:
02507-14437, bgg: 023-313233. Huis In de Duinen: tel. 13141,
van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
iRTS: Mevrouw Dekker, sociaal cultureel werk (zwemmen, eetestraat 17 te Zandvoort, tel.

\elijk nieuwsblad voor Zandvoort,
en Aerdenhout Verschijnt op
ig Uitgsve Weekmedia BV
G C Hollander Hoofdredacteur
jlhanng
Gasthuisplem
roort, tel 02507 •
istadres
'6, 2040 AA
t
jeopend
113-16 u
I0-13en 1416
,dag9-11 u,
ig 10-12 en 13-17 u, vrijdag 9-12 u
itieverkoof: Dorpsstraat 8,
, lel 02977128411 Postadres
'64, 1430 AC Aalsmeer
=ider B Looawegen
/ertenties tel 020-562 6271 Telp'
les 1073Ü KADV
': Gasthuisplen 12, Zandvoort, tel
2066 Postades postbus 26, 2040
'oort
j
Dershoek Ralactiechef Dick Piet
nentsprijzeri/ 11,50 per kwartaal,/
half jaar, ƒ3935 per jaar Voor
nees gelden 'tidere tarieven Losse

/V

!

achten: vnjdèg 9-12 u tel 02507
rts Nieuwsbld is opgericht m

coórdinatorschap dan ook op verschillende manieren uitgeoefend. Gedeeld
coördinatorschap bleek in de praktijk
slecht te werken. De gedeelde verantwoordelijkheid gaf onduidelijkheid bij
de vrijwilligers en bovendien kostte
het veel tijd aan extra overleg hoe de
taken steeds opnieuw te verdelen. Het
was dan ook een goede zaak dat Ine
van Duyn-Blok, maatschappelijk werkende met H.B.O.-opleiding, in augustus 1984 als vrijwilligster deze veelomvattende taak op zich nam. Weliswaar
onder voorbehoud dat het slechts voor
twee jaar zou zijn, omdat ze zich daarna aan haar verdere studie wilde wijden. Medio februari gaf de provincie
het groene licht voor het aantrekken
van een professionele coördinator,
waarna in overleg met de wethouder
van financiën de sollicitatieprocedure
werd gestart. En zo verscheen in een

HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.

KERKDIENSTEN
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichdienst in de Gereformeerde Kerk, Dr. tingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
J. van Goudoever, Amstelveen
023-244553.
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in de Gereformeerde Kerk, Dr. BURGERLIJKE STAND
J. van Goudoever, Amstelveen
Periode:
Kindernevendienst en crèche
8-15 september 1987
NEDERLANDSE PROTESTANTENOndertrouwd:
BOND
Dirk en Luhulima, Johanna PeZondag: Geen dienst in de Brugstraat Koper,
ninna.
Oecumenische dienst
Gehuwd:
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Dorotheus Cornelis en Koper,
Zaterdag 19.00 uur: E.V. m.m.v. jonge- Tukker,
Maria Helen. Zwemmer, Jan en Delies,
renkoor (Waddinxveen)
Van der Mije, Hendrik en
Zondag 10.30 uur: Oecumenische Marion.
Johanna Geertruida Maria.
dienst in de Gereformeerde Kerk, Dr. Bartling,
De Hoop, Bastiaan Marien en Van
J. van Goudoever, Amstelveen
Soolingen, Alida Adriana. Van den
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, Boogaard, Mijndert Paul en Borghuis
Helene Caroline.
Haarlem
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. E. Geboren:
Natascha, dochter van Piers, Anton
Bodamer
Cornelis August en Van Duijn, Corne19.00 uur: Dhr. J. IJnema
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bid- lia.
stond
Overleden:
Van Deursen, Franciscus Martinus,
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- oud 77 jaar. Van Midden, geboren DaSCHAPSBOND
vids, Wilhelmina Johanna Louisa, oud
ledere veertien dagen een samen- 89 jaar. Wolf, geboren Belt, Theodora
komst op maandag 15.00 uur, tel: 14878 Maria, oud 82 jaar.

Foto Berto H

paar regionale bladen een advertentie
waarin op korte termijn een coórdinator werd gevraagd. Er kwamen dertien
reacties waarvan drie kandidaten werden opgeroepen voor een gesprek, dat
los van elkaar gevoerd werd door een
afvaardiging van het bestuur en van de
vrijwilligers. Unaniem werd gekozen
voor Mini de Wolff.
En zo staat niets meer een viering
van het tienjarig bestaan in de weg. Er
is een gezellige bijeenkomst gepland
voor alle medewerkenden, ook de vroegere, en het eigen orgaan „Konkreet"
zal in een feestelijk jasje gestoken op
grote schaal worden verspreid. En als
verjaarscadeau heeft het Centrum
maar één wens: uitbreiding van het
aantal vrijwilligers!
C. E. KRAAN-MEETH

Nederlandse strandpachters
komen samen in Zandvoort
ZANDVOORT - Voor de eerste keer wordt er maandag een
dag gehouden waar alle
strandpachters van Nederland aanwezig zijn. Deze bijeenkomst is georganiseerd
door de Zandvoortse afdeling
van Horeca Nederland en
wordt gehouden in het Boekaniersnest.
Volgens Fred Paap, voorzitter van
horeca Zandvoort, is het de bedoeling
van de dag, die om tien uur begint, om
allerlei gemeenschappelijke problemen en knelpunten van de Nederlandse strandpachters op een rij te zetten.
Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende gastsprekers uitgenodigd, zoals
de heer J. Kuiper van het KNMI en
gespecialiseerd in strandweervoorspellingen, vertegenwoordigers van
het Nederlands Bureau voor Toerisme
en de Onderwijscentrale voor de horeca en de heer Broos Van Erp, voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor Midden- en Kleinbedrijf.
"Tijdens de bijeenkomst zal veel
aandacht besteed worden aan de promotie van strandrecreatie. In de subsidiesfeer is er door het Rijk voor volgend jaar 63 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor promotie-activiteiten. In dat verband zijn wij er ook een
voorstander van dat de toeristenbelasting niet terecht komt in de algemene
middelen van de gemeente, maar ingezet wordt voor het verbeteren en promoten van deze bedrijfstak. Dat kan
door deze inkomsten aan VW te geven voor activiteiten of bijvoorbeeld
het verbeteren van strandafgangen en
dergelijke", aldus de heer Paap.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
De Onderwijscentrale voor de horeHULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- ca zal tijdens de bijeenkomst de aandagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte- dacht vestigen op de kwaliteit van het
lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. management. Deze centrale geeft ondersteuning op dit gebied en kan adWETSWINKEL: Gemeenschapshuis viezen en cursussen geven om het beL. Davidsstraat. Eerste en derde drijf beter te laten renderen. De heer
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.

Weekend 19/20 september

ndvoorts
lieuwsblad

Het onlangs verschenen rapport
Namens het bestuur en de advies„Zandvoort, als je even op adem wilt raad van de „Stichting Leefbaar Zandkomen" samengesteld door F. Faber in
voort"
opdracht van de plaatselijke afdeling
Paola Koper (voorzitter)'
Horeca Nederland staat bol van de adviezen welke onze gemeente de mogelijkheid bieden zichzelf te transformeren tot een goed geoliede onderneming
die in staat moet zijn 4 seizoenen lang
op volle toeren de toerist alles aan te
Naar aanleiding van het artikel over
reiken wat maar mogelijk is.
het rapport "Zandvoort als je even op..
adem wilt komen" in het Zandvoorts'
Als wij samensteller mogen geloven Nieuwsblad van 27 augustus het volgaat de „BV Zandvoort" gouden tijden gende.
tegemoet met een beleidsplan dat gericht is op structurele promotie ter beIk kom al sinds 1959 elk jaar in Zandvordering van toekomstige toeristi- voort als toerist en bezit hier ook een
sche activiteiten. Het negatieve imago huis. In die bijna dertig jaar is er vrijdat Zandvoort, volgens samensteller, wel niets veranderd. Dat is volgens mij
heeft zal moeten verdwijnen d.m.v. de reden dat het niet zo goed gaat met
kwaliteitsverhoging. Hoe dat allemaal Zandvoort.
moet, weten we na het lezen van dit 28
Zandvoort moet attractiever gepagina's tellende rapport, waarin
wordt gepleit voor het welzijn van de maakt worden, dat is duidelijk. In de
bewoners uit het Ruhr-gebied, de eerste plaats zou het volgens mij goed
Haarlemmers, de Amsterdammers en zijn wanneer de Kerkstraat en de Haloverige medemensen. Dat Zandvoort tetraat veranderen in een wandeldo;
365 dagen per jaar 16.000 inwoners meim voor voetgangers. Bovendien
heeft, die hier leven en wellicht niet moet er in Zandvoort een soort geallemaal werknemer van de „BV Zand- zondheidsinstituut komen met onder
voort" zijn, ontgaat de samensteller zo andere verwarmd zeewater. Iets derge^
lijks is er ook in het Duitse Sylt en dat
nu en dan.
heeft erg veel succes.
TCitaat: Een ieder die de idee aanMet zulke en andere voorzieningen
hangt dat je van Zandvoort een woongemeente moet maken moet zich reali- kan Zandvoort uitgebouwd worden tot
seren dat het voorzieningen-niveau de beroemdste badplaats van Nedervan een badplaats vele malen hoger land. Dan is Zandvoort het gehele jaar
kan liggen dan dat van een woonge- door aantrekkelijk voor een publiek
dat bereid is veel geld in Zandvoort uit
meente. Einde citaat.
te geven. Het feit dat Zandvoort in al
Wij maken ernstige bezwaren tegen die jaren niet veranderd is, en dus niet
de intentie van dit rapport en willen de is meegegaan met zijn tijd, is volgens
samensteller en opdrachtgever hier- mij het gevolg van conservatisme. Als
van, erop wijzen dat het gemeentebe- dat overboord gegooid zou worden
leid vanaf eind jaren '70 gericht is op gloort er voor Zandvoort een betere
een woonoord met een toeristische toekomst.
funktie. Dat er sinds september 1986
Werner Hüster
een „Stichting Leefbaar Zandvoort"
Zandvoort
bestaat komt voort uit een onbehagen
van bewoners die worden overspoeld
door de activiteiten van vooral de Horeca. Wanneer er wordt gesproken
over een kwaliteitsverbetering; een poAls je zo'n bericht leest over het wégsitief imago mag de ondernemende
Horeca-man of -vrouw ook wel eens de slepen van ongeveer 140 caravans van
hand in eigen boezem steken en trach- de Zeereep naar het Roggeveld, dan
ten de excessen te voorkomen waar- vraag je je af hoe het mogelijk is dat
mee de bewoners worden geconfron- zoiets zonder toestemming kan gebeuteerd. Zoals lawaai-overlast van café- ren. Dat er nog iemand is die dit
bedrijf en café-bezoek, het milieuver- prachtig vindt. Weet die meneer wat
vuilende karakter van de vuilcontai- ik prachtig vind? Als hij er voor zorgt
ners op straat, het vandalisme, de dat die bewuste paaltjes ten behoeve
voortdurende parkeeroverlast (het van rolstoelgebruikers verdwijnen en
zelfs niet kunnen bereiken van je eigen er verlichting achter het Huis in de
woning), de bezoeker die de dorpskern Duinen komt ter beveiliging van de
gebruikt als openbaar toilet en zo zijn bejaarde bewoners. Als hij het niet
er nog meer ergernissen waarmee de kan, kan hij misschien een beroep
bewoner constant wordt geconfron- doen op Gedeputeerde Staten van
teerd. Gelukkig geeft samensteller in Noord-Holland.
zijn voorwoord aan dat dit rapport ter
J.L.G. Niessen
discussie staat. Wij doen daar graag
Zandvoort
aan mee ter bevordering van de leef-

Wandeldomein

In de tien jaar van zijn bestaan heeft
het Centrum behoorlijk aan de weg getimmerd. Terecht. Via folders, persberichten, advertenties en een info-stand
in de bibliotheek weet iedereen van het
bestaan af, kent iedereen het telefoonnummer uit z'n hoofd. Daarom lijkt
het niet nodig om uitgebreid in te gaan
op zaken als de organisatie, concrete
werksituatie en de structuur van het
inmiddels een stichting geworden Centrum.

ccesvol optreden van
Wurf in Frankrijk

baarheid voor de bewoners en in het
kader van „Zandvoort een woonoord
met een toeristische funktie.

Kuiper van het KNMI geeft uitleg
over allerlei bijzonderheden die er bij
het voorspellen van strandweer een rol
spelen, zoals de invloed van de Noordzee en de duinenrand.
ADVERTENTIE

VERMIST
Sinds vrijdagnacht,
langharige Hollandse herder,
goud gestroomd, reu, 4 jaar,
heeft 1 hangoor.
ROEPNAAM ERIK

Weggelopen van strand
Zandvoort.
S.v.p. bellen 16119 's avonds
17957.

Goud voor Koning

Roggeveld

Schuimkoppen en Scharrekoppen
Vervolg van pag. l
Dat het animo voor het carnaval tot
een minimum is gedaald is overigens
niet alleen de schuld van de verenigingen. Ook de mentaliteitsverandering,
als gevolg van de tijdgeest van de jaren
80 speelde een grote rol. De georganiseerde "slooptocht", die elk jaar werd
gehouden, wordt door sommige, veelal
jeugdige feestvierders vaak te letterlijk opgevat. Regelmatig vliegen dan
ook de bierglazen in het rond, sneuvelen er ruiten en worden deuren door
dronken lui uit hun posten gerukt.
Het molesteren van argeloze voorbijgangers is tijdens drie dagen lol regelmaat. Menig horeca-ondernemer gaf
tijdens het feest de alcoholische pijp
aan Maarten en hield de deuren hermetisch gesloten.

ZANDVOORT - Vorige week heeft
slager Koning aan de Schoolstraat in
Zandvoort goud gewonnen met zijn leverworsten en gekookte ham. De onderscheiding werd toegekend door het
Instituut voor Ambachtelijke Slagerproducten. Op 21 september wordt
Om het zieltogend carnaval te reddeze prijs in het Flevohof feestelijk
den wilden De Scharrekoppen samenoverhandigd door Fred Oster.
werken en zelfs een fusie met de
Schuimkoppen aangaan. Hierop zitADVERTENTIE
ten de Schuimkoppen bepaald niet te
wachten, bleek op de ledenvergadering die in hun residentie werd gehouEEND of CADILLAC?
den. Aan de mogelijke fusie besprezoekt niet verder
king werd uitgebreid aandacht besteed. Unaniem waren De SchuimUw auto
koppen van mening dat van fusie geen
sprake kon zijn. Gezien de contacten
goed verzekerd
uit het verleden achtte men dit geen
tegen
haalbare kaart, ook omdat dan de
voordelige maandpremie
helft van de Raad van Elf zou moeten
verdwijnen.
BEL VRIJBLIJVEND
02507-18505
023-284160
In een eventuele samenwerking in
de toekomst zag men wel nut, alleen

zou dit op een andere basis moeten
geschieden dan tot nu toe. "In de eerste
plaats zijn wij een gezelligheidsvereniging met een eigen identiteit. Wij willen wel samenwerken om zodoende het
carnaval voor Zandvoort te behouden,
maar dan wel op onze voorwaarden'^,
aldus de voorzitter van De Schuimkoppen.
•_
Wim Kokkelkoren, penningmeester
en vice voorzitter van De Scharrekoppen liet weten dat de kinderoptocht en
het feest voor de bewoners van Nieuw
Unicum gewoon zullen doorgaan. Ooi
zijn de Scharrekoppen in onderhandeling met een sponsor. Volgens Fred
Paap van de Zandvoortse horeca'
wordt de problematiek van het caranaval besproken op een ledenvergade*
ring van l oktober.
':
Ondanks de onenigheid tussen De
Schuimkoppen en De Scharrekoppen
komen beide verenigingen binnenkort
wel bijeen voor een gesprek, want bet
de zijn het er over eens dat het carnaval voor Zandvoort behouden moet
blijven.

Collecte
ZANDVOORT - Het Prinses Beatrix
Fonds houdt tot en met 20 september
een collecte m Zandvoort. De opbrengst van de geldinzameling komt
ten goede aan gehandicapten die lijden
aan ziekten die het zenuwstelsel aantasten en invaliditeit ten gevolge hebben.

Roggeveld
Vervolg van pag. l
Veel belang dichte Van Caspel toe
aan de het feit dat dit onderdeel van het
streekplan met minimale meerderheid
is aangenomen. Bovendien is het nieuwe streekplan formeel nog niet van
kracht omdat het nog niet is gepubliceerd. Van Caspel zei dat er snel een
artikel 19 procedure wordt gestart om
de bestemming van het Roggeveld te
wijzigen. Van Caspel toonde aan dat
het college zich binnen de grenzen van
de wet heeft gehouden. GS heeft maandag laten weten geen medewerking te
verlenen aan een dergelijke procedure,
zolang er geen goed beheersplan voor
het betreffende duingebied is vastgesteld.

Loyaal
In de brief van Zandvoort aan GS,
waarin het college weigert het Roggeveld te ontruimen zegt zij dat er voor
ontruimen de juridische grondslag
ontbreekt, waarbij verwezen wordt de
uitspraak van de Raad van State, die de
eis tot ontruiming niet heeft ingewilligd. In zijn antwoord spreekt het college van inbreuk op rechtsbescherming
en rechtszekerheid.
"Indien de Raad van State in en later
stadium de eis tot ontruiming toch honoreerd zal de gemeente daar loyaal
gehoord aan geven", liet Van Caspel
weten. Hij heeft echter een goede hoop
dat de caravans op het Roggeveld kunnen blijven staan.

• De Zeereep ligt er troosteloos bij.

het Roggeveld, waar in de nacht van
donderdag op vrijdag nog zeven caravans op gezet werden, is inmiddels ex-r
plosief, getuige enkele reacties van de
caravansbezitters. "Wij hebben geen
Wegdragen
goed woord over voor de houding van
GS. De gemeente kon niet anders en
De sfeer onder de kampeerders op daar hebben wij begrip voor. Als ik hier

Foto Berlott

weg moet steek ik de boel in de fik, dan
Het kan overigens nog lang duren
hoeft het voor mij niet meer. Mij moe- voordat er duidelijkheid komt in de
ten ze hier wegdragen."
zaak. Omdat een dergelijke kwestie
niet eerder is voorgekomen in de NeOndanks de overlast van de gehaaste derlandse rechtspraak zal de Raad van
verhuispartij hebben de buren op de State zich waarschijnlijk goed voorbelegale camping geen bezwaren ("het reiden alsvorens tot een definitieve uitzijn net zulke slemielen als wij").
spraak te komen.
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Ik vond wat Ik zocht op tie Grote Krocht
Enorme sortering
groene en bloeiende
planten

WEEKENDAANBIEDING

HELIOFORM

vrijdag en zaterdag
_

Vol sap

MAAKT MOOIE MODE

PERSSINAASAPPELS

KOMFORTABFI,

1,

10 voor

Hand en moes

_

GOUDREINETTEN

Nieuwe
lingerie
kollektie
Slipjes
p.a. 9,95
Uifgebreide
kollektie

l,

3 pond

Heerlijke handperen

_

TRIOMPHE DE VIENNE heel kilo

1,

Om van te smullen

AARDAPPELSALADE

i Helioform*
faam

PERFEKTIE IN PASVORM

1,

v* pond

gobelin
tassen
v.a. 39,95

" Dat bewijst de
' naiaarskollektie '87
' opnieuw Een uitgebreide
kollektie van elegante, stijlvolle
en puur vrouwelijke schoenen
Lekker lopende schoenen die
met veel zorg en aandacht zijn
gemaakt voor vrouwen van elke
leeftijd Daarom verdienen ze
de aandacht van vrouwen van
deze tijd, altijd mode- en
kwaliteitsbewust

„Erica"

Grote
Krocht 20B
t.o.
Albert 'Heijn
Tel. 15697

groente en fruit

Grote Krocht 24 -Zandvoort

Grote Krocht 25,

VERKRIJGBAAR BIJ

studio 118 - pré ballet vanaf 4 jaar - studio 118 - kindere

HERMAN HARMS

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK

C

CAFÉ-BIUART

GROTE KROCHT 22 - ZANDVOORT

BELL-HOTEL

ECHT ITALIAANS... JE PROEFT'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".
VRIJDAG EN ZATERDAG:

PANATONI

Bent u de tv zat
komt u dan naar
Hotel Bell
Want daar staat
een nieuw biljart

INTER VASTGOED
zoekt voor haar div. relaties

gestoft, of gemeubileerde woonruimte

v

"Bu5J< PLAAT PIZZA

Tel. 079-422747.

Echte Bakker Balk

Dolf l Fa ITI3 (Naast PalacehoteD
Burg. Feinemaplein 30 - Zandvoort aan Zee

Speciale aanbieding

Entree:
f 12,50 incl. koffie

zondvoort

hel trc'/ptint voor geselecteerde' internationale mode
Thorbeckestraat 11 ZANDVOORT

Aanvang: 20.00 uur.

DUNHILL

zaterdag 19 september en zondag 20 september.
Dan kunt u zien, wat wij met „onze lifestyle" bedoeleJ
Natuurlijk staat er een kopje koffie en een drankje voq
klaar, zodat u in alle rust kunt kijken en passen.
Haltestraat 18, Zandvoort.

Haltestraat 45
2042 LK Zandvoort
Tel. 02507- 12705

O
X

Onze LIFESTYLE is Jong, tikje sportief, nouveau c ,is|
De uwe óók? Dan moet u beslist even langskomen up
van onze

OPEN DAGEN

BELLI E RIBELLI
Kindermode

PASSAGE 42

«5

HALTESTRAAT 30
tel. 12175

Studio adres Corn Slegersstraat 2
Zandvoort

Ifda bromet mode

anoiil;
mode

samen

HALVE PAARDEWORST

Bel voor info l 7789 b.g g. 12598

Studio 118 - Jazzballet-Studio 118 - Klassiek bc

King Site

500 gr. paardelappen
250 gp. paardebiefstuk

Onder professionele begeleiding.

Hogeweg 28

Woensdag 23 september a.s.

SLAGERIJ ZWINKELS

1.50

Wij verzorgen nu al uw pakket
voor de Sint of Kerst overzee.

APPETÏTO!

Wij zijn geopend
vanaf 08.00 uur 's morgens
Hogeweg 7
2042 GD Zandvoort
tel. 02507-19000

tot ƒ 3000,- per maand in Zandvoort of omgeving.

4.65

vanaf DINSDAG

Start per oktober nu ook op
donderdagavond een cursus
conditionmg voor huisvrouwen op
hedendaagse muziek,
buikspieroefening, lichaamshouding,
etc. etc.
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K4PS4ON ZONNESTUDIO
Edifh & Ben
passage 42

Zandvoort

02507-12500

JV!PU-JSONNEVELD SPORTING

'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

NIVEAU
bijouterie

w

Haltestraat 42 Zandvoort

Q
O

Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond

Tel. 02507-16043

'Haluitrut 40
,

Er is weer
conditietraining
„.

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

uur 45 min. grondgymnasl
uur Daarna kunt u gebruil
maken van het Turks
uur - stoombad,
de Whirlpoi
uur het zwembad.

Dinsdagochtend
9.30-11.30 uur - idem
9.30-11.30 uur
Donderdagochtend
Kosten ƒ 10,- per keer.
TEL.
O25O7-14678 - PASSAGE 37

2042 EN Zindvoort
ULÖÜBffl T(l 02507-17606 iMk
iJïwïïïr Trt. 02507-13646 privé

Drogisterij De Gaper
02507-12513 zaak
02517-19563 privé

Presentatie:

Michel van Grinsven

WEEK

ROALITY DANCE FORMATION

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

MOKU

Jupiter Sportmode

Gastoptreden:

Raadhuisplein 15

Organisatie FM Models - Henegouwerweg 26d - 2741 KS Waddinxveen
Telefoon 01828 - 10205/10210

in het kader van het JORDAANFESTN

Op zondag 19 september a.s.

ycccyycyf'tycfyc'ff'fi

Kwekerij P. van KLEEFF

Startplaats : de Westerkerk
Starttijd
: 13.00 uur
Kosten
: ƒ 2,50 p.p. voor volwassenen
ƒ l ,00 per kind

SLAGERIJ
ARBOUW

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

Onze rondleiders (Amsterdammers van 50 jaar en ouder) lat<
de sfeer proeven van Amsterdam, door u mee te nemen n
leuke plekjes, en u te vertellen' over het leven in deze stad vroe
en nu.

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

WEEKEND REKLAME
Vanaf 1 september tot 1 december
Dinsdag de gehele dag
gesloten.
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EXTRA WANDELIhl

KAARTEN VERKRIJGBAAR BU BOVENSTAANDE ZAKEN

1/2 pond BIEFSTUK

7,25

1V2 ons HAM

2,25

1
1
1
1

ons
ons
ons
ons

LEVERKAAS
LEVER
PEKELVLEES
ROSBIEF

1,15
1,65
1,95
2,95

Wij hebben uitsluitend Hormoonvrij LJmousin rundvlees en natuur varkensvlees.

Het zijn informele rondwandelingen. De rondleiders neme^ri u
heel belangeloos en uit pure liefhebberij mee op pad. "r
ledereen kan meelopen, jong en oud, Amsterdarrmers '
Amsterdammers. Ook buitenlanders zijn welkom (alleen
commerciële organisaties kunnen niet bij Mee in
Mokum terecht voor hun relaties of clientèle).
Loop eens mee met een echte
Amsterdammerl
Met uw deelname steunt u ook de Stichting
Witte Bedjes Het Parool.

lïfDIA 30
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ZANDVOORT - De ZHC hockeyteams konden het afgelopen weekend geen positieve resultaten bewerkstelligen. Zowel de dames als de heren verloren met 3-0. De dames verloren van Pinoke en de heren
leden tegen HDS een nederlaag.

Nederlagen voor de ZHC

openen doch een vrije kans werd onbenut gelaten. Ook in het tweede gedeelte
was ZHC zeker niet de mindere van
Pinoke. De Zandvoortse doelvrouw
Henny Janssen kreeg het zwaar te verduren, maar was prachtig op dreef.
Acht strafcorners wist zij te stoppen.
Tot een kwartier voor het einde wist
De Zandvoortse dames speelden een Zandvoort stand te houden en tijdens
sterke eerste helft tegen Pinoke. Toen een wissel profiteerde Pinoke van de
was er een mogelijkheid om de score te desorganisatie.

Na deze achterstand heeft Zandvoort
getracht onder de druk vandaan te komen, doch Pinoke wist de grotere ervaring op kunstgras in de slotfase uit te
buiten en de eindstand te bepalen op 03.
De heren van ZHC speelden met grote inzet tegen HDS en hadden geen
geluk met de afwerking. Eenmaal werd
een inzet door de doelpaal gekeerd en

eenmaal werd een bal van de doellijn
gewerkt. Het goede middenveld spel
van Mare Meijer, die voor een pritpa
verdeling van het spel zorgde, mocht
niet baten. HDS was aanvallend iets
scherper en wist de kansen beter af te
maken. De 1-0 ruststand werd in hét
tweede gedeelte uitgebouwd naar eten
3-0 stand. Het betekende een enigszins
geflatteerde
eindstand
aangezien
Zandvoort uitstekend partij bood. Aanstaande zondag komt rivaal Haarlem
op bezoek. De wedstrijd vindt plaatsöp
het kunstgras van het sportpark Duïn•tjesveld en begint om 14.30 uur. ^

OSS klaar voor de start

n gave solo scoort Henry Marcelle de openingstreffer.

Foto Bram Stijnen

iele cijfers was mogelijk geweest

ndvoorf 75 speelt
van de mat
Er was toen pas een kwartier geover alle linies beter en hadden pech
. met een fraaie omhaal van Frans ter speeld en de toeschouwers hoopten op
nog meer treffers. Kansen op nog meer
Veen op de lat.
doelpunten kwamen er wel maar de
Dat bleek echter uitstel van executie snit was eruit. Soms te individueel spel
daar het schuttersfeest gewoon door en daardoor gingen vele mogelijkheging. Een Zandvoortse hoekschop den verloren. SVB probeerde wel iets
werd niet voldoende weggewerkt en terug te doen maar het ontbrak de gasvoorstopper Ronald Braamzeel knalde ten aan kwaliteit en zij mochten dus
nummer drie in de touwen. Het laatste van geluk spreken dat de scoringsmakwartier voor de rust liet Zandvoort'75 chine van Zandvoort'75 bij 8-0 staakte.
de teugels wat vieren en zodoende kon
Trainer Jan van Rooy was uiteraard
SVB voor het eerst gevaarlijk worden
maar liet de kans op een treffer liggen. te spreken over de overwinning maar
had toch enige kanttekeningen. „NaVlak voor de rust voerde Zandvoort'75 tuurlrjk ben ik tevreden met de overde stand op naar 4-0 toen Rene Eve- winning maar het kan altijd beter. Er
scoorde, nadat Philip van de had veel meer gescoord moeten worIdvoorters delen de eer- leens
Heuvel de bal tegen de lat had geko- den. Er werd nu te individueel geIts met Hoofddorp waar geld.
speeld waardoor jongens werden overgeslagen. Te nonchalant werd er met
iterdag op bezoek gaat.
De tweede helft werd een formaliteit de kansen omgesprongen en het was
en daarin leek Zandvoort'75 gemakke- een mooie gelegenheid om het doelsalje stormachtige wind dwars lijk de tien te halen. De badgasten do op te voeren," stelt Van Rooy, die
"Veld was het moeilijk een goed scoorden enige zeer fraaie treffers.. zich geen beter competitiestart had
J op de grasmat te leggen. Dat
kunnen wensen. „Met twee overwinBr Zandvoort'75 zaterdagmidningen kan ik niet ontevreden zijn
1 nodig daar SVB weinig in de Eerst scoorde Frans ter Veen met het maar we moeten bij de les blijven. De
pro' kelen had. De eerste twin- hoofd, na een voorzet op maat van Har- bal het werk laten doen, snel spelen,
Lterï'kon SVB nog enigszins ry Baars en Philip van de Heuvel kopte dan moet er meer uit te halen zijn. Met
Ven maar toen Henry Marcelle eveneens schitternd in na een knappe dit team kunnen we een hoofdrol speIr ende, na een gave solo, was aanval, 6-0. De Zandvoorters gingen len maar dan moeten we het koppie
jbroken. Vijf minuten later door en konden zich heerlijk uitleven. gebruiken. Tegen Hoofddorp verwacht
: SVB-doelman wederom rich-1
ik een nerveuze partij maar als de spenadat Dennis Keuning van Rene Eveleens zorgde voor 7-0 en Phi- lers op scherp staan en de kansen beleen voorziet van Henry Mar- lip van de Heuvel scoorde met een fraai nutten dan zie ik mogelijkheden. We
pndde. De Zandvoorters waren lob de achtste treffer.
hebben talent genoeg in het team."

VOORT - Na twee
ijden vier punten, dat
it een prima start van
ipetitie van Zandvoort
2gen SVB hadden de
iorters geen enkele
om tot een riante score
te komen. Het zeer mar
B mag nog van geluk
i dat Zandvoort'75 niet
ng en vele kansen liet
Anders was het tot dik
ibbele cijfers gekomen.

handbal ZVM-teams
ir toch geen succes
brak vooral in de slotfase op. In de
eerste helft nam ZVM, na een 2-0 achterstand, het heft in handen en kwam
door erg sterk handbal op een 3-2 voorsprong. Met veel inzet werd Quick bestreden, doch de voorsprong ging vlak
voor de rust teloor. Quick kwam sterk VOETBAL
terug en veroverde opnieuw de voorsprong, 5-4.
Zondag:
Renova-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur te Haarlem.
In het tweede gedeelte ging Quick er
DSK-TZB 14.30 uur te Haarlem.
bijzonder hard tegen aan en imponeerde ZVM dermate dat niet het niveau
Zaterdag: Hoofddorp-Zandvoort'75
van voor de rust werd gehaald. Quick
kon daardoor gemakkelijk uitlopen 14.30 uur.
werk en blessures trad het naar een 15-9 zege, mede door de snelle
renteam aan zonder wissel en break outs waarop ZVM geen antTZB zat.-DSS 14.30 uur terrein aan
d er niet slecht gespeeld. In de woord meer had.
de Kennemerweg.
elft een vrijwel gelijkopgaande
aarin de Zandvoorters zich fel
Doelpunten ZVM: Janna ter Woln. Accom kon vlak voor de rust ibeek 4, Wendy van Straten 2, Sigrid de
and nemen en tot 7-5 uitlopen, Boer l, Marja van Dam l, Nicole BerkVOLLEYBAL
-defensie sloot prima, maar in hout 1.
.Zaterdagavond in de Pellikaanhal,
e helft moest toch terrein prijs
dames: 19.30 uur Sporting Oss 1-die
worden. Vooral de break outs
Raeckse 1; 19.30 uur Sporting OSS 4ZVM te machtig en Accom kon
Heemstede 5; 20.30 uur Sporting OSS
beslissen met 15-11. In het
,5-Allides 10. Heren: 19.30 uur Sporting
T>rtse doel verrichtte Johan MoDe Zandvoortse bridgeclub is aan OSS I-Heemstede 2; 18.30 uur Sporting
ier goed werk.
het winterseizoen begonnen en speelde OSS 2-Spaarne'75 3; 20.30 uur Sporting
aten ZVM: Joost Berkhout 3, op 2 september een eerste voorronde OSS 3-Heemstede 5. Adspiranten: 18.30
ferkhout 2, Peter Pennings 2, voor de Koningsbeker. Op 9 september uur Sporting OSS k-SBY M; 18.30 uur
eidema 2, Richard Vos l, Ge- hield de vereniging haar ledenvergade- Sporting OSS M-Triumph M.
Imhoff 1.
ring en vorige week werd de eerste
wedstrijd voor de competitie gespeeld.
De Zandvoortse bridgeclub speelt op
HANDBAL
woensdagavond in het gemeenschapsdvoortse dames bonden de huis, inlichtingen zijn verkrijgbaar bij
De wedstrijden van de ZVM handbal
met Quick en hadden slechts de heer C, Braun, tel. 14060 of mevrouw
worden gespeeld op de velden in het
selspeelster beschikbaar. Dat Visser, tel. 18570.
binnencircuit. 11.10 uur ZVM 2 MAOdin 2; 12.00 uur ZVM DJ-Concordia;
13.00 uur DS ZVM-SEW; 14.30 uur HS
ZVM-IJmond; 15.20 uur HS ZVM 2-IJmond 2.

Bridgeseizoen

DVOORT - Aanstaande
ag wordt in Zandvoort
Nederlands kampioenvechtvliegeren gehouVanaf 11 uur zijn de
'liegeraars te bewonde31 het BP-parkeerterrein
dvOort Zuid. De finale
. i/m 14.30 uur.
l(
£le wedstrijd, een vechtvlie\vm, wordt door ongeveer 60
.s uit het hele land gevlogen
ttste vier plaatsen in de fina, _n dit criterium wordt gestrede Bronzen vlieg 1987 van de
ereniging Fly Away. Voor de'
3n derde plaats zijn medailles'
baar. Behalve deze drie winaat de hoogst geplaatste jeugd
«r over naar de finale.
i
i van dit jaar werden eerdere
men voor het Nederlands,

BASKETBAL

19.00 uur Rac. Beverwijk 2-Lions Heren l 19.15 uur Kennemerland-Lions
Kampioenschap vervlogen. Winnaars dames.
waren toen Ruud Stet, Steffie Salamony en Eddy Salamony. Voor het
eerst in de strijd om het Nederlands
kampioenschap doet er een vrouw
ZAALVOETBAL
mee, namelijk Scanny Salamony, die
Vrijdagavond
in de Pellikaanhal:
tweede werd in de finale in Moor19.00 uur Cecils vet.-Zandvoortmeeudrecht.
wen; 19.45 uur ZandvoortmeeuwenHet vechtvliegeren begint in Neder- MHK Engineering; 20.40 uur TZB vetland steeds meer van de grond te ko- Zandvoort Noord; 21.25 uur TZB 2men. Dit heeft er toe geleid dat voor Zandvoortmeeuwen 2; 22.10 uur Zandhet komend seizoen is door de Indone- voortmeeuwen 3-Sekura 3.
sische ambassade een wisselbokaal ter
Maandagavond in de Pellikaanhal;
beschikking is gesteld voor de vecht20.45 uur TZB vet.-Cecils; 21.30 uur
vlieg-teams.
Trefpunt-SIZO; 22.20 uur TZB 4In verband met de op plannen van Hoofddorp 3.
de vereniging Fly Away voor het
Olympisch jaar 1992 boven Zandvoort
is Inmiddels de Nederlandse vechtvlieHOCKEY
gerfederatie opgericht. Technisch leider van deze federatie is Eddy SalamoZondag:
ZHC dames-Gooische 12.45
ny en Edo van Tetterode is de landelijk
uur Duintjesveld; ZHC heren-Haarlem
voorzitter.
Zie ook pag. 7 14.30 uur Duintjesveld.

rug bij Sporting OSS, na vijfjaar regionale klasse gespeeld te hebben. Arnold
Bergstra kwam uit Groningen en Henk
Meier kwam zelfs helemaal uit Canada
over om een jaar bij Sporting OSS te
volleyballen. Het team lijkt aanvallend
sterker te zijn dan vorig seizoen, waarin een periodetitel behaald werd.
Coach Rob van Straten acht eenzelfde
resultaat minimaal haalbaar. Belangrijkste tegenstander lijkt ook dit seizoen aartsrivaal Heemstede te worden.

Het tweede herenteam is een mixture van routine en jong talent geworden.
Met van de adspiranten overgekomen
Edwin Winkel, moet dit team in staat
zijn zich te handhaven in de tweede
klasse. Zaterdagavond staat het eerste
competitietreffen te wachten en voor
Het derde damesteam van Sporting dat
programma wordt verwezen naar
Oss is de runner-up van de vereniging. de sportagenda.
Onder leiding van oud-eerste-teamspeelster Riet Vossen en Thea Terol
debuteert dit zeer jonge team in de
tweede klasse. Trainer-coach Kasper
Bonset is van mening dat dit team
Vrijwillige Hulpverlening
moeiteloos doorstoomt naar de eerste
klasse. Vermeld dient te worden dat
het tweede damesteam een schitterende eerste plaats behaalde op het Spaarne toernooi.
17373

Heren
Bij Sporting OSS heren-1 is de kern
van vorig seizoen intact gebleven. Het
verlies van Arie Drommel (militaire
dienst) is opgevangen met maar liefst
drie versterkingen. Ed Jak keerde te-

.STANDEN
Vierde klasse KNVB:
Geel wit
2-3 DSS
Renova
1-2 VSV
1-2
2-2
2-2
2-2

DIO

DSOV
De Brug
Hillegom
Vierde klasse
Zandvoort'75
Hoofddorp
TOV
SVJ
IJFC
Altius
NAS

KNVB Zaterdag:
2-4 Halfweg
2-4 SVB
2-4 DSC'74
2-3 SIZO
1-2 SMS
2-2 Bloemendaal
2-1

Tweede klasse
Schalkwijk
BSM
DSC'74
KIC
DSK

WH

Bloemendaal
Ripperda
TVBB
Zandvoortm.

HVB:

2-2
2-2
1-1
2-1
2-1
1-0
2-1
2-1
2-1
2-1
1-0
2-0

2-4 Vogelenzang

2-1

2-3
2-3
2-3
2-2
1-1

2-1
0-0
1-0
2-0

Spaarnevogels
TZB
SVIJ
EHS

Olympia houdt
slot fietstocht

DVOORT - De ZVMilteams boden het afgeweekend fel tegenstand
noesten toch met nederjenoegen nemen. Vooral
elen met één wissel of
onder braken de teams
e tweede helft. De heren
in van Accom KSV met
n de dames verloren met
in Quick.

vechtvliegeren
Iterdag in Zandvoort

ZANDVOORT - Na enkele
trainingsavonden zijn de selecties bekend bij de volleybalvereniging Sporting OSS. Het jonge damesteam is versterkt met
de komst van Jeannet van der
Horst uit Hoevelaken. De dames hebben al diverse toernooien gespeeld en behaalden
onlangs nog een zeer verdienstelijke eerste plaats in het studenten-toernooi van Delft. Volgens coach Ad Akkerman moet
dit team in staat zijn hoge ogen
te gooien in de promotieklasse.

ZANDVOORT - Aanstaande
zondag organiseert de rijwiel
en toerclub Olympia de laatste
fietstocht van dit seizoen. Dit is
de 50 kilometer lange tocht
„Rond de Noord", die op eigen
gelegenheid of in groepsverband gereden wordt.
Inschrijven en starten vindt plaats
bij strandpaviljoen nr. 8 Trefpunt.
Deelnemers die op eigen gelegenheid
willen fieten kunnen tussen 09.00 uur
en 09.30 uur inschrijven en starten tegen de kosten van ƒ 1,75. Voor de fietsers in groepsverband, die ƒ 2,50 betalen, inclusief een kop koffie, is de inschrijving open van 09.30 uur tot 10.00
uur, waarna onder leiding van Olympialeden de tocht met een gemiddelde
van 22'/2 kilometer per uur gereden zal
worden. Iedereen die een herinnering
aan deze fietstocht wil overhouden
moet ƒ 7,50 extra betalen.
De naam van de tocht geeft al aan dat
er in noordelijke richting gereden zal
worden, via Bentveld - Santpoort en
Driehuis wordt IJmuiden aangedaan.
Hier wordt om ongeveer 11.00 uur koffie gedronken in de kantine van de
gastvrije voetbalvereniging Stormvogels. De tocht wordt voorts vervolgd
via de kop van de vissershaven en de
sluizen naar Velsen Noord. Na een ritje
met de pont gaat de route via Driehuis
- Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout en Bentveld weer terug naar
Zandvoort.
Gezien het gezellige karakter van
deze tocht is er ieder jaar weer veel
interesse voor deze „Rond de Noord"
tocht, waarmee Olympia haar drukke
programma in Zandvoort voor 1987 afsluit. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij K. J. Koper, telefoon 0250714833.

Schakers starten
competitie
Volgende week donderdagavond zal
het eerste team van de Zandvoortse
Schaakclub aanvangen met de externe
competitie. Uit Haarlem komt dan op
bezoek in Zandvoort, HWP 3. Naar het
zich laat aanzien zullen de bezoekers
het niet gemakkelijk krijgen. Een vastberaden team staat klaar om in Zandvoort de punten te houden die nodig
zijn om het kampioenschap in de 3e
klasse te gaan behalen. Aspirant-leden
kunnen zich vanavond melden op de
clubavond in het Gemeenschapshuis.

Zaterdagteams
nog ongeslagen
ZANDVOORT - De zaterdagteams van TZB en Zandvoortmeeuwen zijn ook de tweede
ronde van deze competitie ongeslagen gebleven. Zandvoortmeeuwen boekte een fraaie 5-1
zege op Stormvogels en TZB
behaalde bij DSOV een 2-2 gelijkspel.
Zandvoortmeeuwen had in de eerste
helft nog wat moeite met Stormvogels,
doch in het tweede gedeelte waren er
geen problemen meer. In die eerste
fase was alleen de gevaarlijke Bob Brune in staat de bal in het doel te plaatsen, O-a. In de tweede helft was er echter geen houden meer aan en Bob Brune verhoogde de score tot 0-2. De spanning leek terug te keren toen Stormvogels
tegenscoorde,
doch
een
tempoverhoging van de Zandvoorters
en de partij was gespeejd. Wim Buchel
zorgde voor 3-1 en wederom was het
Bob Brune die wist te doelpunten, 4-1.
In de slotfase maakte Zandvoortmeeuwen definitief het karwei af en nu was
het Steef Gerke die fraai scoorde, 5-1.

• Jim Vermeulen

Vermeulen wellicht naar Feyenoord
ZANDVOORT - Jim Vermeulen, die
aan het eind van deze maand afscheid
neemt als directeur van het circuit
van Zandvoort, wordt mogelijk commercieel directeur van Feyenoord. Afgelopen zondag nam hij al afscheid
van een aantal rijders en officials.
Hierbij werd bekend gemaakt dat het
rechte eind van het circuit in de nieuwe vorm het "Jim Vermeulen Eind'
gaat heten.
Jim Vermeulen trad zes jaar geleden
aan als directeur van het circuit en
zorgde er voor dat de racesport er in
Zandvoort weer bovenop kwam, maar
het circuit door allerlei oorzaken uiteindelijk geen bestaanszekerheid kon
geven.

"Het is met weemoed dat ik afscheid
neem. Dat er een deel van het circuit
naar mij genoemd gaat worden vind ik
een heel fijn compliment. Het plan dat
we nu gemaakt hebben voor de toekomst van het circuit is de enige oplossing die er is. En ik heb goede hoop dat
circuit een gezonde toekomst tegemoet
gaat. Ik denk dat er een grote kans is
dat er weer formule-1 races in Zandvoort zullen worden gehouden", aldus
Vermeulen.
De nieuwe functie bij Feyenoord, die
Vermeulen mogelijk gaat betrekken is
die van commercieel directeur en behelst de exploitatie van het stadion
met verschillende activiteiten die
niets met voetbal te maken hebben,
zoals popconcerten.

Unicum verslaat Johez
ZANDVOORT - Vier seniorenteams van de Zandvoortse
Unicum-tafeltennisafdeling
versloegen vorige week donderdag de bezoekende teams
van het Haarlemse Johez. Met
9-0, 8-1, 6-3 en 7-2 kregen de
Haarlemmers klop in een
vriendschappelijke
ontmoeting vlak voor het begin van de
NTTB-competitie.

Voor beide verenigingen in ieder geval een goede gelegenheid de stijve tafeltennisspieren weer even los te spelen voordat het echte competitiegebeuren deze week een aanvang neemt. Johez-voorzitter Hooning overhandigde
de wisselbeker na afloop aan toernooiDe Ruig van het winnende
Er was nog niet eens één minuut organisator
gespeeld of TZB keek al tegen een 1-0 Unicum.
achterstand aan door een misverstand
in de defensie. Met goed gegroepeerd Jeugd
voetbal nam TZB het initiatief en wist
De Unicum-jeugdspelers hebben inWillem Keur de gelijkmaker te produceren. Door gebrek aan stootkracht middels al weer hun eerste competitiebleef het bij die ene treffer, maar TZB wedstrijd achter de rug. Afgelopen zaterdag scoorde het Ie juniorenteam
had kunnen doordrukken.
met Erik Stokman, Robert ter Heijden
De tweede helft was nauwelijks één en Joost Wiesman hun eerste twee
minuut oud of opnieuw Willem Keur winstpunten tegen het 3e team van
schoot raak, 1-2. Niets meer leek TZB Castricum. Een 8-2 overwinning waarte weerhouden van een grote overwin- bij Erik en Robert ongeslagen bleven
ning, maar de kansen werden gemist. en Joost twee tegenstanders moest
Bovendien werd te individueel ge- gaan feliciteren. De dubbelpartij van
speeld en trapte TZB herhaaldelijk in Erik en Robert gaf geen probleem voor
de buitenspelval. In de 35e minuut het Unicumteam want in twee games
werd TZB afgestraft en kon DSOV de (21-8 en 21-13) werd het Castricumduo
gelijkmaker forceren, 2-2. TZB probeerde alsnog de winst naar zich toe te
trekken, maar slaagde daar niet in. Met
de Zandvoorters in de aanval maakte
de goed leidende scheidsrechter Hans
Winter jr. een einde aan dit toch wel
spannende voetbalduel.

TZB

eigenlijk weggespeeld. Vooral de gevaarlijke serveerballen van Erikbrachten de tegenstanders herhaaldelijk in
moeilijkheden waarvan Robert dankbaar gebruik maakte en met zijn harde
aanval de punten binnenhaalde. Minder succesvol verging het het 3e Unicumteam dat met nul punten de eerste
wedstrijd afsloot. Alleen Marco Molenaar en Ewout van Duyn konden ieder
nog net de eer redden en scoorden. Bob
Nehls was zeker niet in vorm want hij
wist geen enkele partij winnend af te
sluiten, 2-8 was de eindstand. Opvallend was ook, dat de nieuwe tafeltennisregel, dat bij het serveren de bal
tenminste 16 cm omhoog gegooid moet
worden, nog al eens met voeten getreden werd. Een regel overigens die vóórkomt dat spelers de bal direct uit h\ln
hand spelen en daarmee een extra, niet
toegestaan effect aan de bal meegeven.
Een verkeerde serveerbal zal echter in
de nabije toekomst direct bestraft wôrden met een tegenpunt, nu echter werd
er geen opmerking over gemaakt, i
De toevloed van vooral nieuwe jeugdleden bij de Zandvoortse tafeltennisafdeling is zeer verheugend te noemen.
Daarom kunnen toekomstige tafelténnistalenten niet alleen op de maandagavond maar ook op donderdagavond
van 18.30 tot 19.45 uur terecht voor
lekker vrijspelen onder leiding. O)m
20.00 uur kunnen dan senioren probern het witte balletje op die gladde
tafel onder controle te krijgen. Jeugdleden betalen ƒ 45,- per jaar contributie,
senioren slechts ƒ90,-. Inlichtingen
over tafeltennis 02507-16511.

Keur Glas/ZVN
opent erg sterk
ZANDVOORT - Nadat Keur
Glas/Zandvoort Noord zijn eerste wedstrijd van het seizoen
tegen Groene Lantaarn met 0-4
had gewonnen, moest het team
van coach Ab Lammers afgelopen vrijdag de eerste thuiswedstrijd spelen tegen Hoofddorp.
Hoofddorp was geen partij en
ging met maar liefst 11-2 ten
onder.
Keur Glas/ZVN opende furieus en
stond binnen 3 minuten al op een 2-0
voorsprong door treffers van Marcel
Schoorl, na beide keren goed vrijgespeeld te zijn door Rik Keur. De Zandvoorters konden echter deze weelde
niet dragen, verloren de concentratie
en zagen Hoofddorp terug in de wedstrijd komen door een treffer in de 12e
minuut. Keur Glas/ZVN schrok wakker en nam het heft in handen en na
een fraai uitgevoerde hoekschop kon
Jan Hein Carree de stand op 3-1 brengen. Voor de rust moest doelman Jan
Koper nog enige fraaie reddingen verrichten om de voorsprong vast te kunnen houden. Meteen na de rust sloeg
Keur Glas/ZVN opnieuw toe door binnen vier minuten de stand op te voeren
naar 5-1.

Nadat Hoofddorp via een afstandsschot de score tot 5-2 verkleind had,
brachten de uitblinkende verdedigers
Jack Goedegebuure en Bert van Staveren met schitterende treffers de stand
op 7-2. In de laatste tien minuten werd
Hoofddorp compleet overspeeld en
met enkele goede passes bracht debuOok de jeugd kan vanaf 7 uur terecht. tant Mark Lammers de voorwaartseri
Schoorl, Van Staveren en Keur in stelMocht men eerst telefonisch informa- ling en die faalden niet. De eindstand
tie willen inwinnen, dan kan dat op de werd zodoende bepaald op een gave 112 zege voor de Zandvoorters.
telefoonnummers 17272 of 15721.

• Marco Molenaar (links) en Ewout van Duyn redden de eer voor het derde
Unicum-juniorenteam.

Waterspatten verboden
ZANDVOORT - KNZB-official
de heer G. Janssen kwam op uitnodiging van de Zandvoortse
Zwem & Poloclub De Zeeschuimers afgelopen vrijdag naar Zandvoort om daar een zeer uitvoerige
toelichting en uitleg te geven van
de nieuwe regels voor het waterpolo. Een zeer leerzame avond
voor alle waterpolo-spelers en
speelsters die daags daarop hun
eerste competitiewedstrijd moesten zwemmen. De meisjesploeg
met Mascha de Vré, Barbara de
Wit, Marja Molenaar, Gigi van Es,
Desiree Bruntink, Sunta V eerkamp en Manon Bruntink versloegen het Haarlemse NVA/HHC.
maar net met 6-5 maar pakten
daarmee wel twee belangrijke
winstpunten. De nieuwe spelregels werden al toegepast maar gaven toch wel een beetje onwennigheid, waterspattend de tegenstan-

ders het zicht onmogelijk maken, 7
werd nu zeer consequent achter- •.
wege gelaten want een strafworp'.
of een uitsluiting voor 35 secon- den was subiet de scheidsrechter--"
lijke straf geworden. De dames- l
ploeg met Emmy Koning, Brigitte' Peters, Patricia Heeremans, Wan- 'T
dy Kater, Ingrid en Sandra van de l
Fits waren in de wedstrijd tegen j
de „Reuring" in Noord-Scharwou-'J
de minder fortuinlijk. Zij moesten.' <
na afloop hun tegenstanders gaan »
feliciteren met hun 7-5 overwin- ;
ning. Waterpolo bij de Zeeschui-->
mers mag zich zeker verheugen in *
een zeer grote belangstelling, j
Elke vrijdagavond vanaf half acht •-'
in zwembad de Duinpan wordt er>
training gegeven. Jongens en l
meisjes die de zwemkunst aardig
machtig zijn kunnen hier terecht >
om deze teamsport te gaan beoe--',
fenen. Inlichtingen tel. 16345.
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BMW 524 Turbo Diesel
Een sportieve diesel

Autonieuws
Door Rein Leppink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Mercedes brandweerwagens v

Geld:

Techniek

ƒ 58 500 - md BTW. Meerprijs aiitomatischc versnelhngsbak / 3 840 Motorrijtuigenbelasting van J \ 346 tot J l 376 - per jaar

Overlangs voorin geplaatste zescihnder lijnmotor. Cilinderinhoud 2443
cm3. Boring x slag HO x 81 mm.
Compressievcrhoudmg 22'l. Max.
vermogen 85 kW (l 15 pk) bij 4800
omw/mm Max koppel 210 Nm bij
2400 omvv/mm
Achtervvielaandnjvmg
Automatischc transmissie.
Voonvielophanging McPherson met
schroefveren
Achtcrvvielopliangmg onafliankelijk
met schroefveren
Telcscopischc schokdempers rondom Torsiestabilisator voor
Geventileerde schijfremmen voor,
trommels achter, vacuüm bekrachtigd, diagonaal gescheiden en remdrukbegrenzer op de achterwielen.
Banden 195/70 R 14. Besturing kogelknngloop, bekrachtigd.
Lengte 462 cm. breedte 170 cm,
hoogte 141,5 cm. Wielbasis 262,5
cm. Spoorbreedtc voor 143 cm, achter 147 cm Massa 1330 kg. max
aanhanggew icht ongeremd 500 kg,
geremd 1200.
Inhoud brandstoftank 70 liter

om de trillingen het hoofd te bieden
Maar al de/e inspanningen van de BMW
techneuten /ijn niet voor niets geweest
want de/e BMW Turbo Diesel is een
heel bi|/ondere automobiel

Onderstuur
Natuurlijk is het te merken dat er een
?vvare dieselmotoi m het vooronder ligt
Zeker wanneer |c een koite bocht maakt
heeft hij de neiging om te gaan ondersturen oftewel met 7i|n neus naar de
buitenkant te glijden maar na het gas

Modeliaarnieuws

hen diesü en sportiet dat bestaat niet
/uit u \\aarscln |iih|k denken Maar laat
mi| u dienaangaande CA en uit de droom
helpen \\ ant de/e S24 T ui bo diesel is een
heel rappe jongen l li| accelereert \an O
naai 100 km/h niet een bij/onder soepel
schakelende 4-\ersnelliiigsautomaat in
l ^ 6 see De topsnelheid met de automaat is 175 km/h en dit alles \\ordt mogeli|k gemaakt door een /esulmder tuibo dieselaggregaat met een eilmdermhoLid van 2443 cm3. dat maar liefst een
vermogen levert \an >S^ k\\ ( l l S pk) bi|
4MK) omu 'min en een m.i\ koppel heelt
\an 210 N'ii bi] 2400 om\\ min

1988 van Audi

Gemak en rust
Die ujlert|es /i|n al indiukuekkend genoeg maai nog veel meer onder de mdruk u as ik van hel gemak en de rust
w aai bi | de/e prestaties \v orden gele\ erd
Zells als \ve door het helemaal intrappen
van het gaspedaal de kickdoum mschakelen is ampei te voelen dat er teruggesehakeld \\ordt Te /ien is het aan de
naald van de loei entelier die een /vvieper naar een hoger toeiental neemt
De stilte m de/e ^24 TD is buitengewoon De heren ontwel pers /i|n kennelijk erg dnltig m de weer geweest met
bi|7onder goede isolatiemateiialen want
alleen stationair draaiend is heel vaag te
horen dat we hier te maken hebben met
een diesel aggregaat
Als basis voor de/e bi|/ondeie dieselmotor heelt het bekende /esulmderblok
gediend, dat ook in de 3- en ï-sene al-

sinds |aar en dag /i|n best doet Het li|kt
allemaal /o eenvoudig, /o van men neme
een bestaand /escilmder blok. schroeve
daai een diesc'lkop en een tuibo-aggregaat tegenaan en klaar is Kees Maar
helaas /o is de icaliteit met /oiets kost
|aien van ontwikkelen, bepioeven miljoenen testkilomelers ii|den. vooidat
alles/o pink voor elkaar is dat BM\V/i|n
embleem ei ingegoten w il /ien en de auto
m de veikoop kan
Ook is het niet /o dat wanneer dit motor
piekfijn loopt / o n ding dan ook maar
meteen even in de bestaande koets van
de vsoiie geschioeld kan woiden O
nee. dit viaagt ook weci de nodige aanpassingen want met alleen is een dieselmotoi een knap lawaaiig ding ma.ir ook
\\cet / o n appara.it heel wat tiilhngen
door te geven
Het wegwerken van de henie is perfect
geiegeld middels grote hoeveelheden
isolaticmateiia.il Daarnaast weiden de
veibindingselementen tussen de motor
en de koets 1101: eens denelijk v ei sterkt

loslaten, duikt de neus weer de bmncnkant van bocht in Ook /i|vvindgevoelig is
dc/e BMW met. wat eveneens het comtort ten goede komt

De Audi 80 Ouattro, Audi 100 Ouattro
en Audi 100 Avant zijn vanal nu standaard met ABS uitgerust Vooihccn
waren dat alleen Audi 90 Ouattro. Audi
200 Ouattro, Audi 200 Avant Ouattro
en de Audi Ouattro
Het embleem met de vier ringen is nu
niet alleen te vinden op de achterkant
van de Audi 90 maar ook achterop van
alle Audi 80-, Audi 100-. Audi 200- en
Avant-modellen evenals achtci op de
Audi Ouattro Het kofferbakslot is bij de
Audi 100 Sedan verplaatst naarde sierbies ronde de kentekenplaat en bij de

Audi 200 Sedan naar de reflecterende
plaat tussen de achterlichten Alle Audimodellcn zijn nu voorzien van een smaller gestileerde type-aanduiding op het
kofferdekscl

Onlangs kregen zes districten van de Nederlandse Spoorwegen de sleutels overhandigd van een nieuw hulpverlemngsvoertuig, dat in samenwerking met NS,
brandvveer-carrossenc
Doeschot-Rosenbauer uit Hippolytushoef en Mercedes-Benz Nederland is ontwikkeld Basis
is de nieuwe Mercedes-Benz Ecovan, type 811 FD gesloten bestelwagen
Hierop werd een kunststof opbouw geplaatst en m de kunststof zij- en achterwanden werden dubbelwandige alumimum schuifluiken gemonteerd. De

brandweeruitrusting bes
groot pakket hulpverlei
van hydraulische scharen e
moderne meetapparatuui
kussens Al het materiaal
op schuiflades en/of schuif!
In de manschappenruimte
6 personen en er is een eei
ken met spoelbak en gas
bracht De voertuigen zijr
een l 15 pk turbo dieselm
een goede acceleratie en
heid zorgen

Dubbele mijlpaal

De Audi 80 was altijd al uitgerust met
een zogenaamd thuiskomertje in plaats
van een normaal reservewiel maar dit is
nu aan de linkerkant van de koffer rechtop geplaatst, waardoor de laadvloer
dieper is geworden. Heeft u liever een
normaal reservewiel, dan kan dit ook
geleverd worden

Het bianclstolvcrbruik is schrikbarend
voordelig want laten we eerlijk /ijn, bij
/ulke prestaties verwacht je geen verbruik van een litei diesel op 14 kilometers en de testkilometcrs 7ijn niet echt
rustig gereden Tiouwens. met de/c auto
rijd je toch altijd harder dan je denkt en
dat komt dooi de lust m het interieur De
prijs van dit brok techniek is j ïS 500 en voorde automatische versncllmgsbak
komt daar nog eens / } 840 - bij

Jaguar bereikte onlangs een dubbele
mijlpaal toen niet alleen de 100.000 ste
5,3 liter V12 motor gereed vvas maar
tevens de 50 000 ste XJ-S twaalt cilinder
sportwagen geproduceerd v as.
In maart 1971 werd de twaalf-cilinder
motor gemtroduceeid in de succesvolle
en beeldschone E-type scne 3 Een jaar
later verscheen deze motor m de nieuwe
saloon-serie en werd daarna de krachtbron voor de XJ-S sportwagens, die m

Prestaties:
Topsnelheid 17^ km/h Acceleratie van
O tot 100 km/h m 11.6 sec Gemiddeld
biandsto'veibruiktijdensdetcst l op 14

september 1975 op de IA/
werd geïntroduceerd
Dé tvv aalt-cilinder motor t
de loop der jaren een gedi
de auto-races In 1975 w
Walkmshaw Jaguar XJ-S
het Europese toervvagenka
met de V12 motor en tha
krachtbron van de Jaguar
het World Sports Car Cha
eeiste plaats bezet

Als u zonder auto bent
Kunt u bij Baron b.v. al een auto huren
v/a ƒ 32,50 ex. btw per dag.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering
Ook verhuur 9 personen bus
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Baron Autoverhuur b.v.

Zoveel extra's, dat we de kleur
maar eenvoudig hebben gehouden.
\\io graag in een byzondeio
auto lijdt wit nu \ erheugr l op
\\ant u kamt nu de hand loggen
op een speciale zeen beperkte edi
tic winde Renault H e n l l de Renault 9
en 11 Sj>img
T\\ee krachtpatsers niet \ele
extia's Om er een paar te noen ie»
• zonu erend glas • spoil.sluur niet
Spnng-badgc «ô \ ei sncllmgen
• uit zonnedak • win binnenuit ver

stelbaie butenspiegels • sierlijk
gelijnde, bescheimstnps • badging op
advtcTStiilcn en achterklep
\Yaaibi) de Renault 11 Spring
Ixnendien nog eens over een cleelbaieachteibanken ruiten isser achter
beschikt (zemel in 3-deurs als in
5 deursuih ocnng) De Renault 9 en 11
Spring zijn GTL-versies Wat betekent dat u beschikt over 68 paarde
ki achten en een straffe 1400 cc motor

Dit alles bij elkaar optellend, zal
't u met verwonderen dat we de
kleur maar eenvoudig hebben gehouden Nou ja, eenvoudig.
Hun hagelwitte uiterlijk (tot aan
bumpers en wieldoppen toe)
maakt de Renault 9 en 11 Spring zonder meer tot een opvallende verschij
rung op de weg
Zoals gezegd is de oplage beperkt, dus snel beslissen is vereist

iRENAULT 9/11 SPRING

5 jaar plaatwerk*arantie.

Kom daarom vandaag nog bij ons langs
voor 'n proefrit
Renault 9 Spring f 23.900,-,
Renault 11 Spring f 24.750,- (3-deurs)
en f 25.800,-(5-deurs) Afleveringskosten i 420,-. Prijzen inclusief BTW.

••« "^^^
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023-270

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

haal bij
Wijzigingen voorbehouden.

C49-K

Renault adviseert elf oliën.

**IffVI

023-240102

Wees wijs

Zcmdvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.
De Renault dealer informeert u desgewenst over financiering of leasing.

Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

Autorijschool v. Enge/e
uw Rijbewijs
Eerste l O lessen
Vervolglessen

ƒ 37,50 p.
ƒ 42,50 p,

Nu ook Motorrijles met
portofoon-instruktie
privé theorieles is ook mogeli

tel. 02507-19453
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hobby die culturen met elkaar verbindt

chtvliegeren; Een mengeling van sport, spel, kunst
AND VOORT/HOOFDDORP - Op een braakliggend
n in Houtwijkerveld staat een groep mensen met het
|fd in de nek geworpen haar de hemel te staren. Met
iepen ogen volgen zij een achttal vechtvllegers'die met
Ir de strijd aanbinden. "Ronnie, ik ga tegen jou", roept
Jfddorper Eddie Salamony tegen Ronnie Visbeen uit
ihout. Beide mannen staan vele tientallen meters uit
de vliegers komen steeds meer naar elkaar toe. De een
j hoog in de lucht, de ander staat lager. De vliegers
maken vreemde capriolen, duikvluchten, en
bewegingen. Het lijkt op dansen in de lucht. Dan duikt
i pijlsnel op de ander af. Even later dwarrelt de vlieger
In Eddie naar beneden. Dit keer heeft hij verloren.

beuren, want als het eiwit gaat rotten,
is de lucht met meer te harden.

Pas- en meetwerk

(Door Marianne Timmer)
iptember wordt het Neder- Olympische sport gemaakt kan wor.pioenschap vechtvliegeren den.
|ort gehouden, waar diverse
eraars, van verschillende
tegen elkaar uit komen.
"Het vechtvliegeren verbroedert de
shebbers zijn de landelijke diverse culturen", vindt Edo van TetIS |
Ronnie Visbeen uit Rijsen- terode, vandaar heeft het vignet van
c
?f[oofddorpers Eddy Salamo- de vliegersportfederatie symbolen die
zoon negenjarige zoon Stef- staan voor de diverse huidskleuren en
Philippens en zijn zoon In- die met een-vliegerlijn zijn verbonden.
levrouw Stanny Salamony
e weinige vrouwen), ook uit De meeste vechtvliegeraars zijn van
De vechtvliegeraars ko- Indonesische of Zuid-Molukse afren tegen elkaar uit. In het komst. "Daar is het dé nationale
jaar 1992 organiseert Van sport", vertelt Willem Philippens. "In
in Zandvoort een vechtvlie- het vliegerseizoen, als de wind gunstig
ent op wereldniveau. Aan- is, in de droge moesson, dan is de lucht
uit verschillende landen vol met vliegers. De bomen, de electri)a, Azië, Rusland en Ameri- citeitsdraden daar hangen vol. Dat
oinnen.
geeft soms wel storingen en dan komt
er een waarschuwing van de autoriteifctvliegeren is een Aziatische ten. Maar het kenmerkt het fanatisme
jnezen, Vietnamezen, Zuid- van de vechtvliegeraars daar."
Indonesiërs, Japanners:
vliegert op zijn eigen maHet vechtvliegeren trekt mensen
jemd en berucht zijn de Ja- aan, die vroeger in Aziatische landen
ftvliegers met de scheermes- hebben vertoefd. Edo van Tetterode:
; staart. De vechtvliegeraars "Er komen oude dametjes uit rijke faerland deze sport beoefenen milies kijken, die vroeger in Indonesië,
Ihter met snijtouw. Europa de sport gadesloegen. Eerst blijft het
Jchillende vechtvliegeraars. bij kijken, maar nu nemen ze zelf ook
wel eens een vlieger in de handen. "De
neestal mensen uit Aziati- vechtvliegersport coördinator waakt
in die geëmigreerd zijn naar ervoor dat niet alleen de oude generalik volk heeft zijn eigen re- tie zich bezighoudt met de sport: "Ik
|n eigen vliegers. De Zand- wil de sport graag van de grond helpen
do van Tetterode wil alle tillen, maar heb als eis gesteld dat de
traars bundelen en vaste ouderen de jongeren aansporen om
vaste normen opstellen, mee te vliegeren. Eindelijk komt dat
Ie vliegers moeten voldoen, een beetje van de grond. Het vechtvlieIhet vechtvliegeren ooit een geren heeft eerst een generatie overge-

Verbroedering

•
Nauwlettend
houden de vechtvliegeraars hun
vlieger in de gaten. Zij vechten
tegen
vliegeraars die tientallen meters van
hen zijn verwijderd.
Foto Luuk Gozewehr

slagen, maar nu wordt de animo steeds
groter". Van Tetterode is verheugd
dat ook vrouwen en mensen die niet
afkomstig zijn uit Aziatische culturen
zich gaan bezighouden met de sport.

Geheim, procédé
Er gaat heel wat aan vooraf, voordat
een vlieger de lucht ingaat. Allereerst
moet de vlieger gemaakt worden.
Daarvoor koopt men bamboe, zuurvrij
papier, katoen garen, houtlijm, glas en
eieren. Voor het bamboe en het garen
geldt dat het het beste zou zijn, als het

lectaculaire slotraces

• Spektaculaire actie op het circuit

direct in de Tarzanbocht en kon toen
zijn eventuele titel wel vergeten. Arie
Ruitenbeek en Jeroen Hin gingen er als
zo vaak samen vandoor, maar Hin
moest dit maal na de vijfde ronde afhaken vanwege een defecte koppakking.

ADVERTENTIE

^rote Vijf", Rob Kröner, Max Heymans,
Vos, Frans Molenaar en Frank Govers
iteren op zaterdag 19 september om
uur in De Nieuwe Kerk hun collecties.
s van dit blad ontvangen bij de kassa op
m (open van '09.00-20.00 uur) tegen
ing'van onderstaande bon 10 GULDEN
ING'ap de toegangsprijs.
Tegen inlevering van deze bon bij de
kassa op de Dam ontvangt u 10
GULDEN korting. Dus i.p.v. 35,slechts

25,-

Is:1

al kaarten:

a ƒ 25,-

Arie Ruitenbeek reed toen alleen op
kop naar een zeer duidelijke afgetekende overwinning en bewees eens te meer
de snelste Cosworth-rijder te zijn.
Theo Koks maakte er een prachtige
inhaalrace van en wortelde zich door
het hele veld naar een schitterende
tweede plaats achter zijn teamgenoot.
Henny Hemmes reed een zeer bekeken
race, de derde plaats was voldoende, en
hij werd dan ook derde, hetgeen juist
genoeg was om de kampioenstitel in de
wacht te slepen.
In de groep A toerwagens was het
Jeroen Hin die de verwachtingen waarmaakte door met zijn snelle Commodore de klasse boven 2500 cc winnend
af te sluiten en daarmee de Nederlandse kampioen te worden. In de Sports
2000-race een geweldige spanning, met
in eerste instantie op kop Mathew van
Diessen en Charles Zwolsman op de
voet gevolgd door Hans Ernst. Van
Diessen slaagde er niet in de kop te
handhaven en moest toezien hoe
Zwolsman naar de zege racede en daarmee het kampioenschap veilig stelde.
in de Toyota Starlet-klasse werden in
de eerste ronde al vele rijders geëlimineerd. Nog voor het rechte eind raakte
een rijder in de slip met als gevolg dat
velen werden meegenomen. John Postmaa hield echter het koppie erbij en
maakte geen fout. John Vos en Frans
Verschuur proberden nog in de buurt
van Postmaa te geraken, maar slaagden daar niet in. Postmaa behaalde
met deze overwinning de nationale titel.

gens een geheim procédé. Geen enkele
vechtvlieger zal zijn eigen procédé
prijsgeven, want in deze formule zit
hem vaak 'de kneep'. Wie het scherpste en beste garen heeft, maakt de
meeste kans een wedstrijd te winnen.
Ook is het belangrijk dat de vliegeraar
een vlieger van de juiste grootte, van
het goede gewicht en met een uitgekiende dikte van het draad, de lucht m
heeft gelaten, want alleen dan zal de
vlieger mooi strak staan. Het is overigens niet zo dat een dikke draad mmder snel wordt doorgesneden dan een
dunne draad.

Het basisprincipe van het procédé
om het draad te bewerken willen Willem Philippens en Eddie Salamony
wel onthullen. Het draad wordt door
een mengsel van houtlijm heen gehaald, vervolgens wordt het door een
papje van meel en glasvezels (de een
gebruikt thermosglas, de ander zweert
bij lampeglas) gehaald en uiteindelijk
wordt het draad goed glad en stevig
gemaakt met eiwit.
Willem Philippens
heeft m zijn tuin een speciale installatie om het draad te spannen en te laten
drogen. Dat moet zo snel mogelijk ge-

Ik zag twee beren...' Terreinwagens op circuit

4

ZANDVOORT - Vorige
week donderdag vertrok de
Zandvoortse afdeling van
het Wereld Natuurfonds
met de Pandabus naar de
Beekse Bergen bij Tilburg.
Velen hadden gehoor gegeven aan de oproep in deze
krant om een bezoek te
brengen aan Rong Rong en
Chuan Chuan, twee' waardige
vertegenwoordigers
van en oud Chinees geslacht.

VOORT - De slotraces
circuit, die afgelopen
plaatsvonden onder
mstandigheden, zorgr veel spektakel. De
;n glad geworden piste
roor veel slippartijen
laai goed afliepen. On_jjjfet slechte weer waren
id de vijftienduizend
iwers naar deze slotramen.
n de groep N toerwagens
r spannend aan toe., Deze
e moest de beslissing brenlet Nederlands kampioenrvoor nog enige kandidaten
r aanvang van de races wadrie kanshebbers, te weten
Kouwen (BMW M3), Henny
Ford Sierra RS Cosworth)
errateam-rijder Theo Koks.
tel bij Koks terechtkomen
deze winnen en zouden
n Van Kouwen niet bij de
mogen eindigen. Theo Koks
het gedrang na de start al

afkomstig is uit Indonesië. Het bamboe is daar ronder en heeft meer veerkracht dan dat van Nederlandse kwekers. Een Indonesische vlieger is daardoor soepeler, dan een uit Hollands
materiaal gemaakte.
Het vliegergaren mag niet synthetisch zijn, want dan absorbeert het
niet. Visdraad is niet geschikt om mee
te vliegeren, want dat is te elastisch;
als een vliegerlijn niet goed strak
staat, wordt de vlieger gegarandeerd
stuk gesneden door de tegenpartij.
De laatste dertig meter van het vliegergaren wordt speciaal bewerkt vol-

Met het maken van de vliegers
houdt Eddie Salamony zich vooral bezig. Dat is een precies werkje met veel
pas- en meetwerk. Als de vlieger niet
uit de juiste verhoudingen is opgebouwd, zal hij met mooi in de lucht
staan en zal de tegenstander daar van
profiteren. Nadat de vlieger klaar is,
worden ze (vaak door de jonge vechtvhegeraars) ingekleurd. Willem Philippens laat er een paar zien: Vliegers
met ballen erop, met stripfiguren, met
exotische tekeningen; alles is mogelijk.
Ook kan er de naam van een eventuele
sponsor op de vlieger verwerkt worden.
Zo'n sponsor zoeken de Haarlemmermeerse vechtvliegeraars. Hoewel
het vliegeren geen dure sport is,
slechts een kwestie van papier en garen, zouden de vechtvliegeraars het
leuk vinden als ze met geld van een
sponsor bekerprijzen beschikbaar
kunnen stellen en een clubblad kunnen uitgeven. Volgens Eddie en Willem moet het voor een sponsor aantrekkelijk zijn reklame te maken op de
vliegers: "In elk gevecht wordt een
vlieger losgesneden. We proberen wel
zoveel mogelijk onze vliegers op te halen, maar het gebeurt regelmatig dat
er een uit het zicht de hemel ingetrokken wordt. Ze kunnen in de verre omgeving terecht komen. We stempelen
altijd onze naam en adres pp de vliegers en krijgen reacties uit bijvoorbeeld Rotterdam, maar zelfs uit Engeland. "Behalve naar een sponsor, zijn
de vliegeraars ook op zoek naar een
vaste oefenplaats in Haarlemmermeer, waar ze wekelijks terecht kunnen. Daartoe hebben ze een verzoek
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Volgens de
vliegeraars hebben de vliegtuigen
geen hinder van hun papieren medeluchtgebruikers: De vliegers komen
niet hoger dan honderd meter.
Na een paar uur houden de vechtvliegeraars op het Houtwijkerveld het
voor gezien. De vliegersport, of is vliegerspel misschien een betere benaming, of misschien vliegerkunst, is ten
einde. Willem Philippens houdt het op
het de laatste definitie. Een vlieger,
hoog in een boom langs de Weg om de
Noord, blijft hangen: Een klein stukje
Indonesië, hangend in een grote Nederlandse boom.

WNF Hanneke Jongsma de lange
reis na'ar de pandaberen te aanvaarden. Tot 15 uur moest gewacht
worden tot de beren hun middagslaapje gedaan hadden.

Rond het Pandahuis was het een
drukte van belang om het zwart-wit duo in levende lijve te aanschouwen en de fotocamera's van
de toegestroomde menigte klikten
onophoudelijk. Blijkbaar wilde iedereen het thuisfront bewijzen dat
ze de zeldzame dieren ook echt gezien hadden. De panda's fungeren
als fondsenwervers en zijn als zodanig goed voor 120.000 dollar, het bedrag dat door de Beekse Bergen als
Voor het eerst hadden de reuze- donatie wordt gegarandeerd,
panda's poot op Nederlandse boVeel te vroeg naar ieders zin werd
dem gezet. Dit in het kader van een
internationale actie om deze met om half vijf de thuisreis aanvaard.
uitsterven bedreigde diersoort te
redden. Er is 3 miljoen gulden no- Op de achterbank van de bus was
dig om op korte termijn ingrijpen- een complete winkel met geschenkartikelen van het WNF uitgede maatregelen te treffen.
stald. Voor het goede doel werd
Ondanks het druilerige weer flink verkocht. Met een bloemmehadden 52 dierenvrienden zich ve- tje als dank voor Hanneke Jongszameld om onderleiding van de ma kwam er een eind aan deze geZandvoortse ambassadrice van het slaagde dag.
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ZANDVOORT - Het circuit van
Zandvoort wacht zondag een ware invasie van vierwiel aangedreven auto's.
De vele 4WD-auto's komen naar
Zandvoort ter gelegenheid van een festival dat voor deze auto's voor de derde
keer is georganiseerd.

zondag laten inschrijven voor de negende Camel Trophy, die volgend jaar
maart op het Indonesische eiland Celebes wordt gehouden. Op grote monitoren kan men zien wat er van de
deelnemers aan dit duizend mijl lange
avontuur in de jungle wordt verwacht.
Het 4WD-festival wordt gehouden
In voorgaande jaren trok het evene- van 8 tot 18 uur.
ment tienduizenden bezoekers. De toenemende belangstelling van deze auto's heeft geleid tot stijgende verkoopcijfers van deze wagens die inmiddels
in vele typen en merken in Nederland
te koop zijn. Een belangrijke selectie
HEEMSTEDE - Binnenkort start er
daarvan is zondag te zien in Zand- in Centrum 111 in Heemstede een gevoort.
spreksgroep voor gescheiden mensen.
In de gespreksgroep kunnen geschei;
Met de auto's kan ook gereden wor- den mensen ervaringen uitwisselen
den. De 4WD-importeurs stellen de over allerlei veranderingen in hun Ie:
voertuigen voor het publiek beschik- ven die door de scheiding zijn veroor;
baar om op het circuit en in de duinen zaakt. Belangstellenden kunnen bellen
te rijden. Behalve de gelegenheid voor met Wil Trossel of Ria Janssen, tel:
het publiek om kennis te maken met 023-284975.
'•
deze auto's wordt er ook autosport bedreven op het circuit.
ADVERTENTIE

Gespreksgroep voor
gescheiden mensen

Meer dan honderd deelnemers zullen zich in een spectaculaire trial, die
meetelt voor het Nederlandskampioenschap, van hun beste kant laten
zien. In tien proeven proberen de wedstrijdrijders zoveel mogelijk punten te
verzamelen voor het algemeen klassement. Het parcours op het circuit is op
een zodanige wijze afgezet dat het publiek de strijd van zeer nabij kan volgen.
Door een aantal Parijs-Dakar deelnemers uit verschillende landen zullen drie manches van 25 minuten verreden worden. Belangstellenden met
ambities om in het buitenland het
4WD-rijden te beoefenen kunnen zich

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

17166

School A 1946

In de klasse 3000 c ging de titel naar
Frank Eglem voor Frans Vöros en bij
de 2000 cc-klasse was het Joop Bodt die
de titel greep, terwijl in de klasse tot
1600 cc de titel naar Berend Oberius
Kapteyn ging.

NIEUWS UIT DE
VERENIGINGEN

Zomerloterij
De Schuimkoppen
ZANDVOORT - Zaterdag werd de
trekking verricht van de Zomerloterij
van de carnavalsvereniging De
Schuimkoppen. Prijzen zijn gevallen
op de volgende nummers: 192 (ƒ250,-),
435 (ƒ150,-). 467 (ƒ100,-), 714 (/10,-), 924
en 480 (diner voor 2 personen), 944 en
926 (worst),367 (centrifuge),421 (horloge), 149 (eau de Cologne), 716 (aftersha- • De oude foto van deze week is de klassefoto van de tweede klas ULO van Valks, Annie Gebe, Jackeline ?, De Boer, Hans Gansner, ? Kroese, Emmie ter
ve), 112 (parfum), 498 (wijn).
School A en is beschikbaar gesteld door G. Wardenier-Flietstra. Van links naar Wolde.
!
Zittend: Ellie Visser, Ria Visser, Mimi Drost, de heer Leenders, Dolly van der
De prijzen zijn af te halen in Hotel rechts;
Staand: Piet Paap, ?, Riek Rudolhus, Cor Draver, Atie Hofman, Gerrie Flietstra, ? Werff, Joske Blok, Loes Sprangen
Esplanade.

DONDERDAG .17 SEPTEMBER 1987

WEEKMEDIA30

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11,
Zandvoort
telefoon 02507-15531.
Voor aan- en verkoop van uw
FLAT of WONING.
Taxaties - Assurantiën Hypotheken.

NVMl

CÏ3

ZANDVOORT

TE KOOP

ZANDVOORT

Gemoderniseerde
Dr. C. A. Gerkestr. 17rd
BOVENWONING

Dr. C. A. Gerkestr. 17zw
BENEDENWONING
met achterom en schuur.
Ind.: Entree/ruime hal, woonkamer
en-suite, L-slaapkamer, keuken,
douche/toilet/wastafel.
Tuin voor en diepe tuin achter.

TE KOOP

met 2e etage

Ind.: 1e etage ruime hal, woonkamer met balkon, moderne eetkeuken, moderne douche/toilet. Naar
2e etage een vaste trap - 2 kamers.

ZANDVOORT

TE KOOP

Stationsplein 17/1
2-KAMER PARTERREFLAT
in centr. dorp, nabij strand
t.o. N.S.-staton.
Ind.: entree/hal, woonk./half open
keuken met appar., toilet, slaapk.,
douche. Ged. overdr.b. premie A.

ZANDVOORT

TE KOOP

ZANDVOORT

Cort v.d. Lindenstr. 2/24
VIERKAMER-MAISONETTE
OP 3e en 4e WOONLAAG
Ind.: 3e woonl. entree/hal, woonk.,
balkon, moderne keuken + app.,
toilet, trapkast. 4e woonl. 3
slaapk., 2e balkon, moderne badkamer, 2e toilet.
Geb. voorzien van lift.

TE

In PALACE HOT
geheel gemeubileerd (n
APPARTEMENT
met grandioos uitzicht
en promenade.
Vraagprijs v.a. ƒ95.00
Ook als tweede woi

VERBOUWEN??

OPTREDEN van

Aannemersbedrijf

F. M. SCHILDER
verzorgt al uw verbouwingen en onderhoud. Ook Casco. Wist u, dat wij
o.a. kozijnen en ramen monteren met
speciale tochtprofielen?

zangeres V A.JN JJJI^I^A.
dansgroep TJEMPAKA
orkest THE ISLAND SERENADERS
bij Chinees Indisch Restaurant

zowel m Merbau,
Merantie en
Kunststof.
OOK ISOLATIE!
Telefoon 023-360929

LOTUS
Aanvang 19.00 uur

Maak het
weekendbloemetje
tot een feest, haal

Voor inl. en reserveringen:
CHINEES INDISCH
RESTAURANT

het bij
BLOEMENHUIS

SPECIALITEIT

LOTUS

J. BLUYS

ZEESTRAAT 49 ^
2042 LA ZANDVOORT
TEL. 02507-19691

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060
DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

*
*

Vergaderingen
Bruiloften
Personeelsfeesten
Accommodatie tot 2(

J. van Campen & Zn.

J. von CAMPEN & Zn
TEL 15449

Vanaf 22 sept. om 13.00 uur,
staan we weer geheel tot Uw
dienst voor al Uw schoenrepa-'
raties en sleutelservice
Corn. Slegersstraat 2
Tel. 15449

Corn. Slegersstraat 2
tel. 15449

Celsiusstraat 190, 2041 TR Zandvoort, tel. 02507-1

SCHILDERWERK

MICRO

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING

Computercursussen

Door Frontline-computers worden de volgende kursussen gegeven in wijk
't Stekkie. .

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten

Tekstverwerking

Deze cursus bevat 3 lessen van 2 uur.
Kosten: ƒ90,- incl. lesmateriaal
Lesdagen: 6-10/13-10/20-10 Dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Leren Programmeren

Deze cursus omvat 13 wekelijkse lessen van 2 uur.
Kosten: ƒ190,- incl. een kursusboek van 150 pagina's.
1e les: Dinsdagavond 29 september van 20.00 tot 22.00 uur.

Marisstraat 13a, Tel. 15186
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

:ursus Kunstgeschiedenis v
beginners en gevorderden,
16 lessen ƒ 150, start okt
Mevr drs L Beugel T. 12184
•*• De literatuurclub is weer
begonnen Er is nog plaats op
dinsdagmorgen m de biblio:heek Interesse? Bel Mau•een Bais, 13873
* De zangers hebben hun
'ergadenng ook weer gehad
>Ju gaat iedereen weer gezelig schaken

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd' dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
O-sex (6)
1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
320.322.30
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg50 et p m
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Dulcia Vital
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
pracht permanent
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De langdurige houdbaar, satijnPurmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezins- zacht voor uw haar, nu ƒ 85
Huid en Haar
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter.
Passage 20 - Tel 16309
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Dinsdags gesloten
• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers * EHBO-cursus start 17
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
20 uur Aanmelden
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt sept,
Rode Kruis gebouw, NIC
ƒ 2,50 m rekening gebracht
Beetslaan 14, Zandvoort of
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- el. 17599/17537
nisch opgeven, tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
* Flinke hoeveelheid open
bezorgklachten), of zenden aan:
haardhout ƒ 100, zelf weghaCentrale orderafdeling Weekmedia,
en Tel 16348
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
Foto Boomgaard
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatook voor
smg in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgiportretfoto's,
rokaart.
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26
Tel 13529.
voor het bijvullen van elk systeem donzen dekbed,
GARAGE TE HUUR
al vanaf ƒ 50 Wordt gehaald en m 1 dag klaar
Burg v Fenemaplem
(eventueel stomen). Inl tel 02510-36500
Tel. 14534
TE HUUR GEVR Zandvoort * Rommelmarkt bij Geref
v 2 pers (rustig) ongemeub kerk op zaterdag 7 novembei iARNALENNETJES te koop
4-k won of part flat, Centr a s i Goederen, mits in goede Tel. 01718-12159, W v. Duin
perm Urgent' Br o nr 798' staat, zijn welkomi Aanmel
Genees je zelf met de
75456 bur v d blad
den tel 13858/12001
BACH BLOESEM REMEDIES
Inl tel. 14839.
ALU-LADDERS
Fabrieksprijzen
* Gevr hulp m de huishoumet kortingen tot 50%
ding v donderdagochtend
3 jaar garantie
Tel 14249
BIJV 8 mtr vanaf ƒ 259.
* Gevr ouderwetse huishouBel voor vrijblijvende
Videotheek 'Dombo'
delijke hulp voor een halve
demonstratie aan huis.
dag per week Tel 18873, na
Corn Slegersstraat 2B
iNTERAL LADDERS B V
20 u
Tel 02507-12070
Tel. 072-612262 of
1 film ƒ S/f 7,50 p d
01711-10016.
* Gevr rade, jonge kater.
5 films ƒ 25 p week
~el. 16076
* BIJ ons is komen bmnenVerhuur movie-boxen
Glenda Exclusief
wippen een klem zwart konijn
met witte bef Van wie is dit
Bruidskleding
beestje' Tel 13224.
Cocktailkleding
CARAVANSTALLING
Avondkleding
Amstelveen, overdekt. 020VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film 131301; na 19 u 02977-25830
v. Woustraat 42
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25 •* 21-27 september collecte
Amsterdam
per week Corn Slegersstr Nierstichting Wilt u collecte2b, tel 02507-12070
ren1? Bel 12072 of 15434
Tel. 020-620731

Dreamline

Donsfarm Noord-Holland

* Heeft u altijd al willen zmgen"7 Kom dan eens langs op
woensdagavond in het GeWoninggids van Zandvoort
meenschapshuis, aanv. 18 15
uur. Gem koor Zamor Doen.
* Help de Polen Stuur eens
Qstl U t makelaars o.g.
een voedselpakket' Geen
'NVM,
adres'' Dat hebben wij voor u1
Tel. 02507-12614
Inl tel 02907-5235
* Klaverjasavond op zat. 3
okt om 20 uur bij ZVM-hand- Rechtstreekse import uit Studievakantie ASTROLOGIE
bal m de kantine op het bm- USA topkwaliteit Naturest
van 26/9 tot 4/10 Voor info
nencircuit ledereen is wei020-253913 of 045-717059.
waterbedden
kom1
Hydr. gestabiliseerd Gen. * T.k. kindertractor; dnewie* Klaverjasclub Delicia be- compl incl verw en ledikant, ler/25 Tel. 15913.
gmt weer op 17 sept. om 8 geen ƒ4000, maar slechts
uur. U bent iedere donderdag ƒ 1750 15 j. fabneksgarantie * T k. kl -t.v., 6-kanaals, spelend te zien, klem defect, ƒ 75;
weer van harte welkom InTelefoon 020-227.494;
lichtingen tel. 17397
na 18 uur 023-292693 of tuner/versterker, incl. boxen,
ƒ40. Tel 12183, na 17 uur.
02290-37151.
* Klaverjassen,
klaverjas* T.k. witte, pluche babysen ledere donderdag vanaf
TE HUUR GEVRAAGD
beest, hoogte 80 cm, ƒ 15;
17 sept, kunt u om 20 u weer
PRAKTIJKRUIMTE
klaverjassen in Rest Delicia. voor logopediste m centr. pockets ƒ0,25 p.st Tel.
Komt u ook''. Inl 17397.
Zandvoort (event. in comb 12141
* Laura van harte gefelici- met woonr.) Br o nr. 798- * Toonkunstkoor Zandvoort
(TOZ), rep maandagavond,
teerd met je behaalde kam- 75457 bur v d. blad
pioenschapHi
* Te koop grenen eettafel 20 uur m gebouw De Krocht
met 2 bankjes, ƒ75 Tel U bent welkom' Uitvoering
Lijsten op maat
Messias op 26 nov. a.s.
14242
bij
Te koop MERCEDES 230 T V.a. ƒ 2 per keer ZWEMMEN
1978,178 000 km, alle opties. bij de Zeeschuimers. Elke vnjFoto Boomgaard
dag 18 uur m de Duinpan. Inl.
Prijs ƒ 9950 Tel 15850
Grote Krocht 26
tel. 13113.
Te koop OPEL KADETT,
bouwjaar '76, goede staat, * Vanavond schaken?? Er is
APK-goedgekeurd
Vr pr. altijd wel een tegenstander
Maatkleding
ƒ 1250. Tel 18781, na 17 uur. voor u bij de Zandvoortse
schaakclub m het GemeenVeranderwerk
* Te koop radio/pick-up; schapshuis
blankhouten boekenrek; wit
Silhouettes
keukenkastje (hang); grote
CORN SLEGERSSTRAAT2 hamsterkool met toebehoren;
Broodje Burger verkoopt
lattenbodem. Tel. 15178
TEL 18599
ook drop!
Dinsdag t/m zaterdag ge- * Te koop vierkante salontaBroodje Burger
opend van 1000 tot 1400 u fel en witte ronde eettafel
Tel 12121.
Schoolstraat 4 - Tel 18789
* Oppas gezocht v. 3 kindeZomer én winter
ren, gem 2x p w , na 15 uur
Timmerbedrijf
Geopend: 11-1 uur 's nachts
Info tel 19627, Z'voort
Weekend 11-3 uur'snachis
R. F. Lammers
* Pe en Ma van harte gefeli- voor al uw timmer- en onderDinsdag gesloten
citeerd met jullie 35-jang Hu- houdswerk Tel. 023-364168,
Voor trouwfoto's
wehjk Dik, Jannie, Yvonn, Ge- bgg 023-381378
rard, Tine, llse, Iris, Rogier en
Foto Boomgaard
* T.k. Benraad gashaard
Taco"!
met houtblokvuur ƒ 125. Tel.
PENTAX ZOOM volautomati- 15463
Grote Krocht 26
sche camera met zoomlens
voor ƒ 699, met 2 jaar garantie T.k. bespanmachme voor tennis- en badmintonrackets,
+ verzekering bij
met div. onderdelen ƒ575. * Wegens omstandigh. te
Foto Boomgaard Jansen, de Genestetstraat 7. koop gest poes, langh. Pers,
3 jr oud, met stamboom,
Grote Krocht 26
* T.k. Dru gashaard, type ƒ200. Tel. 12615.
Zandvoort
Pollux, schouwmodel Tel.
Tel. 13529
* Wie wil mij bijles Engels
15608.
* Peuterspeelzaal
Maria- * T.k. eiken salontafel met geven? MAVO-4. Tel. 15923.
school, elke ochtend en dms- plavuizen, 125x65, zgan., * 55+ komt zingen woensdag- en vrijdagmiddag Inlich- ƒ75. Tel. 15208
dagmiddag om 2.15 uur in het
tingen Anneke Polak, tel
Gemeenschaphuis. Inl. bij:
*
T
k.
fauteuil,
als
nieuw,
14663
M. R. Schaap. Tel. 12870.
ƒ50; Rudge sportfiets, i.g.st.,
WONINGRUIL.
Aangeb.: gr.
m. 3 versn Tel. 12857.
5-kam. eengez.hoekhuis m.
* T k. kinderf iets 8-10 j'r, ƒ 65. c.v., tuin zuid, schuur enz.,
Tel 17403/16597.'
O-sex (6)
rust. str, Haarlem-Meerwijk.
* T k. kinderracefiets 7-9 jr, Gevr.: 3-kamérwoonruimte in
320.320.05
met 3 versnellingen ƒ 75. Tel Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
50 et p.m.
voor 11 uur: 023-330085.
15463.

Gratis

Introduktiekursus Personal-Compul

Deze kursus omvat 4 wekelijkse lessen van 2 uur. Behandeld wordt: int
MS-DOS, tekstverwerking, database en spreadsheet.
Kosten: ƒ120,- incl. kursusboek.
1e les: Maandag 5 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.

ra

Tel. 13529

Vlag in top!

Nadere inlichtingen over de computerkursussen bij Frontline-computer. T<
023-316864.
Folders en inschrijvingen voor de kursussen bij de beheerder van Wijkcei
Stekkie, Celsiusstraat 190, 2041 TR Zandvoort. Tel.nr. 02507-17113.

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICUI
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
Te

k o o p b r u idS
mo d . » a 1 o n t a
r i e t en s t oe 1 . Te

*
3 B

ï

iap
ie 1
i. 0

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS E
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEI
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TE
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTR/
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANT

Zandvoorts Nieuwsblad

Tel. 13529

Pour toi

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankerer
met vermelding van uw postcode, naar ons
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Bloemtruckersdag

strijd om het Roggeveld en de
ijfels van een gewaarschuwd man
eurt er met de caravans
ïoggeveld en wie wordt
we burgemeester van
rt. Dat zijn de kwellenn die Zandvoort vooriozullen houden. In beide
speelt de provincie
Rolland een grote rol.

In tegenstelling tot voorgaande ja-'
ren zal er dit jaar geen feestavond zijn.
Men is van plan de feestelijkheden
over de gehele dag te verspreiden. Ook
voor de kinderen zijn er traditiegetrouw weer vele attracties. Er is onder
meer een solexrace, Pipo de clown
loopt rond en de Crew, de Havenzangers en Manke Nelis zorgen voor de
muzikale omlijsting.

een muur van zeer kritische bouwstenen om het college metselde.
Met dreigende taal over mogelijke
privaatrechtelijke stappen versierde hij deze omheining met prikkeldraad.
In de commissievergadering die
daarna volgde legde Frits verantwoording af voor zijn politieke escapades. In een mini-college rechtskennis maakte hij in heldere taak
duidelijk dat het college zich juist
binnen de- bepalingen van de wet
had gehouden. En, wat belangrijker
is, dat er een aanzienlijke kans bestaat dat het juridische pleit in het
voordeel van Zandvoort beslecht
wordt. Mevrouw Paap, die in die
vergadering de Christendemocratische belangen behartigde, had geen
weerwoord op de waterdichte retoriek van Frits van Caspel, die het
CDA en in mindere mate Gemeente
Belangen Zandvoort verweet zich
onvoldoende in te zetten voor "het
team Zandvoort". De schijnbaar beklemmende muur die het CDA om
het college had neergezet werd
steen voor steen afgebroken.

Jd al wat gestoorde verhoujen de gemeente en de pro]>rdt door het kampeerdrapolitieke hoogspanning
|eld. Op het scherpst van
proberen de provinciale
lelijke politici deze presti\ hun voordeel te beslissen.
wethouder Frits van Casin dit politieke steekspel
;rol naar zich toe te trekex-topambtenaar bij de
gespecialiseerd in begsplannen, trekt hij de
elijke trucendoos open om
>n dat de al tientallen jaren
voort verblijvende kambinnen de gemeente kunen.
ts een sterk tegenspartevincie, die de strijd om het
d nog steeds niet heeft oplijkt hem dat te gaan lukhaar ex-werknemer vollolitiek tegenspel te bieden
provincie alle juridische
opentrekken. Een hele
e grootste specialist op dit
.Is wethouder van Zandn vroegere bazen in het
'ge Paleis van Lodewyk Narachtig tegenspel biedt.
plaastelijke politici is de
urore die Frits van Caspel
net gemengde gevoelens
n. Hoewel in een eerder
de gehele-raad zich achter
anbezitters opstelde, lijkt
itie en vooral het CDA de
en juridische hoogstand',ts aan te grijpen om zich
[oud zeer te ontdoen. Lich[bolgen over het feit dat ze
ng buiten het college van
ihouden worden grijpen de
".emocraten de perikelen
Roggeveld aan om hun
alen bij hun politieke teIers.

AALSMEER - Zaterdag is de VBA.
weer decor voor de jaarlijks terugkerende bloemtruckersdag. Het is de zesde keer dat dit evenement wordt georganiseerd. De behendigheidswedstrij-.
den voor de 'trukers' beginnen 's mor-'
gens om negen uur en zullen tot 's
avond half negen doorgaan.

• Frits van Caspel....behendig.

In de laatste raadsvergadering
jaf fractievoorzitter Ingwersen het
collge van onder uit de zak. In zeer
krachtige, en zelden in de politiek
voorkomende bewoordingen nam
hij het dagelijks bestuur van de ge-

Landen' organiseert
tosium bloemenexport
2R - De Lage Landen
fedrijf in financiële dienstBrganiseert donderdagmidoer een symposium over
en voor de bloemenexport
I Veiling (T.V.-studio Aalspedrijf heeft als aanleiding
opening van haar nieuwe
VBA.

De Lage Landen kondigt tijdens het
"symposidum een nieuw product aan,
dat debiteürenrisico's van de bloemenen plantenexporteurs ook inpjekpe-.
rioden uitsluit. Het unieke financiële
product koppelt betalingszekerheid
aan flexibele en op maat gesneden financieringsmogelijkheden.

tijdens het symposium
|M. Burghouts, lid van de
pe van de Rabobank. Hij
lezing over de bankier als
de bloemenexporteur.

De Lage Landen biedt financieringsmogelijkheden aan momenteel
1700 exporterende bedrijven, die met
elkaar een omzet halen van circa vier
miljard gulden.

esburg, voorzitter van de
Tijdens het symposidum wodt ook
ploemen Marktetingorgand (BMH). De titel van de rol belicht van Credit Management
i: 'Aktievere rol voor expor- Support (CMS), de nieuwe werkmaatschappij van het bedrijf. Voor meer
enisatie'.
informatie over het symposium kun[illing, algemeen directeur nen belangstellenden contact opneEe Landen-groep. Hij be- men met L.M.W. van den Heuvel, difsche oplossingen voor het rectiesecretaris van De Lage Landen
B.V., telefoon 040-339414.
lan debiteurenrisico's.

iSCHOOL

lERT VAN LINGEN

meente onder vuur. "Onrechtmatig, afschuw, ontsteltenis, zorg, aan
de laars lappen, flagrante schending van de rechtsregels" en dergelijke waren de termen die het cement vormde waarmee Ingwersen

Het CDA lijkt te hoog te hebben
gegrepen in haar poging het college
een hak te zetten en het zal heel wat
tandenknarsen vergen om de kritiek in te trekken en toe te geven dat
Frits de belangen van Zandvoort als
een behendig politicus heeft behartigd. Met de rol van de op wetsgrens
balancerende wethouder als vernuftig politicus heeft Van Caspel
getoond een waarachtig pleitbezorger te zijn voor de Zandvoortse gemeenschap. Zijn krachtdadig optreden verraadt kenmerken die veel
overeenkomst vertonen met die,
welke in de profielschets van de
nieuwe burgemeester staan. Als
Frits nog niet gesolliciteerd heeft
voor de functie van eerste burger
van Zandvoort moet hij dat alsnog
doen. Naar zijn capaciteiten gemeten maakt hij een goede kans. Echter de Commissaris van de Koningin, Roei de Wit moet hem voordragen bij de minister. En het zal hem
heel wat moeite en twijfels kosten
om de, in zijn ogen, tegendraadse
politicus Van Caspel aan te bevelen
als burgerva'der.- Een gewaarschuwd man telt tenslotte voor
twee.
ROB BOERRIGTER

De behendigheidswedstrijden voor
chauffeurs (kosten 25 gulden) worden
m drie categorieën gehouden. A voor
bakwagen, B voor voorwagen en aanhanger en C voor volumecombinaties.

Explosieven in
beslag genomen
• Kindermode zoals deze volgende week te zien is in het Dolfirama.

Modeshow in Dolfirama
ZANDVOORT - Volgende week
woensdag wordt er in het Dolfirama in
Zandvoort een grote modeshow gehouden. De groots opgezette modeshow,
die uniek is voor Zandvoort, is een gevolg van samenwerking van een aantal plaatselijke bedrijven.
Er zullen in het Dolfirama collecties
getoond worden van Anouk damesmode, Jupiter sportmode, Ibiza Leatherfashion, Belli E Rebelli kindermode,

Drogisterij De Gaper, kapsalon Passage 42 en Niveau byouterien.

SCHIPHOL - Het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen van het ministene van Verkeer en Waterstaat
heeft op Schiphol een zending explosieven, bestemd voor technische doeleinden, in beslag genomen. De zending,
bestaande uit vijf dozen, werd op 2 september door een controleur van het
KCGS aangetroffen m een loods op
Schiphol-Centrum. Ze was vervoerd
met een vliegtuig van een Afrikaanse
maatschappij
Bij onderzoek bleek dat m de dozen
elektrische ontstekers waren verpakt
en wel zodanig dat zij tot de zwaarste
categorie explosieven moesten worden
gerekend en op deze manier niet door
de lucht mochten worden vervoerd.

Gedurende de avond zal de modeshow verschillende malen onderbroken worden optredens van The Royalti Dance Formation. De organisatie
van de show is in handen van F.M.
De afzender was een Engels bedrijf,
Models uit Waddinxveen. De mode- dat de fout verklaarde door te stellen
show begint om 20 uur en de toegangs- dat de zending was verpakt door een
prijs bedraagt ƒ12,50 (inclusief koffie). vakantiekracht

Luchtvaartdag
op Schiphol
SCHIPHOL - De Rotary Club
Haarlemmermeer/Schiphol organiseert op zaterdag 19 september een
luchtvaartdag waarvan de opbrengst
ten goede^omt aan de bestrijding van
polio in Indonesië. Men kan zaterdag
rondritten maken over platformen,
langs hangars en vrachtgebouwen.
Ook wordt de nieuwe Fokker-vloot m
ogenschouw genomen. In het Aviodome worden bovendien diverse luchtvaartfilms vertoond. De deelnemers
aan de luchtvaartdag betalen 25 gulden.

Met een Micro komt
u onder de mensen.

Chinees Indisch Restaurant

HONG KONG
is m.i.v.
21 september

maandags gesloten
VOKO MONITORLOOK KLEUREN

Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897

YOKO VB-616 VIDEO RECORDER

LIVE MUSIC IN SEPTEMBER!
A.s. zaterdag 20.00-03.00 uur
DANSORKEST met de
internationaal bekende dirigent JAN VOS.
Zingende DJ, hapjes, enz.
Zondag 16.00-23.00 uur
matinee diner-dansant
Corr. kieding. V.a. 25 jaar.

DE MANEGE ZANDVOORT
Voor sfeer en gezelligheid

Oranjestraat 12
liaast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

YOKO PORTABEL KLEUREN TV
TYPE 837 l
Beeldbuis diameter 37 cm , 8 voorkeur
zenders, automatische fijnafstelling, mcl
telescoop antenne, zeer scherp beeld

Monitor look, beeldbuisdiameter 51 cm ,
automatisch zenderzoek systeem fijn
afstelling, daglichtscherm, vidio audio
ingang, hoofdtelefoon 12 voorkeurzen
ders. infrarood afstands bediening, zeer
scherp beeld
TYPE VS 51 PAL

1 2 voorkeur zenders, 14 dagen timer voor
6 programma's, stilstaand beeld, picture
sedrch bandteller met geheugen,digitale display voor bandtel-en timer
functie
zo lang de voorraad strekt

tel. 02507-16023
(tevens partijen).

OOK LEVERBAAR YOKO 37 PAL
Beeldbuisdiameter 37 cm 598

voor ballroom en latin-american
! en 2e jaarsclubs nog plaats voor paren
'ïeftijd)

YOKO VCR HQ 1 VIDEO RECORDER

Zandvoorts Nieuwsblad

lierenclub nog plaats voor jongens
HRIJVING
3savonds van 19.00-21.00 uur en zaterdagmidan 14.00-16.00 uur.
ÏHTINGEN
on 02507-16623 of 17082.

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,

zondag 11 oktober a.s.

DAM tot DAM loop

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

1 COMPACT

Haltestr. 9, Zandvoort

eke tnmloop over 16.1 km van de Amsterdamse Dam - via de U-tunnel
de Zaandamse Dam.
f9eld: per persoon ƒ 15,- (incl. herinnering)
['en: heden tot 25 september bi|:
rool/Weekmedia, Wibautstraat 131 en Rokin
|dam; Kerkgracht 105, Almere-Haven,i'raat 54-56, Amstelveen; Nieuwstraat 13,
I; Dorpsstraat 8, Aalsmeer;
lal 19, Purmerend en
plein l 2, Zandvoort.

075-162221.

10,

DIGITAL AUDIO

Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort

Drog. BakelS,

Kerkstraat 31, Zandvoort

Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

1 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE
PAL SELAMP BG klfuriMibVbteem HQ
bri'Ulopn iiiu' julolinntlo,iding Slim Line
4 i nol DI i MI 2 udi'u koupt-n synthesizer S
tuner geheugen voor 12 voorkeurzen
durb 1 4 djgen limei voor 4 programma's
directe opnarm' (OTRl automatisch terug
spoelen btilstj.ind beeld picture search
het pne net kijken het andere opnemen
dicjitdle dibpljy voor bandtel en timer
functie ,iudio(SKART)en video (BNC) muitydng jntenne in uitgang inclusief
i nf r.i r oud afstandsbediening

MODEL F-102 Compact disc Drawer Type Motor Drived Front Load Random geheugen
(16 Titelsl Digitale diplay (H|d nummer
) Hoofdtelefoonuitgang Afmetingen
340x282x73 mm 16 programma's programeerbaar
F 4200 afmetingen 420x282x73 mm 439 -

Start 14.00 uur op Damrak, A'dam
Organisatie LE CHAMPION
i.s.ra. A.V. ATOS, A.V. ZAANLAND,
NIKE AIR en PAROOL SPORT

MODEL F-92 Compact disc Drawun Type Motor Dnven Front Loadmg Snelle zoekti|d
-ferhaalfunctie voor 1 of meerdere titels Digitale display (tijd nummer (Afmetingen
320x282x73 mm
ZEER GOED GETEST (ZIE RB APRIL)

899.-

VERKRIJGBAAR BIJ UW YOKO DEALER

TE HUUR GEVRAAGD
VOOR GESELEKTEERDE
RELATIES:
FLATS, HERENHUIZEN
M E N S H O M E LEASING
O2521-19135*

M E t K Z b k E R H E I D BI] HUUR EN VERHUUR

beeld+geluid

van Wbustraat 84.1073 LP Anrete(tJamtelC>20-7B0333
Haltestraat 56,2042 LP Zandvoort, tel 02507-13618

WEEKMEDIA30

1
„,.,,,„:,....,,T_r.,,,,;?,_5„.j,_.r_,w.„™._,

»*£i^
ïïtóÊj :^,^£g^^h^è^

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

* "

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

a

til

OOK NAAR MAAT

NOG SJttDS VOORDELIG!

Wit BRUIN OF

MUZIEKLESSEN
Piano
Electr. Orgel
en
Blokfluit

GRATIS GESPEN

VASTE PRUS

Tel. 18486

HEERLIJKE BANAHEN

HEEL POND

veilinggebouw

de witte zwaan

INBOEDELVEILING

FIJNE

MUESLI BOLLEN

vastgesteld op
woensdag
30 september.

**/*

Kiwrs 39

ZAK
INHOUD

Inl.: tel. 12164.
£*
HOKKUNMKCHKI.KN

l

Antiek

5 showrooms
EIKEN
GRENEN
Tel.tijden 12-18 uur
MAHONIE
02520 - Z 09 93
MECHELS
óók zondag
HENRYII
LEIDSESTR. 122, Koopavond.
Ligt aan de doorgaande weg N208

"

< /r

'j ;//'

?"

PHILIPS
GLOEILAMPEN

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

JIF vloeibaar

BURAGO
SPEELGOEDAUTOOTJES

25 - 40 - 60 of 75 watt
ZOEK UIT per stuk

MEMODISK o
AUTO NOTITI
BLOK

SCHUURMIDDEL
nu 500 ml normaal
en 250 ml citroen

diverse modellen

met parkeerschijf

geen 99 maar

ma

geen

WIDEX
STR'JKPL ANKOVERTREK

YOUPIA
FOURRÉ
SPECIAAL

IGLO steakhouse
KWARTPONDERS

maat 130x45 cm

lekkere vanille- of
chocoladebiskwie.
Reuze rol 400 gram

StUKS

geen JAO\I maar
,^. T , _ ^_„^ fTT3
l ƒ A , \ f •i"'
"
™

HET IS ER WEER!
GEVULD SPECULAAS
met lekker
banketspijs en
fijne kruiden

240 gram

GEEN

^

ER IS GOED BIER
ER IS BETER BIER

ER IS M AAR ÉÉN JU^
K

P

il ™ tL-.*.

I f

GOUDA'S GLORIE

EIEREN n r. 3 f i MARGARINE
dus middelgroot

|

2

^^

stuks voor E i 2 pakjesa 250 gram
GEEN

2.89
MAAR

i'm l

/
Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

GROOT BLIK

400

BEST BIER
HELE
KRAT

24 p p e s

GEEN

GEEN

MAAR

12.60
MAAR

pakje
Gouda's Glorie l

. ii: 'J.a m

WHISKAS
voor de kat, diverse smaken

GOLDEN |

grote baal

WONDER

200 GRAM

l

PMwi
^i&»<td m
isa

BROEK

EEKMEDIA
ELKE WEEK
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HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 610.000 BRIEVENBUSSEN
brdag 24 september 1987
DVOORT - In de leian de afdeling Sociale
zal een belangrijke wijtot stand worden gewaarbij de huidige
.nctie voorlopig onverilijft. Dit in verband met
blemen die zich de afgetijd op deze afdeling in
jrsonele sfeer hebben
idaan.

Los nummer ƒ 1 ,-

47e jaargang nummer 38

Chefsfunctie Sociale Zaken
blijft voorlopig onvervuld

tus door het bureau ODRP van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten
een onderzoek verricht naar de oorzaken en mogelijke aanbevelingen. Hieruit ontstond een rapport, dat op 4 september 1987 aan de medewerkers van
ns een gemeentelijk persbe- de afdeling is toegelicht en het college,
m de maanden juli en augus- uitgebracht. Vervolgens hebben de

medewerkers de gelegenheid gekregen, commentaar te geven op het rapport en de aanbevelingen. Men heeft
hier ook gebruik van gemaakt.
Nadat het rapport was voorgelegd
aan een gecombineerde vergadering
van de raadscommissies Maatschappelijk Welzijn en Financiën en perso-

neelszaken, op 15 september, heeft het
college besloten de aanbevelingen voor
een zeer belangrijk deel over te nemen.
De wijziging in de leiding van de afdeling Sociale Zaken is een direct gevolg
van dit besluit. De leiding van de afdeling en daarna alle overige medewerkers zijn door het college inmiddels
ingelicht.
Op grond van die gesprekken 'heeft
het college gerede hoop, dat de treffen
personele aanpassingen in onderling
overleg en met medewerking van zowel bestuurlijke zijde als van de kant
van de betrokken ambtenaren tot
stand kunnen komen.

NMI streeft naar beter functioneren
in dagelijkse strand-weerberichten
DVOORT - Het KNMI
bij de PTT een 06-numangevraagd, speciaal om
n duur telefonisch ook
Irandweerbericht te kuniven. Dit werd maandag
vergadering van strandTS in het BoekaniersZandvoort medegedeeld
weerdeskundige Kuiper
et KNMI. Het weerbeheeft in het verleden
eens kwaad bloed gezet
strandpachters, omdat
sn goede of volledige intie gaf over het strande bepaling van de strandverigen werd meestal teveel gekede temperatuur aangenaam
voor zonaanbidders in badklehet open strand. Daarbij zou
;egaan worden aan de moge•n om hier te wandelen of op
•asje achter het glas te zitten,
len, zo luidde een klacht, zou
erbencht niet tijdig genoeg
tst worden aan veranderende
digheden. Als de zon bijvoorin het eind van de ochtend zou
lijnen, zou dit niet direct verorden in de berichtgeving. Bovindt men de halve minuut
n strandweerbericht te kort.

• De in het Boekaniersnest aanwezige strandpachters kregen van de uitgenodigde sprekers het nodige commentaar
over zich heen gestrooid.
' Foto: Beriott

ZANDVOORT - De inwoners van Zandvoort krijgen in
1988 te maken met een aanzienlijke
lastenverzwaring.
Enerzijds komt dit door verhoging van de reinigingsrechten
en de afvalstoffenheffing met
ruim 13 procent en anderzijds
door de verhoging van de rioolafvoerrechten als dekking
van de lasten die gepaard gaan Behalve deze verhoging gaat alleen kostendekkende tarieven. Wat betreft
aan de nodige investeringen. het tarief van de toeristenbelasting de onroerend goed belasting staat er in

Volgend jaar volgt flinke
lastenverzwaring voor de
Zandvoortse burgers

ÏZOMRLSDRT

«d én... Goedkoop!
RK VAN DEN BROEK
SVANDERHEYDEN
RKSON en DIGROS

Dlgordjjnen
n vertikale
Eonwering
uir en Zoon
idijsweg 2, Zandvoort
tel. 15602
t/o Politiebureau

v krant niet
ntvangen?
Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
antoor, telefoon

7166
Verstanden
LW

HW

LW

0501 00.45 17.18 1426

0531

01.20 17.49 14.57

06.03 01 54 18.20 14.15
0537 0322 17.54 13.38

06.13 01 46 18.30 14.07
0654 02.15 19.10 14.46
07.41 02.54 19.58 15.37
08.49 03.46 21.26 16.50
10.35 07.06 23.19 17.59
iden: woensdag 30 sept.

uur
3 okt. 10 35 uur
54 CM.

met een dubbeltje per overnachting
omhoog. De gemeente streeft ernaar
om de belastingdruk voor de inwoners
in de komende jaren niet verder te
laten stijgen, behoudens bovengenoemde, waarbij gewerkt wordt naar

Dat blijkt uit begroting 1988
die deze week bekend gemaakt
is.

BKPDEN.

HW

Maar 'slechte zomers bestaan niet', van kunt maken". De ondernemers op
deelde de voorzitter van afdeling het strand zijn volgens hem tot nu toe
te weinig 'ondernemer'. Het produkt
Zandvoort, Fred Paap, mee. 'Wel
slechte ondernemers'. Later gaf hij toe dat er ligt, zou volgens hem meer uitdat er, uiteraard wel slechte zomers gebuit kunnen worden. "De consubestaan, maar dat hij de ondernemers ment wil zo graag naar het strand komet deze opmerking wilde prikkelen men en er geld uitgeven, maar dan
tot een betere aanpak. "Een slechte
Vervolg op pag. 3
zomer wil niet zeggen, dat je er niets

de begroting, dat deze alleen zal worden verhoogd indien strikt noodzakelijk. Door de hoge tarieven en het kostendekkend worden van verschillende
heffingen resteert in de toekomst alleen nog maar een eventuele verho-

Oplage: 4.400

Gemeenteraad gaat akkoord met concept-overeenkomst

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort sluit per l oktober
1987 een koopovereenkomst rechtstreeks met Vroom & Dreesman, betreffende ongeveer 224.830 vierkante meter grond ten
behoeve van het bungalowpark. De verkoopsom bedraagt vijf
miljoen gulden. Ondanks bezwaren van zowel CDA als Gemeente Belangen Zandvoort ging een meerderheid in de gemeenteraad dinsdagavond akkoord met dit raadsvoorstel. De
directie van V & D moet echter nog een beslissing nemen.
Indien de overeenkomst gesloten wordt, zal de grond voor l
oktober worden overgedragen in economisch eigendom.
Naast de aankoop van genoemde
grond wordt het V&D concern bovendien een optie verleend op een aangrenzend perceel van 5,5 hectare,
eventueel in 1990 over te nemen voor
ƒ500.000,-. In feite neemt deze firma
hiermee de rol van koper over van projectontwikkelaar Mabon, zoals deze in
enkele oude raadsbesluiten stond genoemd. Tegelijk met het nieuwe worden de oude raadsbesluiten dan ook
ingetrokken, zoals de verkoop aan Mabon en het aangaan van een samenwerkingsverband met deze firma inzake presentatie, ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het plan
met betrekking tot de bouw van het
bungalowpark.

De uitplaatsing, die in totaal
ƒ2.470.000,- gaat kosten, zou echter
worden betaald uit de van Mabon te
ontvangen koopsom. Omdat deze echter uitblijft doordat het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds nog niet besloten heeft inderdaad in dit project te
beleggen, moest naar een andere oplossing gezocht worden. Deze wordt
nu, dat V & D zelf de helft van de
koopsom voor de grond vooruit betaalt
en daarmee dus eigenlijk de uitplaatsingen financiert. De tweede helft zal
betaald worden bij de aanvang van de
bouw- of aanlegwerkzaamheden, bij

de overdracht van het verkochte in
'juridisch' eigendom, of uiterlijk op 30
juni 1988. Om na de eerste betaling
van haar rechten verzekerd te zijn,
eist Vroom & Dreesman echter wel het
economisch eigendom op.
Aan deze wens wordt tegemoetgekomen in een (concept-)overeenkomst
tussen de Gemeente Zandvoort en
Vroom & Dreesman Nederland B.V.
Manege Rückert, de accommodatie
van de Willibrordus Scoutinggroep,
het oorlogsmonument en zwembad De
Duinpan vallen hier echter nog bui-

De begroting zal worden behandeld
in de commissievergaderingen van 20,
21, 22 en 28 oktober en in de gemeenteraadsvergadering op 24/25 november.
Deze vergaderingen beginnen om
19.00 uur.

Veiligheid
De meerderheid van de raad verklaarde zich dinsdagavond tijdens een
extra raadsvergadering accoord met
de concept-overeenkomst, maar de directie van V & D moet nog een besluit
nemen. Wel bestaat er al overeenstemming met de juridisch adviseur van dit
bedrijf. Van deze zijde is echter medegedeeld dat de directie geen goedkeuring zal verlenen, indien niet tegelijkertijd tussen V & D en Mabon een
overeenkomst wordt getekend. Deze
zou moeten inhouden, dat Mabon/HBG zich verplicht 'tenminste
die werkzaamheden te verrichten, die

Zie ook pag. 7

Terrassen mogen 's avonds
wellicht langer open blijven
ZANDVOORT - De terrassen in Zandvoort mogen in de
toekomst waarschijnlijk in
september 's avonds later open
blijven. Mogelijk wordt ook het
seizoen waarin 's avonds een
terras geëxploiteerd kan worden, verlengd.

Dit bleek vorige week donderdag tijdens de vergadering van de commissie
Midden- en Kleinbedrijf. Het onderwerp werd naar voren gebracht door
Fred Paap, voorzitter van Horeca Nederland afdeling Zandvoort. "We zijn
niet gelukkig met het huidige terrassenbeleid van de gemeente. Bij mooi
weer is het een hard gelag als je om 12
uur 's avonds de klanten moet wegsturen."
Het liefst wilde hij dat de oude situaging van de onroerend goed belasting
als inkomstenbron van de gemeente. tie met een sluitingstijd van drie uur

In de nabije toekomst zal de gemeente de mogelijkheid bestuderen, om allerlei gemeentelijke kosten door te berekenen naar degenen die ervan profiteren. Hierbij wil de gemeente ook nagaan of voor het afgeven van beschikkingen en dergelijke wel een
minimumtarief berekend moet worden. Ook is het mogelijk dat heffingen
voor bepaalde vergunningen of leges
worden afgeschaft.

ten, omdat de gemeente hierover nog
geen vrije beschikking heeft. Deze gedeelten van het plan dienen zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval voor de
aanvang van het bouw- en woonrijp
maken, in economisch eigendom te
worden overgedragen

weer terug zou komen. De reden dat de
sluitingstijd werd teruggebracht is de
politieverordening, die het gevolg was
van excessen in het verleden. Dit jaar
is er enige versoepeling van het beleid
omdat de terrassen ook in juni 's
avonds open mogen; dit mocht alleen
maar in juli en augustus.
Toen bleek dat alle leden van de
commissie van mening waren, dat een
sluitingstijd van l uur alleszins redelijk is, zegde voorzitter Aukema toe de
kwestie opnieuw in het college te willen bespreken. Bovendien vonden de
commissieleden dat de datum van l
september erg willekeurig is. De heer
Ingwersen van het CDA opperde het
idee om het terassenseizoen gelijk te
stellen met de zomertijd, zodat de terrassen van mei tot en met september 's
avonds tot l uur open zouden kunnen
zijn. Ook dit wil de heer Aukema in het
college bespreekbaar maken.

De nieuwste dames en heren
lammy's zijn binnen, zwart en

v.a.

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850;

1 pond

1 kilo

Scholieren druk bezig met andere landen

KALFSLEVER

LAMSVLEES

scholen deel aan het project. Zij kónden kiezen uit Italië, Engeland,
Frankrijk, Rusland, Spanje, België en
Portugal, waarna jeugdbibliothecaresse Marianne Hendriks over elk
land een pakket boeken samenstelde.
Het werken aan een bepaald thema
wordt gezien als een stimulans om te
lezen en is waarschijnlijk drempelverlagend voor de kinderen, wat betreft
het bezoeken van de bibliotheek. Dit
onder andere door de tentoonstelling
van de werkstukken, die daar van 30
september tot en met eind oktober op
de jeugdboekenafdeling wordt gehouden. Daarnaast is in de vaste expositieruimte van de bibliotheek een expositie te zien van de tekeningen van de
bekende jeugdboekenillustratrice Lidia Postma. Ook is er een tentoonstelling rond de met gouden en zilveren
griffels en penselen bekroonde boeken.

Maar er valt nog meer te beleven in
de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek. De woensdagen 30 september en 7 oktober worden er van 14.00
tot 14.30 uur sprookjes en verhalen
voorgelezen, verlevendigd met dia's en
op donderdag l oktober treden de leerlingen van de IVO-MAVO uit Aerdenhout op. Ditmaal brengen zij de musical 'Luie Wammes', naar het prentenboek van Tony Ross. Het verhaal gaat
over de Luie Wammes, die door zijn
'domme' gedrag een droevige prinses
weer aan het lachen krijgt. De voorstelling, van 16.00 tot 17.30 uur, is voor
kinderen van ongeveer vijf tot tien
jaar oud. De toegang kost ƒ!,- en de
kaarten kunnen vanaf 23 september
worden afgehaald.
Voor kinderen tot negen jaar is er
een kleurwedstrijd, waarbij diverse

prijzen te winnen zijn. Zo ook voor
kinderen van negen tot twaalf jaar, die
deelnemen aan de prijsvraag 'Ticket
voor een reis door Europa'. Kleurplaten en deelnameformulieren zijn vanaf 30 september verkrijgbaar bij de bibliotheek en moeten uiterlijk op 10
oktober weer zijn ingeleverd.

Winnares

met klein beentje

In de groepen wordt ongeveer twee
uur aan dit project gewerkt. Een deel
hiervan wordt bijvoorbeeld besteed
aan het lezen van het boekje en een
ander deel aan knutselen rond dit thema. Zo zijn de kinderen van groep zes
bezig met het maken van poppen met
een doorzichtige slokdarm en maag,
waarin later het Italiaanse gerecht
'spaghetti' te zien zal zijn.

Musical

795

Nieuwsblad

De kleur- en vragen wedstrijd
voor de Zandvoortse jeugd, gehouden in het kader van de Landelijke Bibliotheekdag 1987, is gewonnen door de elfjarige Jenny
Perquin. Volgens de jury had
Jenny de tekening het mooist ingekleurd en bovendien alle vragen goed beantwoord.

'Die van hiernaast en van de overkant' betreft kinderen en boeken in
Europa. Dat wil zeggen alles wat betrekking heeft op andere landen, zoals
Nederlandse en buitenlandse kinderliteratuur of bijvoorbeeld allerlei werkjes over culturele aspecten. Zo houden
bijvoorbeeld drie groepen van de Hannie Schaftschool zich bezig met het
boekje Spaghetti van Menetti, van de
Nederlandse
kinderboekenschrijver
Carl Hollander. Het gaat over meneer
Menetti, die in een dorpje met bijzonder magere mensen, 'Sprieten' genaamd en wonend in zeer smalle, huisjes, spaghetti gaat verkopen. Het gevolg is echter dat iedereen moddervet
wordt en op den duur zijn huis niet
meer in of uit kan. Als noodoplossing
verplicht de burgemeester iedereen
dan om af te slanken.

998,-

Kerkstraat 2B, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

'Die van hiernaast en van de overkant'thema Kinderboekenweek
ZANDVOORT - De leerlingen van de basisscholen zijn
momenteel druk bezig met een
project rond de Kinderboekenweek, die dit jaar wordt gehouden van 30 september tot 10
oktober, en 'Die van hiernaast
en van de overkant' als thema
heeft. Er wordt druk gelezen
en geknutseld. De resultaten
worden vanaf volgende week
woensdag tentoongesteld op de
jeugdboekenafdeling van de
bibliotheek aan de Prinsesseweg. Daar wordt ook dit jaar
weer voorgelezen en verzorgen
leerlingen van de Aerdenhoutse IVO-MAVO de bijna traditionele, jaarlijkse musical.

.

Grond voor Vendoradopark
wordt binnenkort verkocht

Deze wijziging is er het gevolg van,
dat de uitplaatsing van de op het terrein gevestigde bedrijven voor l oktober moet zijn gerealiseerd, om te voorkomen dat de hiervoor reeds gesloten
contracten verlopen. Anders zou er
opnieuw onderhandeld moeten worden met de betrokken ondernemers,
wat een flinke stap terug zou betekenen.

volgend seizoen deze nieuwe service
rond te hebben. VVD Tweede Kamer-lid Van Erp, die ook aanwezig was op
de door Horeca-Nederland, afdeling
Zandvoort, georganiseerde bijeenkomst, zegde toe, bij minister Smit-Kroes aan te dringen op een voorIel er een lang wachtlijst is voor keursbehandeling voor deze aanIners hoopt Kuiper voor het vraag.
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NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND
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BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ 11 50 PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

In tegenstelling tot vorig jaar, ne- 3

men dit keer alle Zandvoortse basis- £ • Ook op de Hannie Schaftschool wordt dit jaar weer druk geknutseld voor de tentoonstelling in de bibliotheek,

-
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NIEUW IN ZANDVOORT!
Hongaars Restaurant in

FAMILIEBERICHTEN

Voor opbaring in uitvaartcentrum
voor verzorging van uitvaart:

„BAR-BISTRO BLACK-JACK"

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, is op 15 september jl.
G. Kroese-Visser
in de leeftijd van 85 jaar in de door haar zo gewaardeerde omgeving, „Het Huis in de Duinen"
overleden.
Overeenkomstig moeder's wens hebben we haar
op 19 september in besloten kring begraven.
Uit aller naam:
Fam. F. Ipenburg
Leeuwerikenstraat 6
2042 CR Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerland
van Hquanum tot Zangvogel

tel. 02507 - 1 53 5

A.s. maandag zijn
wij weer terug van
vakantie.

DAG EN NACHT VERZORG

M i v de WINTERTIJD
geopend van
10.00-18.00 uur
Zaterdag
9.00-17.00 uur
Dinsdag gehele dag gesloten

Vergadering
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere famiheberichten.
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts J 25,-, (prijs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, telefoon 02977-28411.

DIVERSE SPECIALITEITEN
iedere dag geopend van 17.00 tot 2^.00 uur
Tot 02.00 uur 's nachts diverse andere gerechten van de grill o.a.:
GAMBA'S, SPARE-RIBS, SATÉ

ZANDVOORT

Diaconiehuisstraat 36. Tel. 19345

Gedurende de winter iedere woensdagavond
GRATIS mosselen eten.
Gezelligheid kent geen tijd in

Bar-bistro Black-Jack
Kerkstraat 18
GEOPEND TOT 03.00 UUR 'S NACHTS

LIVE

Ita.
SONNEVELD SPORTING

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1987 OPEN DAG
GEMEENTEWATERLEIDINGEN
op de vestiging Leiduin, Vogelenzangseweg
21 te Vogelenzang (makkelijk bereikbaar via
NS-station Aerdenhout) en op de vestiging
Weesperkarspel,
Provincialeweg 21 te
Weesperkarspel (aan de Gaasperplas).

ZONDAG 27 SEPTEMBER
v.a. 16.00 uur'

Er is weer
conditietraining

Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond

op:

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

Dinsdagochtend
Donderdagochtend

GOED KOPERWERK
ZONDAG 4 OKTOBER
v.a. 16.00 uur

45 min. grondgymnastiek.
uur
Daarna kunt u gebruik
uur
- maken van het Turks
uur
stoombad, de Whirlpool en
uur
het zwembad.

FRANCINE BLOK QUINTET
ZONDAG 11 OKTOBER
v.a. 16.00 uur

THE MILL BASE BAND
ZATERDAG 17 OKTOBER
v.a. ± 20.00 uur

9.30-11.30 uu?
9.30-11.30 uur

THE WALKMAN
(buiten podium)

Kosten ƒ 10,- per keer.
TEL.

02507-14678

HALTESTRAAT 25
Zandvoort tel. 13722

- PASSAGE 37

RESTAURANT DELICIA VIERT FEEST
Bakkerij E. Paap

KERKSTRAAT

Ter gelegenheid van ons
20-JARIG BESTAAN in oktober a.s.
ONZE JUBILEUM AANBIEDING:

en medewerkers gaan met
VAKANTIE vanaf 28 september
Wij hopen u op
maandag 12 oktober
uitgerust weer terug te zien.
Maar proef eerst dit weekend
nog onze heerlijke speculaas.
Bij uw warme bakker

16

Vers van de grill
1

/2 kip met frites
en groente
Om mee
te nemen
Vz kip
Op al onze pannekoeken
geven wij

Bakkerij E. Paap
Potgieterstraat 24.
Tel. 12865

DE IOl<

GEOPEND
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 2c, achter het
postkantoor. Tel. 14987
Wij gaan nog steeds door
met onze aanbiedingen.

2;

hele kip

korting
Koffie met gebak

9,350

Hét adres voor:

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarragementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40'
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeest
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling wc
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verlt
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodii

Nieuwbouw Casino Badhuisplein 7
Het College is voornemens om met toepassing van art. 19 van de Wet o
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunnii
verlenen voor het oprichten van een casino met kantoorruimten c.a. en
parkeerkelder (eerste fase) op het perceel Badhuisplein 7.

Het bouwplan ligt m.i.v. 28 september 1987 gedurende 14 dagen ter gemei
secretarie afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter in
(geopend van 9.00 - 12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en wethoi
bezwaren tegen dit bouwplan indienen.

Voorts zal over dit plan op 1 oktober 1987 te 20.00 uur in de raadzaal na
toelichting worden gegeven door gemeente, opdrachtgever en architect.

Ontgrondingen
De gemeente Zandvoort heeft bij brief van 28 juli 1987 bij Gedeputeerde St
van Noord-Holland een aanvraag ingediend tot verlening van een vergun
als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet voor het verrichten van g
werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Boulevard Barr
zoals op de bij de aanvraag behorende tekeningen is aangegeven.
Bovenbedoelde aanvraag ligt met ingang van 28 september 1987 gedurend
dagen voor een ieder ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimti
Ordening in het raadhuis (geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen de inwilliging va
aanvrage bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem bezu
indienen.

l

Zandvoort, 24 september 1

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Tarwe
Nieuwe
Oogst

studio 118 - pré ballet vanaf 4 jaar - studio 118 - kinderdisco

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
Start per oktober nu ook op
donderdagavond een cursus
conditioning voor huisvrouwen op
hedendaagse muziek,
buikspieroefening,
lichaamshouding, etc. etc.

DE WIT VERHUIZINGE

[RKBTOE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Onder professionele begeleiding.
Bel voor info 17789 b.g.g. 12598

MET UW KRANT
NAAR 'S WERELDS
GROOTSTE VUURWERI

Studio adres: Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort.

Studio 118 - Jazzballet-Studio 118 - Klassiek ballet

UITVAARTCENTRUM^
Onderling Hulpbetoon

Aangevraagde bouwvergunnin
150B87 Keesomstraat
garage, berging
151B87 Groot Bentveld
landhuis
152B87 Westerstraat 1
dakkapel
153B87 Boulevard Paulus Loot 48-72
gevelisolatie
154B87 Wikkelaan 12
wijziging ramen
155B87 Groot, Bentveld
woning
156B87 Swaluëstraat 28
aanbouw
157B87 Burg. Engelbertsstraat 5
uitbreiding
158B87 Boulevard Paulus Loot 61
uitbreiding
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgei

„PIZZERIA
SPAGHETTI
HUIS"
Kerkplein 2
tel. 17159
Vele soorten pizza's o.a.
PIZZA MARGHERITA
tomaat kaas
PIZZA AL TONNO
tomaat kaas
PIZZA 4 STAGIONI
tomaat kaas

oregano
tonijn
ham salami
paprika champignon

r"^~

14.50
,._ _ ft
lo.ull

PIZZA CALAMARI
PIZZA CALZONE

tomaat kaas inktvis
alle gerechten erin dubbelgevouwen met saus: zonder vis

16.
.._
IU.—~

PIZZA DELLA CASA
PIZZA PRIMAVERA

tomaat kaas ham champ. ei
tomaat kaas paprika champ.
olijven artisjokken uien

13.50
.__
lo."~~

MEELGERECHTEN o.a.
TRIS Dl PASTE

3 verschillende soorten pasta's m. .__ __
3 versch. sauzen uit de oven
lo./O
SPAGHETTI ROLOGNESE gehakt tomatensaus
.._ __
parmezaanse kaas
lU./u
SPAGHETTI CARRONARA Italiaanse bacon room eidooiers ., ., __
parmezaanse kaas
II./O
SPAGHETTI DELLA CASA stukjes kalfsvlees witte wijn
.._ __
basificum kaas tom.saus
l O.DU
CANNELLONI
gev. pasta met gehakt
.._ _n
torn. saus room uit de oven
lo.DU
LASAGNA
deeglagen gev. met bechamelsaus 1O __
kaas ham gegratineerd
lo.ull
MACCHERONI AL FORNO gekookte ham champ. room kaas 12.75
BIJ MEENEMEN KRIJGT U ƒ1.- KORTING PER GERECHT.

De nieuwe tarwe-oogst is
binnen.
Dat betekent nieuwe
eiwitverhoudingen in het
molenbrood - een andere
bakaard van de tarwe.
Molenaar én bakker zijn
vakmans genoeg om op die
verschillen in te spelen.
Zo blijft molenbrood - ook dat
van de Nieuwe Oogst - een
topper. Donkerbruin van
kruim, ,,granig" van smaak,
molenbrood de natuurlijkste
zaak van de wereld.

ECHT ITALIAANS.,,
JE PROEFT 'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW „ECHTE BAKKER"

Vrijdag en zaterdag
Plaatpizza

1,50

Op vrijdag 25 september a.s. wordt in Amsterdam achter hel
traal Station 's werelds grootste vuurwerk afgestoken.

Exclusief voor onze lezers hebben wij bij
ENTIUS BOOT PARTY SERVICE de luxe salonbi
Dr Ir. F. Q. den Hollander gereserveerd.

Vele lezers hebben afgelopen zomer met deze boot al een
vaartocht over „de Vecht" meegemaakt en vrijdag a.s. kunt
lezer van dit blad vanaf 19.30 uur (vertrek vanaf steiger 7 a
Ruyterkade te Amsterdam, direkt achter het Centraal Statior
bedoelde salpnboot mee varen over het IJ om vervolgens een (
ligplaats te kiezen om dit grootse vuurwerk vanaf het water te
ken. Rond 23.00 uur is de salonboot weer terug bij steiger
Bij aankomst ontvangt een ieder GRATIS een kopje koffie.

Tegen inlevering van deze advertentie betaalt U géén: ƒ 25,C
persoon (kinderen t/m 12 jaar: ƒ12,50 p.p.) maar respektie\

ƒ20,00 p.p. volwassenen/
kinderen t/m 12 jaar: ƒ10,00.
Per advertentie maximaal vier (4) personen!

Echter om niemand teleur te stellen is res
ren NOODZAKELIJK.

vanaf dinsdag
250 gram
van 5,10 voor

4,85

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

WEEKMEDIA
geeft u méérl

U kunt hiervoor bellen: steiger 7/Amste
020-262466 (Rederij Naco) en/of Eh
BOOT PARTY SERVICE/HOTEL ENTH
Nibbixwoud: tel: 02297-2545 of 1324.
Wij wensen U een fraai uitzicht op het
werk en een gezellige vaartocht!
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niging heeft collectanten nodig

Kampeerders zijn 'geschokt'
door het 'politieke steekspel'

erenbescherming
mt een ton te kort

ZANDVOORT - Voor de
acht nog op camping De Zeereep aanwezige caravans is een
noodoplossing gevonden. De
zomerverblijven zullen gedurende de komende winter opgeslagen worden op het terrein
van de gemeente remise. Hoe
het met de overige, op het Roggeveld gestationeerde caravans zal aflopen, is nog onduidelijk. De kampeerders hebben
ondertussen in een schrijven
aan diverse overheidsinstanties hun ernstige bezorgdheid
uitgesproken over de huidige
gang van zaken.

)VOORT Vier oktober is het dierendag. De Zandvoortse
ring tot Welzijn der Dieren en het asiel aan de Keesom/echten tegen dalende inkomsten en stijgende prijzen,
ringsvoorzitter W. van Dortmond en mevrouw Van Vuurfhet beheerdersechtpaar Van Vuuren van het asiel, doen
van de stand van zaken.
.dvoortse Vereniging tot Wel[Dieren is een afdeling van de
Dierenbescherming. Het
de naam Kennemer Dierenteigt, werkt nauw samen met de
ig. „Dat het asiel niet rechtmder ons valt, komt doordat
; eerste plaats is opgezet als
nsion. Vandaar ook de naam
ihuis'. Later is het ook openger opvang van zwerfdieren, als
dus de heer Van Dortmond.
iel in de duinen werkt nauw
iet dat van Haarlem aan het
nspad. Ze vallen onder één
)elende stichting: de Stichting
dierentehuizen m Kennemerrt gezegd SBDK. Als een in
gevonden hond flink uit moet
dan wordt hij overgebracht
dierentehuis in de Keesom•aar een speelterrein voor de
honderd jaar geleden werden
asiels opgezet," aldus Van
id. „Langzamerhand zijn er
leer wetten en voorschriften
asiels gekomen. Bijvoorbeeld
ten- en Kattenbesluit, dat zegt
elk dierenasiel een praktizerenarts verbonden moet zijn.
oeve van de dieren, maar dat
kost zo'n veertigduizend guljaar."

laatste vijfjaar de pensiontarieven niet
meer verhoogd. De mensen blijven in
hun vakantie nogal eens in Nederland
en op de camping mag je meer en meer
je huisdier meenemen. Of de buren
passen op de beesten."

Ondoordacht
Op Dierendag kan er iets extra's voor
het dier gedaan worden. Mevrouw Van
Vuuren, die samen met echtgenoot en
personeel het Kennemer Dierentehuis
runt, zegt daarover: „Als mensen iets
willen doen dan zijn er natuurlijk altijd
dieren die opgehaald kunnen worden.
Wij hebben dieren waarvan de eigenaars afstand hebben gedaan. Dan zijn
de bazen allebei gaan werken zodat het
beest de hele dag alleen thuis is of de
eigenaars blijken allergisch te zijn voor
katten. Het komt nog erg veel voor dat
mensen een dier ondoordacht aanschaffen, alleen voor henzelf, zodat er
ene levend wezen is als ze thuiskomen."

Daarom heeft het ministerie van
Landbouw een met foto's versierde
krant laten drukken. De taal is eenvoudig zodat kinderen de inhoud kunnen
begrijpen en de krant heet „Bezint eer
ge begint". Ouders en kinderen kunnen erin lezen hoe honden, katten, konijnen, knaagdieren, vogels en vissen
verzorgd moeten worden. De krant
schrijft ook over de hoeveelheid tijd en
e voorschriften van de laatste geld die het houden van een dier kost.
inden krijgen een nummer in
Op de manifestatie Dier en Kind
getatoeëerd en moeten in het
i van een hondepaspoort. Ta- (Beestenboel) die het tweede weekend
> voor een kat niet verplicht; van september in de Beijneshal in
:an met een paspoort volstaan, Haarlem plaatsvond, heeft het Kennevijfentwintig gulden per dier. mer Dierentehuis enkele tientallen gesage is om illegale hondenhan- zinnen én dieren gelukkig kunnen mai te gaan," zegt Van Dortmond. ken. „De mensen die daar ene dier van
is goed, maar de bodem van ons genomen hebben, hebben hun belatkist raakt leeg. We komen sluit goed doordacht. De honderdvijfjks een ton te kort." Zelfs het tig gulden die wij voor entingen aan het
nsion werkt niet meer kosten- dier hadden besteed, hebben ze be„De prijzen voor voeding en taald. We hebben er ook op gelet dat
:g stijgen, maar we hebben de niet iemand die vierhoog op een flat

EERLIJKE STAND
mwd:
[•oodspot, Thomas Johan en
Elsebee Johanna
Weerdhof, Gerrit Fokke en
j, Elizabeth
|an Hendrik en Hagenaars,
na Geertruida
Remus en Kerkman, Yvon-

tte Marijtje, dochter van : De
[endnk en Ruige, Monetta
inna Maria Theodora, dochAlferink, Bernardus Johantusters, Johanna Helena Wilhette
jatharina, dochter van : Van
August Arie en Blokker, Aaf-

brg, Isidore Nathan, oud 82
fier geb. Randag, Anna Ahda
ud 86 jaar

'De kampeerdersvereniging heeft
zich tot op heden afzijdig gehouden
om een en ander niet te compliceren',
aldus betrokkenen in hun schrijven
aan Gedeputeerde Staten, Provinciale
Staten, het Zandvoortse College van
Burgemeester en Wethouders en de
leden van de gemeenteraad. 'Thans
hebben de kampeerders echter het
angstige gevoel, dat zij in het politieke
steekspel, dat gaande is, tussen de wal
en het schip dreigen te raken'. Zij vragen dan ook aandacht en begrip voor
hun situatie. 'Sinds jaar en dag huurden de kampeerders van de Gemeente
een standplaats voor hun caravans op
de camping 'De Zeereep' te Zandvoort.
• Mevrouw Van Vuuren met één hond van de honden. Omdat voor reclamespotjes vooral bijzondere honden en katten gekozen worden, heeft het Dierentehuis soms moeite de gewone kwijt te raken.
Foto Beriott
woont en die de hele dag weg is voor z'n
werk, met een grote bouvier naar huis
ging." Het asiel geeft ook nazorg. Na
een tijdje komt een medewerker bij de
nieuwe eigenaar kijken hoe het gaat.
Mevrouw van Vuuren: „Zandvoortenaren vragen niet speciaal naar grote
honden om mee over het strand te wandelen. Bongerhondjes zijn op dit moment erg in trek. Grappige, springerige
hondjes met halflang haar dat voor
hun oogjes zwabbert. Dat komt door de
reclame voor hondevoeding op tv. Als
de mensen op de televisie een leuk
hondje zien, dan willen ze er zó een
hebben." Als model voor reclamespotjes worden vooral bijzondere katten ge-

Gemeente wil eigen
bijdrage evenementen
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort wil dat vanaf
1988 de organisatoren van verschillende evenementen zelf de
helft van de kosten gaan dragen, die tot nu toe voor rekening van de gemeente kwamen. Dit zei wethouder Aukema donderdag in de commissie
Midden- en Kleinbedrijf.

dat er in totaal 30 tot 35 duizend gulden voor evenementen is uitgegeven.

kozen, zodat het Dierentehuis soms
moeite heeft haar gewone cyperse en
zwart-wit katten kwijt te raken. „Donateurs voor de overkoepelende Stichting van het Haarlemse en Zandvoortse asiel, leden en donaties voro de
Zandvoortse Vereniging tot Welzijn
der Dieren kunnen we goed gebruiken.
Het zou mooi zijn als op vier oktoberdierendag wat mensen een dier op komen halen in het asiel, maar het hardst
hebben we collectanten nodig. In de
week vóór Dierendag, vanaf 27 september, houden we een collecte. We zoeken mensen die dt willen doen." Belangstellenden kunnen contact opnemen met telefoon 02507-51253.
MARGREET KWAKERNAAK

De meeste caravanbezitters zijn oudere mensen, woonachtig te Amsterdam,
en staan gemiddeld al zo'n twintig jaar
op deze camping'. Volgens voorzitter
Boef zou het voor velen van hen dan
ook onverdraaglijk zijn, om naar een
camping in een andere plaats of dorp
te moeten verhuizen. Vooral degenen
die hier al lang staan, voelen zich ondertussen echt Zandvoorter en zouden
het dan ook verschrikkelijk vinden,
afscheid te moeten nemen van deze
vertrouwde omgeving
De ongerustheid van de kampeerders, die van De Zeereep moesten verdwijnen in verband met het te bouwen
Vendoradopark, betreft vooral het
verzet van de provincie tegen de 'noodgreep' van de gemeente, om hen tijdelijk op het Roggeveld te stationeren, in
afwachting van een definitieve oplossing. 'De provincie heeft enerzijds tegen de gemeente geageerd en anderzijds bovendien rechtstreeks een brief
gezonden aan de kampeerders, waarin
aangekondigd werd, dat de provincie
alles in het werk zal stellen om de
kampeerders te laten verwijderen van
het Roggeveld'.
'De provincie is nu kennelijk bezig
zoveel mogelijk rechtstreeks te bereiken, dat de kampeerders van het Roggeveld vertrekken, doch niets wijst
erop dat de provincie enige poging in
het werk stelt om een alternatieve locatie te vinden voor de kampeerders.
Dit zou betekenen dat 150 caravans

Brievenbus

Leden van de Indische Vechtvliegerclub Nederland, Utrecht en Zeist.

Vechtvliegeren
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De Indische Vechtvliegerclub Nederland uit Utrecht en Zeist heeft zondag 20 september het seizoen afgeslo:en met een serie wedstrijden onder de
eden, zonder Olympische en internationale alure. Wij doen het als hobby
en sport en niet te vergeten, sportivi;eit. Wij bestaan al zeven jaar en hebDen een eigen terrein in Utrecht. De
club wordt bestuurd door de heren G.
Wattimena, A. en F. Beckers, en A.
Peeters en C. Kooyman, beide uit
Zandvoort. Penningmeester is mevrouw H. Meijer.

/!,-

ichten:vnjdag9-12u tel 02507fis Nieuwsblad is opgericht in

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.

KERKDIENSTEN
Weekend 26/27 september

Caeciliakoor, cel. J. v.d. Meer

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst en crèche

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. J.
Overduin
19.00 uur: Ds. J. Overduin
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie/bidstond

NEDERLANDSE

BOND

PROTESTANTEN-

ZANDVOORT - Een negentienjarige eigenaar van een
personenauto kreeg zondagochtend een rijverbod opgelegd. Kort tevoor had zijn auto
in de Haltestraat een betonnen paaltje geraakt.

Strandpachters

HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
BELBUS:
Inwoners van 55 jaar en ouder kunnen uur.

GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Mw. van keulen-Schaafsma, Overveen
Kindernevendienst en crèche

ZANDVOORT - Op de
Nieuwstraat, ter hoogte van de
Kostverlorenstraat deed zich
vrijdagmiddag een aanrijding
voor tussen een personenauto
en een bromfiets. Letsel en
schade bleven beperkt.

Vervolg van pag. l

Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- gebruik maken van de belbus. Hiervoort, tel. 02507-14437, bgg: 023-313233. voor 24 uur van tevoren bellen:
Huls In de Duinen: tel. 13141,
DIERENARTS: Mevrouw Dekker, van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. sociaal cultureel werk (zwemmen, eet15847.
tafel, kaarten, etc.)
van 15.00-17.00 uur: belbusfunctie (faPOLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer miliebezoek, boodschappen doen, etc.)
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, STORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
Guido van Schagen, maandag en don- tel. 17641.
derdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku- ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
ling, woensdag 10.00-11.00 uur en 13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek19.00-20.30 uur in het politiebureau uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
Hogeweg.
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, Verder volgens afspraak. Voor deze
woensdag
11.00-12.00
uur
en hulpverlening, beschikbaar voor iede19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- re inwoner van Zandvoort geldt dat
weg.
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
BRANDWEER: tel. 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE- CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
VERVOER
(CPA) KENNEMER- HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
dagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na
telefonische
afspraak.
Tel:
02507-19393

Bromfietser
meegesleurd

Wij doen niet mee aan de niet haalbare Olympische Spelen en internationale wedstrijden. Ten eerste omdat
het nooit aangenomen is bij het I.O.C.
en de Internationale Sportfederatie.
Bovendien moet men sterk bij kas zijn
om het afgevaardigde team naar Barcelona te sturen, kosten ongeveer
De eigenaar verklaarde dat een jonJ 250.000,-. Dus als wij het niet waar gen in zijn auto had gereden, waarbij
kunnen maken, spreken wij er niet het linkerportier in aanraking met
over, en vooral niet schrijven.
het paaltje was gekomen. Zijn verklaring werd door getuigen bevestigd.
Wij gaan heerlijk met elkaar vechtvliegeren en wij houden het gezellig en
Na het opnemen van de verklarinsportief, dat is leuk en gezellig. Dit gen bleek de man echter onder invloed
doen wij bij mooi weer elke zondag.
van alcoholhoudende drank en werd
hem een rijverbod opgelegd.
Het Bestuur.

EKENDDENSTEN

rSENPRAKTIJK
tel. 19507.
Bergen

Om uit hun benarde situatie te komen, doen de kampeerders in hun
schrijven een beroep op de diverse
overheidsinstanties, om 'deze escalatie
te doen staken en hun geschillen in
goed overleg te bespreken, gebruik
makend van de termijn van vijf jaar'.

Rijverbod
opgelegd

:

l: 26/27 september

'De kampeerders zijn geschokt door
het verschijnsel, zoals zich dat nu
voordoet, dat overheden elkaar bestnjden, zelfs via de rechter. De kampeerders verkeren thans in een noodsituatie. Zij hebben inmiddels veel kosten
gemaakt om in deze vertrouwde omgeving bij elkaar te kunnen blijven. Het
merendeel der caravans zal een nieuwe verhuizing niet overleven'. Volgens
Boef hebben betrokkenen door de gedwongen verhuizing samen al een geschatte schade van ongeveer ƒ100 000,geleden, doordat bijvoorbeeld veel
aanbouwsels niet mee konden en uiteindelijk op de schroothoop belandden. De huidige kampeerwet verbiedt
serre's en dergelijke. Daarentegen is
het huidige, beschikbare oppervlak
per caravan kleiner dan toegestaan en
dan dat op de Zeereep.

Zaterdagochtend vond op de Oranjestraat tussen twee auto's een aanrijding plaats. Ook hier was er sprake
van lichte materiële schade.

17373

Klachten
ongegrond

Schade

De bromfietser belandde ten gevolge
van de klap op de motorkap van de
auto. De automobilist bleef echter gas
geven. De bromfietser rolde van de
motorkap, belandde onder de auto en
werd enige meters meegesleurd. Hij
liep hierbij licht letsel op.

Vrijwillige Hulpverlening

Het voorstel van Aukema stuitte
vooral op weerstand bij de heer Paap
van de Zandvoortse horeca-onderneZANDVOORT - Tot tweemers. Deze vreesde dat evenementen
als de solexrace en de wielerronde dan maal toe werd tijdens het
niet meer georganiseerd zouden kun- weekend bij het politiebureau
nen worden. "Die worden georganiseerd door amateurverenigingen die melding gemaakt van muzieabsoluut het geld niet hebben om der- koverlast. Tweemaal ongegelijke kosten zelf te dragen. Als die grond, aldus de politie.
evenementen niet meer doorgaan
Naar schatting bedragen deze kos- maak je Zandvoort dood. En dat is niet
De eerste melding kwam 's morgens
ten ongeveer vijftien duizend gulden nodig, want we zitten op een goud- vroeg om half één binnen. Deze betrof
mijn,
als
we
de
kans
maar
krijgen."
per jaar. De kosten die de gemeente
een live-band bij een strandpaviljoen.
heeft, hebben betrekking op de voorDe volgende klacht, zondagochtend
Wethouder
Aukema
zegde
uiteindevroeg, betrof muziekoverlast, vermoebereiding en. uitvoering door de dienst
lijk
toe
opnieuw
te
zullen
bekijken
of
Publieke Werken, zoals het plaatsen
delijk vanuit de Haltestraat. In beide
de
bijdrage
van
de
organisaties
te
beging de politie op onderzoek uit, maar
van dranghekken en de kosten van
perken
is
tot
de
commerciële
eveneconstateerde dat de klachten ongepolitiebijstand. Uit een financiële anamenten,
zoals
bijvoorbeeld
de
braderie.
lyse van de gemeente over 1986 blijkt
grond waren.

van de kampeerders op de openbare
weg worden geplaatst. De kampeerders wijzen erop, dat tot voor kort de
provincie Noord-Holland zelf zeer
concrete voornemens had op het Roggeveld een camping te situeren'.

NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel: 14878

Zondag: Mw. drs. A.A. In 't Veld, Haar- JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elslem
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. InlichZaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en tingen: R. van Rongen, Van Raepsamenzang
horststraat 36 te Haarlem, tel.
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St. 023-244553.

~

moet je hem wel de gelegenheid geven". Wat het Zandvoortse strand betreft is Paap, die daar zelf ervaring
heeft opgedaan als stoelenjongen en
kelner, van mening dat hier goed gewerkt wordt, met uitzondering van
enkele 'zwakke broeders'.
De uitgenodigde sprekers hadden
wel enig commentaar op de wijze
waarop veel van de 272 Nederlandse
Strandpachters hun paviljoen exploiteren. Dat moet professioneler gebeuren, aldus W. Evertsen, adjunct-directeur van het Onderwijscentrum Horeca, waardoor het beeld van de 'ruige
ongeschoren' strandpachter, werkend
met meestal ongeschoold personeel en
een te beperkt assortiment aan voedingswaren, verdwijnt. De presentatie
moet volgens hem duidelijk vcrbeteren en de prijs van de waren meer in
overeenstemming komen met het produkt.

Kinderen van het weeshuis Sathya Saibaba Krupa in Zuid-lndia. In hun midden Natascha Schröder.

Zandvoorters zamelen kleding
in voor Indiaas weeshuis
ZANDVOORT/SRI RANGA PATNA - Helena Schröder
en haar dochter Natascha zamelen kleding, speelgoed en
leermiddelen in voor een weeshuis in Sri Ranga Patna in het
zuiden van India. In dit weeshuis wonen dertig kinderen
die geen ouders meer hebben,
of door hun ouders zijn verstoten.
Op hun reis door India brachten Helena en Natascha een bezoek aan het
weeshuis Sathya Saibaba Krupa. De
dertig jongens en meisjes in de leeftijd
van l tot 10 jaar worden in het weeshuis verzorgd door het echtpaar Halagappa.
De omstandigheden waarin de kmderen leven zijn zeer sober. Driemaal
in de week wordt er in de rivier een bad
genomen. De kinderen slapen bij el-

kaar op een betonnen vloer. Het is er
wel schoon en er is, mede door schenkingen, voldoende voedsel.
Helena en Natascha, die het weeshuis twee keer hebben bezocht, willen
de armzalige omstandigheden waarin
de ouderloze en verstoten kinderen leven enigszins verzachten. Ze zamelen
in Zandvoort allerlei goederen in die
het leven van de in armoede verkerende kinderen enigszins kunnen verzachten.

zijn de nodige materialen nodig, zoals
schriften, pennen, potloden en dergelijke. Op school is ook behoefte aan
educatief speelgoed dat niet te groot
en te zwaar is; spelletjes, puzzels, popjes, autootjes en andere kleine speeltjes.

"Het is niet onze bedoeling om geld
in te zamelen, alleen kleding, speelgoed en schoolmaterialen. Het zou
leuk zijn als onze kinderen gemotiveerd worden, eens in hun kasten te
duiken en andere kinderen, die werkelijk geen stukje speelgoed hebben, iets
In de eerste plaats willen de Helena te geven", aldus Helena.
en Natascha de Indiase kinderen een
beetje in de kleren steken. Gezien het
pp 3 oktober vertrekt een goede
warme klimaat komt vooral zomerkle- vriend van haar naar India om daar
ding in aanmerking. Maar ondergoed persoonlijk de ingezamelde goederen
en plastic slippers zijn ook erg welkom. in het weeshuis af te geven. Goederen
voor het weeshuis kunnen worden afIn oktober wordt aan het weeshuis gegeven bij Helena Schröder, Kostvereen klein klaslokaaltje gebouwd, zodat lorenstraat 96, tel. 14855 (na 18 uur) of
de kinderen niet, zoals tot nu toe, zes bij Ansje Molenaar, Kruisstraat 2
kilometer hoeven te lopen. Om dit (winkeltje). Goederen kunnen eventuschoolklasje tot een succes te maken eel ook worden opgehaald.

Ook H. Bos, hoofd van de afdeling
strategische planning en onderzoek
van het Nederlands Bureau voor Toerisme wees op gebreken, zoals slecht
onderhouden stoelen en strandpaviljoens. Niet iedereen kon zich hiermee
verenigen, 'omdat een aantal pachters
hun paviljoen tot in de puntjes verzorgen'.

Stichting
Van Erp maakte melding van een
Stichting Strandrecreatie in oprichting. Het doel van deze stichting moet
zijn, 'het bevorderen en verbeteren
van de Strandrecreatie in de meest
brede zin, het gevraagd en ongevraagd
adviseren van gemeentelijke en provinciale overheden alsmede andere
van invloed zijnde organen op dit terrein, inzake aangelegenheden die te
maken hebben met of van invloed zijn
op de Strandrecreatie'.
Het idee om een kwalificatie-systeem te hanteren, bijvoorbeeld als het
sterren-systeem voor hotels, wordt
door Paap sterk afgewezen, vanwege
de gevaren die hieraan verbonden zijn.
"Je moet je niet in een hokje laten
duwen". Een dergelijk systeem zou volgens hem zeer schadelijk kunnen zijn
voor een pachter die wel een 'perfect
bedrijf' heeft, maar niet aan alle eisen
kan voldoen, om de gewenste kwalificatie te verkrijgen.
Over het algemeen is de bijeenkomst
als positief ervaren, wat later bleek uit
het verlangen van de pachters om vaker een dergelijke ontmoeting te nouden.
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vond wat ik zocht op te Grote Krocht

OPEN
HUIS

HELIOFORM

MAAKT MOOIE MODE

KOMFORTABFI

WEEKENDAANBIEDING
vrijdag en zaterdag

REKLAME
Honingzoete

OP=OP

ROSAKI
Griekse druiven
héél kilo
zond
13.0

donderdag
- vrijdag en
zaterdag
Onze nieuwe najaarskollektie wil graag
met U kennis maken!
Loop gezellig even binnen en kom
kijken, keuren en passen.
Deze dagen begroeten wij U met verse
koffie, 'n hapje en 'n drankje.
Om U thuis nog even extra
na te laten genieten van Uw
nieuwe aankoop doen wij er
een prima flesje rode wijn
r^
bij, PROOST!

wade

Helioforrrr
PERFEKTIE IN PASVORM

Dat bewijst de
" najaarskollektie '87
' opnieuw Een uitgebreide
kollektie van elegante, stijlvolle
en puur vrouwelijke schoenen
Lekker lopende schoenen die
met veel zorg en aandacht zijn
gemaakt voor vrouwen van elke
leeftijd. Daarom verdienen ze
de aandacht van vrouwen van
deze tijd, altijd mode- en
kwaliteitsbewust.

's m:
geslo

groente en fruit

Groti
Kroc

\L t.o.
Albei
Tel.

Grote Krocht 25,

VERKRIJGBAAR BIJ.

HERMAN HARMS
CShne-higs)

AARDEWERK POTTEN
4 stuks
van groot tot klein

GROTE KROCHT 22 - ZANDVOORT

Dierenspeciaa
Wezenbeek
Grote Krocht 28

ƒ20,-

Denko Dog
Brokken/Diner
Royal Canin
Field
Selection 7
Super energie
Croc
Crossance

Azc
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

'n

„Erica
Grote Krocht 24 -Zandvoort

24 UUR SERVICE

Grote Krocht 19, Zandvoort.

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

00

en

VOOR VERRUKKELIJKE NAZOMERDAGEN

Een heel persoonlijke stijl.

Wilt u weten hoe uw woonof geboorteplaats er in
grootvaders tijd uitzag?
Zojuist is de beperkte herdruk
verschenen van o. a.

Zandvoort - Amsterdam
Nieuwer-Amstel - Aalsmeer
Haarlemmermeer,
Heemstede - Haarlem
Leiden - Lisse - Noordwijk
Scheveningen - Utrecht
en vele andere
rUmtJllülUUri/

LIFEST/ZE
OPTIEK
SLINGER
gedipl. oogmeetkundige
o.v.-contactlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20a, Zandvoort.
Tel. 02507-14395
Leverancier alle ziekenfondsen
Vrijdagavond koopavond

OOK IN UW ZWEMBAD

YOGA

ƒ 4,- p. keer

EN DE LAATSTE 10 MIN.
NOG EVEN ZWEMMEN

Zwembad „De Duinpan"
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

J. van Campen en Zn.
Corn. Slegersstraat 2 - Tel. 15449

Verkrijgbaar bij

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL -

W

f

4

JVSCHOEN ^P SLEUTEL j?
^XREPARATIE ^^ SERVICE ^^

TASSEN

DE KROCHT
GROTE KROCHT 17,
ZANDVOORT

RReus
„Uls en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204

ASITO

In de herfst
volop
zomerbloemen

zoekt voor schoonmaakwerkzaamheden

PART-TIME
MEDEWERKERS/STERS
EN INVALKRACHTEN
Werktijden van 17.00 tot 20.00 uur.
Inlichtingen: 023-244277

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
.7'

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

uw traiteur en visspecialist
Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

45

t
Nu IlfOi

ZWARTE KIP
ADVOKAAT Nu

ROBERO
SHERRY 1V2 LTR

DELAFORCE
PORT

M
Nu-

M
Nu
GORTERS
WHISKY Nü

95 l FOUR ROSES
1

BOURBON NÜ

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortimenl

1 zak super

mosselen

7,25

van 7,75
voor
GRATIS ZAKJE KRUIDEN

UDijnbanôel
. -

,

Wij bezorgen
eventueel ook thuis
Kerkstraat 12a, 2042 JE Zan

Dan Oeciösen ou rei.02507/12532

TEVENS VEEL ANDERE
SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

INKOPEN DOEN IN PARIJS
per luxe bus + rondrit
24 - 31 OKT.

PARADE
VIEUX

7 - 14 - 21 - EN 28 NOVEMBER

VERTREK V.A. ZANDVOORT VRIJDAGAVOND 23 Go

ZANDVOORT
GROTE KROCHT 20

TOERKOOPlReisburo

Tel. 12560
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mdbalteams in slotfase geklopt
VOORT - Met wat
uk had er meer in ge;elopen zondag voor de
eams van ZVM. De
irtse dames verloren in
(se met 9-7 van SEW en
i gaven IJmond bijzon. partij, maar verloren
i met twee doelpunten
15-17. Vlak voor het
onden beide teams op
loogte.

In de beginfase leek het ZVM-herenteam een kansloze nederlaag tegemoet
te gaan tegen een sterk spelend IJmond. De Zandvoortse defensie had
geen verweer tegen het knappe aanvalsspel van IJmond en keek binnen
korte tijd tegen een 0-5 achterstand
aan. Nadat ZVM eerst nog een strafworp miste, werd onder aanvoering
van uitblinker Peter Pennings (nog junior) de achtervolging ingezet. In verzdedigend opzicht stond Gerard Damhoff zijn mannetje en ZVM kwam terug
tot 4-6. Ook Willem Pijper kwam beter
ir; de wedstrijd en scoorde een paar
keer fraai in de bovenhoek door mid[-dames speelden verdedi- del van sprongschoten. Bij de rust had
iterke wedstrijd en konden ZVM de achterstand vrijwel geheel
p bijhouden. De gelijkop- weggewerkt, 7-8.
ste helft was vooral voor de
e overheerste. De ruststand
Metgrote inzet streed ZVM ook in de
n het tweede gedeelte ont- tweede helft voor een positief resultaat
zeer spannende en op rede- en Dirk Berkhout zorgde binnen enkeiu staande handbalpartij. le seconden voor 8-8. Zelfs kwam ZVM
cte zich dapper naast SEW op voorsprong door een door Peter
>lfs een 6-5 voorsprong. De Pennings benutte strafbal en tot aan de
erd erg spannend en nadat laatste twee minuten had ZVM kans op
6-7 voorsprong greep, leek de overwinning. ZVM ging die laatste
:lijkspel mogelijk. Een knap minuten in met een 15-14 voorsprong,
je aanval betekende een maar kon die niet vasthouden. Bij 15ZVM speelde toen te ge- 15 miste IJmond eerst nog een strafleed balverlies, waardoor worp, doch de volgende vrije worp beon scoren. Door aandringen tekende 15-16. Door een man to man
kon SEW in de laatste mi- probeerde ZVM alsnog een toch wel
ndstand bepalen op 7-9.
verdiend gelijkspel uit het vuur te slepen, maar via een break zorgde IJtoch niet ontevreden," ver- mond voor een 15-17 eindstand.
ster-coach Janna Pennings.
steeds beter en het was jamCoach Hans Loenen is vol vertrou•e in de slotfase die foutjes wen over zijn nieuwe team. „NatuurHet zal erg zwaar worden lijk, we hebben verloren, maar op deze
noeten ons kunnen handha- manier verliezen vind ik niet erg. We
endien is het een goede voor- hebben een grote achterstand weggeop de zaalhandbalcompeti- werkt en een voorsprong genomen.
oop ik dat er meer bereikt
Het publiek heeft genoten en we hebben voor spektakel gezorgd. Met hard
|ten ZVM: Erna van Rhee 2, werken, en dat hebben de jongens geStraaten l, Nicole Berk- daan, valt er best wat te bereiken. Als
fcrja van Dam l, Riny Cappel ik deze ploeg zie spelen, dan ben ik
daar erg enthousiast over. We zijn met
Be Boer 1.

jfeltennissers van de
irtse Sportclub Uni[zijn inmiddels al weer
et hun tafeltennisseisgonnen waarbij de
ms onder leiding van
[er en voorzitter Dick
ten de meeste succes.en. Twee overwinninen gelijkspel van notan gekortwiekt team
voor de kwaliteit van
icum-tafeltennisjeugd.
vijf seniorenteams
Heen het eerste tot
volgde het tweede met
;end gelijkspel. De drie
teams moesten de teIers de eer en de pun-

Zaterdagteams in problemen

.STANDEN.
Vierde klasse KNVB
Geel Wit

3-5 De Brug

3-2

DIO

2-4 DSS

3-2

Hillegom
3-4 DSOV
VSV
3-4 Zandvoortm.
Renova
2-3 Bloemendaal
Ripperda
3-3 TYBB
Vierde klasse KNVB Zaterdag
Hoofddorp
3-6 Altius

3-3

TOV

2-2

3-5 SMS

Zandvoort'75 3-4 DSC'74
IJFC
2-3 SIZO
SVJ
3-3 SVB
Halfweg
3-3 Bloemendaal
NAS
3-3
Tweede klasse HVB
Schalkwijk
3-5 Vogelenzang
DSC'74
3-5 Spaarnevogels
DSK

KIC
BSM
SVIJ

3-4 VVH

3-4 TZB
2-3 EHS
2-2

3-2
2-1
2-1
3-1

3-2
3-1
3-1
2-0

3-2
In het topduel tussen TZB en DSS
1-1 werd Olga Poots bereid gevonden de
2-1 officieel aangestelde scheidsrechter te
1-0 vervangen en deed dat naar behoren.
3-0 Het werd een felle en spannende strijd
waarin veel gebeurde. De eerste twintig

Zandvoort'75 overspeeld
HOOFDDORP - Het topduel
in de vierde klasse zaterdag, is
voor Zandvoort'75 een ware
martelgang geworden. Tegen
Hoofddorp moesten de Zandvoorters met maar liefst 6-0
een nederlaag incasseren.
Daardoor staat Hoofddorp nu
met zes punten uit drie wedstrijden alleen bovenaan.
Het leek er geenszins naar dat Zandvoort'75 een dergelijke nederlaag zou
lijden. In de openingsfase waren er beste mogelijkheden voor de badgasten
doch men verzuimde die aan te grijpen
Sigrid de Boer wordt het scoren belet door de felle SEW-defensie.
om de score te openen. Tot aan vijf
Foto Bram Strjnen
minuten voor de rust waren beide
teams aan elkaar gewaagd al kreeg
de opbouw bezig van een nieuw team
Doelpunten ZVM: Peter Pennings 9 Hoofddorp in het laatste kwartier
en om zo te bouwen dan is dat erg leuk Willem Pijper 3, Dirk Berkhout 2 meer vat op de strijd. In de 40e minuut
werken," aldus Loenen.
Evert van der Werff 1.
werd de Zandvoortse defensie uitgespeeld en doelman Middendorp was
dan boekdelen. In het derde Unicum- kansloos, 1-0.
team zijn er eigenlijk problemen door
In de tweede helft was de strijd al
het op het allerlaatste moment afhaken van tafeltennisser Bob Nehls. Met snel beslist toen na vijf minuten
z'n tweeën wisten Ewout van Duyn en Hoofddorp op 2-0 kwam. Een weg is
Marco Molenaar, zij redden in de eer- weg wezen trap vanuit de Hoofddorpse
ste competitiewedstrijd de eer voor defensie kwam bij toeval goed terecht
de Unicumteam kwamen in deze eer- Unicum, het toch sterke Haarlemse en de vrijstaande Rip liet Middendorp
ste ontmoeting niet tot puntenscores. GTTC/TYBB 6 een prachtig gelijkspel voor de tweede maal kansloos. De
af te dwingen. Ewout bleef ongeslagen Zandvoorters probeerden de zaak te
De beste prestaties waren voor de met drie overwinningen. Marco wist doen keren maar waren machteloos in
Unicum-jeugdteams weggelegd. Erik één van de teegnstanders te verschal- aanvallend opzicht. Door het meer
Stokman, Robert ter Heijden en Joost ken. Samen trokken zij het dubbelspel aandringen van Zandvoort'75 kreeg
Wiesman scoorden tegen het Velsense naar zich toe en scoorden daarmee een Hoofddorp erg veel ruimte en meerdere treffers zouden volgen. De Vos zorgDOKO twee belangrijke winstpunten, belangrijk wedstrijdpunt.
de voor 3-0 na een prachtige vrije trap
waarbij zowel Erik als Robert ongeslagen bleven .Joost meost helaas izjn teDoor het afhaken van een der spelers en nog vond Hoofddorp het niet gegenstanders gaan feliciteren. Maar in dit team is er nu een plaats vrijgeko- noeg. In de slotfase was bijna elke aanvoor bijna „hetzelfde geld" had het an- men voor een jongen of meisje in de val raak en met snelle aanvallen werd
dersom kunnen zijn want hij sloot zijn leeftijd van 1-7-70 tot 30-6-74, die on- de Zandvoortse doelman tot capitulepartijen steeds in drie spannende middellijk dit team zal kunnen verstergames af. 7-3 werd de eindstand voor ken, aldus jeugdleider ter Heijden. Een
het eerste Unicum-team.
beroep op de vele nieuwe jeugdleden
In het tweede team scoorden Emiel kan helaas niet gedaan worden omdat
Waaning en Pieter Stroobach voluit. zij allemaal tot een jongere groep behoTafeltennis-debutant Co de Graaf, drie ren en daarom niet in deze klasse momaanden lid van de sportclub, liet gen meespelen. Wie weet komt er nu
slechts één tegenstander de eer en no- gauw versterking voor Ewout en MarZANDVOORT - Vanavond,
teerde twee prima overwinningen. Een co. Inlichtingen over tafeltennis tel.
eindstand voor Unicum van 9-1 spreekt 16511.
donderdag 24 september vanaf

Unicum jeugdteams scoren
makkelijker dan senioren
sluiten. Zijn teamm ten Hoppe en Steiner deden niet voor hem onder, zodat
de eindstand van 9-1 een goede afspiegeling werd van de sterkte van dit Unicum-team. Een sterke prestatie, want
de overige teams scoorden helaas minder.

Het tweede met Floris Wiesman als
aanvoerder samen met Ringo Lau en
David Augustin sleepte er nog net een
gelijkspel uit tegen het Haarlemse
GTTC/TYBB 12. Een vierde klas-team
dat zeker deze competitie nog voor verrassingen kan zorgen. Met een been in
het gips kan er moeilijk sprake zijn van
winnend tafeltennis. Daarom moest
Jos Peek zijn plek in het derde team
overgeven aan Frits van Varik, die saErste Unicum-herenteam gaf men met v.d. Oetelaar en Wijers de
Ijarige voorzitter ter Heijden strijd aanbonden tegen het Velsense
Beid door de strijd teen het Dpko. Een verliespartij van 3-7 was het
s HBC 3 ongeslagen af te trieste resultaat. Ook het vierde en vijf-

ZANDVOORT - Voor de zaterdagvoetballers van TZB en
Zandvoortmeeuwen was het
geen al te best weekend. TZB
speelde tegen DSS en bij een
3-3 stand werd de strijd gestaakt.
Zandvoortmeeuwen
kon EHS in de eerste helft
goed partij geven (1-1) maar
werd in het tweede gedeelte
naar een 5-1 nederlaag gespeeld.

ren gedwongen. De gastheren maakten
het karwei bekwaam af en speelden
Zandvoort'75 naar een ruime 6-0 nederlaag.
Na de 8-0 overwinning van vorige
week een enorme teleurstelling voor de
Zandvoorters, doch na drie competitiewedstrijden valt er nog weinig te zeggen, maar boeiend wordt het dit jaar
wel in deze klasse. Aanstaande zaterdag kan Zandvoort'75 zich revancheren op het bezoek komende SVJ.

minuten waren volledig voor DSS dat
een 0-2 voorsprong nam Binnen vijf
minuten was het echter al weer gelijk
door twee doelpunten van Willem
Keur, 2-2. TZB had de smaak te pak
ken en nog voor de rust wist Mike
Klein de Zandvoorters naar een 3-2
voorsprong te schieten.
In de tweede helft kwam DSS snel
terug tot 3-3 hetgeen gezien het spelbeeld de verhouding goed weergaf. Nadat een TZB speler gevloerd was reageerde deze door de DSS-speler weg te
duwen waarna hij werd uitgesloten.
TZB moest met tien man verder en na
wederom een spelonderbrekmg kwam
onverwacht een einde aan deze partij.
Een TZB-speler maakte een opmerkmg en kon het veld eveneens verlaten,
maar wilde niet vertrekken. Poots
maakte toen een einde aan deze partij.
Zandvoortmeeuwen was in de eerste
helft goed op dreef tegen koploper
EHS en nam door Frans Valks een 1-0
voorsprong De Zandvoorters konden
jammer genoeg deze voorsprong niet
vasthouden en nog voor de rust trok
EHS de strijd naar 1-1. In het tweede
gedeelte was EHS de betere en had wat
geluk toen Roei Deesker in eigen doel
schoot waardoor een 1-2 voorsprong
werd genomen.
De badgasten probeerden nadien tevergeefs de gelijkmaker te forceren.
EHS profiteerde van de vrijheid die
het toen kreeg en met vlot spel werd
Zandvoortmeeuwen naar een 1-5 nederlaag gespeeld.

ZPSV karate zeer geslaagd
ZANDVOORT - In het
kader van het 50-jarig bestaan van de Zandvoortse
Politie Sport Vereniging
werd vorige week woensdag in de Pellikaanhal een
karate-toernooi gehouden.
In totaal 44 deelnemers uit
het gehele land namen aan
dit toernooi deel en het
sportieve gebeuren is het
zoveelste geslaagde onderdeel van de jubilerende vereniging.
Rijks-, gemeente- en spoorwegpolitiemensen lieten het talrijke
publiek genieten van een sportief
en leuk evenement. Er werd gestreden in acht poules, te weten 6
poules semi-contact (wado-kai)
en 2 poules full-contact (kyukushin-kai). Pardeel, hoofdagent van

de gemeentepolitie Amsterdam
was de sterkste m het wado-kai
terwijl m de andere klasse Van
Vliet, spoorwegpolitie Amsterdam en Post, Rijkspolitie Emmen
de grote uitblinkers waren. De
Zandvoortse deelnemers Cor van
Dam en Ruud Luttik kwamen
goed voor de dag en wisten zich bij
de beste tien te klasseren.
De Japanner Kobayashi (mstructeur bij de Amsterdamse politie) gaf een geweldige demonstratie in de genwakai-stijl, het
stokvechten. Hij moest het opnemen tegen zijn met stokken en
zwaarden gewapende tegenstanders en maakte er een prachtig
geheel van. Zo rond de klok van
18.00 uur vond de prijsuitreiking
plaats die verricht werd door de
ZPSV-voorzitter Barmentlo. Bekers en medailles waren er niet
doch alle poule-winnaars werden
in het bezit gesteld van een fraai
cadeau.

Schaakclub start
met competitie

20.00 uur speelt het eerste
team van de Zandvoortse
Schaakclub zijn eerste competitiewedstrijd tegen het Witte
HAARLEM - Voor TZB is de Paard uit Haarlem. De Zandverlate competitiestart niet erg1 voortse ploeg heeft echter nu
vlot verlopen. In Haarlem te al een voorsprong.
gen DSK moest na een 0-0 ruststand, met een 3-0 nederlaag ge- De voorsprong van 1-0 is ontstaan
doordat men al een gedeelte van deze
noegen worden genomen.
teamstrijd heeft gestreden. De Zand-

Valse start TZB

In de eerste helft wogen beide teams
goed tegen elkaar op en zowel DSK als
TZB kregen mogelijkheden om te scoren. In de 45e minuut scoorde TZB wel,
maar terecht werd dit doelpunt afgekeurd, daar de doelman van DSK te
hard werd aangevallen. In de tweede
helft werd TZB binnen een kwartier
geveld. In de vijfde minuut werd een
fout afgestraft en twee minuten later
werd het al 2-0. De scheidsrechter had
een handsbal geconstateerd en de toegekende strafschop werd onberispelijk
benut.
TZB was aangeslagen en vijf minuten later was het pleit beslecht, 3-0. Het
laatste half uur probeerde TZB het
wel, maar het lukte niet meer. Trainer
Thijs Bouma had op een betere start
gehoopt. „Beginnen met een overwinning is natuurlijk beter voor het moreel, maar er is toch goed gewerkt.
Vooral in de eerste helft werden de
opdrachten goed uitgevoerd. Komende
zondag moeten we de mouwen opstropen en dan heb ik er wel vertrouwen
in," 'aldus Bouma.

belpunten tijdens ZHC-Haarlem door veel middenveldspel

Foto Bram Stijnen

[C-hockeyteams afgetroefd
ifOORT - Zowel de dae heren hebben op het
uwe kunstgras in de
s nog steeds niet voor
sprekend succes kunen. De ZHC-hockeyers
cht bij een gelijkspel,
rloren de derby van
met 1-0 door een laat
De ZHC-dames watrekt kansloos tegen
en verloren met 0-4.

de ZHC-defensie bleef vrij gemakkelijk
overeind. Ook ZHC wist een strafcorner te forceren, doch het bracht geen
treffer.

In de 25e minuut even een onoplettendheid in de Zandvoortse defensie en
dat werd bekwaam door Haarlem afgestraft, 0-1. ZHC drong toen sterk aan
om alsnog tot de gelijkmaker te geraken. Het spel werd feller en er ontstond
een spannende slotfase. Door het aandringen van ZHC ontstond er voor de
Haarlemse aanvallers veel ruimte en
kansen, doch meerdere doelpunten
vielen er niet. Een strafcorner voor
voortse heren waren in de ZHC in de laatste minuut werd foutief
geheel de gelijke van Haar- afgestopt, zodat ook die mogelijkheid
eerste fase een snel spe- op de gelijkmaker teloor ging.
lat enige malen tot ver in de
door te dringen, doch de
ting ontbrak. Haarlem zat
De ZHC-dames zullen het dit jaar erg
stil en verdedigend moest
iilen bijzetten om de nul te moeilijk krijgen en na drie wedstrijden
staan zij nog met lege handen onderaan de ranglijst. Tegen Gooische werd
'eede helft kreeg Haarlem met veel inzet gestreden, maar dat was
op de strijd en forceerde al niet genoeg om tot resultaat te komen.
'eetal strafcorners die niets Gooische was de technisch veel betere
ZHC moest het hebben ploeg en nam in de eerste helft een
n snelle uitvallen. Veel ge- verdiende 0-2 voorsprong.
;
dat niet meer op. Haarlem
In de tweede helft was er best goed
'estaanvallende ploeg, maar

wil bij ZHC en werden ook enige aardige aanvallen opgezet, maar het kon de
Gooische-defensie niet in verlegenheid
brengen. De Gooische-dames hielden
het achter goed gesloten en berustten
niet in de twee doelpunten. ZHC kon
niet verhinderen dat de gasten uitliepen naar een 4-0 overwinning. De competitie is nog jong, maar voor ZHC valt
er nog veel te doen om niet af te dalen.

Klaverjassen
ZANDVOORT - Aanstaande
vrijdagavond wordt de eerste
klaverjaswedstrijd gehouden
om het open koppel-kampioenschap van Zandvoort.
Deze kampioenschappen worden
verspeeld over zes avonden, namelijk
de laatste vrijdagavond van de maand.
De organiserende vereniging Zandvoortmeeuwen verwacht vrijdagavond
vele koppels in de kantine aan de Vondellaan.
Het inschrijfgeld is ƒ 7.- per koppel
en er wordt begonnen om 20.00 uur.

voortse Schaakclub kon de vooruit
gespeelde partij met winst afsluiten.
De resterende partijen worden vanavond in het Gemeenschapshuis gespeeld, waarvoor de schaakklokken
om 20.00 uur worden gestart.

De wedstrijden zijn door iedere belangstellende bij te wonen en men is
ook welkom om zelf een partijtje te
spelen. Ook de jeugd kan vanavond
weer terecht tussen 19.00 en 20.00 uur.

Foto Bram Slynen

Moeizame start Sporting OSS

ZANDVOORT - De opening
van het volleybalseizoen van
Sporting OSS is wat moeizaam
verlopen. De dames waren beter op dreef dan de heren, wat
vooral blijkt uit de 3-2 zege van
het eerste damesteam op Die
Raeckse. Het eerste herenteam
ZANDVOORT - Het afgelo- verloor kansloos met 0-3 van
pen
weekend
kwamen Heemstede 2.
ZVM/Auto Versteeg en TrefDe warmmg-up van de dames begon
punt 8 in het zaalvoetbalgebeu- ludiek
met feesttoeters, ballonnen en
ren in het strijdperk. ZVM won een megafoon voor de heer A. Bol teerg gemakkelijk met 10-3. Tref- ambegeleider en trouwste supporter.
punt won eerst met 5-6, maar Afgelopen vrijdag was aan de heer Bol
het erelidmaatschap aangeboden voor
verloor de tweede wedstrijd het
vele werk dat hij voor Sporting
met 2-4 van SIZO.
OSS heeft verricht. De Sporting OSS-

Veel doelpunten
bij zaalvoetbal

ZVM/Auto Versteeg nam het eerst te
jemakkelrjk op tegen Engineering en
•teek al snel tegen een 0-2 en 1-3 achterstand aan. De Zandvoorters schrokken
wakker en Engineering is er niet meer
aan te pas gekomen. Nog voor de doelwisseling herstelde ZVM/AUto Versteege de achterstand en pakte een 4-3
voorsprong. In de tweede helft bleef
ZVM/Auto Versteege overheersen en
met zeer fraai zaalvoetbal werd EngiVOETBAL
neering overspeeld. Het ene doelpunt
Zondag:
Zandvoortmeeuwen-VSV was
nog fraaier dan het andere en bij
14.30 uur terrein Vondellaan.
vonden de Zandvoorters het wel
TZB-Spaarnvogels 14.30 uur terrein .0-3
;enoeg.
Kennemerweg.
Zaterdag: Zandvoort '75-SVJ 15.00 uur
John Keur was weer erg goed op
terrein binnencircuit.
dreef met vijf doelpunten, terwijl Steef
Gerke (2), Rob van der Berg (2) en Bob
HANDBAL
Brune (1) de tien volmaakten.
Zondag: 09.00 uur MP ZVM 2-Overbos
1; 09.50 uur PSZVM 2-Blinkert 4; 11.00
Trefpunt 8 kwam tweemaal in het
uur MA ZVM 2-BSM 1; 11.50 uur DS veld en had in het eerste treffen met
ZVM 3-Concordia 3: 13.00 uur DS ZVM Palet Entage veel moeite. Het was
I-Zaanstreek 1: 14.10 uur HS ZVM 1- vooral Harry Baars die Trefpunt in de
Berdos 1; 15.20 uur MA ZVM 1-ADO 1; srijd hield door fraaie acties en fraaie
16.10 uur JA ZVM 1-Blinkert 2. Alle doelpunten. Na een 4-3 vorsprong leed
wedstrijden op de velden in het binnen- Rob Gansner balverlies, hetgeen 4-4 becircuit.
tekende en even later kwam Palet zelfs
op 5-4. In de slotfase gooide Trefpunt
BASKETBAL
alles op de aanval en maakte Rob
Zaterdag in de Pellikaanhal: 9.15 uur Gansner zijn fout goed door tweemaal
Lions dames-Hillegom 3.
te scoren en de 5-6 zege veilig te stellen.
20.30 uur Lions heren-LC Players.
De strijd tegen SIZO weid een beetje
ZAALVOETBAL
onderschat in de beginfase en daarVrijdagavond in de Pellikaanhal: 19.00 door kwam SIZO al snel op vooruur Zandvoortmeeuwen 7-Hoofddorp sprong. Trefpunt ging direct in de aan6; 19.45 uur Zandvoort Noord-Hillegom val, maar kon het doel niet vinden. Met
vet.; 20.30 uur. TZB-de Meer: 21.35 uur snelle uitvallen voerde SIZO de stand
Club Maritime-Zandvoort '75; 22.20 op naar 4-0. Wat Trefpunt ook probeeuur Zandvoort Noord 4-Kalmthout 2. de, het duurde tot vlak voor tijd aleer
Maandagavond in de Pellikaanhal: Harry Baars en René Steggerda de
20.45 uur Cecils-Boko Stars; 21.40 uur stand terugbrachten tot 2-4. De tijd was
Zandvoortmeeuwen 5-TZB 4; 22.20 uur toen te kort om nog meer van de achterstand af te krijgen.
Zandvoort Noord 7-Hoofddorp 2.

3VGEND/S

Cor van Dam (links) eindigde bij de eerste tien.

de derde klasse niet geheel onverdienstelijk. Sporting OSS 4 speelde met 2'-2
gelijk en het vijfde team ging met 0-3
ten onder tegen Allides 10.

Heren
Sporting OSS l had duidelijk moeite
met het nieuwe spelconcept Het 3-2dsysteem verliep nog niet naar weris,
waardoor Heemstede 2 kon profiteren.
Vooral m de eerste en tweede set een
stroef spelend Sporting. Pas m de derde set kwam er enige lijn in het spel en
kon Sporting lang op gelijke hoogte
blijven. Heemstede wist de beslissende
punten te forceren en won ook de derde set met 13-15. De afwezigheid van
Joop Rogaar en Arnold Bergstra was
behoorlijk voelbaar.

dames startte de eerste set veelbelovend door Die Raeckse met 15-6 te verslaan. Die Raeckse, met oud-OSSspeelsters Loes Kras en Joke Latuheru
in de gelederen, kwam beter in het spel
en haalde de tweede en derde set bmnen. Sporting OSS moest alles uit de
kast halen om m de vierde en vijfde set
de 3-2 zege veilig te stellen. Dat lukte
Sporting met grote moeite gezien de
setstanden van tweemaal 15-13.

Het tweede herenteam had moeite
met de slotfase van elke set. Ook de
geblesseerde invaller Kor Boer, die
toch een goede partij speelde, kon het
team niet aan een overwinning helpen.
Eindstand 0-3 tegen Spaarne'75 3.
Sporting OSS 3 kwam tweemaal in het
veld en beide wedstrijden gingen met 13 verloren. Ondanks dit verlies bewees
dit team wel degelijk m de vierde klasse thuis te horen.

Sporting OSS 2 behaalde een 2-2 gelijkspel tegen OVRA 6 De routine gaf
in de laatste set de doorslag. Het derde
damesteam van Sporting won vrijdagavond de lastige uitwedstrijd van VCY
2 met 3-1. Dames 4 en 5 debuteerden in

Bij de jeugd zegevierden zowel de
aspiranten-meisjes als de -gemengd
met 2-1. De meisjes konden het grote
overwicht in de laatste set met uitbuiten en moesten die met 15-17 aan
Tnumph laten.

Martine van Soolingen verovert
Nederlands surfkampioenschap
ZANDVOORT
De
Zandvoortse Martine van
Soolingen is dit weekend
Nederlands
kampioen
brandingsurfen geworden.
Vanwege de weersomstandigheden werd er in Kijkduin echter niet voor dit
kampioenschap
gevaren
en werden de verrichtingen tijdens de vijf voorafgaande wedstrijden bepalend voor de einduitslag.
Het is al voor de achtste keer
dat Martine van Soolingen Nederlands kampioen is. Daarmee is

zij de enige tot nu toe, want
slechts even zovele keren werd dit
kampioenschap gevaren. "Maar
dit keer heb ik er echt veel moeite
voor moeten doen, want de concurrentie was erg sterk", aldus
Martine, die daarmee aangeeft
erg blij te zijn met dit resultaat.
Het afgelopen weekend kon in
Kijkduin wel een demonstratiewedstrijd gevaren worden, die de
Zandvoortse ook op haar naam
schreef. Gisteren is zij naar het
Duitse Sylt vertrokken voor een
onderdeel van de strijd om de
World Cup. Een goede voorbereiding voor de wedstrijden in oktober in Zandvoort, aldus Martine,
waar ook zij bij aanwezig zal zijn.
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Katoenen joggingpakje
in geel, mint of blauw
Mt 68,74 en 80
32.75

NU
Aanbi >d n(,,-n t

5

2Z?

Dameshandschoenen van
pol /katoen met gebreide
fourchettes. Bruin, grijs,
marine of bordeaux.
Mt S-EL

1175

Naadloze beha met gekruiste bandjes. Wit, skin
en zwart Mt 75-80A, 7585B/C en 80-90D
7.75

NU 2VOOR

Nü9?5

s

13?

Katoenen herenondergoed, 1x1 rib O.a m wit,
grijs en blauw. Mt. 4 8.
Smglet825en8.75
T-shirt875en9.75
Slip 6 25 en 6 75

NU

1.-

GOEDKOPER

Gel haarversteviger. Normaal of extra verstevigend.
lnh.250ml.
2.75

NU2VOOR

475

Dames quartz analoog
horloges m div. modellen
en kleuren. Echt lederen
band. 57.50

NU

49?5

Ruitewisserbladen,geschiktvoor praktisch elk
autotype. 18.75 t/m
20.75

NU

2.-

Heteluchtbrander. O.a. geschikt voor verf afbranden
en behang verwijderen.
Met 2 warmtestanden.
1500 Watt.
lncl.2 hulpstukken.
80.-

GOEDKOPER

NÜ

Nylon kinderboottee m
bleu/marine en groen/
rood. Mt. 21-30.
19.75

NU

_•!.•• O.ML

•Tai.ai-a ' JJfï."m LTi "~" "'"i-

ZANDVOORT

Adviseurs in Effecten en Opties

DIRCK Dl
SUITERÜEN
zie voor adressen Gouden Gids

SÓNNËVÊLD SPORTING

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,
l

'fSBOOM

HELE
KRAT
24 f lesjes

GRATIS
EXCLUSIEF
BIERGLAS BIJ
EEN KRAT
ORANJEBOOM

Kerkstraat 12, Zandvoort

Optimale beleggingsresultaten
vereisen kennis, inzicht en ervaring.
Neem eens vrijblijvend kontakt op
met onze beleggingsadviseur

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

Tel. 02507-17403

Haltestr. 22, Zandvoort

Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

1

HONDENKAPSALON

Fa. Gansner & Co.
Etna - Faber - Benraad gashaarden

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

EEN VORSTELIJK BIER SINDS I671

14678

ledere maandag- en
donderdagmiddag van
13.30-1530 uur

SKI-AEROBIC ss

19.00-21.00 uur.
Zondag 10.30-12.30 uur

ƒ10,- per keer mcl. zwemmen, DACC A/"*C
Turks stoombad, Whirlpool
i MOOMVJIC

Huizen!
Informatie ov(
koopwoningei
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkhei

Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

ORANJEBOOM

NIEUW: YOGA
OPNIEUW

TEL.

3.-

-Echt Waar VoorJe Geld-

Zandvoorts Nieuwsblad "

ALLEEN DEZE WEEK BIJ

NU

GOEDKOPER

HEMA

70.-

g t mSbsept 87

1

Quartz wandklokken m
div. modellen en kleuren.
22.75 en 24.75

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

VERKOCHT
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

BEL:

020-562.276
Solliciteer niet lu
moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschri
uw sollicitatie. Soms komen ze niet
K n dat terwijl heel veel boekhai
voor een paar dubbeltjes uw getuig*
kopieren!

zondag l l oktober a.s.

DAM tot DAM loop
Start l4.00 uur op Damrak, A'dam
Organisatie LE CHAMPION
i.s.m. A.V. ATOS, A.V. ZAANLAND,
NIKE AIR en PAROOL SPORT
Een unieke tnmloop over 16, l km van de Amsterdamse Dam - via de U-tunnel
- naar de Zaandamse Dam.

on
^^r-M^ JL.

Inschrijfgeld: per persoon ƒ l 5,- lincl. herinnering)
Inschreven: heden tot 25 september bi|:
Het Parool/Weekmedia, Wibautstraat l 31 en Rokm
Amsterdam, Kerkgrachl 105, Almere-Haven,Dorpsstraat 54-56, Amstelveen,- Nieuwstraot l 3,
Weesp; Dorpsstraat 8, Aalsmeer,Weerwol 19, Purmerend en
Gasthuisplein l 2, Zandvoort

10,

Inlichtingen: 075-162221.

'"" 11» i »

ui

,„„,,.„„„„-„„^ «^ •* "••" ""

Vebea

AiEiui Mi

kozijnentechniek
Czaar Peterstraat 114
1018 PT Amsterdam
Tel. 020-381935
Tel. 020-382011

RAMEN, DEUREN,
KOZIJNEN EN SERRES
IN KUNSTSTOF
Ook leverbaar m aluminium en hardhout

Vraag
vrijblijvend
advies en
offerte
Voor informatie:
onderstaande bon
in ongefrankeerde
envelop aan
Antwoordnummer

Aan aannemer en
particulier, rechtstreeks af fabriek.
Dus . betaalbare
prijzen voor een 1
kwaliteitsprodukt
Montage geschiedt
door eigen in de fabriek getrainde monteurs' U krijgt 10 jaar
garantie op de konstruktie van de
puien, plaatsing
en het
meegeleverde
isolatieglas.

106, 1180 VB
Amstelveen

Adres

,

SHOWROOM
gehele week
geopend
óók
ZATERDAGS
en 's avonds
volgens
afspraak

•w»
Ramen en deuren
ziin vervaardigd van
Tnyssen-kunststofprofielen. Thyssen
Plastik KG Munchen
is 's werelds grootste
producent van hardPVC-profielen en op
dit terrein toonaangevend m kwaliteit en
vorm.

Peugeot 405. Vanaf 26.4OO,
lange levensduur. En dank zij o.a. de lage G
(0.29 tot 0.31) en de grote tankinhoud (70 lite
de Peugeot 405 niet alleen een uiterst zuiii
maar heeft hij ook een ongekend grote aktiera
De Peugeot 405 is direct al verkrijgb
4 uitrustingsniveaus en 7 verschillende benzin
waarvan 2 met katalysator.
Een ruime keuze die varieert van de
zuinige 65 DIN pk motor (l: 18,5 bij 90 km/i
tomeloze 160 DIN pk van de 1.9 liter 16 kleppei
motor van de MI 16, met een top van 220 km
en standaard al zeer compleet uitgerust met o.a. een in
Maak snel kennis met het talent c
hoogte verstelbaar stuur, in hoogte verstelbare veiligPeugeot 405 u te bieden heeft. Hij is nu te ziei
heidsgordels vóór, een vernuftig ontwasemingssysteem tiendaagse introductieshow. U bent welkom
voor de zijruiten, gecamoufleerde radio-inbouwmoge- kennismaking of 'n alles onthullende proefrit
lijkheid, een onderhoudsvrije S-versnellingsbak en een
kofferruimte van maar liefst 470 liter.
Bovendien zijn alle uitwendige carrosseriedelen dubbelzijdig verzinkt Dat garandeert een uiterst

\&naf donderdag
24 september.
Het is zover. De nieuwe Peugeot 405 is bij ons gearriveerd. Maandenlang berichtten de kranten en autobladen
al zeer positief over de opmerkelijke eigenschappen van
deze talentvolle Peugeot 405.
Een totaal nieuw concept, gebaseerd op de
beproefde voorwielaandrijving en de fameuze Peugeot
opvattingen over comfort. Een auto die van huis uit
echt alles mee heeft Adembenemend van vormgeving

MPEUGEOT 4
Ongekend talen

•l M3lll|l20kM/UlNI IISINDI SIAUXOI U SS l LI M1R.M MC.llll l l D4U> SRi l'Hl|/LNISU-im\ l \U. M l L\LUISL.SKOSUNr475,-ttlJ/IGINCLNVOOKBEHOUDtN 1'hUCbOI LbASfc. LLAiLMtGLN l LN AANTKCKKLLIJKU'KIJS. \ \NAri688,-l>LKM VVM)(L.\CLBr\V)OI'UASIS \AN48 MAANDLNt"N

Postcode en woonpl.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
Telefoon
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Wandelsportvereniging 1951

Veel animo voor vechtvliegeren
ZANDVOORT - Zaterdag
vond op het parkeerterrein in
Zandvoort-Zuid
de laatste
voorronde van het NK' 87
Vechtvliegeren boven Zandvoort plaats. Bovendien werd
in het duingebied daarachter
de zevende vlieger-vierdaagse
gehouden.
De organiserende vereniging Fly
Away, volgens initiatiefnemer Edo
van Tetterode kortgeleden deels omgevormd tot een federatie, had zijn handen vol aan de organisatie. Maar zaterdag waren er inschrijfposten met
een stafwagen, onder leiding van Jan
Baars, en een technische dienst met
onder andere Eddy Salamony uit
Hoofddorp en Koos Damave uit Zandvoort, die speciaal op de samenstelling
van de 'snijlijnen' lette. Bovendien
was er een drietal marktkramen voor
informatie, vliegers en hapjes.
Diverse vliegerclubs waren zaterdag
naar Zandvoort gekomen. De ongeveer veertig deelnemers moesten in
groepjes van twee proberen eikaars
vlieger uit de lucht te 'snijden'. Vijf
scheidsrechters hielden de gevechten
nauwlettend in de gaten, terwijl de
algehele wedstrijdleiding in handen
was van Edo van Tetterode. Uit de
rond de honderd twintig gevechten,
die tijdens ongeveer drie uur werden
gevoerd, kwamen vijf winnaars te

voorschijn, die opkomen voor de finale
van de NK' 87. Dit waren Simon Paylama en Nob Matulessy, beide uit
Moordrecht, J.J. Taihuttu uit Vught,
en Rob Wanlohy en C. Belseran, beide
uit Kapelle aan de IJssel. Degene van
deze winnaars die tijdens de finale NK'
'87 het hoogst eindigt, mag zich wmnaar van het Criterium noemen en
krijgt de Bronzen Vlieg '87, vervaardigd door beeldhouwster Bep Sturm•Van de Bergh.
De Zandvoorter Misha Dirks had
niet meegedaan aan de andere voorronden, maar toonde zich zeer vaardig
met zijn vechtvlieger. Hij startte in
een zeer sterk bezet veld, won vier wedstrijden en verloor er maar één. Het
beslissende duel liep helaas ongelukkig voor hem af. Dirks verstapte zich
waardoor hij het onderspit moest delven. Anders was ook hij met glans
overgegaan naar de finale.
De finale begon om half vier en werd
gestreden in twee poulle's, twee basis-

Badminton Lotus

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag startte de badmintonvereniging BC Lotus de competitie met thuiswedstrijden in
de Pellikaanhal. Van de tien gespeelde wedstrijden werden er
vijf in winst omgezet, éénmaal
werd een gelijkspel bevochten
en viermaal moest met een nederlaag genoegen worden genomen.
HAARLEM - Achteraf kan
men stellen dat ZandvoortDe uitslagen: Lotus 1-US l 4-4, Lotus
meeuwen blij mocht zijn met 2-Kennemerland l 3-5, Lotus 3-Minerhet behaalde punt tegen Reno- va 2 3-5, Lotus 4-TYBB 2 2-6, Lotus 5Flight 2 2-6, Lotus 6-Haarlem 8 5-3,
va. Voor het zelfde geld echter, Lotus
7-TYBB 10 8-0, Lotus Hl-TYBB
had een overwinning ook nog Hl 6-2, Lotus H2-Kennemerland Hl
mogelijk geweest, dus met het 5-3, Lotus Bl-GSVB l 7-1.
gelijke spel kwam niemand te Komende zondag staat opnieuw een
kort, 3-3.
aantal thuiswedstrijden op het pro-

Eerste punt voor
Zandvoortmeeuwen

oude foto van deze week is die van de Wandelsportvereniging uit
gemaakt tijdens de Bloembollentocht. De foto werd ingeleverd door
uw J. Kuppendorf-Visser.
foto van links naar rechts.

loradopark
an pagina l

evolge de koopovereenkomst
zou zijn te verrichten'.
[rijf heeft bovendien nog een
ingebouwd, door te bedin> gehele aankoopsom dient te
erugbetaald, indien het 'reroject' niet kan worden gereiteden hiervoor kan zijn, dat
bele exploitatie onvoldoende
borgd, of dat geen enkele bebigendom van het verkochte
voor V & D redelijkerwijs
Dare prijs wenst te verwerzal Zandvoort in dat geval
vergoeding over het tweede
•an de koopsom moeten geïzamenlijke vergadering van
issies voor Publieke Werken
Financiën op_ 14 september
gesteld dat alleen een bunt moet worden gerealiseerd.
jch dus nog niet binden aan
[e bestemming, ingeval het
bpark niet kan worden gereBovendien was men van meproom & Dreesman een ge[ het risico zal moeten draituele overdracht van het
aan een vennootschap of
:htspersoon, die samen met
hetzelfde concern behoort,
af goedgekeurd worden door
nte. Daarnaast verklaarde
voorstander te zijn van vriji het bedrijf, voor eventuele
n van werknemers van het
Naar aanleiding van deze
;n is het College van Burgen Wethouders opnieuw in
reden met V & D.

Zinend: Froukje van der Mey, Jaantje de Jong, Theo Koekelt, Corrie Paap,
Nellie Loos, Leen Paap.
Staand: Cor de Jong, Jansje Visser, Paul Kostenbroek, Nel Terol Doornekamp, Klaas Verschoor, Dik Luttik, Cor de Jong Jr. en Jaap Paap.

Evert en Helena Koper vieren
hun zestig-jarig huwelijk
ZANDVOORT/NIEUWLEUSEN - Het uit Zandvoort afkomstige echtpaar Evert en
Helena Koper, thans woonachtig in Nieuwleusen, maakte
kort geleden een bijzondere gebeurtenis mee. Het was deze
maand maar liefst zestig jaar
geleden dat beide in het huwelijk traden.

Evert Koper, zoon van moeder
'Buurtje',.Maartje Kerkman, en .vader,
visser Jan van Dirk-Job, was toen 21
jaar oud en werkte indertijd bij banketbakker Hellingman in de Kerkstraat.
In zijn vrije tijd voetbalde hij samen
met zijn broer Ko bij de Zeemeeuwen.
Het leek niet zo gek dat hij de in het
Limburgse Tegelen geboren Helena
Koppers leerde kennen, want ook zij
werkte in de Kerkstraat, als dienstbode. In 1927 besloten zij in het huwelijk
te treden, dat werd ingezegend door de
toenmalige ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer Steen.
Op de vraag wat hij allemaal gedaan
heeft in het leven, geeft Evert een uitgebreid antwoord. 'Van alles. Als twaalfjarige jongen begon ik als loopjongen
bij een banketbakker. Nadat ik dat een
paar jaar gedaan had, ben ik petroleumboer geworden. Maar dat bleef ik
maar één jaar. Eind jaren twintig ben
ik ijsventer geweest. Wij maakten het
ge-ondersteunende partijen ijs zelf en het duurste ijsje koste 10
het algemeen zeer te spre- cent. In de winter moest je wat anders
de concept-koopovereen- zoeken en dus werd ik helmplanter in
n 'tussenstation' aldus Van de duinen'.
3), op weg naar het eindstaDaarnaast heeft Evert gewerkt als
a
alisatie van het recreatie- bosarbeider bij een grootgrondbezitter
fractie schaart zich ook en hielp hij in de bossen bij IJbergen in
hter de mogelijkheid om de Gelderland bij het herstellen van een
;en met geld van derden te stormschade.
oeme (PvdA) vond het ren compliment waard, al
In de oorlog werd hij tewerkgesteld
zich nog wel bezorgd ten
in de nog te nemen beslise directie van V & D, als
Onder andere omdat deze nog
aanzien van een overeen- voort.
niet geen juridische grondslag heeft.
sen deze firma en Mabon. Bovendien
Ingwersen zich af, of
'aller voor hem was wel, dat het 'meisje' vroeg
(V & D) wel echt verliefd is
ezeggingen gedaan konden (op de gemeente
Zandvoort). "U gaat
aanzien van het personeel
nu verloven, maar als de trouweuinpan. Sandbergen (D'66) zich
rij niet doorgaat, moet de 2,5 miljoen
nening dat er nu besloten terugbetaald
worden". Volgens wétden en niet meer 'gezeurd' houder Van Caspel
was men nu echter
naterie. 'Met dit contract bezig met de 'huwelijkse
voorwaarvoort het onderste uit de den'.
ndeh dat genoeg'.
"Daarnaast uitte Ingwersen het besitie deed deze benaming op- zwaar, dat Vroom & Dreesman alleen
aan. Volgens Ingwersen maar hoeft mede te delen dat het park
et een perfect contract, goed niet te realiseren is, om terug te kunm & Dreesman, dat plots als nen krabbelen, en dat er geen sancties
ex magina' was opgedoken staan op het overschrijden van geoplossing. Het staat voor het noemde termijnen. Bovendien kon hij
r niet vast, of deze overeen- het moeilijk verdragen dat de gemeent wel zo goed is voor Zand- te het personeel van De Duinpan 'als

Jongetje gebeten
ZANDVOORT - Een vier-jarig Zandvoorts jongetje werd
niet bepaald beloond voor zijn
vriendelijke houding, vorige
week tegen een hond, op een
pleintje in de Flemingstraat.
Het jongetje, dat de hond
wilde aaien, werd prompt in
zijn linker wenkbrauw gebeten. De kleuter werd even later
naar een dokter gebracht, die
de wond heeft verzorgd.
De eigenaar van de hond en
de familie van de kleine regelen een en ander onderling.

Jongeren stoken
vuurtje in duinen

ZANDVOORT - Een dertien-jarige
Amsterdammer
werd dinsdag in de zuid-duinen aangetroffen, terwijl hij
een vuurtje aan het stoken
gramma die zoals gewoonlijk worden was.
In de eerste helft was er weinig op- afgewerkt in de Pellikaanhal. Om 13.00
Op het politiebureau was kort daar-

winding in het duel tussen Renova en
Zandvoortmeeuwen, behoudens twee
enorme mogelijkheden voor de gastheren. Gelukkig voor de Zandvoorters
schoten de voorwaartsen van Renova
niet met scherp. Zandvoortmeeuwen
zelf kon in die eerste fase aanvallend
niet uit de voeten komen. De tweede
helft zou veel spectaculairder wordenmet snel op elkaar volgende doelpunten.
Het was Renova dat een 1-0 voorsprong nam maar de vreugde was van
korte duur daar een goed doorzettende
Jan Hein Carree de gelijkmaker scoorde, 1-1. Een misverstand in de Zandvoortse defensie werd afgestraft door
Renova dat wederom op voorsprong
kwam, 2-1. De Meeuwen speelden met
grote inzet en vochten zich naast Renova. Mario van Meelen speelden zich
knap vrij en schoot onhoudbaar in.

Met nog tien minuten te gaan leek
het doek voor Zandvoortmeeuwen te
vallen. De Haarlemmers mochten, na
een overtreding binnen de beruchte lijnen, een strafschop nemen en doelman
Willem van der Kuijl was kansloos, 3-2.
Het wilskrachtige Zandvoortse team
bleef erin geloven, aangezien qua voetbal niet werd ondergedaan voor Reno• Het diamanten bruidspaar met dochter, schoonzoon, één van de kleinkinde- va. Een paar minuten voor het einde
viel toch de verdiende gelijkmaker
ren en het burgemeestersechtpaar.
toen Ab Zwemmer een voorzet fraai
in Duitsland, maar al na drie weken achterkleinkinderen Stephan en Den- inkopte, 3-3. Jos van der Mey leek alswist hij te ontsnappen, om vervolgens nis regelmatig op bezoek komen. Ver- nog de winst voor Zandvoortmeeuwen
weer in de bossen aan de slag te gaan. der brengen Evert en Lena hun dagen te forceren, maar werd keihard, net
Daarna kwam hij in dienst van de ge- door met lezen, handwerken, huishou- buiten het strafschopgebied, onderuit
meente Bloemendaal, waar hij vijfen- den, radio luisteren en televisiekijken. gehaald. De vrije trap leverde niets op.
twintig jaar heeft gewerkt. Vóór zijn Hun huwelijksdag kreeg een extra fees- Vermeldenswaard is nog dat vier Repensioen is hij daar tien jaar vuilopha- telijk tintje door het bezoek van het nova spelers in het boek van de
burgemeestersechtpaar A.B.L. de Jon- scheidsrechter kwamen, wegens te
ler geweest.
hard spel of aanmerking op de leiding.
ge.

uur zijn de volgende wedstrijden: Lotus 1-Hanebalken l, Lotus 2-BBC l, Lotus 3-ASVU l, Lotus 4-ASVU 2, Lotus 5Nap Spirit 2. Om 09.30 uur beginnen de
volgende wedstrijden: Lotus 6-Pluimbal 5, Lotus 7-Nijhof 5, Lotus Hl-Slotermeer Hl, Lotus H2-JAE Hl, Lotus
BI-Nap Spirit BI.

voor de melding binnengekomen, dat
er een brandje zou zijn achter het
meertje aan de Frans Zwaanstraat.
Hier werd de jongen Amsterdammer
aangetroffen, in gezelschap van een
vijftienjarige jongen. De politie liet
hen het vuur uitmaken en verwijderde beide uit de duinen.

VERENIGINGSNEUWS
Vrouwen van nu

dens de eerste wedstrijd van de eerste
competitie.

ZANDVOORT - Zondag maakt de
vereniging Vrouwen van Nu een rondrit over het terrein van de Hoogovens.
Het vretrek is om 10.30 uur voor het
statio van Beverwijk. De kosten bedragen een gulden per persoon.

In de A-lijn gingen mevrouw De
Leeuw en de heer Braun in ieder geval
goed van start met een score van
64,88%, goed voor de eerste plaats.
Tweede werd het gelegenheidskoppel
Paap/Emmen met 59,03%.

Maandag opent Vrouwen van Nu
het winterseizoen met een modeshow
door Jelly's Boutique om 14 uur in
Hotel Triton. Toegangsprijs vijf gulden, introduc's tien gulden. Woensdag
bezoekt de vereniging het Mauritshuis in Den Haag.

De heren Overzier en Van de Staak
spelen weer in de B-lijn en gaven hier
gelijk hun visitekaartje af met 61,90%.
Tweede werd het nieuwe paar bestaande uit mevrouw Slegers en de
heer Zeepvat, met 59,52%. Ook de dames Hagen en Lemmens spelen sinds
kort met elkaar en scoorden glijk goed
in de C-lijn, met 57,74%, gevolgd door
de dames Van Os en Saueressig, die
met 55,36% tweede werden.

Zandvoortse
Bridgeclub
Na de zomercompetitie hebben veel
bridgers, gezien de resultaten, er moeite mee weer op te starten en het serieuzere bridgwerk weer op te pakken.
Daarnaast waren er ook nog diverse
leden op vakantie en waren er daarom
een aantal gelegenheidskoppels tij-

Geen problemen had het echtpaar
Potharst in de D-lijn. Zij behaalden
deze eerste avond 74,40%, een geweldig
hoog percentage, waardoor zij direct
een grote voorsprong nemen ten opzichte van de rest van de lijn. Tweede
werd hier het echtpaar Van Gellekom
met 55,95%.

Hillegom
Na zijn pensionering verhuisden
Evert en Lena naar Hillegom waar zij
een woning betrokken boven de zaak
van hun dochter. In 1978 verhuisden
zij weer. Dit keer naar Den Hulst. De
reden was dat zowel dochter als kleindochter naar het oosten vertrokken.
Sinds 1983 woont het echtpaar daar
in een bejaardenwoning, waar de twee
een baksteen laat vallen'. Volgens Van
Caspel zal de exploitant zoveel mogelijk zijn best doen, de personeelsleden
zo goed mogelijk terecht te laten komen.
Ook voor Gemeente Belangen Zandvoort was dit een heet hangijzer, maar
deze partij had vooral bezwaren op financieel gebied. Volgens Jongsma en
Flieringa bestaat er geen goede prijsstelling en levert de verkoop niet vol
doende geld op, gezien de waarde van
de grond. 'Slecht koopmanschap' aldus Flieringa. Bovendien had hij er
bezwaar tegen dat de overeenkomst
zonder financiële verantwoording
werd gepresenteerd. Evenals het CDA
voelt ook zijn fractie er niets voor de
'financiële risico's voor V & D door de
gemeente te laten dragen'.

ZHC organiseert
kledingbeurs
ZANDVOORT - De Zandvoortse Hockey Club organiseert op l en 2 oktober van
09.00 tot 16.00 uur een beurs
voor dames- en kinderkleding.
De beurs wordt gehouden in het
clubhuis van ZHC op het Duintj esveld.
Op donderdag l oktober kan men
overbodige, maar wel schone en in goede staat verkerende dames-, kinder-,
herfst- en winterkleding op het Duintjesveld inbrengen van 09.00 tot 16.00
uur. De prijs wordt in overleg vastgesteld.

'dgebouw van het Vendoradopark op de Boulevard Bamaart

velden. Het eerste veld stond onder
leiding van scheidsrechter Jan Beers,
het tweede onder Peer Schoofs. Er waren twintig finalisten, waaronder voor
het eerst een vrouw, Stanny Salamohy uit Hoofddorp. Ook was de jeugd
hierbij vertegenwoordigd door twee
deelnemers van nog geen zestien jaar.
Zij zouden beide opkomen voor het
jeugdkampioenschap Helaas moest
deze laatste 'titanenstrijd' vanwege te
hevige regenval worden afgelast. De
finale zal komende zaterdag 26 september vanaf 11.00 uur worden voortgezet. De organisatoren, die willen
trachten in het Olympische jaar 1992
World Wide Kite Games te organiseren, rekenen ook voor zaterdag op veel
toeschouwers.

De verkoop van de kleding vindt de
volgende dag plaats, vrijdag 2 oktober,
van 09.00 tot 16.00 uur. Van de opbrengst is zeventig procent voor de
verkoper en komt dertig procent ten
goede aan de hockeyclub. Kleding die
niet wordt verkocht, kan zaterdag 3
oktober weer worden opgehaald.

Toen Zandvoort verzorgd
werd door de kapelaan van
Overveen, werd door de verantwoordelijke bestuurders van de
katholieke kerk dikwijls de
vraag gesteld Wie zal dat betalen? Van Zandvoort zelf had
men niets te verwachten: toen
oorlogen en piraterij het vissen
vrijwel onmogelijk hadden gemaakt, heerste in het dorp grote
armoede. Men was bereid wat
men had met de kapelaan te delen maar dat was niets anders
dan een portie vis en daar kónden de kosten niet van worden
betaald. Van Overveen, de plaats
waar de kapelaan was gevestigd,
had men ook niet veel te wachien: de bloei die dit dorp in de
gouden eeuw had gekregen door
de lakenblekerijen, was door de
Franse perikelen vrijwel verdwenen zodat de gelovigen deze extra kracht, die hoofdzakelijk
voor Zandvoort was aangesteld
niet konden betalen.

Het kapittel zorg
Nu bestond er m Haarlem een
college van priesters, het kapittel, dat over heel wat extra inkomsten beschikte. In de 17e
eeuw had men de revenuen gebruikt voor het bestuur en voor
de opleiding van priesters die alleen maar mogelijk was in het
buitenland maar toen door de
verwikkelingen rond de bisschoppelijke cleresie dat kapittel
op een zijspoor was gemanoeuvreerd, had men dit geld voor
het bestuur niet nodig. Het werd
op het einde van de 18e eeuw
aangewend om arme parochies,
die hun priesters niet meer kónden uitbetalen een soort van toelage te geven.
Kannunik J. Stafford, pastoor
van het Begijnenhof te Haarlem
(1761-1814) een man die altijd
bereid was om de helpende hand
te reiken aan arme medebroeders, heeft de zaak-Zandvoort
verschillende malen aangekaart
in de vergaderingen van de
hoogmogende leden van het kapittel. Er werd niet enthousiast
op gereageerd. Zeker, de heren

Kapittel betaalt de
assistent van Zandvoort
door Bertus Voets
van het kapittel konden wel aanvoelen dat armoe troef was in
het vissersdorp maar de kapelaan was part-time verbonden
aan Overveen en naar hun oordeel zat in dat dorp geld genoeg
om de kapelaan te betalen.
Stafford was wel ontstemd
over deze reactie van zijn collega's maar omdat hij wist dat
hun ja ja en hun neen neen was,
betaalde hij de Zandvoortse zielzorger uit eigen zak. Tegenover
de buitenwereld was het alsof
het kapittel ervoor zorgde maar
in werkelijkheid kwam dat geld
uit de beurs van de goedhartige
pastoor van Haarlem.

Overveen acht sich niet gebonden
Toch kwam het uit dat de gelden niet langs de officiële kanalen kwamen. Er werd rondverteld dat de hoge heren bij het
voorstel om geld te geven voor
de zielzorg van Zandvoort hadden gezegd: Dat is niet nodig. Die
kapelaan is part-time in dienst
van Overveen en deze statie kan
hem gemakkelijk betalen. Op
grond van deze geruchten meende de pastoor de kapelaan hélemaal in te kunnen zetten voor
Overveen en zijn werkzaamheden voor Zandvoort tot een minimum te beperken.
Nieuwe drang werd er op het
kapittel uitgeoefend en toen
Zandvoort veel te lijden kreeg
van de oorlog, ging men, volgens
een verslag van 1809 overstag en
nam men de verplichting op zich
om zolang het nodig was aan de
kapelaan een salaris van f 150

uit te betalen. Maar er moest van
de andere kant ook wat tegenover staan: driemaal in de week
moest de kapelaan naar Zandvoort om in het kerkje van de
Kousenpaal de mis te lezen en
godsdienstonderricht aan de
kinderen te geven.

Een contract
In de aantekeningen van de
Hollandse aartspriester J. Gervïng, pastoor te Amsterdam, verwerkt in een verslag voor Rome
in 1840, werd er op dat contract
gezinspeeld. Van het officiële
stuk is in de archieven niets terug te vinden: men was, zo is mij
gebleken, uitermate karig met
het noteren van overeenkomsten in een oorlogsperiode omdat het wel eens de belangstelling kon wekken van partijen die
men buiten de kerkelijke zaken
wilde houden.
Het enige spoor van deze overeenkomst is terug te vinden in
het verslag van 1840, wat een
veertig jaar terug ontdekt werd
op een zolder van een pastorie in
Alkmaar en als document van de
tijd van de aartspriesters aan het
bisdom Haarlem werd overgedragen. De tekst van deze mededeling is 'in het Latijn .gesteld:
voor zover het voor de geschiedenis van het dorp van belang is
volgt hier de vertaling:
Statie Overveen met vaste bijkerk te Zandvoort.
„In de bijkerk te Zandvoort
moet iedere week driemaal de H.
Mis worden opgedragen en moet
onderricht aan de kinderen

krachtens een overeenkomst opgesteld door het kapittel worden
gegeven. De zielzorg wordt uitgeoefend door een kapelaan die
woont in de pastorie statie Overveen maar overeenkomstig de
stukken de volledige verantwoordelijkheid heeft van een
pastoor. De kapelaan die nu deze
betrekking heeft is J. Th. Schrijvers, priester gewijd in 1839 en
in 1840 voor Zandvoort benoemd. Hij ontvangt voor zijn
arbeid een jaarlijkse toelage van
ƒ 150 die hem wordt uitgekeerd
door het kapittel."
Toezicht van de aartspriester
Aartspriester Gerving had
goede contacten met het kapittel
en hij benutte de kansen om met
het geld van het college moeilijke zielzorgprojecten te financieren. Toen echter Gerving in 1842
gestorven was, werd het anders.
Zijn opvolgers als aartspriesters
hadden vrijwel geen enkel contact met het kapittel. Ze zochten
dit ook niet omdat ze Rome napraten en het hadden over een
pseudo kapittel wat men, als
men getrouw wilde zijn aan de
voorschriften beter maar kon negeren.
Het kapittel had zo'n behandeling niet verdiend. Het probeerde met gelijke munt terug te betalen door overeenkomsten die
vroeger waren afgesloten te vergeten. Ook het contract Zandvoort werd niet nageleefd. De
pastoor van Overveen vond dat
best: schakelde de kapelaan geheel in voor de zielzorg in Overveen en Zandvoort kwam in het
stuk niet meer voor. Toen namen de mensen het lot in eigen
handen.
Twee vertegenwoordigers van
de Zandvoortse katholieken gingen naar de aartspriester en stelden deze eis: het een of het ander.
U zorgt dat er weer geld is voor
een vaste kapelaan die een contract sluit of u zorgt dat er een
eigen pastoor komt in Zandvoort die wij helemaal gaan betalen. En het werd het laatste.
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Mercedes 190
Zakenauto van het Jaar 1987

Niet vergelijken
We moeten deze titel absoluut niet vcrgelijkcn of verwarren met de titel Auto
van hel Jaar Deze heeft een hele andere
opzet \\ant een Auto van het Jaar liocft
helemaal geen succes te hebben, hetgeen
m het verleden al meermalen is aangetoond
Om alleen al m aanmerking te komen
voor de titel Zakenauto van het Jaar,
moet de betrcffcndt. automobiel al IS
maanden op de markt zijn en zichzelf
bewezen hebben Daar heeft deze Mcrcedes 190 dl vanaf 1983 de tijd voor
gehad en hij heeft in die tijd maar lietst
25",, van de markt boven de 50 mille
opgeëist Trouwens Mercedes met alle
modellen heeft meer dan 50% van die
markt'

Criteria

De Zakenauto van hei Jaar - pup

Door Rein Lepoink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad
namelijk de volgende punten' het veercn zitcomfort, bedieningsgemak, overzichteiijk dashboard, verfijnde bestunng, uitstekende wegligging en de ingebouwde passieve en aktieve veiligheid.
Natuurlijk \verdcn er ook negatieve dingen beoordeeld en \sel de enkele ruitenwisser die vet en vuil over de voorruit
uitsmeert, het grote stuurwiel, de geringe
ruimte achterin en de hoge drempel van
de kofferbak
De jury spreekt over de dcalerorgamsa-

De Zakenaiito van hel Jaar 1V87

Natuurlijk klinkt het gek dat een auto
\an over de 50 mille de titel van Zakenauto van het Jaar m de wacht sleept maar
als je de criteria voor die titel leest, dan
ben ik bang dat voorlopig de komende
jaren de titel uitsluitend voor Mercedes is
weggelegd Dit is de eerste keer dat deze
titel \\ordt gegeven en het is de bedoeling
om dit ieder jaar te herhalen De jury
bestaat uit drie directeuren \an autolease-maatschappijen, drie wagenparkbcheerders en dne autojoumalisten
De prijs, een bronzen beeld, symboliseert de eigenschappen die aan de ideale
zakenauto \vorden toegekend De buffel
namelijk staat voor degelijkheid en bctrouwbaarheid, het roofdier staat voor
kracht en souplesse en het paard voor
discipline en uithoudingsvermogen

Autonieirws

Maar goed, wat zijn dan die cntena die
deze jury hanteerde, zodat Mercedes deze titel m de \\acht kon slepen'
Ten eerste: de kilometerkostpnjs m veihouding tot de aanschafw aarde van de
auto Dit is natuurlijk een heel belangrijk
punt voor een zakcnduto, zodat er voor
dit punt het meeste te scoren viel De
belangrijkste gegevens voor de kilometerkostpnjs zijn onder andere de restw aarde, reparatiekostcn en onderhoud
en natuurlijk het brandstofverbruik
Ten tweede: succes in de markt Een
auto die m de kostcnbfcer te duur uitkomt. zal niet voor de tweede keer aangeschaft worden.

Ten derde: de volledigheid van het modellenprogramma
Ten vierde: de kwaliteit van de importeur en dealcrorgamsatie, snelle service
en begrip hebben voor de specifieke
problemen van de zakelijke gebruiker
Ten vijfde: de nj-eigcnschappcn. veiligheid. comfort, wegligging enz
Ten zesde: de uitstraling naar de buitenwereld toe ten gunste van het imago van
het bedrijf.
In het juryrapport komt duidelijk tot uitmg waarom de Mercedes 190 als \smnaar is uitgeroepen Zij constateerde
namelijk dat de 190 m de zakelijke
markt een veel groter aandeel heeft dan
men op grond van het prijsniveau zou
mogen aannemen Ook op langere termijn blijft de gebruikte waarde op een
hoog prijsniveau, wat ten gunste komt
van de kilometerkostpnjs De jury veronderstelt dat hier de oorzaak ligt in het
grote vertrouwen in de degelijkheid van
dit product.
Als nadeel wordt echter aangevoerd dat
de hoge aanschafpnjs leidt tot een torse
(20'Vi.1) fiscale bijtelling voor de medewerkers
Het modellenprogramma werd door zcven type's vertegenwoordigd, waaronder
twee diesels en verschillende benzmeuitvoenngen, die uitstekend geschikt zijn
om op autogas te rijden Ook heeft Mercedes een zeer snel topmodel in de 190senc, de toch wel bekende zestienklepper

Lovend
De jury was unaniem zeer lovend over
de rij-eigenschappen en noemde voor-

tie als echte servicebedrijven en waardeert daarnaast het feit dat Mercedes
Benz m heel Europa over een goed dealernetwerk beschikt zodat reparaties in
het buitenland geen problemen opleveren. De uitstraling van de 190 wordt beschreven als degelijk, dynamisch en gedistingeerd. De 190 wijst op succes en
zelfvertrouwen, aldus de jury.
Kijk, als we deze criteria m de toekomst
vasthouden, dan ben ik wel heel erg benieuwd wie de opvolger van deze Mercedes Benz 190-serie wordt en over hoeveel jaar dat zal zijn, zeker als we nu al
naar de derde plaats kijken, waar ook
een exemplaar uit het modellenprogramma van Mercedes prijkt. Hieronder
volgt de uitslag van de verkiezing van de
Zakenauto van het Jaar 1987.
1. Mercedes 190
2. Opel K.adctt
3. Mercedes 200/300-scrie
4. Volkswagen-Golf
5. Ford Sierra

Magic-uitvoeringen
van Austin Rover

Austin Rover brengt twee nieuwe uitvoenngen onderde naam Magie, de Mini
Magie en de Maestro Magie De Mini
Magie heeft standaard o.a. een verwarmde achterruit, ruitenwissers met
twee snelheden en tip/wisstand, mistachterhcht, achteruitnjlampen, gelaagde voorruit en dwarsgeplaatste schone
S6 motor voonn met een cilinderinhoud
van 998 cm3. De prijs van deze magische
Mini is ƒ 11.995,-.
De Maestro Magie is nu standaard o a.
voorzien van een neerklapbarc achterbank, twee luidsprekers m de voorportieren, ruitenwissers met twee snelheden,

Zitcomfo», overzichtelijk dashboard en bedieningsgemak scoorden hoog

interval schakelaar en tip/wisst
mistlampen achter, achtern
mmg, ruitenwisser/sproeier o
tcrruit, gelaagde voorruit,
koplampen, linker en rechte
spiegel, gescheiden rcmsysteci
krachtmg, afsluitbare benzmcd
1300 cm3 motor
In het interieur vinden we
Uvcedbekledmg en de voorst
uitgevoerd met hoofdsteunen
tin Maestro Magie kost / 19
aardig nieuws is dat de Maesi
5-speed in pnjs verlaagd
J 23 995,- kost

Advertentie

Abaith Club
opgericht

Zakendoen
is imrners ook
een sport.

In Lelystad is door Paul Smit een Abarth
Club opgericht. Zijn bedoeling is om via
deze club circuitdagen en technische dagen te organiseren Tevens is het de bedoelmg dat er 6x per jaar een clubblad
gaat verschijnen en dat er ten behoeve
van de leden onderdelen en Abarth's uit
Italië geïmporteerd gaan worden

Circuitdag
Op zondag 4 oktober zal de nieuwe club
haar eerste aktiviteit organiseren. Er
wordt dan een Circuitdag gehouden op
het Midland Auto Speedway Circuit te
Lelystad aan de Ecndeweg (bij het vliegveld) De aanvang is 10.00 uur en de
entree bedraagt / 20,- inclusief lunch.
Het lidmaatschap is voor deelname aan
deze dag verplicht
Wilt u meer informatie over deze veremging schrijft u dan naar Abarth Club Nederland. postbus 523, «200 AM Lelystad

Mercedes-Benz 190-serie: Zakenauto van het jaar.
190-190E-190E 2 3-190E 2 6-190E 2 316-190D-190D 2 5

Als u zonder auto bent
Kunt u bij Baron b.v. al een auto huren
v/a ƒ 32,50 ex. btw per dag.

u op z n pnjs.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering
Ook verhuur 9 personen bus
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Baron Autoverhuur b.v.
Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-240102

023-270^

DANSSCHOOL

DE NIEUWE
GENERATIE
RENAULT5

De Renault 5 is vernieuwd
> Een generatie van 18 geperfecüoneerde modellen, waarvan er
twee zelfs helemaal nieuw zijn1 Eén
daarvan is de Renault 5 Campus
Eerst bekijkt u z'n uiterlijk, de karaktervolle schüdbumpers, de opengewerkte velgen, de sierlijke striping en

de zo geraffineerd verwerkte grille
Vervolgens z'n interieur de ruime
voorstoelen met verstelbare rugleurungen, het efficiënte instrumentanum en het smaakvolle dashboard.
En tenslotte beziet u z'n kunnen.
Een ideale combinatie van fiere prestanes en absolute zuinigheid

Want de schone 1,1 liter motor
njdt bij een snelheid van 90 km/u
zo'n l op.22! Als u dat allemaal bij elkaar
optelt, kunt u niet anders dan op
z'n minst ingetogen reageren op z'n prijs
Want die is met f 16.895,- (inclusief BTW) wel héél economisch. Aflevermgskosten f 400,-(inclusief BTW)

NIEUWE MOTOR
NIEUW INTERIEUR
NIEUWE SIYLING
SCHONE MOTOR

Kom nu langs. Wij hebben tot 30 september 1987 een zeer aantrekkelijk financieringsaanbod voor u.

5 jaar plaatwerfcearantie.

i RENAULT

Wijzigingen voorbehouden.

Zcmdvoort; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.

ALBERT VAN LINGEf
Studio: Oranjestraat 12
(Afrit naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

Clubs voor ballroom en latin-americ
op 1e en 2e jaarsclubs nog plaats voor paf
(elke leeftijd)

Scholierenclub nog plaats voor jonj
INSCHRIJVING
C49-K

Renault adviseert elf oliën.

Vrijdagsavonds van 19.00-21.00 uur en zaterd
dag van 14.00-16.00 uur.

INLICHTINGEN
Telefoon 02507-16623 of 17082.

EDIA30
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f/f uw ogen
geloven!

radio stiphout

De zachte LUNELLE
contactlens

Thorbeckestraat 15 t/o het CASINO tel. 13378
Sinds 1938 een begrip in HAARLEM
VERKOOP VAN ALLE BEKENDE MERKEN:

Philips, I.T.T., Nordmende, Fischer, Sansui, Sony,
J.V.C., Panasonic, Grundig etc.
VERKOOP, stofzuigers, scheerapparaten,
strijkbouten etc. en tevens alles op het gebied van
stopkontakten, stekkers, gloeilampen, T.L.-buizen
REPARATIE' door eigen technische dienst
KLEUR T.V. en VIDEO 24 uur service
VERHUUR van kleuren T.V. en video camera
Gespecialiseerd in bedrijfsgeluidapp. t.b.v. o.a.
horeca, sportvelden, etc.

Termijnbetaling mogelijk

Als eerste in Kennemerland
RUGSTORE MOERENBURG, HALTESTRAAT 1, TEL. 16123

Phvtomer

Omdat alleen het beste goed is voor
uw ogen.
Dag en nacht draagbaar en nu ook in
de kleuren blauw, groen, geel, aqua,
te leveren.

• Winterheide
• Bloeiende violen •
Beplanting voor winterbakken
Vaste planten • Bemesting •
Tuingereedschap • Kamerplanten

Voor uw algehele verzorging.
Beauty Instituut Joke Draijer
Speciaal voor deze week:
onze VOOR-openingsaanbieding

Verkrijgbaar bij

YORK-OPTIEK B.V.

WIMPERS en WENKBRAUWEN verven voor ƒ7,50
Epileren ƒ 5,00 of gratis bij wassen, watergolven of föhnen
Make-up ƒ 12,50 gratis oogschaduw of mascara (Zolang de voorraad strekt).

Lid Optometnsten Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 U Zandvoort
Tel. 020-233295
Tel. 02507-121 74

Kwekerij P. van Kleeft

Kosterstraat 11, 2042 J J Zandvoort
02507-14975

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

)OTS HERFSTBAL
IT LIMBO SHOW
Zaterdag a.s. 20.00-03.00 uur
DANSORKEST NEW COMBO
; spektakel van de avond originele
CARIBIEN LIMBO SHOW

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

ANEGE ZANDVOORT
[jrip voor gezellige ongebonden mensen

veilinggebouw

de witte zwaan

IELANGRIJKE
IOEDELVEILING
bnsdag 30 september aanvang 9.30
In Veilinggebouw De Witte Zwaan
psthuisplein, t.o.v. Deurwaarder
J H. Terhoeven te Haarlem.
Srdt o.a. geveild: Eetkamermeubels,
je tafels, vloerkleden, schilderijen,
ten, gordijnen, textiel, postzegels,
ilein, glaswerk, keukengerei, ± 50
leuils met chroom onderstel enz. enz.
KIJKDAGEN:
27 en MAANDAG 28 september
van 10.00-17.00 uur.
ïeilingmeester S. Waterdrinker
Inl. tel. 02507-12164

•T/-'

FTBALL
elgroeiende sport was tot
n niet te beoefenen voor de
ZANDVOORTSE

JEUGD
idvoorts jongste
>ftbalvereniging

T.Z.B.
ier iets aan doen!
\info* + aanmelding
\Soest tel. 19713
\eshouwers
tel. 18087
inke
tel. 15029

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

ONTBIJTSERVEERSTER
KAMERMEISJE
Jaarbetrekking

Kostverlorenstraat 70 Tel. 12071

Aanm. Hotel Bad Zandvoort
Thorbeckestraat 23
2042 GL Zandvoort - Tel. 13520

Zondag 16.00-23.00 uur
MATINEE DINER-DANSANT
Corr. kleding v.a. 25 jaar.

Tel. 02507-16023

Gevraagd per 1 oktober
Had ik daar maar eerder aan
gedacht

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Te koop aangebodenPEUGEOT 103 SP
zg.st Prijs ƒ 650. Tel. 16906.
Te koop elek. stnjkmachine, ƒ 75. Tel. 16348
Te koop gevr. Puch Maxi
of MT, opknappen geen bezwaar. Tel 16089.
Aang. 4-k.flat, 2e et., met c.v.,
gr. z. balcon, Watergr.meer,
ir ƒ660. Gevr. 3-k.won. in
Zandvoort. Tel. 020-929082
Aang woonb. tot eind maart
'oor 1 pers., 2 kam + d.t en
keuken. Tel. 18669
* De Iiteratuurclub is weer
begonnen Er is nog plaats op
dinsdagmorgen m de biblioheek Interesse? Bel Maueen Bais, 13873

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- * De zwemkunst oefenen m
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter- verenigingsverband, elke vrijdagavond om 18 uur in
grootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis zwembad De Duinpan. Inlichmgen tel. 13113
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
O-sex (6)
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
320.322.30
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand50 et. p m.
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
Druk, geen tijd?
1430 AG Aalsmeer.
Overhemden gewassen
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
en gestreken
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/HalfwegOok alteen voor het
se Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelstrijken van uw was
veens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer FIJNWASSERIJ/STRIJKERIJ
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al't Kreukeltje
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Hogeweg 55 - Tel 16262
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
alle bijbehorende advertentie edities / 5,61 per millimeter. v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25
Sluitingstijd: vrijdag 16.0Q uur.
per week Corn Slegersstr
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 2b, tel. 02507-12070
combinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto- ENGLISH LESSONS (privé),
ren verkrijgbaar.
conversatie en/of grammati• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening ca, alle niveau's Inl Jane
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
Hall. Tel. 18308
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 2,50 in rekening gebracht.
;

Dreamline

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ5//7,50 p.d.
5 films ƒ25 p week
Verhuur movie-boxen

Grote antiekbeurs
Tenniscentrum Borchland Duivendrecht

Foto Boomgaard

Vnjdag25 sept. van 16.00 tot 21.00 uur
Zaterdag26 sept. van 11.00 tot 17.00 uur
Zondag27 sept. van 11 00 tot 17.00 uur
Organisatiebureau De Smalen - Telefoon 033-11794

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein.

* Te koop gevr. poppenledikantje of -wiegje. Tel. 15467.
* Te koop Kettler hometrainer ƒ 75. Tel. 02503-34331.
Te koop VOLVO 244 DL, bj,
'77, autpm., gasinstallatie,
i.g st., prijs n.o.t.k. Tel. 0250718707.

* T k. droogk; 2 speakers;
plafonières; luchtbed; pomp;
si.zak; plaid; Zaanse klok;
poef; 2 sarongs T e a b Tel
15253, na 18 uur.
* T k equalizer stereo 5bands, 100% m orde, evt.
spelend te horen, ƒ65. Tel
16461.

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

* Ouder iemand gevraagd
als invaller voor het wekelijks
schoonhouden van het trapsenhuis e.d (± 3 uur) in centrum 13289, Hogeweg 54-1.
* Vrijdagavond
lekker
'ENTAX ZOOM volautomati- zwemmen bij de Zeeschuische camera met zoomlens mers m De Duinpan, tussen
voor ƒ 699, met 2 jaar garantie 18 uur en 1930 uur. Inlichtin+ verzekering bij
gen: 13113

Tel. 13529

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Zandvoort
Tel. 13529
* Peuterspeelzaal
Mariaschool, elke ochtend en dinsdag- en vrijdagmiddag Inlichtingen: Anneke Polak, tel
14663.

Pour toi
O-sex (6)
320.320.05

• T.k. fauteuil
goudkl
<- g a n , ƒ 150; heren-sportfiets, zg^an Tel. 12857
* T.k gevr. judo- of karatapak, maat 176. Tel. 0250717271.
* T.k gevr. meisjesfiets 1012 jr. Te koop: meisjesfiets 79 ir. Tel. 17441

* Te koop 2 vierpits gasstellen, ƒ75 per stuk Tel 023248025
* Te koop 8-hoekige witte
eettafel + salontafel Tel
15347.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onderhoudswerk. Tel. 023-364168,
bg.g 023-381378
Rechtstreekse import
uit
USA- topkwaliteit Naturest

waterbedden
Hydr gestabiliseerd
Geh
compl incl verw en ledikant,
geen ƒ4000, maar slechts
ƒ1750 15 j fabneksgarantie
Telefoon 020-227494,
na 18 uur 023-292693 of
02290-37151
* Rommelmarkt bij Geref
kerk, Julianaweg 15, opzaterdag 7 november a s ! Heeft u
nog goede spullen? Bel even
tel 13858/12001
Te huur aang in centrum
Zandvoort ruirre 2-kameretage, prijs incl ƒ750 Tel 16597,
vr 11-15 of 2030-22 uur
Te huur mooie lichte KAMER
m douche en toilet, kl kookgelegenheid, voor werkend
pers 25/35 jr, ƒ 400 incl Br o
nr 798-75474 bur v d blad

5 REGELS

* Wie heeft ons zwart-wit
hangoor konijn gevonden9
Tel 19509
WIJ WILLEN IN ZANDVOORT
WONEN, WIE IN HAARLEM?
Gevr mooie ruime koopflat
aan zee Aangeb mooi vrij
huis m tuin op z., 3 slpkam ,
v v eik. keuk , c v , plav vloer,
luxe badkam + zolder, ƒ 475
p m Bel 023-352495
WONINGRUIL Aangeb- gr
5-kam eengez hoekhuis m
cv., tuin zuid, schuur enz,
rust. str., Haarlem-Meerwijk
Gevr 3-kamerwoonruimte in
Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel
voor 11 uur. 023-330085

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekraedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandelmg
Gevraagd PUCH MAXI, klein
def geen bezw 023-251138.
* l k notehouten eettafel
80x110, uitgeschoven 210 cm
+ 4 stoelen met 4 losse kussentjes van mohair Pr ƒ 150
Tel 16461

Gratis
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

GRATIS

ICRO

50 et. p m.

T.k. Schneider stereo-inst m
Dual pick-up + boxen ƒ 600, 2
Jamo boxen ƒ 150. Tel. 13547
liefst 's avonds.

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
A

. •

T

Antiek

'rooms
5 EIKEN
showrt

GRENEN
MAHONIE
Tullijtlün 12-1BL
MECHELS
02520 - 2 09 93
HENRYII
ook zondag
LEIDSESTR. 122, Koop.ivond
L igt njn de doorgajndc wuy N208
J-

1-1 lUlV^lX

finCNI

Had u ondanks de slechte
zomer toch nog DUITS GELD
OVER (ook munten), wissel
die dan nu m bij
Wisselkantoor Henk Oonk,
Grote Krocht 20, Zandvoort
* Heerlijk zwemmen met kinderen van je eigen leeftijd,
gezellig en gezond, elke vrijdagavond 1800 uur, m de
Duinpan bij de Zeeschuimer.

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt.wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
T e
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s a 1 o n t a
T e
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*
3 8

J
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235.
* Het was heerlijk bij jullie in
Zuid-Frankrijk. Bedankt voor
de verwennerij pa en ma Heesemans. Kusjes Karin en Michael.
IN DE STRIJD TEGEN
UW HONGERGEVOEL
HELPEN WIJ U GRAAG!!

•*• T.k. in goede staat verkerende crossfiets ƒ75. Tel.
15907.
•*• T.k. m z'n geheel of aparte
onderdelen van het frame van
Tel. 14534.
Broodje Burger
F51 Yamaha. Zit geen motor * Geniet mee van het winteronder. Tegen elk aann. bod. programma van de Verg. Schoolstraat 4 - Tel. 18789
ZOMER ÉN WINTER
Tel. 16017.
VROUWEN VAN NU. Word lid Geopend- 11-1 uur 's nachts
of bel eens om informatie met Weekend. 11-3 uur 's nachts
Glenda Exclusief
tel. 14462.
Dinsdag gesloten
Gevr. kamertank voor olie * Klaverjassen,
Bruidskleding
klaverjaskachel. Tel. 13048.
sen. ledere donderdag vanaf
Cocktailkleding
* Gevr. nette hulp m de huis- 20.00 u. kunt u weer klaverjasgediplomeerd hondentrimster
Avondkleding
houding v. 1 a 2 halve dagen sen in Rest. Delicia, Kerkstr.
Friedhoffplein 10
16. Komt u ook? Inl.: 17397.
p.w. Tel. 17780.
v, Woustraat 42
2042 BN Zandvoort
vitrinekast,
* Gevraagd oud houten bu- * Lichteiken
Amsterdam
reau m. laden, moet degelijk handgemaakt, met veel houtTel. 02507-12773
Tel. 020-620731
snijwerk. Tel. 18652.
en qroot zijn. Tel. 16461.

\

* T.k stapelbed incl prima
matrassen, z.g.a n Tev 2 losie' matrassen, weinig gebruikt,'80x190 Tel 19653
* Toonkunstkoor Zandvoort
, T O Z ) in studie „Messiah".
uitvoering op 26 november in
de Herv. kerk U komt toch
ook''
* Voor ƒ 100 schaakt u een
leel jaar lang bij de Zandvoortse Schaakclub Kom ook
vanavond naar het Gemeenschapshuis

KERST-IN TEAM zoekt
een kok met enige ervaring,
die bereid is op eerste Kerstdag
een diner voor 50 personen te
verzorgen. Vergoeding nader
overeen te komen. Opgave aan
mw. de Leeuw, tel. 17436.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Autoverzekering te duur?
w.a.-premie v.a. Z9rper kwartaal.
Ook voordelige maandpremie mogelijk.
Voor informatie:
Oio! Göransson
: tel. 02507 - 18505
Ook voor uw autofinanciering.

DROGISTERIJ

VIDEO CASSETTE

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

ffiff muooiHwt m mis H DIMHBIWH

.H.S. E180 [3 UUR)
GEEN 14.35 MAAR

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

l

HONIG 4 GRANEN

PANNEKOEKMIX

PEPSI COLA LICHT

groot pak 400 gram

MUZIEKLESSEN
Electronisch orgel

en

J

ePSILK3H

TOM POES

blohfluit

*Mi«c«uM««viun*

>9r.

VARIANTJES

Tel. 18486

BAAL

Cursus
Kunstgeschiedenis
van klassleken tot
heden.
Nog enkele plaatsen voor
dinsdagochtend en
dinsdagavond.
Start 6 oktober.
Inl.: mevr. drs. L. Beugel.
Tel. 12184.

Te huur aangeboden
per 1-10-'87

gestoff. sousterrain

Huur ƒ850,- p.m. all-in in
borgsom 1 mnd. huur.

Inl.:
02507-18527 na 18.00 uur.

naar oer-Hollands recept
krat a 24 pijpjes
ook te
gebruiken als:
tekentafel,
• dienblad of
bijzettafel
maat:
52 x 32 cm

Gevr. kamer
kok

Tel. 17159
GEVRAAGD
HULP voor
de ochtenduren
2 x per week
Rest. Queenie
Tel. 13599

5

ÜNOX,

S

ctf/B
SMITHS
CRISPY CHIPS

PAL VOLLEDIGE
HONDENVOEBING

KUNSTSTOF
SERVEERTAFEL
GEEN 9.95

normaal, paprika of
' uiensmaak, baal 175 gram

BLIK 400 gram

in moderne
pasteltinten

If^
'Ifc

^Vi^1"" „,1- TJu',

CLICK

BLQKKENTON
50 Bunie
couleurs
solides

hulpje v.
huish.
werkzaamheden

hardhouten
bouwstenen in
fraaie kleuren

PAK 400 GRAM
GEEN

Daarnaast geeft AVO-Nederland financiële ondersteuning voor bepaalde aanpassingen, recreatie en opleidingen. Warit'AVO'Nederland helpt waar wettelijke
voorzieningen écht te kort
schieten. Voor: iedere
gehandicapte./*;
: Wilt u rneër: informatie
'over de mogelijkheden die
AVO-Nederland:u kan bieden, neëin dan kbntakt op
met onderstaand adres.

AVONEDERLAND
beschermvrouwe HM de Koningir

Postbus 850
3800 AW Amersfoort
Tel. 033-63 52 14
Giro 625000

Vraag inlichtingen

ROOMBOTER

~

KILOBAAI

PAK 12 STUKS

GEEN

GEEN

MAAR

MAAR

A-T5

GEEN 9.95 MAAR

MAAR

okEwaese
VOLKOR&i

l

SLAGERS

**MES
AVO-Neiterjanci bemiddelt
bij én zöëlcf.^ërk voor mensenflrriétfëëfï- Handicap^ Al • 60
jaar. Jaarlijks kunnen vele
gehandicapten, zich via AVONederland maatschappelijk
ontplooien.' Bij een bedrijl of
als startende ondernemer.

M«x

,

IS EEN
ME1ÉTÈVEEL

1
1
1

PACKFISH
PATENT
MINIGEEN 14.95 KABELJAUWEILET TARWEBLOEM
STROOPWAFELS
dus gefileerd

HOEi'VRy"
GEHANDICAPTE

11?

OP mm vazofK

ÜNOX ERWTEN of
BRUINE BONENSOEP
LITERBLIK
2.29 iil
die hoort erbij
UNOX
KINGSIZE,
ROOKWORST

GEIN
MAAR

MET SPOED
gevr. zelfst. ervaren

3 ocht. p.w.
TEL. 02507-14581

GEEN

zwart met R.V.S. sierrand
formaat 23 cm Ó'

DOHMEISCH
PIISENER

van pizzeria
Spaghettihuis
Kerkplein 2

grote fles 570 gram

KROKANTÏ MUESLI
groot pak 340 gram

15.95

w^

HEINZ
TOMATEN KETCHUP

CRUESll

m. vrije opgang en tuin,
koelkast
en kooktoestel enz.

voor

*t

800 gr.

LEVERWORST
RINGMODEL

VOOR

«*a
'Si^u^ïvüjA

POH02JB9T

^*^'SS
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eente draagt grond over aan Vroom en Dreesman

Casino verhuist
speelapparatuur
binnen één nacht

bungalowpark komt
a flinke stap dichterbij
VOORT - De Zandgemeenteraad heeft
ivond
eenstemmig
ring verleend aan het
lingsplan RecreatieVan Lennepweg-Vonten behoeve van het
dopark. Dit ondanks
jezwaarschriften. Boheeft de directie van
n Dreesman zijn goedverleend aan de aann de grond en is het
in overeenstemming
i met Mabon B.V.
r kon gisteren de
;ht in economisch eiplaatsvinden.

De realisatie van het bungalowpark
is hierdoor twee flinke stappen dichterbij gekomen. Vroom en Dreesman
heeft door de goedkeuring van het bestemmingsplan van de gemeente
groen licht gekregen om te gaan bouwen en bindt zich door de aankoop
min of meer aan de realisatie van een
project. De bouw van het geplande
park is echter nog steeds niet zeker,
aangezien tussen V & D en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds nog
geen overeenstemming bestaat over de
financiering. Uit de aankoop van de
grond,'die gistermiddag door V & D is
verricht, kan echter afgeleid worden,
dat men binnen dit bedrijf goede verwachtingen heeft ten aanzien van de
onderhandelingen met het ABP.
Met de grond zijn gisteren ook de
Vijverhut en de 'kabelloods' opgeleverd. V & D houdt echter een slag om

chter beslist over
Iden Ten casino

Tegen het bestemmingsplan waren
bezwaren binnengekomen zoals van
Mr. S.M. Gaasbeek-Wielinga, namens
een bewoonster van Zandvoort, Mr.
A.T.B, de Vries, namens kampeervereniging De Zeereep, Stichting Duinbehoud en Stichting De Papieren Tijger.
Het College van Burgemeester en
Wethouders stelde echter voor, de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Uiteindelijk stemde de raad hierZANDVOORT • De op camping De Zeereep achtergebleven kantine hoeft niet meer gesloopt
mee in. Het CDA legde het bestem- te worden. Het houten gebouwtje, dat evenals de caravans van dit terrein moest verdwijnen,
mingsplan geen strobreed meer in de
weg, in navolging van het 'op demo- ging zondagmiddag al In rook op, nog voor er een slopershamer aan te pas kon komen.
cratische wijze genomen besluit' or-jf
het terrein te verkopen, aldus raadsl f J | De Zandvoortse brandweer rukte uit met alle voorhanVoor he\. bluswerk werd onder andere gebruik gemaakt
Paap.
* 'uen zijnde materieel om de enorme vlammenzee te be- van water uit het buitenbad onder de sprlngtoren van De
VERVOLG OP PAGINA 7
strljclen. Men was er snel bij, maar bijna eerder nog was Duinpan, waarin 'gelukkig nog net voldoende water

Vlammenzee verwoest kantine Zeereep

een
lamsvacht
jas?
see Morris
before
you buy
Haarlem:
Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Ams'ovlam
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel. (020) 223596

uterrain van Hotel Keur was de verbouwing deze week nog in volle
Foto: Bram Stijnen

/OORT - Dokama
voornemens eerdaags
Keur het 'Sand's Caopenen, waar gasten
deelnemen aan het
?en spel. Maar of het
iat volgens directeur
eds tonnen in de verheeft gestoken, hierigen, i's nog maar de
en vergunning is ge:n de Zandvoortse poeker optreden, indien
o toch geopend wordt.
wordt de zaak beLn een kort geding.

aldus de verbijsterde directeur. Volgens eigen zeggen wordt zijn mening
bevestigd door diverse advocaten. Volgens korpschef Menkhorst is in de
badplaats echter een speciale vergunning nodig voor een dergelijke 'algemene vermakelijkheid'. Een eis die op
lokaal, Zandvoorts niveau, wordt gesteld.
Dokama legt zich echter niet neer
bij de weigering van de gemeente en
heeft een kort geding aangespannen,
dat maandag 5 oktober voorkomt.
Maar omdat men ervan overtuigd
was, in zijn recht te staan, was men
voornemens de uitspraak niet af te
wachten, en gewoon open te gaan.
Maar het oorspronkelijke geplande
tijdstip, vrijdag 25 september 's avonds
om acht uur, werd niet gehaald, omdat de verbouwing van het souterrain
nog niet voltooid was. Dit kon ook
Menkhorst, die polshoogte kwam nemen, constateren.

uitsland afkomstige Wertz
ertuigd dat hij geen andere
nodig heeft dan een horeing. Ook omdat het Gplsn gok- maar een behendigs. "Een horeca-vergunning
Als nieuwe datum werd komende
sr. dit gebouw. Wij hebben vrijdagavond genoemd, maar of de
n casino's in Arnhem en opening dan zal plaatsvinden is nog de
aar is dat ook voldoende", vraag. Dokama was nog niet tevreden
met het interieur, zodat dit momenteel
nog wordt aangepast. Bovendien overADVERTENTIE
weegt men de uitspraak van de rechter af te wachten. Wel is Wertz ervan
overtuigd, binnenkort zijn deuren
voor de klanten te kunnen openen.
"Het wordt een nette zaak en voor ongerechtigheden hoeft men absoluut
niet bang te zijn. Daar mag men gerust op komen controleren".

Waterstanden

én... Goedkoop l
C VAN DEN BROEK
VANDERHEYDEN
(SON en DIGROS

Datum
1 okt
2 okt
3 okt
4 okt
5 okt
6 okt
7 okt
Bokt
9 okt

HW
08.49
10.35
12.06
00.35
01.33
02.18
02.59
03.39
04.19

LW
03.46
05.06
07.29
09.08
10.59
12.08
12.58
13.39

Maanstanden: woensdag 7
VM 05.12 uur
Springtij: 9 okt. 16.35 uur
NAP + 167 CM.

13.11
14.00
14.42
15.21
15.59
16.37

LW
16.40
17.59
19.31
20.50
21.46
22.30
23.12
23.58
12.59

ZANDVOORT - In de nacht
van maandag op dinsdag heeft
er binnen het Casino aan het'
Badhuisplein een gigantische
verhuizing
plaatsgevonden.
De gehele inhoud van de speelzaal werd in recordtempo verhuisd van het souterrain naar
een hoger gelegen zaal in het
noordelijke deel van het gebouw.

de arm. Het bedrijf betaalt voorlopig
de helft van de aankoopsom, ƒ2,5 miljoen, waarmee de uitplaatsingen bekostigd kunnen worden. Bij de aanvang van de bouwwerkzaamheden of
bij de 'juridische eigendomsoverdracht', uiterlijk voor l juli 1988, wordt
de andere helft betaald. De koper behoudt tot dat moment echter het recht
de grond terug te verkopen, indien een
rendabele exploitatie onvoldoende gewaarborgd blijkt of indien er geen belegger met redelijke voorwaarden te
vinden is. In dat geval betaalt de gemeente het bedrag terug, verminderd
met ƒ120.000,-.

ADVERTENTIE

burgemeester Machlelsen ter plekke (getuige de foto) om
een oogje in 't zeil te houden. De verrichtingen van de
brandweerlieden werden bovendien gadegeslagen door
een menigte dagjesmensen, die zich langs de Burgemeester Van Alphenstraat stond te verdringen.

stond' aldus een woordvoerder van de brandweer. Het
korps kon echter niet voorkomen dat de kantine van
beheerder Wlm Buchel geheel verloren ging. De schade
loopt naar schatting In de tienduizenden guldens. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand Is aangestoken.
Foto: Bram Stijnen

De verhuizing is onderdeel van het
leegruimen van het zuidelijke deel, dat
op de nominatie staat om het eerst
gesloopt te worden. Zodra hier de
nieuwbouw gereed fs, volgt het noordelijke deel. Kort nadat het laatste
balletje gerold had, werd de apparatuur opgenomen om wederom een
plaatsje te krijgen in de voormalige
Greenery-zaal, ook wel eens Breda-zaal genoemd in verband met de tijdelijke - stalling van speelautomaten voor het casino "in Breda. De nog
aanwezige spelers werden ter gelegenheid van de verhuizing op een klein
feestje getracteerd.
In de nieuwe zaal moesten de speeltafels weer uiterst nauwkeurig afgesteld worden. Geen probleem voor de
medewerkers, die dit karwei in enkele
uren klaarden, zodat er de volgende
middag alweer gespeeld kon worden.
Wanneer de sloop daadwerkelijk
aanvangt, hangt af van het tijdstip
waarop het laatste woord in het geschil met de exploitant van nachtclub
Cecils, dat in het zelfde gebouw is gevestigd, is gesproken. Naar verwachting binnen enkele weken.

Strijd om het Roggeveld zet zich voort
ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een AROB-bezwaarschrift ingediend waarin er bij het College van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort op wordt aangedrongen, het Roggeveld zo
spoedig mogelijk te ontruimen
en in de oude staat terug te
brengen. Gelijktijdig hebben

zij een verzoek gericht aan de
Afdeling Rechtspraak van de
Raad van State. Dit in navolging van een motie die 14 september in de vergadering van
Provinciale Staten werd aangenomen.

te gebieden verdere werkzaamheden
en het recreatief gebruik te voorkomen, te gebieden het Roggeveld zo
spoedig mogelijk te ontruimen en in de
oude toestand te laten herstellen'. GS
zijn tot deze stap overgegaan, toen
duidelijk werd dat Zandvoort een ontruiming weigerde. De gemeente verleent sinds eind augustus tijdelijk vrijIn dit verzoek wordt er bij de vc irziv stelling van het bestaande bestemter van de afdeling op aangedrongen, mingsplan, om camping De Zeereep,
'maatregelen te treffen door burge- die het veld moest ruimen voor het
meester en wethouders van Zandvoort Vendoradopark, op dit terrein onder te
kunnen brengen. Een en ander in afwachting van een definitieve oplossing.

De Raad van State schorste op 2
september het besluit van B & W,
waarna GS van de gemeente eisten
dat het Roggeveld binnen dertig dagen ontruimd zou worden. Zij wijzen
er nu op, dat het overbrengen van caravans pas op 5 september aan het
eind van de middag werd gestaakt en
daarna nog andere materialen zijn
overgebracht.
VERVOLG OP PAGINA 9
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Restaurant

Pas aangestelde medewerksters staan open voor nieuwe ideeën

Alle Zandvoorters welkom
in wijkcentrum 't Stekkie

GS merken het aan als een 'essentieel gebrek in de besluitvorming van
de gemeente, dat er geen rekening is
gehouden met de aanzienlijke natuurlijke waarde van het Roggeveld, waardoor zelfs de tijdelijke aanwezigheid
van een caravanterrein uitgesloten
dient te zijn'. Ook vrezen zij voor het
omringende duingebied.

ZANDVOORT - Sinds deze maand heeft wijkcentrum 't
Stekkie, grenzend aan de Van Pageehal te Zandvoort-Noord,
twee beroepskrachten aan het hoofd staan. Met de komst van
cultureel werkster Mia van Westrop en 'tienerwerkster' Franceska Rath, beide zesentwintig jaar en erg enthousiast, lijkt 't
Stekkie een actieve toekomst tegemoet te gaan. De hulp van
vrijwilligers blijft echter onontbeerlijk.
Al jaren stond een professionele leiding op het verlanglijstje van het bestuur van 't Stekkie, maar de benodigde gemeentefinanciën kwamen alsmaar niet op tafel. Dit jaar was het
gemeentebestuur voldoende overtuigd
van de noodzaak ervan, omdat de
voortzetting van de activiteiten, tot

Oplage: 4.400

werk' op zich nemen, vooral gericht op
volwassenen uit Zandvoort-Noord,
hoewel ook de overige Zandvoorters
welkom zijn om van het aangeboden
pakket activiteiten gebruik te maken.
"Allereerst zullen wij buurtgericht
werken", aldus Mia, "maar in principe
zijn bewoners uit heel Zandvoort weikom". Mia heeft de hogere beroepsopnu toe gedragen door vrijwilligers, in leiding Kultureel Werk gevolgd aan
het gedrang kwam. Het gevolg was dat de sociale academie Amstelhorn te
voor de maanden september tot en met Amsterdam, en heeft sindsdien op didecember van dit jaar een bedrag van verse plaatsen ervaring opgedaan. Zo
ƒ20.000,- werd gereserveerd. De ge- deed zij als zwangerschapsvervanging
meentesubsidie zal daarna worden ge- enige maanden kinder- en meidenwerk in een buurthuis in haar wooncontinueerd.
Mia van Westrop gaat het 'cultureel plaats Zaandam, en verving zij drie
maanden een met ziekteverlof zijnde
volwassenenwerkster.
Daarnaast
werkte zij drie jaar in een 'blijf van
m'n lijf' vluchthuis in de IJmond. In 't
Stekkie zal zij van maandag tot en met
woensdag aanwezig zijn.
Franceska Rath is afkomstig uit
Amsterdam, volgde haar studie 'Inrichtingswerk' aan de Kopse Hof te
Nijmegen, maar stapte later over naar
kultureel werk. Zij werkte onder andere als groepsleidster in de kinderpsychiatrie in Amstelveen en liep een jaar
stage in een bodaertcentrum, waar
kinderen uit probleemgezinnen tussen de middag en na school worden
opgevangen. Behalve de opvang van
kinderen houdt een dergelijk centrum
zich ook bezig met begeleiding van de
ouders. Verder heeft zij ervaring opgedaan in buurthuizen, vooral in Amsterdam-oost, waar vooral ook de problematiek rond kinderen met een buitenlandse achtergrond haar aandacht
trok.
Kultureel werk is een ruim begrip
en de plannen voor dit onderdeel zijn
dan ook nog ruim opgesteld. "Bij de
meeste mensen leeft het idee, dat kultureel werk vooral is gericht op ontspanning en dat het buurtcentrum
vooral een ontmoetingsfunctie heeft",
aldus Mia van Westrop. "Maar hoewel
dit een belangrijk onderdeel Is, denk ik
toch aan meerdere functies, zoals bijvoorbeeld educatie. Dat kan inhouden
talencursussen, maar ook 'tweede-kans' onderwijs, waar ouders hun
schoolkennis kunnen ophalen".

"Daarnaast moet 't Stekkie natuurlijk wel die buurthuisfunctie vervullen. De omwonenden zijn dan ook weikom om mee te denken over hun omgeving, wat eraan ontbreekt en wat er
eventueel zou moeten veranderen". Al
is Mia natuurlijk beperkt in haar mogelrjkheden, samen met de bewoners
wil zij zeker proberen gewenste veranderingen te bewerkstelligen. Een en
ander wil echter niet zeggen dat men
altijd 'ideeën' moet hebben om binnen
• Franceska Rath (I.) en Mia van Westrop zijn de twee enthousiaste, pas te kunnen iopen.
aangestelde beroepskrachten van 't Stekkie.
Foto: Bertott Vervolg op pagina 3.

DELICIA
20 jaar in Zandvoort

Zie onze feestelijke adv.
in dit blad.

Kerkstraat 16, Zandvoort

ADVERTENTIE

De nieuwste dames en heren
lammy's zijn binnen, zwart en
v.a.
I1F l FFDOIIflD
HL LLCnOnUr
Haarlem, tel. 023-270850;

998,-

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
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Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij U kennis dat onverwacht van ons is heengegaan mijn geliefde man,
onze zorgzame vader en opa
Sjouke Klaas Zonneveld
op de leeftijd van 85 jaar.
B. P. Zonneveld-Torenbeek
Sytze en Anneke
Paul
Inge
Bertus en Adri
Engelbertus
Berlinda
2042 PL Zandvoort, 27 september 1987
Kost verlorenstraat 112
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51

DAG en NACHT bereikbaar

Dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen, maar erg verdrietig omdat wij hem die zoveel voor ons betekende moeten missen, delen
wij u mede dat rustig is ingeslapen mijn lieve
man, onze vader en opa
Teunis Paap
echtgenoot van C. Paap-van der Mije
op de leeftijd van 67 jaar.
C. Paap-van der Mije
Corrie en Jaap
Cees en Hilde
Arie en Tineke
Monique en Harry
en kleinkinderen.
2041 NC Zandvoort, 25 september 1987
A. J. van der Moolenstraat 13
De teraardebestelling heeft woensdag 30 september plaatsgevonden op de Alg. begraafplaats
te Zandvoort.

*
*

Lieve Anton H
(Chris)

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

|
*

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
t inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:
| Bedankt voor het beschermen |
*
van je 3 meiden
*
*
in Joegoslavië.
*

P. J. d'HONT

*

Marga, Irene, Yolande

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze ach ertentie 11 000 mensen in Zand
voort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 25,, (prijs e\cl 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, tele
foon 0297728411

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

j

UITVAARTVERZORGER

Secretaris Bosmanstraat 40'
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Wintentijd-gezelligheid!
Elke zaterdag 20.00-03.00 uur
Kom niet te laat, tot half tien
koffie van de zaak.
Zondag beginnen wij weer
vroeg tot half vijf koffie
genoeg.
15.00-23.00 uur
(matinee diner-dansant)
corr. kleding vanaf 25 jaar.

De Manege Zandvoort
tel. 02507-16023

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

(C. Koper)
02507-18225

Had ik daar maar eerder aan
gedacht
AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING
Kostverlorenstraat 70 Tel. 12071

voor elk dier
een „lekkere"

M.i.v. de WINTERTIJD

DAG EN NACHT VERZORGING

UITVAARTCENTRUM'
Onderling Hulpbetoon

ZATERDAG 3 oktobei

van Aquarium tot Zangvogel

geopend van 10.00-18.00 uur
Zaterdag
9.00-17.00 uur
Dinsdag gehele dag gestoten

Te koop
aangeboden

VERRASSING

ZANDVOORT

strandpaviljoen
in 't centrum
tel. 17170 of
16500

DIBEVO-LID Dierengezondheidsconsulent

Diaconiehuisstraat 36
Tel. 19345

Fa. Gansner & Co.

Het VARIO-TURBO
verbrandingssysteerr

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

Toyokuni-petroleumkachels zijn goedkoop
en mstallatiekosten komen er helemaal nie
Een Toyokuni geeft dubbele warmte! Di
warmte zorgt voor een snelle circulatie var
de lucht. De unieke infrarode gloed geeft te<
zellige stralingswarmte.
Er is geen schoorsteen, dus gaat er nerge
warmte verloren. U weet ook dat de prijs vj
relatief laag ligt. Door het ongeevenaa
TURBO verbrandingssysteem wordt dii
brandstof dan nog praktisch 100 procent
De verbranding is heel zuiver. Geen zorg
geurhinder of afval. U kunt onbekommerd
genieten van de slimste warmte die er b«

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

U

If F

4 modellen
v.a. 290.-

BRUNCHEN

gebruik ± 25 c p.u.

Elke zondag van 11.00 tot 15.00 uur

37.50 p.p.

*

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT

Keuze uit:
koffie/thee/jus d'orange
luxe broodjes
pa té, salami, ham
div. soorten kaas
soep
warme gerechten
div. salades
desserts

Hondenkapsalon „

*******************************************
In de maand oktober serveren wij surfcocktail

Molenaar

gediplomeerd trimster
De juiste vachtverzorgmg van uw
rashond en bastaard.
Behandeling volgens afspraak.
Tel.02507-1 3077
Lorentzstraat 158 -Zandvoort

Uitsluitend op reservering
Kinderen tot 12 jaar halve prijs

HALTESTRAAT 25
Zandvoort tel. 13722

nodigt alle ondernemers en
geïnteresseerden uit voor een

voorlichtingsavond
op woensdag 7 oktober in het
Palace Hotel ZANDVOORT
aanvang 20.00 uur.

De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge
artikel 22 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij besluit van 8 september 1987 op grond van
artikel 21 van deze wet hebben verklaard dat voor
het perceel: De Savornm Lohmanstraat 4 een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening,
waarop met rode omlijning het voormelde perceel is
aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretane, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordenmg, ter inzage (geopend maandag t/m vrijdag
van 8.30 - 1 2 3 0 uur).
Zandvoort 1 oktober 1987.

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!

OOK IN UW ZWEMBAD

YOGA

ƒ 4,- p. keer

Donderdags van 09.00-10.00 uur

Dit jonge dier zal niet veel van Dierendag me
Hij moet zo vlug mogelijk dik wordea
Voor mooi blank vlees...
De Dierenbescherming ageert hiertegea

N F

Steun daarom ons werk!
Stel 'n daad pp Dierendag!

LIVE

DIERENBESCHERMING

ZONDAG 4 OKTOBER
v.a. 16.00 uur

FRANCINE BLOK QUINTET
ZONDAG 11 OKTOBER
v.a. 16.00 uur

THE MILL BASE BAND

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

ZATERDAG 17 OKTOBER
v.a. ± 20.00 uur

THE WALKMAN
(buiten podium)

WEEKENDAANBIEDING
vrijdag en zaterdag

EN DE LAATSTE 10 MIN.
NOG EVEN ZWEMMEN

5 oliebollen 1.-

Zwembad „De Duinpan"

„Gebakkraam Raadhuisplein'

ROSAKI Griekse druiven

Ja, ik teken voor 'n betere dierenwet.
Met mijn handtekening steun ik het wetsvoorstel van de Dierenbescherming voor een
betere en rechtvaardiger wetgeving voor dieren (zonder enige financiële consequenties).

maandag - dinsdag

héél kilo hutspot

H. W. COSTER

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531

BV

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Wees wijs
haal bij

Autorijschool v. Enge/e
uw Rijbewijs

Omdat het zo lekker is!
honingzoete

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

IN DE KR/
ZETTE
DAN KOMT ZE V

Wordt't voo:
dit kalfje
óók Dierenda

Hou het origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

HALTESTRAAT 25
Zandvoort tel. 13722

Wij zijn
weer open
op het plein
A.s. zaterdag

JUFFROUW JANNIE
MIJN SECRETARESSE KRIJGT
EEN BABY
V WEET U TIJDELIJK EEN ANDER j

rf

EU

Voorbereidingsbesluit

Spaarne 48 Haarlem
Tel. 023-321534

't staat in de krant
iedere week weer

Stichting Pro World Cup
Zandvoort

ZEGWAARD
WATERSPORT

Of

Eerste 10 lessen
Vervolglessen

ƒ37,50 p
ƒ 42,50 p

0,98

Nu ook Motorrijles met
portofoon-instruktie
privé theorieles is ook mogel

Handtekening:

tel. 02507-19453

Ik wil nog wel méér doen:
O
O

door lid te worden van de Dierenbescherming voor ƒ 28,- per jaar. Ik ontvang hiervoor 6x per jaar
het blad Dier,
door de campagne financieel te steunen. Ik maak vandaag nog ƒ
over op girorekening
nr. 25685 t.n.v. de Dierenbescherming, Den Haag o.v.v. „Campagne Wetgeving".

groente en fruit
Grote Krocht 25,

Naam:
Straat:
Postcode:

Plaats:.

ALLE HANDTEKENINGEN HELPEN OM DIEREN EEN BETER LEVEN TE GEVENI
Inleveren op 3 oktober bij onze stand op het Raadhuisplein

Meteen Micro komt u onderde mei

;DIA 30

DONDERDAG 1 OKTOBER 1987

Ivoortse mode show in Dolfirama

't Stekkie zoekt vrijwilligers

eur en elegance
komend seizoen

Vervolg van pagina l
Men kan ook langskomen om kennis
te maken met de nieuwe medewerksters of om eens gedachten uit te wisselen. Het buurthuis heeft een 'inloopfunctie' wat inhoudt, dat iedereen die
vragen of problemen heeft, hiermee
terecht kan. Vragen op wat voor gebied dan ook, maatschappelijk of gewoon practisch, zoals het invullen van
_een belastingformulier. Voor zover
"mogelijk zal geprobeerd worden op
elke vraag een antwoord te geven en
een oplossing te vinden voor de problemen. Zo nodig door middel van doorverwijzing naar of in samenwerking
met diverse hulpverlenende instanties. Met deze instanties zal nog overlegd worden in welke vorm en welke
mate men op hen een beroep kan doen.

VOORT - Het was Tien kinderen tussen twee en tien
stalen de show. Zij toonden kinigavond 23 september jaar
dermode. Verlegenheid tegenover het
e keer dat mannequins driehonderdkoppige publiek maakte
egelden in het kalme al snel plaats voor nieuwsgierigheid en
an het Dolfirama. De een enkele mannequin-in-de-dop durfde zelfs te zwaaien. „Oh" deed het pun presenteerden daar bliek
een peuter van het betonnen
; voor het komende sei- trapjetoen
viel dat die avond zoveel keren
aouk Mode, kindermo- „genomen" moest worden. Geen nood,
L e Ribelli. Kapsalon het kindje huilde niet en de kleding
kon ertegen. Draagbare kleding, ruim,
^ Ben, bijouterie Ni-stevig
in vrolijke kleuren werd geiza Leerstudio, drogis- toond. en
Opvallend veel zorg is besteed
3aper en Jupiter Sport- aan details en afwerking.
rganiseerden de show.
Tricot truien hebben zakken met
ers legden de tien vol- noppen
boorden met strepen. Veel
en even zoveel kinder- jacks zijnentweezijdig
draagbaar. Op onn af rondom het dei- verwachte plaatsen duiken teksten,
)lauwe water van het stripfiguren en dieren op. Voor schoolkinderen zijn er spijkerrokjes en broenbassin. Dolfirama-ei- ken
in „black-jeans", zwarte spijkerJohn Slotemaker was stof die
gewassen is en prachtig combiig dat „het geloop af en neert met wit en lila. Lila, paars en
kinderhandje boven groen: deze tinten springen er dit nauit maar „alles mag": het al bekensin" zijn dolfijnen te jaar
de rood en felblauw blijven.
L zijn.
Op onverwachte plekken toegepaste

'prints, plaatjes en beeldmerken zien
we ook op sportkleding. Skipakken
zijn voorzien van veel zakken. Soms
van afritsbare mouwen en hebben vaak
een asymmetrishe sluiting. De lijn
voor de skibroeken is zowel voor dames als voor heren elegant: een strakJe korte broekje hoef ik niet" ke broekband met daaronder bandadere dame uit het publiek plooien, een naad middenvoor in de
oyality Dance Formation de broekspijpen.
>nde met een atletisch numdansen. De vrouwelijke helft
t Gouda afkomstige duo dat
is, Europees en WereldkamDe show bewees woensdagavond
.codansen is, combineerde overtuigend dat geen man saai gekleed
i, flic-flac-, koprol en spagaat hoeft te gaan. Er zijn stoere en klassiernwereld met geraffineerde ke truien voor overdag en voor het uitoofdbewegingen uit het dis- gangsleven is er een keur aan mogelijken. Haar rode pakje was niet heden. De man die zich niet thuisvoelt
il zou het in het sportmode- in een glanssatijnen colbert, kan zich
/an de show niet misstaan hullen in een stoerder leren blouson.
Eronder een bandplooibroek, desgeligheid speelde de organisaen. Een slecht verstaanbare
itallatie en tijdnood vergden
et publiek. Maar de kwaliteit
etoonde kleding, make-up,
i bijou's was hoog.

Stoer

PLANNEN ZIJN NIET TE
EGREPEN. In antwoord op
•ve brief van onze Vecht-vlielen in Zeist, kunnen wij het
Ie berichten.

Met beide benen begin 1986 weer teruggekomen, hebben wij onze claim op
een andere leest geschoeid. Wij promo
ten thans internationaal de aller-eerste 'World Wide Kite Games' in het
Olympische jaar 1992 voor Nederland,
met als hoofdstandplaats 'Zandvoort'.
Dus met een eigen naam en vignet,
vooral het vecht-vliegeren zal een der
hoofdsporten worden.

ad waren onze oorspronkeien in 1985 te hoog gegrepen,
ellen dat wij in Zandvoort de
3 vlieger-olympiade (Kite
in het jaar 1992 konden orgalaast de eventueel door Amiegeerde Olympische Spelen,
gunstige eerste reacties van
enden uit vele landen, voorgebied van de vecht-vlïeger^ingen wij echter ook een tik
gers van het o zo machtige
Tew York, dat ons ontzegde
vel het Olympische teken als
shten verbinden aan ons ko'ger-spektakel.

Wij hebben inmiddels al een in-principe akkoord wat eventuele deelname betreft, met de republiek Indonesia en zijn met andere landen in
onderhandeling, onder andere Engeland, Frankrijk, U.S.A., Maleisiiïi,
Singapore, Thailand, China en op andere sporten met Japan. Wij hebben
nog vijfjaar de tijd. Als wij geen herrie
maken in eigen land en niet oppassen,
dan lukt het ons in 1992 (Olympisch
jaar)! Wij hebben geen plannen om
naar Seoel noch om naar Barcelona te
gaan. Zandvoort '92 is ons doel.
Hoogachtend, Edo van Tetterode, initiatiefnemer.

/ENBUS

vliegeren (2)

Ook tienerwerkster Franceska Rath
is vol goede ideeën en staat klaar om
'er hard tegenaan te gaan'. Van
woensdag tot en met vrijdag is zij in 't
Stekkie aanwezig. Er is echter een
'maar'.

De kinderen stalen de show tijdens de presentatie in het Dolfirama.
Foto Berlott

wenst in soepel zwart leer, en een rode,
De demonstratie van kapsalon
witte of zwarte coltrui.
Edith? Ben speelde zich vér van het
publiek af. Gelukkig was er in de pauze
Rijpere vrouwen kunnen opgelucht gelegenheid de kapsels van dichtbij te
ademhalen: in Zandvoort zijn komend bewonderen.
seizoen nog volop rokken tot halverweNa de pauze leken de mannequins
ge of over de kuit te koop. Rechte rok- écht
plezier m hun loopjes en standjes
jes tot op de knie en korte jasjes kun- te
krijgen. Jammer dat vaak de prijsnen naast ensembles met brede schou- kaartjes
de kleding hingen. Het
ders, jasje tot over de heup en iets lan- deel vanbuiten
het publiek dat presentator
gere rechte of plissé-rokken gedragen Michiel
Grinsven niet verstond,
worden. Kostbare en elegante materia; heeft hoevan
len zoals leer en zuiver wol gaan samr" nen geven.dan ook de ogen de kost kunmet uitgekiende details en het resu,
MARGREET KWAKERNAAK
taat is steeds verzorgde elegance.

Vrienden van Scouting
verstevigen het contact
ZANDVOORT - Naar aanleiding van de grote 'Jamborette' die in augustus van dit
jaar in" Spaarnwoude werd gehouden, is onder (oud-)padvinders het idee ontstaan de contacten weer eens aan te halen
en eventueel 'kringen' op te
bouwen. Zo ook een Kring
Zandvoort-Bentveld.
De jamborette van dit jaar riep bij
vele oud-padvinders herinneringen op
aan de tijd dat zij zelf, vijftig jaar geleden, de jamboree in het Teylingerbos
te Vogelenzang meemaakten. De manifestatie in 1987 gaf een klein beeld

•EKENDDIENSTEN
NIEUW uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
SENPRAKTIJK G.J.J. Mol Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
iardekoperi
11.00-12.00
uur
en
lienstdoende
arts:
tel woensdag
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge11.
weg.
Inlichtingen omtrent de
ensten worden verstrekt BRANDWEER: tel. 12000.
foonnummers van de hulsderson, tel. 12058, Drenth, CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA) KENNEMERtel. 12181 en Zwerver, tel. LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
SENPRAKTIJK
el. 19507.
3 Blüme

' TAXI: tel. 12600.
'S: Hiervoor de eigen tandK: Zeestraat
l, tel. 13073

Apotheek,

'LEGING: Voor informadienstdoende wijkverpleeg23-313233.
UNDIGE: Mevrouw Tine
Kochstraat 6A, Zand02507-14437, bgg: 023-313233.
RTS:
Mevrouw Dekker,
straat 17 te Zandvoort, tel.
Tel. 13043, Alarmnummer

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na
telefonische
afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
Inwoners van 55 jaar en ouder kunnen
gebruik maken van de belbus. Hiervoor 24 uur van tevoren bellen:
Huls In de Duinen: tel. 13141,
van 11.00-15.00 uur: voor vervoer naar
sociaal cultureel werk (zwemmen, eettafel, kaarten, etc.)

nidvoorts
leuwsblad
nieuwsblad voor Zandvoort,
n Aerdenhout Verschiet op
^Uitgave Weekmedia BV
5 C Hollander Hoofdredacteur.
laring
asthuisplein
. tel 02507 •
adres
2040 AA
opend
3-16 u,
1
3 en 14-16
39 9-11 u.
'0-12 en 13-17 u, vrijdag 9-12 u
'everkoop: Dorpsstraat 8,
el 02977-28411 Postadres
. '430 AG Aalsmeer
er B Lodewegen
'tentiestel 020-562 6271. Telex
^ 10730 PCADV
^asthuisplein 12, Zandvoort, tel
B
O Postadres postbus 26,2040
ort
'shoek Redactiechef DickPiel
"«prijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, ƒ
3
" laar, 739,95 per,aar Voor
es getoen andere tarieven Losse
'riten: vrijdag 9-12 u tel 025071

Nieuwsblad is opgericht in

van 15.00-17.00 uur: belbusfunctte (familiebezoek, boodschappen doen, etc.)
STORINGSDIENST
tel. 17641.

GASBEDRIJF:

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
ervoor de vrager geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL:
L. Davidsstraat.
woensdag van
17.30-18.30 uur.

Gemeenschapshuis
Eerste en derde
de maand van

Vrouwen Van Nu
De vereniging Vrouwen Van Nu organiseert voor komende zaterdag 3
oktober een wandeling door het park
van Huis te Manpad, Herenweg 11 te
Heemstede. Dit is het voormalige
landgoed van de familie Van Lennep.
De tuin is een juweeltje van achtiende
eeuwse aanleg met onder andere de
beroemde Slangenmuur.

Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar is er
disco, op zaterdagavond van 19.00 tol
21.00 uur, ook eenmaal in de veertien
dagen. Deze wordt momenteel al erg
druk bezocht en zal dus zeker worden
voortgezet.

Programma

week zijn voltooid.

ren Duysterghast, sinds Jan-Roland
zijn penceelstreken over de gevel heeft
getrokken en vader Edo hier nog het
een en ander aan toevoegde.
Beslist het nemen van een kijkje
waard, deze bonte versiering, waarvan
men zelf maar moet beoordelen in hoeverre het inderdaad een 'Proïiel van
Zandvoort' is, zoals de titel aangeeft.
Zo ook is de expositie van Jan-Roland,
die een opleiding genoot onder andere
aan de Amsterdamse Rietveld Academie en de Haagse Academie, in sociëteit Duysterghast zelf een bezoekje
waard. De schilderijen-tentoonstelling, die aanvankelijk tot eind september zou duren, is verlengd tot en met
maandag 5 oktober. Komend weekend,
3 en 4 oktober, is Duysterghast vrij
toegankelijk voor ieder die langs wil
komen om het werk in ogenschouw te
nemen.

woud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmedeBijna als vanzelfsprekend heeft de
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- muurschildering 'Zandvoortse' trektingen: R. van Rongen, Van Raep- jes, maar de familie Van Tetterode zou
horststraat 36 te Haarlem, tel. de familie Van Tetterode niet zijn, als
het kunstwerk niet met de nodige hu023-244553.
mor doorspekt zou zijn. Een combinaGEREFORMEERDE KERK,
tie van het mogelijke, het onmogelijke
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. v&n Leeuen een wel zeer bijzondere fantasie siewen, gemeensch. Ger./Herv. dienst in
BURGERLIJKE STAND
Geref. Kerk
Kindernevendienst en crèche
Ondertrouwd:
Kaldewaaij, Herman Jan Willem en
NEDERLANDSE PROTESTANTEN- Roodenburg, Nicolette
BOND
Jong, Theodorus Petrus en Molenaar,
Zondag: ds. C.P. Hoekema, Heeren- Else
veen
Van der Meij de Bie, Rudi en Dolron,
Monique
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en Gehuwd:
samenzang
Alblas, Jan Adrianus en Koning,
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. Anne Marijke
jeugdkoor St. Agatha
Poelmann, Johannes Henricus Antonius Maria en Van den Heuvel, DaKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, niëlle Angela Maria
Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en Geboren:
bijbelgespreksgroepen
Daniëlle Jeannetta Maria, dochter
10.30 uur: Morgendienst, Jeugddienst van Stokman, Marcellinus Cornelis
19.00 uur: Avonddienst, J. Overduin Leonardus en van Koster, Jeannetta
(H.A.)
Cprnelia
Woensdag 20.00 uur: Celgroepen/Bij- Tim, zoon van Arnoldt, Ronald en van
beloverdenking/bidstond
Franken, Cornelia Martina
Ester Rosalie, dochter van Bartels, JoNED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- hannes Cornelis en van De Neef, MaSCHAPSBOND
rle Louise
ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel: 14878 Overleden:
Kok geb. Tabois, Margaretha Jansje • Edo en Jan-Roland hebben weer een bijdrage geleverd aan 'Beeldig
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- Jacoba, oud 36 jaar
Zandvoort'.

Donderdag 8 oktober kan een groep
van tien personen weer deelnemen
aan een lunch bij de Algemene Technische School, Verspronckweg 150 te
Haarlem. Hiervoor om 12.00 uur verzamelen aan genoemd adres. De kosten bedragen ƒ10,- per persoon, inclusief koffie.

Zandvoortse
Bridgeclub

Zandvoorterweg wordt smaller

'Profiel van Zandvoort'
siert gevel Duysterghast

De leden worden om 13.00 uur bij het
landgoed verwacht voor een rondleiding. Het Huis is vanaf de Tempelierstraat te Haarlem te bereiken met bus
50, uitstappen bij halte Kadijk. Deelname -is mogelijk voor maximaal vijfentwintig personen en de kosten bedragen ƒ l,- per persoon. Na afloop
gaat het gezelschap pannekoeken eten
in restaurant De Konijnenberg.

't Stekkie biedt tal van activiteiten
waarvoor ondertussen al een pro
grammabpekje is uitgegeven. Voor
beelden zijn de cursussen typen voor
kinderen, Ouders op herhaling, com
putercursussen, ook voor ouderen boven de 55 jaar, en tekstverwerken. En
in het kader van ontspanning, hobby
en creativiteit kan men er terecht voor
onder andere een naaicursus, Indisch
koken, Doe het zelf, klaverjassen, con
ditietraining voor vrouwen en een te
In de tweede wedstrijd van de tweede
ken- en schildercursus. Ook staat een
viertal lezingen over het verschijnsel competitie greep in de A-lijn het echtpaar Heidoorn zijn kans en behaalde
paranormaal op het programma.
64,58%, wat goed was voor de eerste
De belangrijkste inbreng in het ont- plaats. Tweede werden mevrouw De
wikkelen van ideeën en het organise Leeuw en de heer Braun met 58,33%.
ren en begeleiden van projecten ligt Dit paar staat nu aan kop in deze lijn,
uiteraard bij Mia en Franceska, maar jevolgd door het echtpaar Heidoorn
de meeste inspiratie moet uit de 'om- op 6% achterstand.
geving' komen. "Wij kunnen allerlei
Het nieuw gevormde paar bestaande
ideeën uitwerken, samen met de mensen die naar ons toe komen", aldus uit mevrouw Stocker en de heer VulsMia. "Alleen hebben we gemerkt, dat ma, met zijn 89 jaar het oudste lid van
de drempel om hier binnen te stappen, de club, startte goed in de B-lijn, door
nogal hoog ligt". En dat is beslist niet 63,39% te halen. Op ruime afstand
nodig, aldus beide medewerksters. volgden de heren Bakker en Groen,
Omdat elke doordeweekse dag wel een met 56,25%. Deze lijn wordt nu aangevan beide aanwezig is en zij samen met voerd door de heren Overzier en Van
de Zandvoorters het beleid willen uit- de Staak, terwijl het koppel Stockerstippelen, staat de (achter) deur, aan /Vulsma op de tweede plaats staatn.
de kant van winkelcentrum/Celsiusde C-lijn zagen de dames Hagen
straat elke dag open voor ieder die enInLemmens
weer kans de overwinlangs wil komen.
ning naar zich toe te trekken, met een
score van 62,14%. De dames Van Os en
Saueressig werden tweede met 61,43%.
Beide paren hebben zich aan de kop
van de C-lijn genesteld en lijken vast
van plan, naar de B-lijn terug te ke-

van het grote gebeuren in 1937. Voor
veel deelnemers werd dit gebeuren een
mijlpaal in hun leven, aldus de heer
M.B. Rooijmans, zelf oud-padvinder.
Duidelijk werd dit volgens hem op 8
september van dit jaar, toen de loco-burgemeester van Bloemendaal, mevrouw G. Bredius-Gockinga het gedenkteken aan de Wereld-Jamboree
1937, symboliserend de padvindersgroet, voor het Witte Huis aan de Bekslaan in Vogelenzang onthulde.
De Vereniging 'Vrienden van Scouting' probeert thans de onderlinge
band tussen oud-padvinders steviger
te maken door het oprichten van zogenaamde plaatselijke kringen. Het contact-adres voor Zandvoort/Bentveld is
M.B. Rooijmans, Zandvoortselaan 42,
2042 XB Zandvoort, telefoon (02507)
12555.
De doelstelling van de V.V.S. is
steun te verlenen aan het werk van
'Scouting Nederland', maar zij stelt
zich tevens ook sociaal en maatschap- • De reconstructie van de Zandvoorterweg zal waarschijnlijk in de loop van de
pelijk op ten dienste van derden. De
Foto: Bram stijnen
vereniging onderhoudt goede banden volgende week zijn voltooid.
met gelijk gerichte organisaties in het
buitenland en is lid van het International Fellowship of Former Scouts
and Guides'.
Voor oud-padvinders en oud-padZANDVOORT - Momenteel een jaar durend gekrakeel tusvindsters bij wie het padvindersvuur
m het hart is blijven branden en die wordt de laatste hand gelegd sen de gemeenten Zandvoort
ook graag het onderlinge contact wat aan de reconstructie van de en Bloemendaal. De recpnwillen aanhalen, is de heer Rooijmans Zandvoorterweg.
Daarmee structie zal naar verwachting
graag bereid om meer informatie te
komt een eind aan een ruim in de loop van de volgende
geven.

ZANDVOORT - In het kader
van de actie 'Beeldig Zandvoort' is de badplaats pas verrijkt met een muurschildeHUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde ring, een co-produktie van vadonderdag van de maand 20.00 - 21.00 der en zoon Van Tetterode. De
uur.
schildering, na dergelijke
kunstwerken voor Play-in en
't Stekkie de derde in Zandvoort, is terug te vinden op de
gevel van sociëteit Duysterghast, Diaconiehuisstraat 1.

KERKDIENSTEN

wijkfunctionaris Noord,
Schagen, maandag en don- HERVORMDE KERK, Kerkplein:
00-12.00 uur en 19.00-20.30 Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, gemeensch. Ger./Herv. dienst in
Geref. Kerk
Kindernevendienst en crèche

"Er blijven vrijwilligers nodig, niet
alleen om uitvoerend werk te doen,
maar ook om mee te denken en ideeën
aan te dragen", aldus Franceska. Zij
doet dan ook een beroep op ieder die
zin heeft, zich hiervoor in te zetten.
Tot nu toe werden de instuif, de kinderdisco en de jongerenavond al georganiseerd door vrijwilligers. Deze hulp
blijft nodig, vooral ook voor de gratis
instuif op woensdagmiddag, waar kinderen van 5 tot 10 jaar kunnen knutselen, bakken of koken, of als er met een
groepje op uit wordt getrokken om te
zwemmen of naar een voorstelling te
gaan. Gezien de verschillende interesses en activiteiten kan dit werk niet
door slechts één persoon worden gedaan. Voor het jongerenwerk zijn ook
bijdragen in de vorm van oude kleren,
lakens, hout en allerlei andere materialen van harte welkom.
Verder zullen er diverse andere activiteiten zijn, sommige als voortzetting
van het bestaande programma. Bijvoorbeeld op donderdagmiddag de
'open huis' voor de jeugd van 12 tot 16
jaar, met spelletjes, koken of bakken
en misschien wel een toneelclubje. Op
vrijdagavond wordt eenmaal in de
veertien dagen voor deze jongeren van
20.00 tot 23.00 uur een soos gehouden.

VERENIGINGSNIEUWS

Vanuit Zandvoort zijn voortdurend
protesten te horen geweest tegen de
verrichtingen van Bloemendaal. Zowel van particulieren als van gemeentebestuurders. Vooral toen de betonnen rioolbuizen op de weg verschenen.
Het gemeentebestuur van Zandvoort
heeft zich echter na veelvuldig overleg
neergelegd bij de plannen van de
buurgemeente, omdat men hierop
geen greep kon krijgen. Een procedure
hiertegen zou weinig kans hebben, zo
liet wethouder Van Caspel onlangs
weten. Wel deelde hij mee, dat Bloemendaal enigszins aan de bezwaren
van Zandvoort tegemoet zou komen.
De betonnen buizen zijn nu verdwenen en in de plaats daarvan worden
lage verkeersgeleiders aangelegd, van
maximaal vijfentwintig meter lengte.
De tussenruimte tussen de geleiders
en de trottoirband blijft minimaal vier
meter, zo liet een woordvoerder van
Bloemendaal weten. Daarnaast wordt
een andere belijning aangebracht, die
de rijstrook 'visueel' versmald tot 3,25
nieter.

Het echtpaar Van Gellekom scoorde
ook deze week goed in de D-lijn. Het
oehaalde 60,71%. De dames Van de
Meer en Veldhuizen volgden goed met
58,93%, waardoor de tweede plaats
voor hen een feit werd. Het echtpaar
Potharst staat echter door de monsterscore van vorige week nog aan kop
in deze lijn, nu op de voet gevolgd door
het echtpaar Van Gellekom.
Inlichtingen over de Zandvoortse
Bridgeclub, die haar competitie op
woensdagavonden in het Gemeenschapshuis speelt, zijn te verkrijgen
bij de wedstrijdleider C. Braun, tel.
14060, of bij de secretaris, mevrouw E.
Visser, tel. 18570.

Jeugd Rode Kruis
start cursussen
ZANDVOORT - De afdeling
Jeugd Rode Kruis start binnenkort haar nieuwe cursu'ssen. Vrijdagavond 2 oktober
kan men hierover inlichtingen
krijgen in het Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14te
Zandvoort, van 18.30 tot 20.QO
uur.
»
De cursussen zelf beginnen volgende week. Op woensdagmiddag van
14.00 tot 15.00 uur, vanaf 7 oktober,
zijn deze voor jongens en meisjes vp.n
11 tot 13 jaar. Zij kunnen onder andere
een opleiding voor het EHBO-diploma
A krijgen. Vrijdag 9 oktober start tie
cursus voor jongeren van 13 tot '16
aar, onder andere voor het diploma *B.
Deze cursus wordt gegeven 's middags
;ussen 16.15 en 17.30 uur, eveneens in
net Rode Kruisgebouw.
ADVERTENTIE

Lieve Nan, Patricia en
Marijke
héél véél succes
met de

OASE-BAR
de Vlieland-Boys

KNAF kiest voor Zandvoort
ZANDVOORT - De KNAC/Nationale Autosportfederatie
geeft de voorkeur aan het circuit van Zandvoort, boven dat.
vaade Moerdijk. De vice-voorzitter heeft dit afgelopen week
bekend gemaakt.
Het bestuur van de KNAF heeft
dit ondertussen ook aan minister
Dees van WVC kenbaar gemaakt.
De auto- en de motorsportbond
moeten voor 15 januari bij de minister een advies indienen.

haalbaar acht. En indien deze'
plannen wel door zouden gaan, zou.
het minstens vijf jaar duren voor',1
een en ander gerealiseerd is. 'En
Zandvoort heeft al een gevestigd i
circuit', aldus Buwalda.

Voor de Stichting Ontwikkeling
Nationaal Circuit, die zich met de
plannen voor het circuit op de
Moerdijk bezig houdt, betekent dit
een flinke tegenvaller. In Zandvoort is men uiteraard zeer verheugd over deze uitspraak, 'die in
feite ook nodig is als steun voor de
plannen vror het nieuwe gecom.uieerde circuit', aldus Dirk Buwalda van de Stichting Exploitatie
Circuit Park. Waarschijnlijk heeft
de beslissing te maken met het feit
dat men het Moerdijk-plan niet

De keuze voor Zandvoort houdt!
ook in dat men de races ook volgend :
jaar hier kan houden. In 1988 kan!
een bijna volledig programma wor-;
den gedraaid, ook al wordt er even- 1'<
tueel met de reconstructie van het,
circuit begonnen. In dat gevalwordt begonnen met het binnenste'.
gedeelte, waarvan de racerij geen,
hinder ondervindt. Vervolgens'
moeten de races korte tijd uitge-,
steld worden om een aansluiting te •
maken tussen de binnenste en de,
buitenste baan.
;
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Zondag 4 oktober

DIERENDAG

Ja, ik teken voor 'n betere dierenwet.
Met mijn handtekening steun ik het wetsvoorstel van de Dierenbescherming voor een
betere en rechtvaardiger wetgeving voor dieren (zonder enige financiële consequenties).
Handtekening:

Ik wil nog wel méér doen:
O

door lid te worden van de Dierenbescherming voor ƒ 28,- per jaar. Ik ontvang hiervoor 6x per jaar
het blad Dier,
O door de campagne financieel te steunen. Ik maak vandaag nog ƒ
over op girorekening
nr. 25685 t.n.v. de Dierenbescherming, Den Haag o.v.v. „Campagne Wetgeving".

GROTE KROCHT 28
ZANDVOORT

Naam:
Straat:.
Plaats:.

Postcode:.

ALLE HANDTEKENINGEN HELPEN OM DIEREN EEN BETER LEVEN TE GEVEN!

Inleveren op 3 oktober bij onze stand op het Raadhuisplein

Wordt't voor

dit kalfje
óók Dierendag?
Dit jonge dier zal niet veel van Dierendag merkea
Hij moet zo vlug mogelijk dik wordea
Voor mooi blank vlees...
De Dierenbescherming ageert hiertegea
Steun daarom ons werk!
Stel 'n daad op Dierendag!

ZATERDAG 3 oktober

van Aquarium tot Z angvogel

voor elk dier
een „lekkere"

M.i.v. de WINTERTIJD
geopend van 10.00-18.00 uur
Zaterdag
9.00-17.00 uur
Dinsdag gehele dag gesloten

VERRASSING

ZANDVOORT
DIERENBESCHERMING

DIBEVO-LID Dierengezondheidsconsulent

Diaconiehuisstraat 36
Tel. 19345

Zandvoopts Nieuws

e, i oo

Peter Versteege Wielersport

Fa.

heeft

De Spar,

partij zeer goede
tweedehands fietsen
1 seizoen gebruikt
in zeer goede staat

Kroonenberg,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,

AKO,
Drog. BakelS,
Sig.mag.
De Krocht,
T. GoOSenS,

Kerkstraat 12,
Celsiusstraat 192,
Gasthuisplein 12,
Haltestr. 9,
Haltestr. 22,
Kerkplein 3,
Kerkstraat 31.
Gr. Krocht 17,
Pasteurstr. 2,

Haltestraat 31, Zandvoort

Cl cn_.-i -

kcx-T

LLtal

BLOEMENDAAL AAN ZEE. TEL. O

Vrijdag en zaterdag

-A* C iet «K

SPECULAAS 250 gram van 5,10 voor
4,85
Volgende week: ZIE ONZE DAGELIJKSE AANBIEDING

j
4^O Q

^

3) CiA.otfc-

Pic^uc

poio ( 5 _ 100%
<xÊ/> cU

ECHTE BAKKER
HOGEWEG 28

v, I2>.oo u. Vol

BALK

18.00 u

GEBAKKEN TONG O
DE DERTIG GULE
Waar kunt u dat nog eten? Wel
natuurlijk. Voor ƒ 29,50 serveren
mooie tongetjes (géén sliptonj
uitgebreid garnituur van groenten
soorten aardappelen. Heer!
Overigens, al onze gerechten z
redelijk geprijsd.
Wat dacht u van een mooie Tour
pepcrsaus voor f 28,50, een Vai
van ruim 2tó ons met
champignon-roomsaus voor ƒ ;
• boterzachte Kalfslever met ui en
ƒ 19,50?
Ook op visgebied staan wij ons
kijkt u maar: Gebakken Scholfil
sausen voor ƒ 18,50, Gepodh
Kabeljauw met mosterdsaus voor
Stoofaal met botersaus (nog bet<
grootmoeder!) voor ƒ 24,f
Ons restaurant is iedere dag gec
i
heeft een eigen parkeergelege
I Ook ideaal voor recepties, famili
II «*-^andere feestelijke bijeenkoir

Vt
Winkeldagtocht PARUS
Vertrek op vrijdagavond
Prijs
v.a 24 ok\ t/m 28 nov.
sleclit»
incl. uityebieide stadstou,
ƒ 32,5O
Opstap - Haarlem retour
Zandvoort - Lisse --- J
A'dam-Utrectit
Toerkoop Reit.i.uro Zandvoort.
Tel. 0250/-12560 (4 lijnen)

*•l-*
SONNFVELD SPORTING

NIEUW: YOGA
iedere maandag- en
donderdagmiddag van 13.30-

OPNIEUW: SKI-AER
vrijdag 19.00-21.00 uur
zondag 10.30-12.30 uui
10,- per keer incl. zwen
Turks stoombad, whirlp
Passage 37. Tel. 14678.
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bouwen 3-0 voorsprong op

[ndvoprtmeeuwen laat zich eerste
petitiezege alsnog ontglippen
/OOBT - Zandvoort1 had zondag een riant
|op de eerste competilaar liet een 3-0 voor|n de tweede helft verHet sterk spelende
am in de tweede helft
ag en wist in blessure• middel van een strafIsnog op gelijke hoogte
In, 3-3. Voor de Zand| was dit het tweede 3-3

r

De wedstrijd tegen VSV had uiteindelijk een teleurstellende ontknoping.
helft waren voor VSV en doelman Willem van der Kuijl moest handelend optreden om een doelpunt te voorkomen.
Mede door de harde wind kreeg VSV
een enorm overwicht in de tweede
helft. Niet alleen de wind zorgde voor
een groot overwicht, doch Zandvoortmeeuwen leed veel balverlies en kon de
bal niet lang genoeg in de ploeg houden. De gasten schiepen zich goede
kansen, geboden door de rammelende
Zandvoortse defensie. Willem van der
Kuijl bleef lang overeind al ging dat ten
koste van vele hoekschoppen die zeer
gevaarlijk waren. De Zandvoortse defensie moest bovendien nogaleens aan
de noodrem trekken waardoor vele
vrije trappen volgden. Een snel genomen vrije trap in de 20e minuut en Van
der Kuijl moest toen het antwoord

Foto Bram Stijnen

schuldig blijven, 3-1.
De druk bleef toenemen op het
Meeuwen-doel en de vraag was hoe
lang er stand gehouden kon worden. In
de 26e minuut verkleinde VSV de marge naar één doelpunt al was daar een
buitenspeldoelpunt voor nodig, 3-2. De
Zandvoorters wankelden en kwamen
er aanvallend niet meer aan te pas. De
3-2 voorsprong werd lang vastgehouden en het leek ook een overwinning te
worden. In blessuretijd snelde een VSV-speler door de defensie en werd
gevloerd in het strafschopgebied. De
toegekende strafschop werd door VSV
benut 3-3.

sprong uit handen werd gegeven. "Je
mag zo'n voorsprong niet meer weggeven, maar we hielden het koppie er niet
bij. Het was te verwachten dat VSV zou
komen in de tweede helft en dan moet
je de bal in de voeten spelen of met een
individuele aktie voor gevaar zorgen
maar dat lukte niet. We hadden niet de
rust om rustig uit te verdedigen en dan
raak je in moeilijkheden. In de eerste
helft hadden we nog wel meer kansen
op doelpunten en de inzet was ook erg
goed maar ik blijf erbij datje deze voorsprong vast had moeten houden", aldus Van Sloten, die verwacht dat het
best gaat komen in de komende weken.
„VSV was een goede ploeg en ook de
Teleurstellend
vorige twee tegenstanders maar nu
Voor trainer Cees van Sloten was het moet het gaan lukken. Ik wanhoop zetoch wat teleurstellend dat de 3-0 voor- ker niet".

\voortse kunstzwemsters opnieuw succesvol

idra Dijkzeul schaart zich bij beste
drie van Nederland
ZANDVOORT/ZAANDAM -

kzeul

De kunstzwemsters van de
Zandvoortse Zwem & Poloclub
de Zeeschuimers scoorden in
een eerste techniekwedstrijd
(een wedstrijd met verplichte
figuren) tegen gerenommeerde
kunstzwemverenigingen
als
ZZS Zaandam, AZ & PC Amersfoort en Hippocampus Den
Haag het allerhoogst. In de
jongste leeftijdsgroep scoorde
Sandra Dijkzeul (11 jaar) zo
hoog dat zij zich op de derde

ne op de streep geklopt
TOORT - De wielren-getje viel de kopgroep uiteen en kwamen negen man op kop te rijden. De
T de Omloop van het harde
zijwind maakte er een harde
Iderland is een uiter- koers van
en met nog 5 kilometer te
ctaculaire race gewor- gaan demarreerde Daas die direct gerbij de Zandvoorter volgd werd door Wim Koene. De Zanddemarreerde over Daas heen
ne op de streep werd voorter
en nam 50 meter voorsprong. De mededoor Van Gils en dus vluchters
lieten ook hem niet gaan en
moest nemen met met nog 2 kilometer voor de wielen
waren er nog vijf man die aanmerking
de plaats.
kwamen voor de overwinning.

3mloop van het Polderland
lefhebbers aan de start verpe 78 kilometer moesten af4 kilometer neutralisatie
beloton losgelaten en werd
|rverend en sportief gevecht.
|e fietsten zich direct m de
Jver, daar de stevige wind van
Jkwam. Na een kwartier fietjr een kopgroep gevormd van
met onder andere Daas,
findriesen, Wokke en plaats|n Koene. De kopgroep werknen en werd op 20 seconden
lor een tweede groep die aanlobeerde te krijgen.
ppers reden Purmerend uit
nemen van een verradelijke
l een valpartij plaats. De eerI kon zich nog door de blubjdie bocht lag, trekken, doch
lacht kwamen ten val. Daaren de achtervolgers aanslui1
en werd de kopgroep uitge1
man. OD een smal dijkweg-

Sprinter Wim Koene werd op l kilometer van de finish de kop opgedrongen. Koene wilde in die sprint een
zwaarder verzet opzetten maar door de
val, eerder in de koers, haperde de delailleur en op het lichtere verzet moest
hij Van Gils net voor laten gaan. Het
verschil was dermate klein dat er een
fotofinish aan te pas moest komen om
uiteindelijk de winnaar aan te wijzen.

lyoorters waren veel sneller
enstanders maar die bleven
fote routine lang overeind.
door Bob Brune een 1-0
maar Beurszicht kwam
[ en scoorde al snel de gelijkDe badplaats bewoners
het tempo omhoog en
tnoest enige malen hard inf gaf
een aantal twee minue
n daar profiteerde AVM

plaats in Nederland plaatste
achter Tamara' Zwart Dolfijn
(Amsterdam) en Joycelyn Jagtenberg NZC '21 (Nijmegen),
twee meisjes van twee kunstzwemverenigingen die in Nederland „de dienst uit maken".
Sandra begon in november 1985 haar
carrière bij de Zeeschuimers en haalde
in 1986 drie kunstzwemdiploma's. En
met dat laatste diploma C zwom zij
zich zondag gedecideerd in de Nationale top. Een persoonlijk record, een
clubrecord, een kringrecord en bovendien een Ie toegangsbewijs voor deelname aan de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen vielen haar ten deel.
In dezelfde 'leeftijdsgroep was het
ook feest voor Vanessa Noordervliet en
Anita de Boer die beiden hun C-diploma in ontvangst konden nemen. Resi
Abbenes en Carola van Bergen noteerden een prima persoonlijk record en
zijn dicht bij de grens van het nog te
halen C-diploma.
De 14-jarige Anouk Noordervliet
presteerde het in twee leeftijdsgroepen

de eerste plaatsen op te eisen. In haar
leeftijdsgroep onder 15 jaar bleef zij
boven Claudia Boersen van AZ & PC
met ruim puntenverschil. Een leeftijdsklasse waarin een hoog B-diploma
al mogelijkheden geeft om de Ned.
Jeugd Kampioenschappen te bereiken.
Maar omdat zij ook al het hoogste Adiploma op zak heeft mag zij zich ook
meten in de leeftijdsgroep senioren
waar deelname openstaat voor de N.K.
senioren.
Ingrid Duivenvoorden en Saskia
Wester volgden direct in haar kunstzwemspoor met gelijke kwalificaties.
Arlette Sandbergen noteerde prima
punten en een limiet voor de NK, terwijl Petra Holst dolgelukkig haar felbegeerde A-diploma in ontvangst
mocht nemen. N.J.K.-limieten werden
er ook gehaald door Sylvia Mettes, en
Lmda Paap zodat de Zeeschuimers bijna zeker met een zeer grote ploeg de
beide Nederlandse Kampioenschappen zullen gaan bezoeken.
Uitslap Agegroup r l Sandra Dijkzeul
Zeeschuimers 34 65 pnt, 2. Angelique Koertse ZZS 31.43,3. Damelle Verbeek Hippocampus 30 48, Agegroup III: 1. Anouk Noordervliet Zeeschuimers 60 77,2. Claudia Boersen
AZ & PC 58 62,3 Chantal v d. Grooteveen AZ
& PC 56.88; Zestallen: 1. Anouk Noordervliet
Zeeschuimers 69 10, 2. Simone van Heek AZ
& PC 68.75, 3 Ingrid Duivenvoorde Zeeschuimers 68.43 pnt.

ZANDVOORT - Was het vorige week met de laatste voorronde van het kriterium met
vele deelnemers een druk bezet
vliegerveld, dat de belangstelling had van een groot aantal
toeschouwers, zaterdag was
het wederom druk op het
Zandvoortse
parkeerterrein
De Zuid. Die dag werd er gestreden in de - uitgestelde finale van het kriterium en de
finale van het Nederlands
Vecht-vliegerkampioenschap.
De negen-jarige Steffie Salamony zorgde voor een verrassing.

Zandvoorters gooiden alles op de aanval en er volgde een ware belegering op
de SVJ-veste De dik verdiende gehjkmaker werd gescoord door Harry
Baars maar dat vond Zandvoort '75
nog niet genoeg. Met kunst en vhegwerk kon SVJ lang uitzicht houden op
goed vrij en zette met gave passes zijn een gelijkspel, maar gezien de spelvermede voorwaartsen in riante posities houdmg zou dat niet verdiend geweest
doch houtwerk en de SVJ-doelman zijn.
voorkwamen meerdere doelpunten
SVJ moest het vooral hebben van
Philip van de Heuvel dacht de wincounters en daarmee hadden zij kort nende treffer te scoren maar om niet
voor de pauze succes, 1-1.
geheel duidelijke reden werd die treffer afgekeurd. Het voortdurend aanvalDe tweede helft kende eenzelfde spel- lend spel van Zandvoort '75 zou toch
beeld, een aanvallend Zandvoort '75 en beloond worden Met een verwoesteneen afwachtend SVJ dat op de counter de uithaal zorgde aanvoerder Rob
loerde. Wederom een snelle tegenstoot Gansner dat alsnog de 3-2 zege m Zanden de badgasten keken tegen een on- voort bleef waardoor de aansluiting
verwachte 1-2 achterstand aan De met de top gehandhaafd bleef

Verrassender nog was de uitslag van
het Nederlands Kampioenschap 1987.
De negen-jarige Steffie Salamony uit

ZANDVOORT - De tweede
competitiewedstrijd van TZB
bleef de nul op de ranglijst
staan. Tegen Spaarnevogels
verloren de Zandvoorters met
1-2, zeer ongelukkig, door enige
scheidsrechterlijke dwalingen.
Het eerste kwartier was voor Spaarnevogels dat beter combineerde maar
er was toch een misverstand in de
TZB-defensie voor nodig om tot scoren
te komen, 0-1. TZB kreeg nadien steeds
meer greep op de strijd en met name de
broers Alex en Edwin Miezenbeek
zorgden voor goede spelmomenten. Na
een halfuur brak Alex Miezenbeek
door, werd gevloerd door de doelman,
doch de bal rolde in het verlaten doel.
Tot verbijstering van de TZB-aanhang
floot de scheidsrechter niet voor een
doelpunt maar voor een strafschop.
Torn Loos miste de strafschop en het
bleef 0-1. TZB bleef in het offensief en
moest verdedigend alleen attent blijven op de Spaarnevogels uitvallen.
Doelman John van Vlis werd bij die
uitvallen op de korrel genomen maar
gaf geen krimp. In de 40e minuut werd

Wegens een blessure is trainer Ed
Wijting helaas voor langere tijd uitgeschakeld. Ben Adema zal zich natuurlijk ook gaan bezighouden met de vele
nieuwe leden die zich voor het flitsende badmintonspel in recreatieverband
hebben aangemeld. En dat kan nog
elke zondag van 12 tot 17 uur in de
Pageehal, waarbij extra rackets voor
belangstellenden altijd beschikbaar
zijn.

bei-partij van de beide Robert's was
spannend, want in de derde en laatste
game een achterstand van 15-20 omzetten in winst 22-20 getuigt van echte
motivatie voor het boeiende tafeltennisspel.

Sporting OSS

Badminton

Unicum-jeugdkampioen 1986 Tom
Steiner stapte over naar de Heemsteedse topclub GSV om daar zijn geluk in de competitie te zoeken. Niet
omdat hij het bij Unicum niet naar z'n
zin had, maar gewoon omdat hij hogerop wilde en op Landelijk niveau wil
proberen de top te halen. Na twee wedstrijden tegen o.a. Onkyo (de topploeg
van Kennemerland) en Ilac scoort hij
redelijk tot goed.
Het eerste herenteam van Unicum
kon de prima start van vorige week
helaas niet continueren, stond zelfs
nog 4-1 voor, maar verloor toch met 4-6.
Het tweede Unicum-team overkwam
het zelfde tegen Doko 2 terwijl het derde team het Haarlemse DTTV met een
9-1 winst moest gaan feliciteren. Het
vierde team, het met succesvolle,
scoorde nu zelfs een winst van 7-3 tegen VTC uit Velsen. J. Kaarman, A.
Endema en M. de Ruig zijn hier de
winnaars.

De druk bezochte finales zijn een

duidelijk teken dat Zandvoort er een
nieuw evenement bij heeft gekregen,
nu naast de vlieger-vierdaagse en het
stabiel-vliegeren ook het vechtvliegeren goed van de grond begint te komen. "Men is zich in onze badplaats er
nog niet van bewust", aldus initiatiefnemer Van Tetterode, "want men
denkt dat de zee, het strand en de duinen de enige attracties van Zandvoort
zijn. Maar men moet de lucht niet vergeten. Bovendien bezit Zandvoort met
het parkeerterrein in zuid één der beste vliegerterreinen van Europa en
daar mogen wij gerust trots op zijn".

• De jeugdige Steffie Salamony ging met handen vol prijzen naar huis.

TZB voelt zich bestolen

Tennis,
handboogschieten,
badminton en tafeltennis zijn
de sporten die bij de sportclub
Unicum '73 kunnen worden beoefend. Badminton wordt gespeeld in de Pageehal in Noord,
de overige sporten vinden op
de Stichting Nieuw Unicum
een riant onderkomen.

van. Steef Gerke zette het scorebord in
De beide Unicum-teams komen uit
werking, 2-1.
in de 4e klasse waarin ze in 14 speelweken proberen de top van hun poule te
In de tweede helft was het ZVM dat bereiken. In hun eerste thuiswedstrijde strijd beheerste en met snel zaal- den waren twee teams van Flower
voetbal Beurszicht terugdrong. Inval- Shuttle de tegenstanders resp. tegenler Victor Gerke maakte een prima in- standsters. Het eerste team noteerde
druk achter en vooral Rob van der een complete triomf met een 8-0 oyerBerg zorgde met zijn akties voor pa- winning, het tweede noteerde een eindniek in de Beurszicht achterhoede. Na stand van 6-2 waarbij vooral de singles
een fraaie één-twee combinatie tussen van Dik Kreuger, Mariene Loerakker
Rob van der Berg en John Keur kon en Ellis de Wilde opvielen.
laatstgenoemde de stand naar 3-1 opvoeren. De mannen van coach Eli Paap
In de tweede ontmoetingen ging het
bleven het doel van Beurszicht onder niet zo florissant tegen Nieuw-Vennep
vuur nemen, maar de doelman ver- (2-6) en het Haarlemse Johez (1-7).
richtte dermate uitstekend werk dat Toch zien beide teams met veel optihet bij de 3-1 score bleef
misme de komende wedstrijden (4 oktober) tegemoet tegen twee teams
„Onze Gezellen". Dat komt ook, omdat
De Zandvoortse coach was en is erg Ben
Adema als nieuwe trainer zich o.a.
tevreden met de resultaten tot nu toe zal gaan
inzetten voor deze enthousiasen zeker met het vertoonde spel. "Het te badmintonspelers.
gaat fantastisch", zegt Eli Paap.

Hoofddorp won bij de jeugd maar
overtroefde met zijn kunsten ook nog
eens zijn senioren rivalen. Steffie werd
hierdoor tweevoudig winnaar en
sleepte twee gouden FA-medailles en
twee bekers in de wacht. Tweede werd
Anton Kooyman uit Utrecht, derde
Ely Puturuhu uit Vught en vierde
Eddy Salamony, de vader van de jeugdige Steffie. Zijn zuster, Stanny Salamony kreeg een zilveren FA-medaüle
uitgereikt vanwege haar prestaties als
eerste vrouw in een NK-finale.

Een twintigtal finalisten uit de
voorronden streed om de eer. De wind
was ongeveer 3 a 4 knopen, blies uit
het noorden en was warm. Tegen een
blauwe hemel, met op de achtergrond
enkele prachtige cumuluswolken kon
de strijd zich voltrekken. De .vijf winnaars van het Kriterium, die ook in de
Finale mochten deelnemen maar in de
middenmoot waren blijven hangen,
vochten in een aparte poule om de
Bronzen Vlieger. Robbie Nanhohly
uit Kapelle aan de IJssel mocht de
trofee ontvangen uit handen van
hoofdscheidsrechter Edo van Tetterode. Tweede werd Simon Palyama en
derde Nus Matulessy, beide uit Moordrecht. Zij ontvingen Fly Away-medailles.

Sportclub unicum '73 geduchte
tegenstander in Kennemerland

Ondanks de tweede plaats was Wim
Koene best te spreken maar er had
meer ingezeten. „Als de versnelling het
had gedaan dan had ik misschien wel
gewonnen. Ik reed erg goed en het is
Een prima tennisbaan, een lange en
daarom jammer dat het net niet lukte". korte baan voor schietwedstrijden en
een flinke tafeltenniszaal maken het
Uitslag: 1. Van Gils de 78 km. in l uur honderden sporters mogelijk zich uit
50 minuten en 32 seconden; 2. Wim te leven. En niet alleen gehandicapten
Koene z.t; 3. Schoevaart z.t.; 4. An- zijn lid van deze Sportclub maar ook
driessen z.t.; 5. Daas z.t.; 6. W. Buiten- vele valide sporters maken graag gedijk op 25 seconden; 7. Schouten op 25 bruik van de gastvrijheid en van deze
sec.; 8. Bakker op 31 sec.; 9. Trotnp op l unieke Stichting. In competitie-vermin. 5 sec.; 10. Duitemeijer op 2 min. 17 band zijn de Unicum-spelers inmiddels
sec.
geduchte tegenstanders geworden in
heel Kennemerland.

voetballers blijven winnen
- De zaalvoetJiging ZandvoortmeeuVersteege doet het
in de competitie en
|oor de derde maal een
Het gerouüneermoest het tegen
ge ZVM/Auto Ver3-1 afleggen.

Zandvoort '75 ging furieus van start
en binnen één minuut lag de eerste
treffer achter de SVJ-doelman. Rob
Gansner was de maker van dit doelpunt. De badgasten hadden in die eerste fase definitief moeten toeslaan.
Henrv Marcelle speelde zich telkens

Z' 75 slaat toe
in de slotfase

Negen-jarige Steffie overtroeft
senioren bij vechtvliegeren

je wind beïnvloedde het voetBoor het spel niet erg groots
geeuwen legden echter wel
j inzet aan de dag en waren
het VSV doel te vinden. Een
jlsschot van Rik Keur werd
geven later kwam Hans Deelor de VSV doelman die de
kslchop verwerkte. De hoekïbleken een zeer gevaarlijk
lijn met de harde wind van
iel. In de 20e minuut werkte
Ifensie de bal, na een hoekloldoende weg en Erik Be*makkelijk de score openen,
juut later lag bijna de gelijk|etr doel. Nog in een feestroes
-spits geheel vrij, inkoppen
jlings over. Zandvoortmeeul'eer bij de les en met grote
l VS V onder druk gezet. In de
}t opnieuw een hoekschop,
verd de bal niet afdoende
^t en Jos van der Meij knalde
in de bovenhoek, 2-0. De
i gingen goed door en meer|rs hingen in de lucht. Ab
kwam vrij voor de doelman,
lie solo van gold-old Jos van
haar raakte de bal niet goed.
j volgende hoekschop bleek
oud waard voor ZandvoortI Eerst werd die hoekschop
Igen maar Jan Hein Carree
pal wederom hoog voor het
ns Deelstra kopte de bal via
bgs de verbouwereerde VSV
I-O.
2 tien minuten van de eerste

ZANDVOORT - Na de ruime
nederlaag van vorige weeek
herstelde Zandvoort '75 zich
goed door een zwaarbevochten
3-2 overwinning op SVJ. Zandvoort '75 had constant een
groot overwicht en wist pas in
de slotfase een 1-2 achterstand
om te zetten in een 3-2 zege.

Het tweede team opereeerde met
twee man. Tegen Rapidity pakten Marco Molenaar en Ewout van Duyn gedecideerd de benodigde punten om met
winst naar huis te gaan. De eindstand
werd 6-4 in het voordeel van Unicum.

ZANDVOORT - De volleybalvereniging Sporting OSS
had een klein programma te
verwerken en behaalde daarbij
goede resultaten.
Het tweede herenteam van Sporting
OSS behaalde het eerste punt door 2-2
te spelen tegen OVRA. De betere conditie gaf de doorslag in de laatste set
tegenover dit veteranenteam. Bij de dames won Sporting OSS 4 met 3-0 van
HSVC om dat dit team niet kwam opdagen. Sporting 5 speelde een gelijkopgaande partij tegen De Blinkert 2 maar
verloor toch met 1-3.

Het gemengde adspirantenteam van
Sporting OSS is dit seizoen bijzonder
goed begonnen. Ook de tweede wed..strijd werd in winst omgezet, 2-1 tegen
Triumph M. De adspiranten, die vorig
jaar nog bij de mini's volleybalden, blrjHet vijfde team redde het helaas niet ken tegen hun dikwijls grotere tegentegen het geroutineerde Spinneweb uit standers goed te spelen. Na de eerste
Haarlem en moest het hoofd diep bui- set met 8-15 verloren te hebben, wergen. De junioren teams l en 3 wisten den de volgende twee sets in winst omhun wedstrijden zeer goed af te sluiten. gezet, 15-10 en 15-5. De meisjes-adspiHet eerste team met Joost Wiesman, ranten verloren hun wedstrijd tegen
Robert ter Heijden en Robert Cliteur Spaarne'75. Met een 3-0 nederlaag wa
bereikten een gunstige 7-3 overwinning ren zrj kansloos tegen dit veel sterkere
tegen Nieuw-Vennep. Vooral de dub- team.

.STANDEN.

het toch gelijk toen Alex Miezenbeek VIERDE KLASSE KNVB
4-6 De Brug
4-3
profiteerde van een misverstand, 1-1. Hillegom
Renova
3-5 Zandvoortm. 3-2
3-5 Bloemendaal 3-2
Ook in de tweede helft een aanval- DIO
4-5 DSS
4-2
lend TZB maar Spaarnevogels hield de VSV
4-5 DSOV
4-2
verdediging gesloten Het wachten was Geel Wit
4-5 TYBB
4-2
op een Zandvoorts doelpunt wat zeker Ripperda
verdiend zou zijn geweest. Het zat de VIERDE KLASSE KNVB
Zandvoorters echter met mee en in de Zaterdag
30e minuut werd men zelfs op een 1-2 Hoofddorp
4-8 SVJ
4-3
achterstand gezet. De Spaarnevogels TOV
4-7 SMS
3-2
spits ontving de bal m een zeer duide- Zandvoort'75 4-6 DSC'74
4-2
lijke buitenspelpositie. Grensrechter IJFC
3-5 SVB
3-1
Olga Poots vlagde doch de scheids4-1
4-5 SIZO
rechter was een andere mening toege- Altius
4-4 Bloemendaal 3-0
daan en liet doorspelen en toen was het Halfweg
4-4
voor de Spaarnevogels speler een koud NAS
TWEEDE KLASSE HVB
kunstje te scoren, 1-2.
Schalkwijk
4-7
KIC
4-4
Spaarnevogels 2-3
4-5
De wedstrijd kreeg een hard karak- DSC'74
3-4
VVH
3-2
ter en tien minuten voor het einde BSM
3-4
TZB
2-0
staakte de scheidsrechter de wedstrijd. SVIJ
Vogelenzang 4-4 EHS
3-0
4-4
Nadat alle toeschouwers van het veld DSK
verwijderd waren en op de balustrade EERSTE KLASSE HVB
hadden plaatsgenomen werd de strijd Zaterdag
weer hervat. TZB gooide nog even alles EHS
4-8 Van Nispen 4-3
uit de kast om een gelijkspel uit het DCO
4-5 Energie
4-3
vuur te slepen maar het lukte niet .CW
4-5 SVIJ
4-3
meer. De Zandvoorters voelden zich CIC
4-5 Kennemers 4-3
bestolen van minimaal een punt.
iandvoortm. 4-4 Stormvogels 4-3
Velsen
4-4 J.Hercules
4-2
DERDE KLASSE Zaterdag
Overbos
4-8 Spaarnestad 4-3
DSOV
4-5 Onze Gezellen
' " 4-3
3-2*
DSS
3-4 TZB
ADO'20
4-4
Ripperda
4-2
Telefonia
4-3 Vogelenzang 4-2
ZANDVOORT - In de zater- Twee punten in mindering.

Gelijkspel voor
zaterdagteams

dagcompetitie kwamen zowel
TZB als Zandvoortmeeuwen
tot een 2-2 gelijkspel. Vogelenzang snoepte TZB een punt af
en De Kennemers hield Zandvoortmeeuwen in bedwang.
Zandvoortmeeuwen was vrijwel de
gehele wedstrijd veel beter dan De
Kennemers. De Beverwijkers konden
alleen in de beginfase aardig tegenspel
bieden en namen toen zelfs een 1-0
voorsprong. Met snelle combinaties
zette Zandvoortmeeuwen toen aan
voor een offensief maar de juiste richting ontbrak. Vlak voor de rust viel
toch de gelijkmaker toen Frans Makau
de bal uit een vrije trap schitterend
mknalde, 1-1.

In de tweede helft bleven de Zandvoorters het spel dikteren en was het
Bas Heino die de 2-1 voorsprong het
aantekenen. De Zandvoorters hadden
toen de zege veilig kunnen stellen maar
lieten enige kansen liggen. Het slotoffensief leverde voor De Kennemers de
met meer verwachte gelijkmaker op, 22.
TZB ondervond veel tegenstand van
het onderaanstaande Vogelenzang.
Met hard voetbal werd het TZB lastig
gemaakt maar toch schiepen de badgasten zich vele kansen. Maar als zo
vaak viel het eerste doelpunt aan de
andere kant en Vogelenzang nam een
1-0 voorsprong. In de 35e minuut trok
Willem Keur de zaak gelijk, 1-1.
Ook in de tweede helft een veel beter
en sterker TZB maar opnieuw Vogelenzang dat een fout afstrafte, 2-1. De
strijd werd steeds steviger en Vogelenzang verdedigde met man en macht de
2-1 voorsprong. Na een halfuur spelen
viel toch de verdiende gelijkmaker die
van de voet kwam van Willem Keur, 22. TZB heeft van alles geprobeerd om
in het slotkwartier de winnende treffer
te produceren. Vogelenzang kwam niet
meer uit het strafschopgebied en met
kunst en vliegwerk bleven de gastheren overeind.

VOETBAL
Zondag: DSS-Zandvoortmeeuwen
14 30 uur te Haarlem.
Vogelen;:ang-TZB 14.30 uur
Zaterdag: NAS-Zandvoort '75 14.30
uur te Halfweg.
HANDBAL
Zondag op de velden in het binnencircuit' 09.00 uur MP ZVM-KIC; 09.50
uur MP ZVM 2-Odin 3, 10 40 uur MW
ZVM 1-Odin 1; 11.30 uur HJ ZVM 1Odin l, 12.30 uur HS ZVM 2-HVH 1;
13.40 uur HS ZVM 3-Odin 4; 14.50 uur
DS ZVM 2-Odm 2; 16 00 uur DS ZVM 3Odin 5.
VOLLEYBAL
Zaterdag m de Pellikaanhal: Dames:
19.30 uur Sporting OSS 2-Spaarne '75 3,
20.30 uur Sporting OSS 3-FES 2; 19.30
uur Sporting OSS 4-JBS 2; 20.30 uur
Sporting OSS 5-HSVC 2. Heren: 19.30
uur Sporting OSS 1-PSVH 1; 18.30 uur
Sporting OSS 2-Cazus 2; 20.30 uur
Sporting OSS 3-Allides 11. Adspiranten: 18.30 uur Sporting OSS M-Die Reackse K; 18.30 uur Sporting OSS KSpaarne '75 M.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Zandvoortse
sporthal Pellikaan: 19.00 uur Zandvoort '75 dames-DSS; 19.45 uur Zandvoortmeeuwen 4-DVS '85 2; 20.30 uur
Nihot-Aurora '75; 21.25 uur Zandvoort
'75-Car. Snoeks; 22.20 uur TZB 3-Zandvoortmeeuwen 3.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.30 uur TZB-De Brug dames; 21.15
uur Zandvoortmeeuwen-HD Lanser
vet., 22.00 uur Zandvoortmeeuwen 2Concordia 2.
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Delicia 20 jaar in Zandvoort

Maandag 5 oktober feest bij Delicia
ledereen die dit met ons mee wil vieren is van harte welkom
vanaf 20.00 op onze receptie.
Tijdens de receptie wordt de muziek verzorgd door het
duo Frans Landmeier, tevens is er een optreden van een
conferencier als „DE BADGAST".
Ook de kleintjes

zijn wij niet vergeten.
Daarom zaterdag gratis een ijsje op=op

Restaurant Delicia

Cafetaria Rest. De

Kerkstraat 16, Zandvoort tel. 12270
DEUCfA VIERT FEEST!» v

Kerkstraat 13, Zandvoort - tel 12045
GEHEEL VERNIEUWD!

Even snel en goed eten? Soep, patat, heerlijke hamburgers, kroketten,
braadworsten, frikadelten, broodjes, vlees- of visgerechten, Chili Con
Carne, bami of nasi, spaghetti.
Dit aites kan vanaf zaterdag 3 oktober, eike dag behalve maandags In
Cafetaria de Boei,
o _c
vfe kip, frites, groente
,
9.75
winterschotels: Hutspot met kotefet, zuurkool met
worst, capudjners met spek, boerenkool met worst Dlv.
ijsspectafitetten.
Koffie met gebak
,
3.50
Poffertjesü
Geen zin om te koken? Alle gerechten bij ons meegenomen 10% korting.
Zaterdag en zondag voor ieder kind gratis een Ijsje!
(ZOLANG OE VOORRAAD STREKT)

OPENINGSMENU:

groentesoep, kotelet,
frites» groente en ijs

15,-

Op 5 oktober bestaan wij 20 jaar, Ter gelegenheid daarvan organisere
vanaf 4 oktober e8cé zondag van 5-7 uur paardrij-wedstrijden voor de ieui
van 7 tot 9 uur een muzikale kwis voor de ouderen. Gratis entree!!
Uiteraard een prijs voor de winnaars. Dus weer of geen weer;
Zondags op naar DeHcia.
'
Ook vóórvergaderingen» bruiloften en partijen. Sterk gereduceerde prjfzei
berekenen geen zaalnuurï! Ook verzorgen wij koude schotels. Zie verder
uitgebreide spijskaart.
Koffie met gebak
,
, ,
3.
Keuze uit 4 jubileummenu's:

Heldere

BAR BISTRO BLACK JACK
Kerkstraat 10, Zandvoort. Tel. 02507-14220
De gezelligste zaak van Zandvoort. Elke dag geopend tot 3 uur
's nachts, Voor u kookt de Hongaarse kok Andras diverse Hongaarse
specialiteiten. Het Hongaarse restaurant ïs geopend elke dag tot Ï2 uur.
Onze gnlrSpectatitettSft gaan door tot 2.00 «ur 's nachts
o.a. sate, $pawibs - gamba'*
Elke woensdag gratis onbeperkt mosseten eten»
Misschien een idee» Borrelen in de gezeige-toan
>'< i
daarna eten bij Deficia...

Huzarenslaatje
Tomatensoep
Stukjes
varkenshaas Kuikenfilet
met een heerlijke
ilaitiaï
ttawai
pikante saus
n_
groentesoep

IJS

Sorbet

,

ZANDVOORT
OKTOBER
SMULMAAND

Kwekerij P. van Kleeft

KEUKEN IEDER WEEKEND
GEOPEND V.A. 17.00 UUR
ONBEPERKT

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

MOSSELEN ETEN
ONBEPERKT

SCHILDERWERK

SPARERIBS ETEN
(Indisch gemarineerd)

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.

DAGHAP
EN NOG MEER SMULHAPPEN
VOOR WEINIG GELD.
TIJDENS DE SURFDAGEN
IEDERE DAG GEOPEND.
Groeten Ronald en Lennaert

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen inteneur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

Hors
d'Oeuvre
2 Sliptongetjes

Us

Us Koffie

22,50 25,00 37,50 29,5

•«•P
• Winterheide
• Bloeiende violen •
Beplanting voor winterbakken
Vaste planten • Bemesting •
Tuingereedschap • Kamerplanten

Alexander
cocktail
Heldere
kippesoep
Stukjes
ossehaas
Stroganoff

conditietraininc

SONNEVELD SPORTING
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

uur
uur
uur
uur

45 min. grondgym
Daarna kunt u ge
maken van het T
stoombad, de Whi
het zwembad.

Dinsdagochtend
9.30-1 1.30 uur] lrfpm
Donderdagochtend 9.30-11. 30 uur]~ ldem
Kosten ƒ10,- per keer.
TEL.
O25O7-14678 - PASSAGE 3

AANBIEDING!

Corduroy pantalons me
bandplooL
100% katoen CQ
diverse kleuren
V v

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AU8. V.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

GASTHUISPLEIN 10 TEL. 14638.

KERKSTRAAT 20

Te koop

SLAGERIJ ZWINKELS

Speciale aanbieding
500 gr. paardelappen
250 gp. paapdebiefstuk

samen

Bijna nieuwe damesen kinderkleding
Ook skikleding

BLOEMENHUIS
HALTESTRAAT 30

tel.
T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

12175

part-time serveerster
voor 2 a 3 dagen per week.
Ervaring in restaurantbediening vereist.
Sollicitaties telefonisch 023-252280

Tel. 14460
Maak het binnen
maar lekker
gezellig met
-bloemen van

HALVE PAARDEWORST

Gevr. voor direkt

J. BLUYS

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060
DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

Een kopie vanuwgetuigschrift
oipf iiïorf ti£»t
ic\ onpnT
getuige
net zo
Hou het origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip. veel boekhandels hebben tegenwoorclig een kopieerapparaat

DANSSCHOOL

ALBERT VAN LINGI
Studio: Oranjestraat 12
(Afrit naast Dagmarkt) in Zandvoort-C.

Clubs voor ballroon
en latin-american
AANVANG LESSEN

voor beginners en gevorderden
Alle leeftijden.
INLICHTINGEN

Telefoon 02507-16623 of 17082
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Bestemmingsplan bungalowpark

Julianaschool

Vervolg van pagina l
Wat betreft het bezwaar van camping De Zeereep, 'dat het plan wordt
vastgesteld voordat definitief en onherroepelijk vaststaat dat er een alternatieve locatie is', wacht het CDA
evenals GBZ af, tot het college hierop
terugkomt. Door een motie die in januari 1987 door een meerderheid werd
aangenomen, had de raad uitgesproken, dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het vinden van een alter•natieve locatie. Nu een definitieve vestiging op het Roggeveld uiterst onzeker is, zal het college zich hierover beraden en er in een volgende
raadsvergadering op terug komen.
Daarnaast uitten enkele andere par-

Opbrengst collecte
Beatrix Fonds

9 werd van de vierde klas van
maschool deze groepsfoto gemet bovenaan In het midden
Rijks. De foto werd toegeoor M. Folkers.
ste rij (v.l.n.r.): Joyce Riet-

berg, onb. (Ilona ?), Heleen Bol, Petra
(?), Lydla, Wllly Meems, Emllien Bier,
Marga Meems, onb., Chrlstien v.d.
Mije, Mieneke (?), Blanca Antonldes.
Middelste rij: Robert de Graaf, Jannle Varsdorp, Wllma Stubkamp, Bep

1959

Dulvenboden, Jennie Maes, Ada
Broekema, Bea Eijkelenboom, Hannle Bier, Lies (?), Marlon Scherpenzeel, Marjan Folkers, Marlanne Molenaar. Marjan van Es, onb.
Voorste rij: Johan Sandbergen,

het optreden maakt men een keuze uit
de gigantische voorraad van de - gedurende tweehonderd jaar - voor deze
combinatie
geschreven
muziek.
Vroeg- en middenbarok, waarin de
viool ondersteund wordt door het continuo - cello en clavecimbel, laat-barok, waarin de cello zich los maakt van
het clavecimbel en een zelfstandige
functie krijgt. Door deze uitgebreide
bestaat uit Jan Willem de Vriend keuzemogelijkheid kan telkens weer
(viool), Michiel Weidner (cello) en Do- een verrassend en gevarieerd proagconcert wordt verzorgd minique Citroen (clavecimbel). Voor gramma samengesteld worden.

OORT/HAARLEM
kader van de serie
concerten' vindt het
concert aanstaande
oktober plaats in het
;e Derde Volksbadhet Tancredi Trio uit Amsterotersingel 8 te Haar- door
dam, dat is ontstaan uit het Combattioptreden begint om mento Consort Amsterdam. Het trio

Concert in
Volksbadhuis

liter Scharrekoppen pleit voor gezamenlijke aanpak

;t gezamenlijke inspanning
arnaval in de lift te krijgen'

OORT - 'Alleen met
ijke inspanning en
joed programma, wat
geld kost, is het carlandvoort in de lift te
aldus voorzitter Jan
roeck van carnavalsDe Scharrekoppen.

hiermee op samen.ussen de twee Zandcarnavalsvereniginling én de plaatseliji. De Schuimkoppen
mt in samenwerking
komst, maar willen
hun eigen voorwaarn. De Scharrekoppen
)esloten nieuwe on.ingen niet af te
en geven te kennen,
neuw programma te
rat Zandvoort tijdens
val weer op zijn kop
roeck reageert hiermee op
over De Schuimkoppen in
icrts Nieuwsblad van 17
1987, waarin duidelijk
eze vereniging niets voelt
iie. Een samenwerking tusirrekoppen en De Schuimaat volgens Van de Broeck
er jaar, en hij voegt daarbeide verenigingen deze
;n voortzetten.
het monopoly heeft zijn
laar eigen gedachten. 'De
pen hebben het monopoly
3aar jaar gehad, want de
an De Schuimkoppen was
reniging de Noordeling,
jaren heeft bestaan en
3or een afsplitsing De
pen zijn ontstaan'.
iselijke machtstrijd is er
want beide verenigingen
oit met dezelfde kandidaat
derhandeling geweest. Nabeter een Zandvoortse
ben, echter de eisen die De
Pen aan een kandidaat
niet mis. Het moet een
heid zijn met een vlotte
bbel, over voldoende tijd
carnavals minded zijn, hij
Sen kosten betalen en liefst
r een geboren Zandvoorter
r een moeilijk te vinden

ms
an van de Broeck is tijdens
ngen met de voorzitter en
meester van De Schuim'1
Eldering en Peter Smits,
v
ens naar voren gekomen
de stadsprins te leveren.
n zeggen zijn De Schuimgezonde vereniging waarligt op de gezelligheid,
lassen, de mosselavond, de
is het carnavalsgebeuren
'derdeel van het totale proarbij een belangrijk gegeechts een klein aantal le;
rkelijk actief kan en wil
°r het carnaval. Omdat
°P dit moment te klein is

om de organisatie van het gehele carnaval op Zandvoort te dragen, is er
volgens beide heren op dit moment
geen behoefte om de stadsprins te léveren'.
'Dat er bij de volgende besprekingen
niet gepraat zal worden over het léveren van een stadsprins, is na de ledenvergadering van De Schuimkoppen
niet uitgesloten omdat de wens daar
wel kenbaar is gemaakt'.

Bobo
Van de Broeck weerspreekt de uitlatingen over het herstel van de oude
glorie ten tijde van Prins Bobo en de
bewering dat zijn vertrek veroorzaakt
werd door gekrakeel. 'Ondanks Prins
Bobo liep de belangstelling in zijn periode wel degelijk af. Als wij naar bijvoorbeeld het eerste carnaval van
Bobo kijken, dan waren er op het bal in
het Gemeenschapshuis maar een
handje vol feestgangers omdat de accommodatie niet geschikt is voor een
carnavalsbal.
Ook liep de belangstelling voor de
optocht in zijn periode af. De horeca
Zandvoort heeft juist in die tijd de belangstelling voor dit evenement laten
varen door niet meer deel te nemen en
zonder deelnemers is een optocht niet
mogelijk'.

Dat een aantal horeca-ondernemers,
zoals hijzelf, hun zaak tijdens het carnaval sluiten, waar De Scharrekoppen
bepaald niet gelukkig mee zijn, is volgens Paap te wijten aan het feit dat er
met carnaval weinig te verdienen valt
en deze dagen zelfs meer kosten dan ze
opleveren Dit vooral door de kleine
capaciteit van de bedrijven en de schade die - 'vaak ook ongewild' - wordt
aangebracht.
Van de Broeck verklaart dat men
samenwerking en overleg tussen beide
verenigingen toejuicht. 'Tot een jaar of
tien terug was er geen carnaval in de
omgeving maar enkel en alleen in
Haarlem zijn er nu al meer dan twintig
verenigingen actief en heeft Heemstede ook al drie verenigingen'. Hij is dan
ook van mening dat het carnaval in
Zandvoort in de lift te krijgen is, 'alleen
met gezamenlijke inspanning en een
zeer goed programma, wat uiteraard
geld kost. De Scharrekoppen willen
zich hiervoor inzetten en komen rond
11 november met een nieuw programma wat Zandvoort tijdens het carnaval
sinds jaren weer op zijn kop zal zetten',
aldus de voorzitter.

Zoals volgens insiders te verwachten was, heeft de Zandvoortse Schaakclub een zeer
ruime overwinning behaald op
'Het Witte Paard' uit Haarlem. Geen van de Zandvoortse
spelers verloor een partij.

Kroegentocht

Proces-verbaal
voor snoepgoed
ZANDVOORT - Zaterdagochtend werden twee personen
ingerekend, die zonder te betalen met koopwaar een winkel
verlieten.
Om ongeveer half tien werd een zevenentwintig-jarige Zandvoorter aangehouden nadat hij een achttal goederen had weggenomen en de kassa voorbij liep zonder af te rekenen. Drie uur
later was het'een tweeëntwintig-jarige
plaatsgenoot die werd aangehouden.
Deze kreeg een proces-verbaal in verband met diefstal van een pak caramels a ƒ1,75 en een pak snoepgoed a
A-.

ADVERTENTIE

9

Casino Zandvoort is jarig
trakteert haar Ogasten opl •« eeni gratis
entree op 1,2, 3 en 4 oktober.
7

C-

Casino Zandvoort. 'n Avondje op vakantie.
Bndliuibplcin 7.

Frans (?), Arle (?), GIjs Brune, Tonnle
Visser, Huig Molenaar, Jimmy Verhulst, Frank Visser, Ronald Rietberg,
Otto Hulsman, Bas Bos, Lex Weermeyer, Pleter de Boer, Peter Postma,
Wlm de Vries, Douwe Sljtsma.

Het Prinses Beatrix Fonds dankt
hiervoor allen die een bijdrage hebben
geleverd. In het bijzonder ook de vrijwillige collectanten die op pad gingen
om de financiële bijdragen huis aan
huis op te halen.

Jeugdploeg Zeeschuimers komt
met goud beladen naar huis
ZANDVOORT - De jeugdzwemploeg van De Zeeschuimers vertrok zondagochtend
naar Wormerveer, waar in het
zwembad De Watering werd
gestreden tegen De Ham uit
Krommenie en Oceanus uit
Aalsmeer. De tweeëntwintig
Zandvoortse jongens en meisjes, in de leeftijd van tien tot
zestien jaar, kwamen als winnaar uit de strijd te voorschijn.
De strijd duurde ruim twee uur,
maar de inspanning van de zwemmers
uit Zandvoort werd rijkelijk beloond.
Op maar liefst tien van de zestien onderdelen werd goud behaald, waarvan
driemaal door Stan Steegeling bij de
jongens onder de zestien jaar, op de
onderdelen 400 m vrije slag, 100 m vlinder- en 100 m rugslag. Van de meisjes
onder twaalf jaar behaalde Sunta
Veerkamp tweemaal goud (100 m vlinder, 100 m vrij), evenals Hanneke
Koopmans bij de meisjes onder veertien jaar (200 m vrij, 100 m vlinder). Bij
de jongens onder de veertien jaar won
Michiel van Warmerdam goud op de
200 m schoolslag en op dit zelfde onderdeel was er een eerste plaats voor
Gigi van Es bij de meisjes onder zestien jaar.

der zestien jaar, bestaande uit Barba- wil nemen bij de training van de Zeera de Wit (rug), Gigi van Es (school), schuimers, ze zijn elke dag in De
Marja Molenaar (vlinder) en Wandy Duinpan te vinden. Vrijdagavond is
Kater (vrij) behaalde eveneens een van de 18.00 tot 19.30 uur de clubavond
met recreatief zwemmen.
fraaie eerste plaats.
De jongste Zandvoortse deelnemer,
Dennis Veerkamp, verbeterde op de
100 m vrije slag en de 100 m rugslag
fors zijn eigen record, welke inspanning werd beloond met twee tweede
plaatsen. Ook andere Zandvoortse vertegenwoordigers konden het ereschavot beklimmen. Tweede plaatsen warenjer voor Barbara de Wit op de 200 m
wissel en Karin Vermons op de 200 m
vrije slag, beide bij de meisjes onder
zestien jaar. Van de meisjes onder de
twaalf jaar eiste Manon Bruntink
tweemaal een derde plaats voor zich
op, op de 100 m vlinder en 100 m vrije
slag. Een derde plaats was er ook voor
Jaco Koning (400 vrij) en Wendy Kater op de 200 m wissel, beide onder
zestien jaar.

Landelijk gezien bereikte de ploeg
van "De Zeeschuimers een tweede
plaats in de eerste divisie, waar men in
uitkomt, achter Torpedo-Heba uit
Bussum. Een niet-geringe prestatie,
gezien het aantal ploegen, twintig in
totaal, dat verspreid over heel Nederland in deze divisie speelt. Zondag komen de senioren aan de bak. Bij Nautilus te Dordrecht wordt dan in de hoogste competitie gestreden om het landsDe wisselestafetteploeg meisjes on- kampioenschap. Voor wie een kijkje

Kamermuziek-uur
in de Egelantier

Fractievoorzitter Jongsma van Gemeente Belangen Zandvoort drong
aan op meer zorgvuldigheid bij en het
'overdoen' van het wmdonderzoek
rond het Vendoradogebouw dat aan de
boulevard moet verrijzen. Vooral omdat het onderzoek gebaseerd was op
'voetgangershoogte' en omdat er geen
weg terug is, als het gebouw er eenmaal staat. Een bezwaarschrift gold
een te verwachten overlast aan de
kopgevel van het gebouw aan de
Trompstraat. Dit punt had ook de
aandacht van Sandbergen, fractievoorzitter van D'66, en PvdA-raadslid
Bloeme, die zich afvroeg wat er met de
aanbevelingen van het wmdtunnelonderzoek zou gebeuren
Volgens wethouder Van Caspel was
er voldoende zorgvuldigheid m acht
genomen bij het onderzoek, dat volgens geldende normen is verricht en
waarbij 'het klimaat m totaal' moest
worden onderzocht. Wel zal bekeken
worden of er een aanvullend onderzoek nodig is. Daarnaast zal met de
aanbevelingen rekening worden gehouden bij het afgeven van een bouwvergunning Bezwaren ten aanzien
van verlies van uitzicht en zonlicht
waren volgens VVD-raadshd De Jong
voldoende tegengesproken. Deze werden door haar dan ook weggewimpeld
met de opmerking dat geen Nederlander 'recht' op uitzicht of zonlicht kan
doen gelden, wat anders vele bezwaren
tegen allerlei bouwplannen tot gevolg
zou hebben.

Duingebied
Volgens Bloeme moet de gemeente
een antwoord klaar hebben om overmatige betreding van het omringende
duingebied te voorkomen. Van Caspel
zag wat dit betreft geen problemen
door de omheining van het terrein en
door het circuit, dat volgens hem als
een soort buffer werkt voor het daarachter gelegen duingebied. Ten aanzien van de bodemverontreiniging nabij de kabelloods verklaarde hij, e veneens in antwoord op een vraag van
Bloeme, dat hiervoor door de dienst
Publieke Werken en het Gewestelijk
Milieubureau
een saneringsplan
wordt opgesteld. Dit plan zal tegelijkertijd met de grondwerkzaamheden
worden uitgevoerd

ZANDVOORT/HAARMEL
- De Stichting Jeugd en Muziek Haarlem houdt aanstaande zaterdag 3 oktober om 13.30
uur een kamermuziek-uur. De
ZANDVOORT - Automobioptredens vinden plaats in de
Grote Zaal van het Cultureel listen die hun auto verkeerd
Centrum De Egelantier, Gast- parkeren, kunnen voor hoge
kosten komen te staan, ook al
huisvest 47 te Haarlem.
wordt het voertuig nog net
Op het podium verschijnt een niet weggesleept.
twaalftal jongeren, met diverse in-

Duur parkeren

strumenten, waaronder piano, viool,
fluit en altblokfluit, of met zang. Op
het programma staan werken van onder andere de bekende componisten
Vivaldi, Haydn, Telemann en Scarlatti, en de iets minder bekende Dowland,
Garcia, Khachaturian en Turina.
In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de kamermuziek-uren dit
seizoen op zaterdagen gehouden, in
plaats van op zondagen. De toegang is
wederom gratis.

Dit overkwam een tweeentwmtig-jarige eigenaar afgelopen vrijdag. Hij
was net op tijd ter plekke op het Stationsplein, om te voorkomen dat zijn
verkeerd geparkeerde auto werd wéggesleept. De sleepwagen was hiervoor
al gearriveerd.
De man bleef niets over dan naar
het politiebureau te komen en de voornjdkosten a ƒ142,10 plus een bekeüring te betalen.

De 'Modèles' zijn weer terug
ZANDVOORT/HEEMSTEDE - De Haarlemse popband
Modéles staat na een onderbreking van bijna een jaar binnenkort weer op de planken.
Zaterdagavond 3 oktober al
vindt het eerste optreden met
een nieuwe bezetting plaats in
de Sneeuwbal, Herenweg 111
te Heemstede, aanvang 21.00
uur.

Schaakclub troeft
Het Witte Paard af

'De Scharrekoppen hebben zonder
gekrakeel van Bobo afscheid genomen,
Bobo ging immers in Italië werken en
was daardoor gedwongen te stoppen.
Na zijn verblijf in het buitenland is
Bobo weer bij De Scharrekoppen gekomen, echter door verandering van
werk was hij niet meer in staat om zich
actief met het carnaval bezig te houAl op ongeveer de helft van de speeltijd zag het ernaar uit, dat de punten
den'.
onverdeeld in Zandvoort zouden blijVolgens De Scharrekoppen heeft ven. Van Kempen, Gerhards, Twint
hun regelmatige wisseling van accom- en Slijkerman boekten de volle winst,
modatie niets te maken met financiële waardoor de andere leden van het
perikelen. De oorzaak hiervan ligt en- achttal in totaal nog maar een half
kel en alleen in het feit 'dat er geen punt hoefden te scoren. Er werden
geschikte ruimte is om in een grote echter vier remises 'overeengekomen,
zaal met zevenhonderd mensen een wat twee punten opleverde. De eindcarnavalsfeest te houden'. 'In het prille stand kwam zo op een royale 6-2 voor
verleden, tot twee jaar terug, is name- Zandvoort.
lijk gebleken dat met een goede accomVanavond spelen deze leden weer gemodatie (Hotel Bouwes) wel degelijk woon mee met de interne competitie in
een daverend carnavalsbal met veel het Gemeenschapshuis. Geïnterespubliek mogelijk is'.
seerden kunnen zich daar vanaf 20.00
uur ook aanmelden. Telefonisch zijn
eventueel inlichtingen te verkrijgen
onder de nummers 17272 en 15721.
De voorzitter van De Scharrekoppen
constateert dat het bezoek tijdens de
kroegentochten stukken minder is dan
tien jaar geleden, maar volgens hem
ligt dit niet aan de carnavalsverenigingen. 'In vergelijking met het verleden
blijken steeds meer zaken de gehele
winter dicht te moeten gaan en is het
bezoek aan de horeca ook buiten het
carnaval schrikbarend teruggelopen.
Volgens Van de Broeck 'verbazen' de
carnavalsverenigingen zich over de
mededeling van Fred Paap, voorzitter
van Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, dat het carnaval op de volgende
horecavergadering zal worden besproken, omdat dit gebeurt 'zonder beide
verenigingen naar hun plannen voor
het komend seizoen te vragen'. Volgens Paap zelf echter wil hij het onderwerp slechts 'ter sprake' brengen, overigens zonder de pretentie om plannen
voor het carnaval te maken.

ZANDVOORT - De collecte
voor het Prinses Beatrix
Fonds heeft in de gemeente
Zandvoort een bedrag van
ƒ4.724,40 opgebracht.

tijen nog enige 'bezorgdheid' ten aanzien van andere punten.

De 'Modéles' zijn zaterdagavond te zien en te horen in de Sneeuwbal.

Een belangrijke oefening voor
de katholieken was in de periode
van 1853-1940 de missie. Dan
kwamen er voor een maand een
paar paters op de pastorie wonen; ze bezochten op verzoek
van de parochiegeestelijken verschillende gezinnen, die niet hèlemaal in het gareel liepen en
hielden een week lang vier donderpreken per dag. Men prentte
de mensen in niet langer te luisieren naar de duivel, schetste de
grote verwoestingen die de zonden aanrichtten en op de laatste
dag liet men een licht van vrede
schijnen.

Pastoor L. Ami aarzelt
Het houden van een dergelijke
oefening lag wel in de aard van
de wat rigoureuze pastoor L.
Ami. Hij had er, reeds bij zijn
komst in Zandvoort, al naar verlangd om een dergelijke oefening te laten houden maar als
het puntje bij het paaltje kwam,
zag hij er van af. P. v.d. Berg, die
veel over deze oefeningen had
gehoord, vroeg L. Ami op de
man af „Waarom laat je hier
geen missie houden?" De pastoor keek hem aan en zei toen:
„En weet je wel, Piet, wat zoiets
kost. Ik krijg een maand lang
twee paters' hier te logeren en
dat kan mijn zus, die buiten de
huishouding ook in de parochie
werkt, niet hebben. Bovendienkrijg je die paters niet voor niets.
Ze vragen drie gulden voor een
dag en als je dat even uitrekent
wordt het alles te zamen f 168,en waar haal je dat zo gauw vandaan. Je weet zelf wel dat een
zondagse collecte vaak niet
meer opbrengt dan f 35,-. Neen,
hoe graag ik het ook zou willen
en hoe goed het ook voor de parochie zou zijn, ik kan hier echt
niet een missie laten houden".

De 'Modéles' is afkomstig uit Haarlem-Noord en bestaat uit Mike Janmaat (bas), Steven Joosten (drums),
Peter Nijssen (gitaar en zang) en -

De eerste missie
in Zandvoort
De aantrekkingskracht van
de Redemptoristen
Nu waren er in 1842 in Amsterdam paters Redemptoristen, komen wonen die heel geschikt waren om hun parochie door donderpreken te boeien. Er was uit
Oostenrijk een Nederlandse pater, een zekere Bernard naar
Amsterdam, gekomen die het
volk bijzonder kon boeien. De
Zandvoorters hoorden wel eens
wat van Amsterdamse gasten
die zomers hier op vakantie
kwamen. Ze vertelden in geuren
en kleuren over de opschudding
die door deze missiepaters werden verwekt en schetsten een pater die elke keer met een doodskop in de hand op de kansel verscheen. Ja, je moest er van griezelen. Zandvoorters houden van
dat soort verhalen en weer gingen ze naar de pastorie om een
missie te vragen van de Redemptoristen. „Nu moet pastoor niet
aankomen met het smoesje: er is
geen geld voor. Wij zorgen dat er
elke dag voor vier man verse vis
is en als juffrouw Jaantje het te
druk heeft, zullen onze vrouwen
haar wel helpen met het werk in
kerk en pastorie. En heus als u
vertelt dat er Redemptoristen
komen, dan verzekeren we u dat
u in een paar collectes het loon
voor de paters binnenkrijgt".

De missie
vraagd

wordt aange-

En L. Ami kon er na deze
drang niet meer onderuit. Hij
stuurde een briefje naar Amsterdam en hing daar een wat somber beeld op van zijn parochie.
Ze waren door armoede onverschillig geworden: ofschoon hij
zelf zijn uiterste best had gedaan, had hij verschillenden niet
kunnen inspireren en daarom
was een missie heel hard nodig.
Maar of de pater overste dan een
paat hele goede missieprekers
wilde sturen, dan had hij goede
hoop voor de toekomst.
De overste van de Redemptoristen had pater J. C. Mastboom,
die een grote naam had in het
gehele land, beschikbaar en hij
stuurde hem met een medebroeder naar Zandvoort. De tijd die
door de pastoor was afgesproken
was februari. Dan waren de vissers nog thuis, ze maakten kleine tochtjes in de buurt om vis te
halen voor zichzelf. Zij konden
geen excuus maken om niet naar
de kerk te komen.

Pater Mastboom brengt
verslag uit
Een paar weken voordat hij
naar Zandvoort ging, was pater
Mastboom op bezoek bij de bisschop van Haarlem Mgr. Snickers. Toen hij hem vertelde dat
hij naar Zandvoort ging om mis-

sinds kort - toetsenman Frank Moison.
De groep brengt een geheel eigen
geluid, te omschrijven als 'met veel
spanning en hypnotiserend dans
baar'. Door de komst van Frank is de
creativiteit binnen het repertoir nog
verder toegenomen.
De Modéles hebben in het verleden
opgetreden onder andere als voorprogramma voor bijvoorbeeld The Armoury Show en de Comsat Angels. In
de Sneeuwbal waren zij te zien met
Prima Volta en het Engelse synthi-bandje Birds with Ears Momenteel
zijn zij betrokken bij een project, '5
Live', met vijf Haarlemse bands, dat
binnenkort van start gaat
sie te preken, zeide de bisschop
hem ,,O pater, geeft u mij daar
een verslag van. Ik heb echt veel
op met Zandvoort ik heb, toen
ik kapelaan was in Overveen,
voor de katholieken mogen zorgen. Het zijn ruwe mensen, maar
ze hebben een goed hart." Pater
Mastboom beloofde dat hij dit
zou doen. Toen de laatste dag
van de missie in Zandvoort was
aangebroken 24 februari 1S79
herinnerde hi] zich de belofte om
de bisschop te schrijven. Hij had
het nog druk maar ivilde m een
kort briefje laten weten dat deze
missie-oefening een groot succes
loas geworden Kort voor het
houden van de avondoejenmg
stuurde hij het volgende bne/je
dat op het archief van het bisdom belandde. Hij schreef „Mo?iseigneur. Hier in Zandvoort
waar wij vanavond de inissie
sluiten, wordt onze arbeid njkelijk door God gezegend. Een concubinaat (een huwelijk wat niet
voor de kerk was gesloten) is
uitgeroeid, twee adulterae (volwassenenj hebben wi] aangenomen en een protestants kind uit
een gemengd huwelijk gedoopt.
De belangstelling was overweldigend."
Hij beloofde later, wanneer hij
wat meer tijd had een uitvoenger verslag te maken maar helaas het is niet in Haarlem Ik
heb het hele archief doorgespit
en niets gevonden en loaarschijnlijk omdat er namen in genoemd zijn die Snickers goed
kende, heeft hij dit stuk niet aan
het archief geschonken om de
privacy van de Zandvoorters.
waar hij heel erg op stond, te
beschermen maar dat kleine
briefje van Mastboom laat al ioeten dat de eerste missie lang m
de gemeenschap heeft nagewerkt.
BERTUS VOETS
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Gevormde, 20 denier panties.
Mt. 38/40 t/m 42/44. 2.- nu
3 voor 5.-

Verticale jaloezieën. Lamellen
5 st. per doos voor 50 cm breedte in wit of grijs:
Shantung: 180 cm 34.75
280 cm 49.75
180 cm 39.75
250 cm 49.75
Boude
180 cm 49.75
280 cm 65.nü 7.50 goedkoper
Rail wit 100-250 cm 70,- t/m 130.- nu 15.-goedkoper

Set van 6 glazen.
Cola 3.25 nu 2.75
Bier 3.75 nu 3.25
Wijn 8.75 nu 7.50

Everclean fluor tandpasta.
Inh. 75 ml. 1.50 nu 3 voor 3.95

Perlé breigaren, 100% acryl.
In 9 kleuren. Bol a 100 gram 3.nü 2.50

Nog
Isoleerkan. Inhoud: 1 liter.
In wit en grijs. 12.75 nu 10.75

Katoenen, uni lakens en hoeslakens, l-, 2-persoons of extra
breed. O.a. in bleu, écru of grijs.
Vanaf 21.75 nu 3.- goedkoper.
Bijpassende slopen. Pakje
a 2 stuks, 14.75 nu 12.75

Kunststof wissellijsten met
ontspiegeld glas in witte,
zwarte of goudkleurige lijst
24x30 cm 16.75, 30x40 cm
21.75 nu 3.- goedkoper
40x50 cm 29.75, 50x60 cm
39.75 nu 5.- goedkoper

Modieuze, katoenen herenslips
in div. modellen, kleuren en
dessins. Mt. 4-7, 5.75 nu 5.-

Aanbiedingen
die uw hart sneller doen slaan!
Onze wekelijkse aanbiedingen heten voortaan Hartenjagers. En om het u
gemakkelijk te maken, zijn ze voorzien van het rode Hema-hait Zo kunt u ze
in de winkel in één oogopslag herkennen. Deze week hebben we er maar liefst 23.
Daar zit vast wel iets voor u bij. Bent u nieuwsgierig naar de Haitënjagers van
volgende week? Dan zult u uw geduld nog even op de
proef moeten stellen. Want we verklappen alleen dat ze
uw hart sneller doen slaan.
Echt Waar Voor |e Geld

HEMA

Kunststof bloempotten in mat
wit 2.50 t/m 14.75 nu

elke 2e pot 1.25 goedkoper

njagers

Heren pullover van 100% lan
van uw dia? Laat van uw
wol. O.a. in marine, bordeau," mooiste dia's foto-afdrukken
mint en flessegroen. Mt 46/48 maken.
t/m 54/56 _ 49.75 nu 42.Z5 9x13 cm
0.95 nu 0.80
10x15 cm
L15 nu 0.95

Gedessineerd duplex behang

met reliëf. Afwasbaar. 53 cm x
9mtr
13.75 nu 11.75

"Droomles voor Zeven Slapers".
Kinderboek van de beroemde
lanosch.
12.75 nu 10.75

Zijdeglansverf voor binnen. O.a.
Voorgevormde beha in wit,
in wit, crème en grijs.
250 ml
6.25 nu 5.25 ivoor of skin. Mt. 70-90A en 7585 B _ 1L75 nu 2 voor 19.75
750 ml
12.75 nu 11.2ltr
33.75 nu 28.25 Kogellampen met grote of
kleine fitting.
Metalen opbergkastje
Mat _ 15-40 W 125,5 W L75.
met 15 laadjes,
afm. 30 x 15 cm
16.75 Flame: 25 W 2.25,40 W 2.50
Egaal wit 25 W L75,40 W 2.-

Zelfklevende spiegeltegels.
nü
elke 2e lamp 0.50
15x15 cm. Pak a 10 st. 18.75
goedkoper
30x30 cm. Pak a 6 st. 32.75 Roomboter-amandelstaaf.
Baby flesverwarmer.

Bereid met échte boter en zuiHoudt babyvoeding op de juiste vere amandelspijs. -Ca. 2j50
gram
3.95 nu 3.50
temperatuur. Kema Keur.
42.75 nu 36.75 Aanbiedingen zijn geldig t/m 3 okt. '87.
H87.2tO.2909

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

all-round 1ste kapster
Yvonne
Kom eens langs voor een
goed advies.

REAKTIVEREND ZWEMMEN
SPAR ZANDVOORT
vraagt

full-time

VERKOOPSTERS

te uur Gym pp het droge
te uur Gym in het water
ma 09.00-10.00 uur (extra warm water)
di 20.00-21.00 uur
do 10.00-11.00 uur
KOM EENS KIJKEN

Langs komen mag natuurlijk
ook!
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

MINI BEHANDELING
± 1 uur

Galerij Kerkstraat 22, tel. 14040

ƒ22,50

Vrijdag koopavond

Kosterstraat 11, 2042 J J Zandvoort
02507-14975
Corn. Slegersstraat 2 - Tel. 15449

NIEUW!

M^ SCHOEN

Inweave haar.

U9

Nieuwste systeem.
Nu zijn alle kapsels mogelijk, maar
ook alleen een vlechtje of staart of
lang haar.

Bij J.. M.
M. Co:
Coiffeurs
ter Kennismaking
3 vlechtjes van ƒ 25,alleen maand oktober

Huizenhoog

Speciaal voor deze week:
onze VOOR-openingsaanbieding

J. van Campen en Zn.

CASSIERES
Inl. hr. L. Bouwens, tel. 14361

J. M. Coiffeurs

Voor uw algehele verzorging.
Beauty Instituut Joke Draijer

DOE EENS MEE
Zwembad De Duinpan
Vondellaan 57

en

voor onze gezellige
supermarkt.

Phytomer

Ons team hebben wij
versterkt met een

nu

15,-

'mf§\

REPARATIE.^ SEF

TASSEN

Ladbroke Totalisator Zandvoort
vraagt met SPOED

representatief meisje
± 21 jaar, 25-30 uur in de week.
Voor het verwerken van weddenschappen.

Info 02507-19843.

J. M. Coiffeurs

Jaarlijks worden in Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen.
Dat aantal stijgt, de lasten ook!
De meeste van die zeehonden
zijn zwaar onoetvoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen. Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn biltere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven
wij met liefde, het overige met geld!

Galerij Kerkstraat 22, tel. 14040
vrijdag koopavond

DAGTOCHT PARUS
per luxe bus ƒ 32,50 retom
met. 2 uur lOndtour Parijs
Vertrek op vrijdagavond.
Opstapplaatsen - Haarlem Heemst., .1».
Zandvoort - A'dam - heemstede
Vertrek Parijs zaterdag 18.00 uur
Data: 24-31 okt 7 14 2 l 28 nov
Vuur res. tel. 02507 12560/02521 13sj«./

TOERKOOP - REISBURO

Met uw bijdrage
gooien ze me in het diei

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

Door een bijdrage te leveren aan
deZeehondencreche Pietertmren
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven in te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen.

Die goede daad \
moeite. Door vandaag!
in te vullen noemen w!
donateur!

l Ja, ikredeenzeeti
l Maak mi| donoteur en stuur W
tervwotdevon 1_________-

Stichting Zeetoodencrèche Art
19950 WUPffllBmuren

zeehonder

P l ETE RB
Telefoon 05952-285,

• 9
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Inbraak in
strandtent
opgelost
ZANDVOORT - Zandvoortse agenten togen woensdag
naar de Heemsteedse gemeentepolitie om daar een tweeëntwintig-jarige Italiaan op te halen. Hij werd verdacht van een
inbraak in een strandpaviljoen.
De man was die ochtend in Heemstede aangehouden, waarna men in
zijn auto twee vuilniszakken vol sigaretten en shag ontdekte. Bij zijn aanhouding ging een tweede verdachte er
vandoor.
Ondertussen had een strandpachter
in Zandvoort aangifte gedaan van inbraak in zijn paviljoen. De aangetroffen rookwaar leek hiervan afkomstig.
Later bleek ook in een ander strandpaviljoen ingebroken te zijn.

Auto eindelijk
teruggevonden
ZANDVOORT - Een waarschijnlijk wat verbaasde eigenaar van een personenauto
trof woensdagmiddag zijn
voertuig aan op het Stationsplein. De auto was in juli gestolen.

waze moeders', brons van John Bier.

De eigenaar van het in Amsterdam
gestolen voertuig stelde onmiddellijk
de Zandvoortse politie op de hoogte. De
man zou vervolgens contact opnemen
met zijn verzekeringsmaatschappij,
waar hij de sleuteltjes al had ingeleverd. De maatschappij had hem ook al
een bedrag uitgekeerd. Ook de Amsterdamse gemeentepolitie, waar de
aangifte was gedaan, is in kennis gesteld.

lilderijen en beelden in
ramt
)ouw Noord-Holland Automobilist
geparkeerde auto's
JVOORT/HAARLEM
mstenaars Hein Stork
Bier houden in gefoord-Holland te Haarexpositie met olieveruaches, kleurlino's en
. De tentoonstelling in
ouw aan de J.J. Hameat/hoek Schipholwege, toegankelijk voor
gebruikers, is geopend
cdagen van 09.00-17.00
gratis te bezichtigen.

Stork hanteert de penseel met forse
streken.-Met een spel van licht en donker schildert hij vooral landschappen
en stadsgezichten, beïnvloed door indrukken die werden opgedaan tijdens
binnen- en buitenlandse reizen.

ZANDVOORT - Drie personenauto's waren zondagochtend vroeg betrokken bij een
aanrijding in de Swaluestraat.
John Bier stelt in zijn beelden vooral De schade bleef beperkt.

de mens centraal. Dit wordt vooral
duidelijk bij het aanschouwen van de
beeldengroep 'Dwaze moeders van de
Plaza de Mayo in Buenos Aires, waaraan door Bier bewogen is gewerkt, als
uiting tegen fascisme en discriminatie. Evenals bij het werk van Stork zijn
ook zijn uitbeeldingen niet natuurgetrouw, maar creaties van een artistiek
rk en Bier, beide afkomstig spel van vormen.
ar, samen in het provinciale
De tentoonstelling, te zien tot en
gebouw exposeren is een loslg van beider artistieke be- met 27 oktober, wordt zondag 4 oktovan de kunst, hoezeer hun ber om 15.00 uur geopend door de burn ook van elkaar verschillen, gemeester van Alkmaar, C.M.L. Rooistenaars hebben m de loop. zemond. De muzikale omlijsting hiereen sterk, esthetisch gevoel van wordt.,verzorgd, dpor„pianiste- Ani en 'sfeer opgebouwd. Hein nemiek IJsselmuidén.

Popmuziek en bakstenen 'Juweeltjes' van poppen
ZANDVOORT/IJMUIDEN
Stichting Beeckestijn Pop
houdt aanstaande zaterdag 3
oktober in Umuiden het vierde PEN-consert van dit jaar.
Hoofdschotel wordt de formatie MAM, terwijl voor het voorprogramma de veelbelovende
regionale nieuwkomer Sister
Midnight is gecontracteerd.
Mam bestaat nu ruim tien jaar en
draait al die tijd al mee in de top van
het club-circuit. De groep onderscheidt zich duidelijk van de huidige
muziekindustrie die handelt in glamour, grootse emoties en vormgevende industrièn. Mam's nummers gaan
over de amusementsindustrie, bijvoorbeeld: 'Er is zoveel verdriet', T use everything' en 'De invloeden'. Over onbedoeld geluk, 'Er luistert toch nie-

van deze motor zijn op-

De uitgebreide 'poppenfamilie' die
Het concert in de PEN-popzaal aan hier te zien is, vertegenwoordigt allerde Kanaalstraat te Umuiden begint lei stijlen, met zowel klassieke als bijom 22.00 uur en de toegang kost ƒ7,50, oorbeeld surrealistische invloeden,
of ƒ5,- met een CJP.

Op 11 september lieten B & W weten,
niet aan het verzoek te voldoen, drie
dagen later volgde de motie bij Provinciale Staten. Overleg op 18 september,
waarbij de provincie een 'planologische helpende hand toezegde' om een
oplossing voor de kampeerders te vinden, gaf GS niet het vertrouwen dat er
op aanvaardbare termijn een oplossing
zou zijn te verwachten. Volgens hen is
een oplossing echter wél mogelijk binnen een termijn van dertig dagen.

serieuze nabootsingen van het mensehjk wezen of kunstuitingen met wat
absurdistische trekjes. Een 'poppenkunst-tentoonstelling' zou wellicht een
betere benaming zijn voor deze verzamehng. Want kunst en ook kunstig is
het zeker, wat men hier aantreft.
Maar behalve de kunst-mmnenden
komen ook de liefhebbers van de traditionele poppen beslist aan hun trekken, want daarvoor is de expositie voldoende gevarieerd. Zelfs ook degenen
die af en toe 'achter het aanrecht' deegfiguurtjes maken, kunnen hier leuke
ideeën oDdoen
De expositie in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, is
tot en met 8 november 1987 dagelijks te
bezoeken, behalve op maandag en
dinsdag. De openingstijd is van 13.30
tot 16.00 uur. De toegang is uiteraard
gratis.
KURPERSHOEK

GS bestrijden dat de voorzitter van
de Afdeling Rechtspraak het provinciale verzoek om ontruiming zou hebben
afgewezen. Volgens hen vond deze een
dergelijke maatregel op dat moment
'prematuur'. Ook wijst men de redenering van de hand, dat het niet direct
stoppen van de werkzaamheden op het
Roggeveld aan de kampeervereniging
was toe te schrijven en de gemeente er
niets aan kon doen. Gesteld wordt, dat
de gemeente zowel als eigenaar van het
terrein als via de gemeentewet had
kunnen optreden tegen de 'illegale' situatie.
Volgens hen zijn door burgemeester

H. Strijder Sr.
legt eerste steen
ZANDVOORT - H. Strijder Senior,
oprichter van Auto Strijder B.V. aan
de Burgemeester Van Alphenstraat,
legt vandaag om 15.00 uur officieel de
eerste steen voor een nieuwe showroom. Een feestelijke gebeurtenis voor
dit bedrijf, dat tien jaar op een vergunning heeft moeten wachten. Tegelijk
met de bouw van de showroom wordt
ook het huidige pand gerenoveerd.

Vrijwilligers
voor kollekte

De oorzaak van de aanrijding, 's
nachts om 01.40 uur, was waarschijnlijk de veel te hoge snelheid van één
van de auto's, waardoor deze slipte.
Daarbij werden de andere twee juist
geparkeerde auto's geraakt. De automobilist vervolgde echter zijn weg zonder dat zijn identiteit kon worden
vastgesteld.

ZANDVOORT - Het verkeer
op de Zandvoortselaan trok
zondagochtend vroeg enige
malen de aandacht van de
Zandvoortse politie.

De kollekte in Zandvoort begint aanstaande maandag. Degenen die hieraan
willen meehelpen, wordt verzocht contact op te nemen met Ah Effern, telefoon 12043.

Even later werd hij echter toch voor
zijn woning door de politie aangehouden. De bestuurder bleek onder invloed van alcoholhoudende drank te
zijn en kreeg een rijverbod opgelegd.
Ook een proces-verbaal zal worden op-,
gema'akt.
'•''
•'

Rond half een moest er bemiddeld
worden bij een lichte aanrijding tussen twee personenauto's. Hierbij was
lichte schade ontstaan. Ongeveer een
uur later werd een bestuurder een rijverbod opgelegd, omdat deze onder invloed van alcoholhoudende drank verkeerde.
' ''
Wanneer alle 148 paardekrachten volledig benut worden, is de Alfa redelijk
dorstig. I liter op S.7 kilometer maar bij
een rustiger behandeling is een verbruik
van l op K) weer makkelijk haalbaar.
Lastig is wel de kleine benzinetank met
een inhoud van maar 49 liter. Ik ben
liever in een keer \\at meer geld kwijt
dan om de haverklap een oranje \\aarschuwingslampje voor mijn neus ie zien
knipperen en weer te moeten tanken.
De Alfa Romeo 75 Twin Spark zal niet
direct een allemansvriend zijn. Door zijn
uiterlijk steekt hij boven de grauwe
• massa uit, hij heeft een zeer interessante
motor en ook de \\cgligging is het vermelden waard. De in het verleden bekende klachten behoren lieden ten dage
beslist tot het verleden en de prijs mag
alleszins redelijk genoemd worden, nam c l i j k y 44.990." inc. BTW.

WONINGBOUWVERENIGING

en wethouders op 'ontoelaatbare wijze'
de door de provincie behartigde belangen geschonden en is er een situatie
ontstaan, 'die strijdig is met de wet, het
geldende bestemmingsplan en het
ruimtelijk beleid voor de duinen'. De
mogelijkheid om het Roggeveld als
camping te gebruiken wordt ook afgewezen in het streekplan, dat afgelopen
vrijdag officieel van kracht werd.

ZANDVOORT - Voor 'De kollekte voor het Geestelijk Gehandicapte Kind' worden nog
dringend vrijwilligers gezocht.

aan het geweld dat de 148 pk levetende
motor op de weg brengt. Met hoge snelhedcn is het met het standaard differentieel echter wel uitkijken in de bochten
wanneer het nat is en zeker als het glad is.
Met iets te veel gas wil de achterzijde
gemakkelijk uitbreken en het is dus zaak
om voorzichtig met liet gaspedaal om te
springen in die omstandigheden.
Het schakelen gaat prima maar de plaat sing van de versnellingspook geeft vooi
lange mensen wel iets problemen. De
eerste en tweede \ersnellingzijn moeilijk
te gebruiken daar uw knie dan in de verdrukking komt. De zit achter het stuur is
verder uitstekend. Het stuurwiel zelf is
prettig dik en alle klokken en meters zijn
goed overzichtelijk. Alleen de radio zit
wat onhandig onderin de tunnelconsole.
Veider is deze Alfa compleet en degelijk
afgewerkt.

Het begrip poppen doet al snel denken aan het standaard kinderspeelgoed, dat overigens natuurlijk wel in
allerlei vormen te krijgen is. Maar de
fantasie is daarbij nog al eens ver te
zoeken. Bij de verzameling in het Cultureel Centrum is dat beslist anders.

Vervolg van pagina l

Topsnelheid 210 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h in 8,5 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik tijdens de test l op
9,5.

-•
Aangepast

Sister Midnight kunnen sommigen
zich wellicht nog herinneren van de
feestweek in in Santpoort, toen de
groep met een mengeling van rock en
underground voor een indrukwekkend optreden zorgde. Het repertoir is
sindsdien echter alweer uitgebreid.

ZANDVOORT - Wie één dezer dagen bij het Cultureel Centrum Zandvoort binnenloopt,
zal beslist zijn ogen uitkijken.
De medewerkers van het centrum hebben met veel speurwerk een verzameling poppen
bij elkaar kunnen brengen, die
werkelijk uniek is.

Bezwaren Gedeputeerde Staten

Prestaties:

merkelijk. De topsnelheid is 210 km/h
en voor het sprintje van O tot 100 km/h
heeft deze Alfa 75 Twin Spark slechts
8,5 see. nodig. Het meest opvallende
echter is de enorme soepelheid van deze
motor. Zelts in de vijfde versnelling, bij
1500 omw/min kunt u vol gas geven
zonder te stotteren, hikken ot verzuipen
in de brandstof begint de motor rustig te
brommen en bij 2500 omw/min gaat hij
er als de bliksem vandoor.
Die typische Alfa-brom werkt overigens
wel opwindend en nodigt uit om er ongewild de toegestane maxium snelheid
mee te overtreden. Alleen op de lange
duur werkt déze brom toch vermoeiend,
zoals ieder uitgesproken geluid zal doen.

Zo bijvoorbeeld het titelnummer
van de derde elpee 'Ontwik.', waarvan
de tekst wordt gevormd door Ontwik-Bakstenen-Stoeptegel-Ja. Een stukje
tekst, min of meer ingegeven door
dichter Jan Hanlo. Een tekst zonder
boodschap lijkt het, zonder symboliek
of diepere bedoeling, maar met een bijna exotische klankwerking en de suggestie van meerdere betekenissen.

Automobilist
krijgt rijverbod

uitstraling

i van de Alfa Romeo 75 Twin
uitgerust met een ontsteking
icht-cilinder motor. Er zijn dus
gies, twee bobines en eveneens
giekabels. Alfa heeft voor deze
i-'i motor gekozen voor dubbele
anwege de complete verbranen de zuigers. Hoe groter de
te beter zal de verbranding zijn
nidt weer in dat het benzinengscl optimaal verbrandt. Dat
het voordeel van meer \ern een schonere verbranding.
ukelen is overbodig want de
bijzonder soepel en bezit ten
<-' trekkracht.
'ipc van dubbele ontsteking is
nieuw voor Alfa want in 1913
•A toegepast op een Grand Prix
"g later op de GTA en GTAm.
v
un u zich nog w cl zullen herin-

mand', of doodgewoon over bakstenen.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Geld:
j 44.990.- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van / 630.- tot j 652.- per
jaar.

Techniek
Overlangs geplaatste viercilmdcr
lijnmotor. Cilinderinhoud 1962 cm3.
Boring .\ slag 84 .\ 88,5 mm. Comprcssicverhouding 10:1. Ma,\. vermogen 107 kW bij 5800 omw/min.
Ma.\. koppel 186 Nm bi| 4000 omw/
min.
Achtcrwielaandrijving. 5 Versnellingsbak met achteruit.
Voorwielophanging: dubbele draagarmen met torsiestaven.
Achter De Dion as met schroelveren.
Schijfremmen rondom, voorgeventileerd. Rembekrachtiger standaard.
Lengte 433 cm. breedte 166 cm.
hoogte 140 cm. Draaicirkel 10,1
meter. Massa l 120 kg.

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR;

OKTOBER 1987
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De 1-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT 533
Huur ƒ495,38 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, c.v. berging en lift.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning aan:
alleenstaanden
twee-persoonshuishoudens

2.

De garage
KEESOMSTRAAT F
Huur ƒ 60,20 per maand
3. De garage
KEESOMSTRAAT H
Huur ƒ 60,20 per maand
Bovenstaande garages komen voor alle leden van de vereniging
beschikbaar. De toewijzing zal geschieden in volgorde van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenivOmst dient de nieuwe huurder/huurster op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te
tonen.
In het flatgebouw met de huisnummers Flemingstraat 242 t/m
340 komen beschikbaar:
4. De berging
FLEMINGSTRAAT A (begane grond)
Huur ƒ 25,00 per maand
5. De berging
FLEMINGSTRAAT B (1e etage)
Huur ƒ 25,00 per maand
6. De berging
FLEMINGSTRAAT C (2e etage)
Huur ƒ 25,00 per maand
7. De berging
FLEMINGSTRAAAT D (3e etage)
Huur / 25,00 per maand
l De huurders van de woningen Flemingstraat 242 t/m 340 hebben
voorrang bij de toewijzing van bovenstaande bergingen. De toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer.
8. De parkeerplaats
ZEESTRAAT B
Huur ƒ25,00 per maand
De huurders van de woningen Zeestraat 22-1 :/m 22-15 netoen
voorrang bij de toewijzing van deze parkeerplaats. De ^oeivijzing zal
geschieden in volgorde van het lidmaatschaDsni;rnner. 5.j re: :ekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe nuuroe- 'ru„rster oe
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijze-, oee' 1,2 e~ 3 a!s-nsoe
het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 o'<roDe-". 9S7 voor 7
uur 's avonds schriftelijk te reageren. Het is me: rvcoc voor eoer ODject een aparte brief te schrijven. In een bnef *v~~~j uw voorxeur
aangeven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van hè: kantoor op het
adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een oereidverklanng.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning voor de
flatwoning berust bij het College van Burgemeester~en Wethouders
van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 9
oktober a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de
vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woning geschiedt volgens het voor de vereniging geldende "puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de brief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het
onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK OKTOBER 1987
1. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur ƒ681,15 per maand
Bestaande uit: woonkamer, S slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
Gevraagd:
2-kamerwoning (begane grond) in het centrum
van Zandvoort of in Zandvoort-Zuid.

Leveringsprogramma van
Mercedes-Benz uitgebreid

De wegligging is uitstekend aangepast

2. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ 648,56 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
Gevraagd:
Woning in het flatgebouw Lorentzstraat 531 t/m
609.

Opvallende verschijning
De Alfa 75 Twin Spark is standaard uitgerust met dorpel- en spatbordverbredcrs voor en achter en een achtcrspoiler
ontbreekt ook niet. Staat hij ergens in de
stad geparkeerd, dan staan er onmiddelijk mensen omheen en aan de vingerafdrukken op de ramen merk je dat ook de
binnenkant bekeken moet worden.
Het is dus wel een opvallende verschijning, alleen is het jammer dat er standaard geen rechter buitenspiegel gemonteerd is. Het uitzicht londom is weliswaar goed. zonder hinderlijke dode
hoeken maar tijdens het inhalen - en dat
is iets wat vuldig voorkomt met deze Alfa
- is een rechter buitenspiegel toch een
noodzakelijk accessoire.

Aangeboden: 2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG (begane grond)
Huur ƒ 190,06 per maand

Gevraagd:

Mercedes-Benz heeft het leveringsprogramma van dieselmotoren voor personenauto's afgerond met een tweetal
nieuwe krachtige uitvoeringen. In het type 190 D is nu een opgeladen versie van
de 2.5 liter vijfcilinder diesel leverbaar,
die een vermogen van 90 kW levert. De

190 krijgt daarmee prestaties die vergelijkbuur zijn met die van de bezineversies, zoals een acceleratie van O tot 100
km/h in 11 sec en een topsnelheid van
195 km/h. Het verbruik bij dit alles blijft
bescheiden, gemiddeld 7.5 liter per 100
km.

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging en grote tuin.
Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord).

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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Wastafel
met allure
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NATIONALE

NEDERLANDSE WONINGIND ERichters
komen in oktober in actie

met hun 'Oktober Nationale Woonmaand'. In de feestelijk versierde winkels
zal men een extra groot en aantrekkelijk
aanbod vinden van meubelen, woning- en
huishoudtextiel, wandbekleding en alles
wat verder in het interieur zijn plaatsje
heeft. De winkels kan men herkennen
aan feestelijke posters en andere aandachttrekkende plakkaten op de winkelruiten.
Waarom die winkeliers nu juist oktober als
'woonmaand' hebben uitgekozen? Heel simpel.1
Dat komt omdat elk jaar opnieuw de maanr

OKTOBER

oktober voorafgegaan wordt (in de eerste helft
van september) door twee grote vakbeurzen op
het gebied van woninginrichting: de Internationale Meubelbeurs en Inter Decor (voor woningtextiel). Hier presenteren Nederlandse en buitenlandse fabrikanten en handelaren het nieuwste van het nieuwste en hopen zij erin te slagen
de gunst van de winkeliers te winnen. Een 'goede' beurs, dat wil zeggen tonen de winkeliers
flinke belangstelling voor de nieuwe producten,
is voor die fabrikanten dan ook heel erg belanerijk.
Wanneer men besluit om een kijkje te nemen
bij één van de woninginrichters denk dan ook
even aan het onderwerp 'garantie'. Vraag er uitdrukkelijk naar, voordat u tot aankoop over-

gaat. Bij de winkeliers, die (blijkens een speciaal
W-vormig vignet op de winkeldeur) de zogenaamde 'interieurwaarborg' geven zit men goed
Dat is een garantieregeling die de volgende elementen bevat:
1. drie jaar kwaliteitsgarantie,
2. een regeling waarbij een eventueel door u
gedane afbetaling (maximaal 25 procent) ook bij
een eventueel faillissement van de winkelier niet
verloren gaat. De aanbetaling is dus volstrekt
veilig.
3. Onpartijdig behandeling van geschillen door
de Geschillencommissie Woninginrichting.
De interieurwaarborg-winkeliers geven graag
een informatief foldertje over deze garantieregeling mee.

Kunst gedrukt voor het raam
HET AAN DE ONTWERPERS LIGT HEBBEN WE
A LS
straks allemaal kunst voor het raam. Kunst gedrukt op

Oma's for
is weer te

gordijnstof. Er is keus uit artistieke grafische dessins, fris getinte Mondriaan-look of romantische bloemdessins in de sfeer van
EHEEL AFWIJKEND VAN Paul Cezanne.

VJTwat men gewend is op het gebied van wastafels is het individualistische concept van PrimaVera
van Alape. Een wastafelmeubel voor
mensen die van iets bijzonders houden en een onconventioneel design
waarderen.
PrimaVera is echter niet alleen esthetisch optimaal. Ook de praktische kanten blinken uit door gevoel
coor comfort en stijl. Links en
rechts handdoekhouders, die tevens
de greep vormen van een uittreklade. Wastafelblad en zijladen zijn van
geëmailleerd staal, evenals de hightech zuil onder het blad die de afvoer aan het oog onttrekt. Een ongewone spiegel vormt de kroon op dit
functionele en exclusieve wastafelconcept.

Die grote creativiteit in gordijndessins lijkt in een stroomversnelling te zijn gekomen door de verdergaande toepassing van computertechniek bij de ontwerpen. De dessinateurs kunnen hun ontwerpen met
behulp de computer moeiteloos laten variëren, kleurcombinaties wijzigen, dessins vergroten, verkleinen
enz. Maar de computer is en blijft
een hulpmiddel. Voorwaarde is dus
wel, dat er voldoende kunstenaars
zijn, die de nodige creativiteit aan de
dag leggen, om de basis-ideeën te
leveren. Die creativiteit wordt in ons
land gestimuleerd bij de Academies
voor Beeldende Kunst, waar het
ontwerpen van dessins een belangrijk onderdeel is van de opleiding
textiel.

wens door de moderne productietechnieken gerealiseerd kan worden. Een extra glansje maakte vroeger stoffen minder soepel; dat is nu
geheel ondervangen. Een parelmoerafdruk kan nu gerealiseerd worden
zonder dat de gordijnstof meteen in
de hoogste prijsklasse terecht komt.
En het was vroeger nauwelijks mogelijk gordijnstoffen met horizontale strepen keurig op patroon aan
elkaar te zetten, computercontrole
op moderne weefgetouwen maakte
dat nu zonder bezwaar mogelijk.

•pi R IS EEN REEKS IS
- sche kachels op de n
men die een bijdrage lei
gezellige sfeer van vroegi
de interessantste fornui
'ouderwetse' betegelde f<
J J

Dit fornuis dient niet i
verwarming maar er kan
kookt, gebakken en geb.
den. Zelfs de ouderwe
voor de ketels van divers
zijn aanwezig.

Kamerhoog

Op het gebied van kamerhoge gordijnen is er veel gebeurd. Kamerhoog wil zeggen: 270 cm hoog en dan
Het leuke van deze tijd is dat vrij- net zo breed als men het wil hebben.
Informatie bij: Ladrak Agenturen
v.o.f, tel. 01807-11720.
wel elk ontwerp en iedere kleurBij die gordijnstoffen heeft men alleen te maken met de bovennaad en
de insteek-haken, want doorgaans is
onder in de stof een loodkoordje
meegeweven. Plooien maken, zijkanten afwerken en klaar is kees. In
'kamerhoog' zijn allerlei nieuwe
dessins gekomen: niet alleen geweven stoffen maar ook veel frisse, leu- • Kunst kan ook aan de rails hangen.
ke gedrukte dessins.
Nog even een tip. Als men de gordijnrail meet om aan de hand van
die lengte het aantal plooien vast te
stellen en de ruimte te verdelen over
die plooien, doe dan net of de rail 10
centimeter langer is. Bij veel gordijnen kan je namelijk zien dat als ze
worden gesloten, er boven bij de rail
een klein stukje blijft wijken. De stof
gaat wat in elkaar, de plooien bollen
wat en het is net of men stof de kort
had. De tien centimer extra breedte
maken gordijnen net even mooier,
omdat ze dan royaal aansluiten.
Tenslotte nog even iets over de
nieuwe kleuren. Dat zijn bijvoorbeeld khaki-groen, roodkoper en
zalmroze tinten. Grijs blijft natuurlijk. Vooral de nieuwe, vollere pastels als mint en diepgeel combineren daarmee fantaistisch. Glans
blijft in; soms als satijn, soms als
chintz, maar soms ook als een enkele baan in een dessin.
• Een klassieke kast verdient aandacht.

•JVTEER
DAN EEN HALF
-*J-miljoen Nederlanders verruilen de komende twaalf
maanden hun woning voor een
.groter, mooier of gezelliger
;3huis. En even zoveel keren
worden inboedels ingepakt, ingeladen, uitgeladen en vervol"gens in een nieuwe omgeving
neergezet. Hoeveel meubels
zouden al deze Nederlanders
naast de vuilnisbak zetten,
overdoen aan toekomstige bewoners van het huis dat wordt
achtergelaten of schenken aan
een liefdadigheidsinstelling.
Het zijn er ongetwijfeld veel,
maar het overgrote deel gaat
'mee naar de nieuwe woonomgeving en wordt aangevuld met
ander meubilair.
- Als je de woonsfeer m die nieuwe
'omgeving nu eens over een andere
boeg wilt gooien, hoe pak je dat dan
aan? Is die fraaie antieke kast of
zitgroep eigenlijk wel te combineren
met iets eigentijds. Men hoeft niet
bang te zijn dat verschillende stijlen
zich niet of nauwelijks laten combineren. Want juist op dit moment
kondigt zich een woontrend aan
'waarin diverse stijlen zonder
schroom worden samengebracht. In
de woontijdschriften zien we steeds
meer combinaties van modern en.klassiek. Maar het is wel de kunst
om er een harmonieus geheel van te
-maken.
; Een mooie klassieke of zelfs antie•ke kast verdient aandacht. Die werp
."je niet in een concurrentiegevecht
.om de aandacht met een opvallende
zitgroep. Wie een combinatie wil
van 'klassiek opbergen' en 'modern
.zitten', kies dan voor een zitgroep
met een sobere vormgeving.

Even voor de goede orde: rotan is
de taaie, buigzame liaan van een tropische palmsoort. Deze (bijzonder
lange) lianen worden gekapt, in
stukken van ongeveer drie meter gesneden en op dikte en gaafheid gesorteerd. Alleen de meest gave
exemplaren worden geslecteerd
voor de meubelindustrie. Bij rotan
zijn ringvormige verdikkingen te
zien. Deze 'knopen' zoals ze worden
genoemd zijn de plaatsen waar zijscheuten zijn uitgegroeid. Worden
rotan stokken geschuurd om ze te

Ouderwetse meubelen met behulp van verf en textiel voorzien van
kleur past in het tijdsbeeld. Want in
het interieur van nu horen gedurfde
combinaties van materialen, kleuren en dessins. De basis van het interieur kan bestaan uit tinten grijs,
wit en zwart. Daarmee worden
krachtige kleuren en opvallende
dessins gecombineerd. Houd dat
ook in gedachten als het om de vloeren, wanden en het plafond gaat.
Een combinatie van verschillende
stijlen komt pas goed tot haar recht
in een neutrale omgeving. Vergelijk
het maar met een museum, waar
vloeren en wanden zo neutraal zijn
gehouden dat alle aandacht naar de
tentoongestelde kunstvoorwerpen
gaat.

aan. Vraag je dat geval eerst af wat
voor bergmeubel er tezijnertijd voor
in de plaats komt. Een aandachtvragend exemplaar, of juist een ranke,
niet zo opvallende kast? In dat laatste geval mogen de zitmeubelen die
men nu gaat vervangen, best wat
Handhaaft men alleen de kast uitdagender van vormgeving zijn.
•maar tijdelijk; pak het dan anders De oude kast kan met een kwastje

witte verf in een bijrol worden gezet.
Want door het wit schilderen van
meubelen zorgen we ervoor dat
overdreven vormen een beetje worden gecamoufleerd. Hetzelfde bereiken we overigens door een meubel
in een donkere tint af te werken.
Een opvallende klassieke kast in

Informatie bij: Ringle
haarden, tel. 03451-16944.

TD OTAN EN PITRIET ZIJN LETTERLIJK EN FIGUURLIJK
•*• ^ flexibele materialen. Ze laten zich soepel buigen en vlechten
tot meubels. Meubels in de meest uiteenlopende stijlen, wel te
verstaan, en dat is waarom ze ook in figuurlijke zin flexibel zijn.
Ze buigen soepeitjes mee met allerlei verschillende, actuele
interieurstijlen.

combinatie met aandachtvragende,
eigentijdse meubelen kan, maar dan
moet wel voor een uiterst rustige
omgeving worden gezorgd. Plaats
een klassiek en modern meubel zo
dicht mogelijk bij elkaar en probeer
met planten en accessoires een
'vloeiende' overgang te creëren. Degenen, die de wat ouderwetse of
klassieke meubelen houden en ze
combineren met andere meubelen
in een eigentijdse stijl, moeten er
voor zorgen dat die laatste niet teveel opvallen door hun kleur en/of
vormgeving.

• Strak en modern ondanks de ronde en gebogen vormen.

De kachels zijn gebouv
degelijke materialen die
lange levensduur garanc
kachels, behalve het fo
voorzien van grote glasc
optimaal uitzicht op het
den.

Rotan en pitriet staan er gekleurd op

Klassiek en modern gaan nu beter samen
J

De reeks kachels beste
modellen die met fraaie fe
tegeltjes zijn bekleed ei
zonder tegels. Door de
constructie hebben ze eei
rendement.

Eén van de blangrijkste aspecten
die aan deze 'combineertrend' ten
grondslag ligt is het kwaliteitsbesef
dat bij steeds meer mensen leeft.
Een waardevolle klassieke of antieke kast verdraagt een fraai eigentijds ontworpen zitgroep beter dan
een 'wegwerpbankje' waar de stuntprijs vanaf straalt. De combinatie
van duurzame kwaliteitsmeubelen
uit verschillende perioden krijgt al
snel iets tijdloos. De algemene verwachting is dan ook dat deze trend
als opvolger van de 'jonger-wonenperiode' zich vrij snel zal vestigen en
op vrij ruime schaal het interieurbeeld van de komende jaren gaat
bepalen.

parelmoer-effecten niet ontbreken
Sommige doen in de vi
varieert van lichtgroen, olijfgroen, aan oosterse sferen, vc
zachtgrijs, lavendelgrijs en ivoor- zwart gelakt zijn. Veel
kleur tot roze. Bij veel ontwerpen van het progressief mo
zien we gevlochten pritriet, op zeer belgenre hebben zich la
decoratieve manieren toegepast, ren door de specifieke <
o.a. voor de zittingen en/of leunin- pen van pitriet en manot
ontdoen van die knopen, dan heet gen van stoelen en voor kastdeur- opvallend bij de mode
het materiaal manou. Meubels van fronten.
meubelen, gemaakt van
manou zijn bijna altijd gekleurd,
rialen, is dat ze er ondar
terwijl rotan meestal in z'n oorEen speciale plaats in het hierbo gen en dus vaak ronde vc
spronkelijke kleur wordt gelaten.
ven omschreven genre nemen meu- strak uitzien. Dat kot
In de jaren zeventig waren don- bels in waarbij het rotan/manou fra- door het sterk spreken
kerbruin gebeitste manou meubels me is beplakt met pitriet, waardoor bruik (zwart, donkerl
een rage. Begin jaren tachtig kwam er een verfijnd ribbel-effect in de blauw, turqoise, okerge
de witte woontrend, dus werden lengte ontstaat. 'Laminé' noemen ze bergine en combinaties
meubels van manou ook veel in wit- dat. Ook met behulp van gespleten door het feit dat naast pi
gelakte uitvoering aangeboden. Ge- rotan wordt trouwens geribbelde, nou andere materialen
combineerd met witgelakte rieten meestal natuurkleurige meubels ge- bruikt. Bijvoorbeeld lei
stoelen, pasten ze helemaal in een maakt en ook die hebben een eigen, kussen en metalen bui
mes.
gezicht.
romatische woontrend.
Romatiek was en is nog steeds bij
velen troef. Een romantisch/nostalgische woonsfeer wordt o.a. nagstreefd met behulp van landelijk
aandoende meubels van geloogd
grenen, blank of honingkleurig eiken. Bij deze woonstjl raken meubels van manou enigszins op de ach- TTITSTEKENDE MOGELIJKHEDEN OM ELKE B ADR
tergrond. De ouderwetse, onverval- *-' individueel in te richten, worden geboden met het nieuwe
ste (dus niet geverfde) rotan stoel, systeem van Allmilmö. Het belangrijkste hierbij is om tot nu to
daarentegen, wordt helemaal in z'n vrij oppervlak opnieuw in te delen. Het resultaat: voor wc e
oude glorie hersteld, omdat die, telkens 60 cm ruimte, maar slechts 45 cm. Wastafels niet als i
evenals ongeverfde rieten stoelen, op 70 en 130 cm of zelfs grotere breedte, maar slechts op 6(
onontbeerlijk zijn voor dat 'buiten- breedte.
sfeertje' in huis.
Bij het benutten van de volledige wandbreedten van de
Op het gebied van rotan/manou
en pitriet heeft zich de laatste jaren betekent dat alleen al bij de toepassing van sanitair een ruim
een zeer verfijnde stijl ontwikkeld, minstens 50 cm.
die niets met nostalgie te maken
heeft, maar die pp een eigentijdse
Alleen al deze ruimtewinst is voldoende om de badkamer j
manier romantisch is. Daarbij
wordt veel aandacht besteed aan nuttiger en mooier in te richten. Alle keramische onderdelen zi
mooie ronde en sierlijke vormen. op een rastermaat van 15 cm, waardoor een optimaal gebruik ^
Manou meubels (zitmeubels, tafels mogelijk is.
en kasten) vinden we gelakt in kleuren die aan oogmake-up doen denInformatie bij Allmilmö Nederland, Jol 33-01, 8243 HD Li
ken. Het kleurenscala, waarin zelfs 03200-41700.

Badkamer zelf indel

Comfortabele
hoekdouche
TT7ANNEER DE BADKAMER
" * klein is en toch de wens bestaat
naar meer badcomfort, is er plaats
voor de hoekdouche Pelikan van
Leifeld. Deze biedt veel meer mogelijkheden dan een gewone bak.
De oplopende vorm naar de hoek
is benut om een zitplateau te creëren, waardoor men ontspannend zittend een douche kan nemen. Dit plateau kan ook benut worden als vlak
voor allerlei doucheattributen.
Het bad is van sterk acryl en door
en door gekleurd. Alle moderne sanitairkleuren zijn leverbaar. De maten zijn dusdanig dat een ruimte van
90 cm tegen de wanden voldoende is
voor de montage. Het voorfront van
de Pelikan is 1160 mm breed en 175
mm hoog. Tegen de muurkant is de
rand 420 mm hoog.
Informatie bij: Handelsonderne- • Een badkamer, die in de gemiddelde Nederlandse doorzonwo'
ming Veltman, tel. 03488-567
genoeg niet te vinden is.
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Als u zonder auto bent
Kunt u bij Baron b.v. al een auto huren
v/a ƒ 32,OU ex. btw per dag.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering
Ook verhuur 9 personen bus.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp,
Heemstede, Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Baron Autoverhuur b.v.
Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-270434

023-240102

zondag 11 oktober a.s.

DAM tot DAM loop
Start 14.00 uur op Damrak, A'dam
Organisatie LE CHAMPION
i.s.m. A.V. ATOS, A.V. ZAANLAND
NIKE AIR en PAROOL SPORT
Een unieke trimloop over 16,1 kilometer van de Amsterdamse
Dam - via de Utunnel - naar de Zaandamse Dam.

NA-INSCHRIJVING:

t en met a.s. zaterdag.
Nog slechts enkele dagen resten u om
eesteHjke première mee te maken van de
ve kelijke Peugeot 405.
Een totaal nieuw concept, gebaseerd op
roefde voorwielaandrijving en de fameuze
pt opvattingen over comfort Een auto die
is uit alles mee heeft. Adembenemend
rmgeving en standaard al zeer compleet
;st met o.a. een in hoogte verstelbaar stuur,
igte verstelbare veiligheidsgordels vóór, 'n

vernuftig ontwasemingssysteem voor de zijruiten,
gecamoufleerde radio-inbouwmogelijkheid, een
onderhoudsvrije 5-versnellingsbak en een kofferruimte van maar liefst 470 liter.
Bovendien zijn alle uitwendige carrosseriedelen dubbelzijdig verzinkt Dat garandeert
een uiterst lange levensduur. En dank zij o.a.
de lage Cw-waarde (0.29 tot 0.31) en de grote
tankinhoud (70 liter)is de Peugeot 405 niet alleen
een uiterst zuinige auto, maar heeft hij ook een

ongekend grote aktieradius. De Peugeot 405 is
direct al verkrijgbaar in 4 uitrustingsniveaus en
7 benzinemotoren, waarvan 2 met katalysator.
Een ruime keuze die varieert van de zuinige 65 DIN pk motor (l: 18,5 bij 90 km/u*) tot
de tomeloze 160 DIN pk van de 1.9 liter
16 kleppen-injectiemotor van de MI 16, met een
top van 220 km/u. De 405 staat bij ons klaar om
bewonderd en proefgereden te worden.
Kom daarom nu naar onze showroom
voor een eerste kennismaking.

Ongekend talent.

k.M/UCNI-ll.8 IN DfcSIAD VOLGENS CCE NORM.. \KÏCUCCLI) 40S SRi. PRIJ/ENINC1. BTW l XCl. Al LLVI RINGSkOSTTN f47!.- WIJ/JGINGES \OORBEI IOUDEN PEUGEOT LEASt l r VS1S 11 C[ M [ \ \ \\TKI KM 11]M 1'RIJS S \\ M f688.- !•[ R M UM) 1CXQ. imV|OI' BAMS XAN 48 MAANDEN EN 20000 KM PERJAAR.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V, PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.

ICRO

BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbetaling tegen excl.
lichtgew. nappa/lammy's ook
voor heren bontgev. regenmantels. Prachtige bontcollectie. Repareren, moderniseren. Bel v. afspraak of documentatie: 020-233488.
* De literatuurclub is weer
begonnen. Er is nog plaats op
dinsdagmorgen in de bibliotheek. Interesse? Bel Maureen Bais. Tel 13873.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein.
Tel. 14534.
Gevr. MEISJE voor hulp in
ENGLISH LESSONS (privé) snackbar. Tel. 15110, na 14 u.
conversatie en/of grammati- * Gevr. ouderwets degelijke
ca, alle niveaus. Inlichtingen: hulp in de huish., 2 ocht. p.w.,
Jane Hall, tel. 18308.
in kl. gez. in Bentveld. Tel.
Er is geen video bij Broodje 023-243405.
lïESVOLLE KLEINE
Burger - Maar er kan wel een
KlaverjasRTENTIES VOOR DE
Broodje Burger bij uw video! * Klaverjassen.
sen. ledere donderdag om 20
NMAN EN PARTICULIER
Broodje Burger
uur kunt u klaverjassen in
ertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- Schoolstraat 4 - Tel. 18789 Rest. Delicia. Komt u ook?.
Inl.: 17397.
ZOMER ÉN WINTER
over 1. of 2 kolommen breedte in diverse letterGeopend: 11-1 uur 's nachts * Lekker recreatief zwemWeekend: 11-3 uur 's nachts men op vrijdagavond 18 uur
en verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Dinsdag gesloten
bij de Zeeschuimers in de
) de pagina „MICRO'S".
Duinpan. Kom eens kijken en
is mogelijk in de volgende editie.
neem je zwemkleding mee!
ts Nieuwsblad ƒ 0,33 per millimeter.
ld: dinsdag 17.00 uur.
5 showrooms
Lijsten op maat
EIKEN
iw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
GRENEN
bij
111 of afgeven of zenden aan:
MAHONIE
Tel tijden 12-18 uui
MECHELS ,
oorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand- 02520 - 2 09 93
Foto
Boomgaard
HENRYII

m

Antiek

nedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
\G Aalsmeer.
mg is ook mogelijk in de volgende combinatie:
'evese/Slotense Courant, Zwanenburgse/HalfwegMrant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel(Weekblad, Uithoornse Courant, Dfi Ronde Vener,
irder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
it, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alas van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsNieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
rehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter.
3stijd: vrijdag 16.00 uur.
atie over onze overige aantrekkelijke advertentielaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantokri|gbaar.
'neven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
ht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
atsing in de Micro's worden geen bewijsnummersj
Jfd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
Mingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt]
'n rekening gebracht.
ekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo>ven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
u
iten), of zenden aan:
rderafdeling Weekmedia,

ooK zondag
LEIDSESTR. 122. Koopavond
Ligt aan de doorgaande weg N208

Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Gevraagd
zelfstandige
hulp in de huishouding, + 4 * Met z'n allen collecteren!
uur per week. Tel. 13348.
Voor de Nederlandse BrandGezin in Aerdenhout zoekt v. wondenstichting! Kom erbij.
2 dagen p.w. een vrouw die De brandweer helpt ons ook.
de zorg v. 2 kind. en de huish. Dus ga mee. Tel.' 14119.
op zich wil nemen. Goed sala- * Ook de jeugd van Zandris. Tel. 023-241803.
voort schaakt bij de Zandvoortse schaakclub, vanaGlenda Exclusief vond in het Gemeenschapshuis, van 7 tot 8 uur.
Bruidskleding
*• Ook in oktober heeft de
Cocktailkleding
Verg. Vrouwen van Nu een
Avondkleding
overvol programma. Word
v. Woustraat 42 dus lid of vraag informatie bij
tel.nr. 14462.
Amsterdam
PENTAX ZOOM volautomatiTel. 020-620731 sche camera met zoomlens
* Heeft u zin om te lachen in voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
+ verzekering bij
de maand december? Houdt
u dan 11-12 december vrij.
Foto Boomgaard
Zet het alvast in uw agenda.
Grote Krocht 26
U hoort nog van ons.
Zandvoort
* Help de Polen. Stuur eens
Tel. 13529
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u! • Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ptijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- Inl.: tel. 02907-5235.
ervoor te zorgen dat het numelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi* Houdt maandag 12 okt. mer in de Imker-bovenhoek
a.s. vrij! Een avond over Aids. op de envetop staat vermeld
Aanv. 20 uur. Toegang gratis. en dat de brief geadresseerd
vrijdag was het l Elke zondagmiddag bridgen Kruisver. Zandvoort, Beatrix- wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
de Zeeschuimers,||of klaverjassen in het Ge- plantsoen 1.
look zwemmen oplmeenschapshuis. Aanvang * Hulp gevr. in de huishou- 122,1000 AC Amsterdam. Dit
a om 18 uur in del 13 uur. Kosten ƒ 2,50 p. pers. ding, tijden n.o.t.k. Info: voorkomt vertraging in de behandeling.
13113.
'|0ok alleen bent u welkom.
15110, na 14 uur.

Heren
ook voor u staan we
klaar

J. M. Coitfeups
Galerij Kerkstraat 22,
tel. 14040
vrijdag koopavond
* ledere donderdag, dus
ook vanavond, schaken in het
Gemeenschapshuis. Vanaf 8
uur bent u welkom.

* Rommelmarkt bij Geref. * T.k. gevraagd plaatjesal<erk, Juhanaweg 15, op za- bums van Verkade, Tiktak,
terdag 7 november a.s. Heeft Hille, Honing, Molens, sport,
u nog nette spullen? Bel sprookjes enz. Tel. 02503even: 13858 of 12001.
14727.
* Secrétaire + nachtkastje *• T.k. grote wastafel met
+ kast, van ƒ 795 voor ƒ 250, spiegel en mengkraan, in
goede staat, ƒ 25. Tel. 02507z.g.a.n. Tel. 12658
TE HUUR GEVR. Zandvoort: 14250.
kamer v. stagiaire, nov. t/m * T k. hamsterkooi ƒ 5; z /w.t.v voor knutselaar, ƒ20;
mrt. Tel. 08370-10172.
Te huur per direct ZOMER- oude radio, Philips, ƒ 50; kasHUISJE v. net werkend meis- teel van My Little Pony, ƒ 45;
skischoenen. Tel. 16017.
je. Tel. 12731.
* Te koop 2-pers bed met
nachtkastjes
en
matras,
210x150, ƒ125. Tel 023244657.
TE KOOP AANGEB oude +
nieuwe spullen, w o zware
kloostertaf el, Lorentzstraat 50
(vrijdags tussen 14-16 uur)

Inschrijfgeld: ƒ l 5,- per persoon

Inlichtingen:
075-162221 (Le Champion)
* T k. eetkamertafel met 4
stoelen, in prima staat. Tel.
15618/17321.
T k. filmcamera, filmprojector, diaprojector, projectiescherm en toebehoren. Tel.
02507-13694.
* T.k. Indesit gasfornuis, in
prima staat, ƒ 175. Na 18 uur
tel. 17160.
* T.k. notehouten eettafel,
80x80, uitgeschoven 140 cm
+ 4 stoelen met losse kussentjes van mohair. Prijs ƒ 150.
Tel. 16461.
T.k. polyester SPEEDBOOT,
Eco Fiber, met 40 pk Mercury
+ ligplaats, ƒ 2000; VW PICKUP BUS (open) ƒ500. Tel.
02507-18893.
* T.k. ronde eettafel incl. 4
stoelen ƒ250. Tel. 16465, na
18 uur.
* T.k.a. rotan fauteuil met 3
losse zitkussens, z.g a.n.,
ƒ85. Tel. 15514.
* T.l. voetbalshirt, mt 30,
ƒ 15; voetbalschoenen, mt 38,
2x gedragen, ƒ 45. Tel. 12658.
* Toonkunstkoor Zandvoort
(T.O.Z.) uitvoering van „The
Messiah" op do. 26 nov. a s.
in de Herv. Kerk. U komt
toch? Reserveer de datum!

5 REGELS

•*• Ik heb nog maar net mijn
zwemdiplpma en oefen nu
verder bij de Zeeschuimers Te koop COMMODORE discop vrijdag om 18 uur voor een drive 1541, ƒ500 Tel 15923.
brevet, Vragen? 13113.
* Te koop grenen 3-zits
bank met bruine, afneembare
velours kussens, nieuwe kussenvullmgen,
ƒ 100
Tel
19827.
gediplomeerd hondentrimster * Te koop half-perzisch
Friedhoff plein 10 poesje ƒ100 Tel 15772 of
15381.
2042 BN Zandvoort
Te koop KEVER AUTOMAAT,
Tel. 02507-12773 bj. '69, APK 8-'88, gerestaureerd, iets bijzonders, ƒ 2250
Tel. 023-241419
* Te koop moderne eethoek. Tel 19543
Te koop SIMCA Fourgonette,
kl. blauw, '79 loopt nog priVideotheek 'Dombo' ma, ƒ 450. Tel 023-243405
Corn.Slegersstraat 2B
Te koop VIDEORECORDER,
Tel. 02507-12070
Bèta, spelend te zien, prijs
1 film ƒ 51 f 7,50 p.d.
ƒ375 Tel. 16076
5 films ƒ 25 p.week
* Te koop zeer moderne witVerhuur movie-boxen.
te vierkante salontafel en
eveneens moderne ronde witte eettafel. Inlichtingen: tel.
12121.
Rechtstreekse
import uit
Timmerbedrijf
USA: topkwaliteit Naturest

waterbedden

Op de dag van de loop vanaf l l .00 mr
Victoriahotel in Amsterdam en sporthal
De Vang in Zaandam.

Pour toi
O-sex (6)
320.320.05
50 et. p.m.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.
* Verloren: gouden pinkrin
getje m of bij Dirkson, aandenken overleden moeder
Gaarne tegen beloning terug
te bezorgen Tel. 13558.
* Verloren: wit tasje, omgeving A.H. en Hema, inhoud
leesbril, zeer gedupeerd,
gaarne tegen beloning terug
te bezorgen. Tel. 12007.
Voor al uw BEHANG- EN WITWERK. Lorentzstraat 50
* Voor maar ƒ 10 donateur.
Ton. Ver Wim Hildenng. Wist
u het al? Houdt u vrij 11 en 12
december a s. 's avonds
8.15 uur Geb de Krocht?

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

* We hebben- collectebussen, hulp van de brandweer.
We zoeken nog meer mensen
om te collecteren op 24 okt.
De Ned. Brandw.st. 14119.
* Wie heeft er mijn schoentje gevonden? Geel/zwart-gevlekt met gele veter en zool,
maat 19. Joreit Schmidt. Tel.
14843.
* Wie spaart er Van Nellepunten en heett er over? Tel.
17200.
* Wie wil mij een paar uurtjes per week helpen met het
huishouden? Tel 14628.
WONINGRUIL. Aangeb.: gr.
5-kam eengez.hoekhuis m.
c.v., tuin zuid, schuur enz.,
rust. str, Haarlem-Meerwijk.
Gevr.: 3-kamerwoonruimte in
Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
voor 11 uur. 023-330085.

Dreamline
O-sex (6)
320.322.30
50 et. p m.
• Uw advertentie voor de rubnek VERLOREN EN GEVONDEN kunt u zowel schnf
telijk als telefonisch opgeven.
Het telefoonnummer van
Weekmedia is 020-562.6271.

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

Voorbeeld:
1e
k 0 op b r u i d s j apo n , mt .
*
3 B ; mo d
s a 10n t a f e 1 ; 1 e uk e
r l e t e n s t o e 1
T e 1
0 2 0 - 111.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
;
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

R. F. Larnmers

voor al uw timmer- en onderHydr. gestabiliseerd. Geh.
houdswerk. Tel. 023-364168
compl. incl. verw. en ledikant,
b.g.g. 023-381378.
geen ƒ4000, maar slechts
ƒ1750. 15 j. fabrieksgarantie. * T.k. 2-pers. opklapbed,
compleet; 2 zwaar teakhou
Telefoon: 020-227.494;
na 18 uur: 023-292693 often kasten, 1 hang en 1 leg,
ƒ75 p.st. Tel. 13694.
02290-37151.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:

Gratis
V^tl \J t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Of afgeven bij:

Adres:

Woninggids van Zandvoort

m
NVM
UM1LMJI

Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

WEEKMEDIA30

12

h(
INKOPEN
VOOR KERST
Dagtocht
ANTWERPEN
BRUSSEL

$

P-tói J < V ' i . ' •

B® $? "v

12 en 19 dec.
/16,50 retour

EN ZO HEBBEN WE ER NOG
4000 IN ONZE WINKELS

Opstap: Haarlem
- Heemstede • Zandvoort

Tel. 02507-12560

TOERKOOP • REISBURO
MUZIEKLESSEN
Electnonisch orgel

en
blokfluit
Tel. 18486
KERSTINKOPEN
Düsseldorf (bus)
28 nov.
5-9-12-16-19 dec.
Opstap - Haarlem Heemstede Zandvoort
Prijs /16,50 retour
rechtstreeks

ITALIAANSE

SOEPEN
TOMATEN- kippe-,
groentePURÏE of tomatensoep
blik 68 gram

pak 150 gram

zilverzakjes

pak 500 gram

02507-18505
023-284160

per zakje

fles 3/4 liter

pak 200 gram

250 gram

pak

PLASTIC

BOTERHAMZAKJES
pak 50 stuks

cent

cent

EEND of
CADILLAC?

BEL VRIJBLIJVEND

per zakje

ROLAND
CREAM- MARGARINE
LUCIFERS
AZIJN CRACKEflS . pakje

PAGLAN

sHim

KATTE
VOEDSE
blik 400 gra

W£
/fe'^l
föl^oT^'

Tel. 02507-12560
TOERKOOP - REISBURO

zoek niet verder
Uw auto goed
verzekerd tegen
voordelige
maandpremie

EIGEN
KWALITEITSMERK

FRIES
ROGGE- BAGDN- PODDING
vanille- of
BROOD ZOUTJES aardbeiensmaak

ROYAL
PANEERMEEL

CALIFORNIA

cent

cent

WIE mr DE m HOEH VASTGESTELDE PRUIM

Dagtocht
KEULEN
OSNABRÜCK
5 - 9 - 1 2 - 1 6 - 1 9 dec.
rechtstreeks
Opstap: Haarlem
Heemstede
Zandvoort
Prijs /16,50 retour
Tel. 02507-12560
TOERKOOP-REISBÜRO

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

*STYLING CRÈME, pot 150 ml
*FIXINGGEL,tube125ml
*FIXING SPRAY, bus 125 ml
*WETLOOK STYLING GEL, tube 125 ml ;UMtT
*SHAPING MOUSSE, tube 150 ml
lOdtf

PETIT RESTAURANT
Zondag eens lekker niet koken
Laat u verwennen met ons
speciale menu

a 23.50

melk, puur of hazelnoot
per stuk 75 gram
100% ACRYL
nummerS 1/2.
In diverse
medische kleuren.

per pot
340 gram

Romige aspergesoep
Medaillons van varkensnaas
in een heerlijke pepersaus
met champignons
Verse fruitsalade
Tot Ziens!
(Woensdags gesloten)
'
Zeestraat 36 Tel. 12092
(na 16.00 uur)

GEENUH

Te huur
zomerhuis
2 kamertjes
badkamer
keuken van
1/10/87 t/m 15 juni'88
ƒ 650,- p.m. all-in.
Tel. v.a. 18.00 uur
14425.

ORIGINELE WTÏff

SPORTSCHOENEN
type Lancer, in de kleuren grijs en geel

Te koop
Ruime
(zee) visboot
+ motor en
trailer

Tel. 19119

VAN NELLE THEEZAKJES
doos 20 stuks

LASSIE TOVERRIJST
pak 400 gram

BIJ AANKOOP VAN

BIJ AANKOOP VAN 2 BUKKEN

BIJ AANKOOP VAN 3 FLESSEN

.VOOR
RUST
blik, diverse smaken

SPA ROOD
IITÏRFKS

SUPRA
KOFFIE

dubbelpak 500 gram
GEEN Zfti MAAR

r
!

• r!ü£
fe'Mv

v.,r.-' •/•,.; ?.'-:^_
:'^ ' ^ ;5

GEEN

BW AANKOOP VAN 2 DOOSJES

MAAR

voor 180 stuks

natuuurlijk bronwater

GEEN 23$ MAAR

DOOSBREVIA
INLEGKRUISJESyj;

*"*

Brevia MUGKRUISJES

'

a 50 stuks
GEEN#2$ MAAR.

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

LIQUOREUX1986. Onze wijnkopers
ontdekten bij een beroemd wijnhuis
deze partij van uitstekende kwaliteit
(het smaaktype üquoreux is de fijnste
en meest volle smaak).
Vanwege de nieuwe
oogst, kochten wij
de hele partij.

KARNE
MELK

DAAROM DEZE

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

STUNT-PRIJS
VIN DE BORDEAUX 1986

n

CHATEAU BELLEVUE
een voortreffelijke
kwaliteit van het
mooie oogstjaar 1986

v

(?*<,.-• i

YEKKOC

iM.'P^'" :•'

RIRIf U A N flFII
Hoe bespaart
u ruimte, tijden
geld op uw
krantenarcliief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

.JlÏBk

.

„

>

70% acryl en 30% polyamide, j^/ffij^
Maten 39/45
Tllslll

PER PAAR

GRAVES SUPERIEURES
DAGVBRSt

SEC HERENSOKKEM

^^^

ovwvm l/

EEKMEDIA
NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN

Nieuwsblad

DE KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
ERLAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
rdag 8 oktober 1987

Los nummer ƒ 1,-

47e jaargang nummer 40

Editie:30

vanenden en ondernemers vrezen overlast door hoteltoren

f 3.000.000,- ontvangen

ieuwbouwplan casino
>ept veel bedenkingen op
DVOORT - De hoogDlannen van
Casino
oort voor de locatie van
ide Bouwes, stuiten op
wat bezwaren. Dit bleek
week donderdag tijdens
iformatieve
bijeenkomst
ram
Raadhuis, waarbij omiden en ondernemers uit
ecte omgeving aanwezig

E-

IEL

e plannen toe te lichten waren
aardigingen van het Friese arnbureau Bonnema en project:elaar Planconsult naar Zand;komen. Het plan voor fase l,
'eite het onderwerp was van
eenkomst, toont voor het casi«n laagbouw, met twee bouwan de zijde van de boulevard,
i gekoppeld een parkeergara•op was nauwelijks commenloren. Duidelijke bedenkingen
i echter wel naar voren tegen
naast geplande hoteltoren van
r zeventig meter hoog.
verjongt' naar boven toe, wat

Skyline

SS!
maquette toont de nieuwbouwplannen van Casino Zandvoort en Planconsult, met in het midden de zeventig meï hoteltoren. Links het Strandhotel, rechts de Rotondeflat. De doorgang1 op de voorgrond is de Kerkstraat.

Foto: Bram Stijnen

htbankpresident stelt Gemeente Zandvoort in het gelijk
l

N
't/
F

ZANDVOORT - Wethouder Van Caspel toonde vorige week donderdagtijdens een bijeenkomst In de Raadzaal niet zonder enige trots een
ontvangstbewijs voor ƒ3.000.000,-, ter atentle van burgemeester Machielsen. Geen gouden handdruk voor Zandvoorts eerste burger, die volgend
Jaar de politiek gaat verlaten. Nee, het lieve sommetje, waarvan ƒ500.000,BTW, was de dag ervoor ontvangen van de firma Vroom & Dreesmann,
als aanbetaling voor 224.830 vierkante meter Zandvoortse gemeentegrond, ten behoeve van het Vendoradopark. De andere helft van de
koopsom wordt In een later stadium, doch uiterlijk voor l juli 1988 betaald.

wil zeggen, dat het bovenste gedeelte
smaller is. De meeste bezwaren van de
omwonenden betreffen vooral het verlies van uitzicht en zonlicht en eventuele overlast door windturbulentie.

Palace gevolgen gehad voor de daarvoor gelegen paviljoens. Daarnaast
vreest men, dat architecten uit het
'binnenland', zonder ervaring met
bouwen aan de kust, bepaalde facto
ren wel eens over het hoofd zouden
Deze zou ongerief kunnen veroorza- kunnen zien.
ken en schade aan daken, zo vreest
men. Daarnaast zouden parkeerproblemen kunnen ontstaan, omdat de
parkeergarage 'voornamelijk' voor casinobezoekers is bedoeld.
Op de publieke tribune vroeg men
zich af, waarom er zo hoog gebouwd
Van de kant van de strandpachters moet worden. Volgens architect Eenwerd aangedrongen op de grootst mo- shuistra is dat gewenst omdat Zandgelijke voorzichtigheid omtrent de voort een 'verbrokkelde skyline' verbouwplannen. Duidelijk zijn de pach- toont en er langs de kustlijn een duideters bezorgd over de mogelijke gevol- lijk centrum ontbreekt. Voor deze 'siggen, zoals het verlies van zonlicht, naalfunctie' is het huidige Bouwes
vooral in de ochtenduren, maar ook volgens hem te laag. Met de toren wil
schade door de veranderde luchtstro- men meer herkenbaarheid aanbrenming. Strandpachter Jaap Paap her- gen, een herkenningspunt vooral voor
innerde aan de negatieve effecten, die vanuit de Kerkstraat. Dit is ook een
de huidige hoogbouw aan de boule- van de redenen waarom het gebouw
vard reeds heeft gehad. Zo werd bij- niet verder van de noordelijker gelevoorbeeld kort na de bouw van de witte gen flats geplaatst kan worden, of in
flat 'Rotonde' één van de strandtenten een lagere, bredere vorm te bouwen is.
door een dalende wind in elkaar ge- 'Bovendien valt met het casino met te
drukt. "Onze strandpaviljoens zijn schuiven', liet men weten. Dit gedeelte
maar van hout en daar dus niet tegen wordt boven het huidige souterrain
opgewassen", aldus een verontruste gebouwd.
Zie verder pagina 7
Paap. Zo ook heeft het hoge Bouwes

De verkoop wordt echter ongedaan gemaakt, indien een rendabele
exploitatie van het park niet haalbaar lijkt of er geen belegger gevonden
wordt, die een en ander tegen een redelijke prijs wil aankopen.

Telefonisch weerbericht is al bijna rond

KNMI vestigt volgend jaar
bemande post in Zandvoort
ZANDVOORT - Zandvoort
krijgt met ingang van l april
1988 een bemande post van het
KNMI. Hier zal de modernste
apparatuur worden opgesteld
om tijdens het strandseizoen
telefonisch informatie te kunnen geven over de exacte
weersomstandigheden.
De
PTT stelt hiervoor een
06-nummer met maar liefst
tweehonderd lijnen beschikbaar.

aarlemse rechtbankpresident
van den Haak werd door het
tfing met een enigszins bijzonibleem opgezadeld. Kon hij een
ng nemen, terwijl de Afdeling
iraak van de Raad van State
n oordeel over deze zaak had
Hierdoor zouden beide uitelkaar kunnen doorkruisen
de advocaat van de Gemeente
,'ort, Mr. F.M. Oberman, is het
ist, dat een zaak die bij de Afde'chtspraak in behandeling is,
lerwerp is van een kort geding
len twijfelde hij aan de noodn een snelle beslissing, omdat
deze instantie al eerder een uithad gedaan.
ladsman van Dokama, Mr. A.
rt, bestreed dit echter. Hij wees
at een uitspraak via een kort
noodzakelijk was, omdat nog
tend is, wanneer de Afdeling
>raak deze zaak behandelt.
n Haak had hij echter niet mee.
chtbankpresident verklaarde

aterstanden
HW

LW

03.39 13.39

04.19

04.58 00.47
0538 01.34

06.18 02.12

HW
15.59
16.37
17.14
17.52
18.28
19.07
19.54
21.17
22.51

0657 02.29
07.38 02.45
08.28 0325
09.34 04.28
nden. woensdag 14 okt.

" uur
17 okt. 12.09 uur
6 CM.

LW
2358

12.59
12.59
13.45
14.22
1449
15.16
15.59
16.58

nog diezelfde middag de eisende partij
niet ontvankelijk. Ook volgens hem
kan pas van een kort geding gebruik
gemaakt worden, indien de uitspraak
van de Afdeling Rechtspraak niet kan
worden afgewacht. Ook moet de eisende partij alles gedaan hebben, om een
snelle beslissing gedaan te krijgen.

Volgens Van den Haak was dat hier
niet het geval.
Dokama zal zich bij de beslissing
neerleggen. Dit werd door de advocaat
al aangekondigd tijdens de rechtszitting. Als gevolg van de onenigheid is de
kapitale verbouwing van het souterrain op een laag pitje komen te staan.

ADVERTENTIE

Uitbreiding
Voortaan weer tot 18.00 uur geopend
dinsdags gesloten, zaterdag tot 17.00 uur

tweehonderd lijnen beschikbaar zouden zijn.
Behalve in Zandvoort zullen ook
posten worden ingericht in Scheveningen en Hoek van Holland. Het is
nog een proef, maar als deze slaagt,
komt er in 1989 een tweede nummer
met informatie over de stranden van
de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. 'Het weerbeeld zal zeer compleet
zijn, en de tendens, de temperatuur en
de windkracht vermelden', aldus Van
Bekkum.

'Maar de eerste helft is in Ieder geval al binnen', lijkt Van Caspel hier te
denken. Even later bleek dat de wethouder van Publieke Werken zekerheidshalve maar een copietje had meegenomen. En zelfs dat was niet
blanco, welke Indruk op de foto wordt gewekt.
t . a . v . üurg. H.Hachielsen
No .

ONTVANGEN Van
de Somma van

ADVERTENTIE

NELLIE
laat het daarom duidelijk zijn
dat ik haar

NOOIT VERLAAT
martin

Paradijsweg 2, Zandvoort, tel. 15602; t/o politiebureau

Alle Zandvoortse basisscholen
hadden dit jaar deelgenomen aan
het door de bibliotheek opgezette
project 'Die van hiernaast en van de
overkant', naar het thema van de
Kinderboekenweek. Dat de leerlingen enthousiast waren, blijkt wel
uit de tentoonstelling van de vele,
fantasievolle werkstukken. Zo
'wierp' de Van Heuven Goedhartschool zich op Spanje, wat onder
andere resulteerde in een tiental hoe kan het ook anders - zonaanbidders in ligstoelen. Wie goed kijkt,
ontdekt dat de hoofdjes van de luie
vakantiegangers bestaan uit fotoot-

30 september 1{J

Zandvoort.

•eneen

De kassier van
Zandvoort

Zegge f 3.000.000.,-

.Bullee

• de Somma van Drie miljoen gulden'

Foto: Bram Stijnen

Het belooft wederom een spectacu- Hollands Glorie. 'Zwervende' reporlair gebeuren te worden. Negen dagen ters zullen daarvoor hier en daar min totaal wordt er gezeild, in de onder- terviews afnemen.
delen wave-performance, courseraADVERTENTIES
cing en slalom. Mits er natuurlijk voldoende wind staat. Voor het geval deze
het laat afweten, is er net als vorig jaar
voor een uitgebreid alternatief programma gezorgd met onder andere
catamaranzeilen, parasaildemonstraties, parachutespringen, stuntvliegen
en demontraties
Grote organisator is Pall Mail Export Service To Sailing. Maar niet te
vergeten natuurlijk de Stichting Pro
World Cup Zandvoort, waarvan onder
andere voorzitter Paul Zonneveld en
secretaris Hein Rietberg momenteel
nog druk op zoek zijn naar financiële
bijdragen van de Zandvoortse ondernemers. Met uitzondering hiervan is
de organisatie helemaal rond. De opbrengst groeit niet snel maar 'het
surfkampioenschap gaat zeker door',
verzekeren beide.
Waarschijnlijk zullen drie strandpaviljoens blijven staan, Club Maritime, Palm Beach en De Wurf. Daarnaast wordt ook dit jaar weer een grote
feesttent geplaatst, met een uitgebreid
programma. Dit vermeldt optredens
van het Henk Zomer Kwartet, Funky
Stuff en Hans Dulfers Reflud, disco-avonden
en
filmvoorstellingen.
DIRK VAN DEN BROEK
Maandag 19 oktober wordt vanuit
BAS VAN DER HEYDEN
deze tent live uitgezonden op radio 3,
.DIRKSON en DIGROS
beginnend in het AVRO-programma

de.il.

De nieuwste dames en heren
lammy's zijn binnen, zwart en

v.a.

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850;

998,-

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Nieuwsblad
elke week het dagelijks nieuws

Scholieren raken nog niet uitgekeken

• De Zandvoortse basisschoolleerlingen op hun 'eigen' expositie.

j es van leerlingen zelf. Zo ook zijn
de passagiers achter de ramen van
de vakantiebus van 'Kurk Eik
Tours' zeer herkenbaar. Daarnaast
toont de tafel waar de spulletjes van
deze school staan uitgestald, ook
nog bootjes en een heuse arena.
De Beatrixschool koos Frankrijk
als onderwerp, met onder andere
als resultaat een echte Eifeltoren.
Maar dat er ook oog was voor eigentijdse bouwwerken, bewijst een kopie van het moderne Centre Pompidou, gebouwd op de locatie van de
vroegere Les Halles. Een ander
kunstig bouwwerk is te bewonderen op de stand van de Plesmanschool, waar de Londense Tower
Bridge werd nagebouwd. Het beer-

„^„en guXdea

Eo9noraische; eigendomsoverdracht
jk-te d.d. 30 september 1987

voor

ook na 23 jaar
hou ik nog steeds van

KEUR EN ZOON

ZANDVOORT - Ruim zeventig kinderen stroomden
vorige week woensdagmiddag de bibliotheek binnen
bij de opening van de Kinderboekenweek. Die middag
zou er voorgelezen worden,
maar de grote belangstelling
gold ook zeker hun 'eigen'
tentoonstelling van de op
school gemaakte werkstukken. Vele ouders zijn inmiddels dan ook al meegesleept
naar de bibliotheek, om de
tekeningen, plakwerk en andere kunststukjes te bekijken.

2ria

Vroom & Dreesman Nederland b.v;

Pro World Cup surfen is bijna rond

Het anderhalve minuut durende
strandweerbericht zal ieder half uur
worden herzien. Deze informatie is in
de periode van l april tot l oktober van
ZANDVOORT - Volgende
's morgens 08.00 uur tot 's avonds 18.00 week vrijdag wordt op het
uur beschikbaar voor belangstellenden. Een en ander blijkt uit een schrij- Raadhuis officieel het Zandsurfkampioenschap,
ven van ANP-topman Van Bekkum, voortse
aan Broos van Erp, WD-fractielid onderdeel van de Pall Mail Exvan de Tweede Kamer. Van Bekkum port Pro World Cup geopend.
deelde dit mee na de bijeenkomst van
de Nederlandse strandpachters in het De dag daarop, zaterdag 16 okBoeckaniersnest, die door Horeca Ne- tober gaat het surfgeweld van
derland, afdeling Zandvoort was geor- start, met een veld van vierenganiseerd. Hier kwam ook het telefo- zestig deelnemers, allen van
nisch weerbericht ter sprake, maar grote klasse. Woensdag werd
06-lijnen bleken voorlopig niet beschikbaar. Van Erp zegde daarop toe, het programma aan de pers
bij minister Smit-Kroes te pleiten gepresenteerd.
voor een voorkeursbehandeling. De
minister stond 'sympathiek' tegenover
Onder de deelnemers zijn achtende plannen, maar moest nog uitzoeken veertig mannen en zestien vrouwen.
of een en ander technisch en juridisch Ook de Nederlanders en Zandvoorters
mogelijk zou zijn.
zijn daarbij weer vertegenwoordigd,
zoals bijvoorbeeld met Stephan van
Van Bekkum heeft al in 1985 con-den Berg en Martine van Soolingen.
tact gehad met de PTT over deze servi- De grootste kanshebbers bij de heren
ce, met als resultaat dat reeds vorig zijn uiteraard weer Robby Naish uit
jaar met een strandweerbericht be- Hawaii en Björn Dunkerbeck, die voor
gonnen kon worden. 'Toen waren ech- Spanje uitkomt.
ter slechts veertig lijnen beschikbaar',
aldus Van Bekkum, 'een aantal dat
De wedstrijden die in Zandvoort
nimmer rendabel zal zijn. Bovendien worden gehouden, vormen niet de fizou door deze capaciteit aan te weinig nale van de Pro World Cup. Deze vindt
mensen in korte tijd informatie door- dit jaar plaats bij het eiland Guadegegeven kunnen worden, om van enig loupe. Eerdere voorrondes werden gebelang te zijn'. Daarop werd besloten, houden in Japan, Frankrijk, de Verpas in april 1988 te beginnen, als de enigde Staten en West-Duitsland.

[)lden Ten mag nog niet open
IDVOORT - De Gee Zandvoort is bevoegd
grijpen, indien het ColTen Casino, in Hotel
geopend wordt. De Gee had de vereiste verng geweigerd, waarna de
tar,
Dokama B.V., in ber
ing bij de Raad van Staafwachting van een uitc, wilde de firma door
l van een kort geding
ig laten verbieden. Dit is
iagmiddag door de rech?ewezen.

Oplage: 4.400

tje Winnie the Poe was aanleiding
tot een 'kijkdoos', terwijl ook een
ander zeer bekend dier eveneens
uitgebreid aandacht kreeg: het
monster van Loch Ness, waarvan
hier zo'n zeven exemplaren te vinden zijn. Ook de boot om in Engeland te komen, is nagebouwd.
Een ander dier dat men op de
expositie kan vinden, is de Portugese haan, op de Mariaschool geschilderd en geplakt. Daarnaast hebben
de leerlingen veel tekeningen en
een aantal papieren windmolens gemaakt. Door de kinderen van de
Oranje Nassauschool, die Rusland
als onderwerp hadden, is het muzikale sprookje Peter en de Wolf, van
Sergei Prokofjev, uitgebreid in

beeld gebracht. Andere sprookjes
resulteerden in een 'gouden ei' en
een aantal tekeningen. Mariaschool
en Oranje Nassauschool hebben bovendien nog een vitrine ingericht,
met poppen, borduurwerk, souvenirs en andere typerende voorwerpen uit beide landen.
Eetgewoonten trokken ook nog al
wat aandacht. Zo schreven en tekenden leerlingen van de Nicolaasschool maar liefst twee kookboeken, 'Belgische Paddestoelen' en
'Broodje Wesp', hoewel de meeste
keukenprinsen of -prinsessen dit
laatste waarschijnlijk liever overslaan. Natuurlijk zijn ook Suske en
Wiske op deze expositie vertegenwoordigd. Zoals reeds twee weken
geleden vermeld, hield de Hannie
Schaftschool zich bezig met Italië
en vooral de spaghetti van meneer
Menetti. Dit heeft geresulteerd in
een aantal papieren werkstukken,
waaronder enkele prachtige wandreliëfs. Daarnaast zijn er ook nog
de nodige tekeningen en ander
plakwerk te vinden.
De expositie in de bibliotheek,
waar de kinderen nog steeds niet
uitgekeken zijn, is nog tot eind oktober te bewonderen. Zo ook de tentoonstelling van kinderboekenillustratrice Lidia Postma, waarover
méér op pagina 3. De kleine bezoekers kunnen ook deelnemen aan
een vragen- en kleurwedstrijd.

EEN COMPLETE KRANT MET O A
•
•
•
•
•

NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je heti
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM:
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11.50, PER
HALF JAAR «ƒ21,00, PER JAAR • ƒ 39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bi| automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

.WEEKMEDIA 30
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FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij U kennis dat onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze lieve vader, schoonvader en opa, onze
broer, zwager en oom

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

Gerard van Koningsbruggen
op de leeftijd van 75 jaar.
Zandvoort:
A. M. van Koningsbruggen-Hartman
Eggenstein. (W.-Dld):
Harry en Isolde
Silke
Frank
Zandvoort:
Yvonne en Dirk
Ralph
Martijn
en verdere familie.
2042 EG Zandvoort, 30 september 1987
Piet Leffertsstraat 3
De crematie heeft op maandag 5 oktober plaatsgevonden.

tel. 02507 - 1 53 51

Voor de overweldigende
belangstelling bij ons
20-jarig jubileum.
Het was voor ons een
onvergetelijke dag.

Haringkraam

Arie Koper
(Raadhuisplein)
Afwezig wegens vakantie
van 11 t/m 29 oktober.

DAG EN NACHT VERZORGING

Ruud v.d. Bos
heeft weer
gewonnen!

WELKOM!

Autoverzekering te duur?
w.a.-premie v.a.
29,
per kwartaal.
Ook voordelige
maandpremie mogelijk.
Voor informatie:

OLOF GÖRANSSON

De Schaakclub

Kruisvereniging „Zandvoort" en
van het gezondheidscentrum
„Zandvoort"
nodigen u uit tot het bijwonen van een

binnen-en
buitenlandse
lektuur

LEZING
te houden door de arts dr. W. WERTHEIM
en wel over het veel besproken

ASPECTEN?
HOROSCOOPLIJN
NU

DAGELIJKS
06.910.910.71
50 ct./p.m.

fe

dktueel
boekhandel
Nu alléén bij

onderwerp

„AIDS*
Datum:
12 oktober a.s. om 20.00 uur

Wim en Marianne Schoo Oud-Zandvoort kalender 1988
groot assortiment boeken -tijdschriften
(Delicia)
en wenskaarten.

Tel. 16174

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

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

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ25,-, (prijs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, telefoon 02977-28411.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DOKTERSBERICHTEN

DE WIT VERHUIZINGEN

R. Drenth
Huisarts

VHMJIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

I^MBBHIHHMMBHMMiHHHMi^HHHHI^iM^HMH^l^HHIi^BI

Zo verrassend
kan kindermode zijn.
Ontdek onze nieuwe najaarskollektievol grappige dessins met o.a. ijssterren, pinguïns en ijsberen.
Eigentijdse kindermode in frisse pastelkieuren met veel bijpassende accessoires, zodat je het
nieuwe seizoen goed beslagen ten ijs kan komen.
Kindermuts van acryl.

Kindersjaai van acryl.

Gewatteerd
Sweatshirt met
print. Katoen/
polyester. Ecru of
blauw. Mt. 86

9.75

t/m 110.

6.75

Mt. 86 t/m 116.

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

VERHUIZEN?

Zandvoort, 8-10-1

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

J. BLUYS

Oproep

Sweatshirt met opdruk en
geweven kontraststukken
Katoen/polyester
Grijs mêlé met
rose of groen.

I

BLOEMENHUIS

: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GEEN PRAKTIJK
tot 24 oktober.
Waarneming de huisartsen
Anderson, Flieringa en Zwerver

- 11 dennebomen
- 1 boom
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, l
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit l
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, p
bus 2, 2040 AA Zandvoort.

Kom eens
voor een
mooi bloemetje
naar

onverschillig wat.

Verleende bouwvergunning
De Favaugeplein 311
- aanbrengen deur
Brederodestraat 104
- twee dakkapellen
Brederodestraat 15/13
- vergroten achterkozijn
Van Lennepweg/Vondellaan - recreatiecentrum
Thorbeckestraat 31
- vergroten keuken
Thorbeckestraat 33
- vergroten keuken
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, p
bus 2, 2040 AA Zandvoort..
136B87
127B87
131B87
132aB86
133B87
134B87

Duindoornlaan 27
Zuidlaan 37a

Student, 19 jaar,
zoekt voor de
zaterdag

een
baantje

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeeste
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling wot
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verte
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan ereen Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig

Verleende kapvergunninc

Plaats:
gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen, Zandvoort
De koffie en de toegang zijn gratis.

AKO ZANDVOORT

Aangevraagde bouwvergunning
159B87 Swaluëstraat
- voorgevelwijziging loods
160B87 W. Drayerstraat 19
- dakkapel
161B87 Tjerk Hiddesstraat 3
- vergroten balkon
162B87 Tjerk Hiddesstraat 1
- vergroten balkon
163B87 Tjerk Hiddesstraat 5
- vergroten balkon
164B87 Julianaweg 15
- bergruimte
165B87 Zeestraat 34
- luifel en balkon
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad b
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen
8.30 tot 12.30 uur.

De besturen van de

tel. 02507-18505
Ook voor uw autofinanciering

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

BEDANKT!!!

1987

DAG en NACHT bereikba\

Tel. 02507-13278

Tel. 020-562.2485

DE WEG OP MET DE
HERFSTVAKANTIE?
Huur dan een auto bij
BARON
Speciale aanbieding:
* zaterdag en zondag geen 100,
maar 250 km VRIJ PER DAG
Ook verhuur 9 personenbus.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp, Heemstede,
Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Baron Autoverhuur b.v.
Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-240102

UITVAARTCENTRl
Onderling Hulpbetoc

Begrafenisse
en crematies
Daar ligt onze belangrijk
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij on,<
terecht voor:
~> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend i
inlichtingen bij:

P. J. d'HONI
UITVAARTVERZORGEI
Secretaris Bosmanstraat 4
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

023-270434

buitengewoon wordt
buitenbijzonder

27.75

26.75 en 28.75
Nu 4.- goedkoper.

t/m

Met Weru kunststof ramen en deuren verfraait u uw huis.
Stijlvol en verantwoord.
Weru, veertientallen jaren lang géén onderhoud, hoge geluids- en warmteisolatie en
'n betrouwbare bescherming tegen inbraak. Bovendien kiest u met Weru vooreen
konstruktie volgens de hoogste kwaliteitsnormen en een perfekt bedieningskomfort

29.75
Bedrukt Sweatshirt van polyester/katoen.
Royal blue/navy of groen/navy.
Mt 98 t/m 152.20.75 t/m 26.75
Bijpassend rokje van polyester/katoen.
Royal blue/navy of groen/navy.

Weru levert (alleen via
erkende vakbedrijven) een
kompleet en veelzijdig
programma metveel
mogelijkheden wat betreft
uitvoeringen, maten en
kleuren. Weru systemen
worden veelvuldig
toegepast in zowel
bestaande- als nieuwbouw.
Binnenkort ook bij u?
Vraag vrijblijvend
informatie via de antwoordcoupon of kom eens naar
deshowcom.
Uweetniètwatuzultzien...

"'t. 128
t/m 152.
18.75

Bijpassende uni
leggings in grijs
mêlé. Mt. 86 t/m
116. 16.75 en 18.75.
Nu 2.- goedkoper.
Sweatshirt met opdruk. Katoen/polyester.
Grijs mêlé met blauw of groen. Mt. 128 t/m
152.34.75
Bijpassende
leggings.
NU 29.75
\ Katoen/polyester
in grijs. Mt. 128

Katoenen corduroy jeans in blauw, pink of
groen. Mt. 86. t/m 158.27.75 t/m 36.75.

t/m 152.

Nylon want in groen,
blauw of mint

29.75
NU 25.75

/It. 98 t/m 128.
7.75

Nylon kinderbpottee
in blauw of mint.

Mt. 21 t/m 30.
19.75

HEMA
Echt Waar VoorJe Geld-J

..

Ramen+Deuren
BON

Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem.
Naam:
Adres:
Postkode-f plaats:.
Telefoon:
Deze bon opsturen in een ongefrankeerde envelop naar het Weru vakbedrijf.

zijn kwaliteiten!
JAN V.D. VLUGT
GLAS & ISOLATIE
SHOWROOM: KAL VERSTRAA T5-7 - IJMUID0
TEL: 02550-30624 ANTWOORDNUMMER 314
1970VB UMUIDEN

EDIA30'
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'Hartverwarmende' deelname
aan inzamelingsactie India

Postma tekent graag voor kinderen

rgunninc

t is 'n volkje met
eigen wereld'

ZANDVOORT - 'De deelname aan de inzamelingsactie
voor kleding, speelgoed en
schoolmaterialen voor het
weeshuis in Sri Ranga Patna,
in Zuid-India, was werkelijk
hartverwarmend', zo bericht
de coördinatrice, de Zandvoortse Helena Schröder. 'We
zijn overladen met speelgoed,
tassen vol met knuffelbeesten,
puzzels en ga zo maar door'.

- „Ik ben be- de schrijver heeft bedoeld, goed weerDe plaatjes mogen niet botsen
bor sprookjes" zegt Li- geven.
de fantasieën die de lezer bij de
paa. „En dingen die me met
tekst krijgt. Lidia Postma slaagt er
pn, komen aan bod, wonderwel in het evenwicht tussen
deze eisen te vinden.
re laat ik liggen".
Ze voegt er nog iets extra's aan toe:
haar eigen visie. Een boek met haar
illustraties krijgt daardoor méér waarstralen sfeer en betrok- de.

an dit blad b terverftekeningen van
Lidia
dagmorgen ^ektekenares

urgemeestejuit. in 1976 won zij een
Penseel, in '79 de interorden verle 1 erkende Gouden Aphaar illustraties, die
itaten nodig
nog aan glans hebonnen,
exposeert zij
rgunning
eel in de Openbare Bi5 aan de Prinsesseweg.
irdeling woi

Uitleen

Het zijn de illustraties bij veertien
sprookjes van Grimm, die deze maand
in de bibliotheek in de oorspronkelijke
uitvoering te bezichtigen zijn. Het
boek waarin illustraties zijn afgedrukt,
staat ook tentoongesteld en is bovendien te leen: de bibliotheek heeft ge- Een bekende scène uit Hans en Grietje.
zorgd voor extra exemplaren van de
met tekeningen gevulde lijs- boeken
met illustraties van de tekena- moesten uurtjes overdag zijn, omdat Ditmaal gebruikte ze niet een tekst van
et bibliotheekpersoneel op res.
onder kunstlicht de waterverfkleuren iemand anders als basis. „Ik voel me
ngen. Maar binnen die twinanders lijken. De tekenares zegt over erg aangetrokken tot kinderen van een
s een veelvoud aan illustrahaar leven met kinderen: „Ik vind kin- jaar of zes, de echte prentenboekenHet
zijn
„Sprookjes
van
Andersen",
n getroffen, In elk van die lijsten zitten „De gestolen Spiegel", „Sprookjes van deren heerlijk om naar te kijken. Het is leeftijd dus. Ik lees zelf ook veel prennen van dit of vier kleine aquarellen.
Grimm, „Het Tolkien Bestiarium" en een volkje met een eigen wereld die tenboeken."
volkomen met die van de volwassenen
Jandvoort, d
tokje van Hans en Grietje het door Aleid Schouten geschreven verschilt."
„Ik vind het werk van de illustrato„Van
Hector
die
een
Kater
was".
Alle
een. En wie het vergeten boeken zijn geschikt voor kinderen
ren John Bauer en Arthur Rackham
schiet het in één keer weer
„M'n eigen kinderen hebben een erg mooi. Ook de Vlaamse schilder
rgunning nj het zien van de verfijnde vanaf negen jaar en om voor te lezen
sterke invloed op m'n geestelijke ont- Breughel uit de zestiende eeuw heeft
aan
kinderen
vanaf
zes
jaar.
Even
een
keningetjes van Lidia Postwikkeling, je groeit met ze mee. Zonder me beïnvloed."
le haastig een angstig Griet- verhaaltje met een sfeervol plaatje van kind zou het bestaan erg leeg zijn. Ze
Lidia
Postma
bekijken
en
voorlezen,
n héél donker bos aan de
De Noordhollandse maakte de illusn getroffen, rekt en een stralend panne- kan een sombere, winderige herfstdag hebben een eigen denkwereld en een •
benaderingswijze die jezelf aan het traties voor de Bos Basisatlas en ontmen van dit dat daar opeens als een ver- tot een feest maken.
denken zetten. Bovendien hoeven ze wierp in 1980 een kinderpostzegel.
ülandvoort, d >r hen staat. Lidia Postma
niet alles te verklaren, dat lijkt me erg Haar boeken zijn tot in Japan en Zuid
irecies zó getekend als wij Kinderen
Amerika te koop.
fijn."
prgesteld hebben.
Lidia Postma werd in 1952 in Hoorn
De tentoonstelling duurt de hele
Verklaren doet Lidia Postma in haar
3kje van Jorinde en Joringel geboren. Ze volgde de opleiding Gebon- tekeningen niet. Wél versterkt ze en maand oktober. De bibliotheek is ge•aternimf kennen we mis- den Grafiek aan de Gerrit Rietveld Aca- interpreteert ze de sfeer van het ver- opend maandag 10-12, 15-11 en 19-21
De illustraties die Lidia demie en was vierentwintig toen ze haal. Inspiratie haalt ze uit haar eigen uur; dinsdag 10-12 en 15-17 uur; woensij heeft gemaakt, zijn zó dat haar eerste prijs won. Als jonge moe- tuin en de mensen om haar heen, op dag 10-12, 13-17 en 19-21 uur; vrijdag,
jaltje er bijna zelf bij kunt der van twee kleine kinderen slaagde wie ze nooit uitgekeken raakt. Het woensdag en zaterdag van 10-14 uur.
Boekillustraties moeten ze erin een paar uur per dag vrij te boek „De gestolen Spiegel" is een prenbij de tekst en de sfeer die maken voor haar tekenwerk. Het tenboek dat ze helemaal zelf verzon. Margreet Kwakernaak

t strand raakt weer leeg
ZANDVOORT - Deze week
toont het strand een wat chaotisch beeld. Niet vreemd, want
bijna alle pachters zijn druk
bezig met het afbreken van
hun paviljoen. Het strand
wordt dan ook leger en leger en
zo verdwijnt langzamerhand
het zomerse plaatje. Het eind
van een niet al te best seizoen.
De zon heeft de strandpachters dit
jaar flink in de steek gelaten. Méér nog
dan in de slechtste zomers van naar
schatting de afgelopen dertig jaar.
Daarnaast hebben de pachters te maken met een danige terugloop van het
verblijfstoerisme, een verschijnsel dat
al langere tijd wordt waargenomen.

strand wordt hard gewerkt aan het afbreken van de paviljoens.
Foto: Bram Stijnen

EKENDDIENSTEN
ENPRAKTIJK
1. 19507.
ergen

ENPRAKTIJK
rdekoper:

enstdoende

arts:

Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00
uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

Inlichtingen
omtrent de
pnsten worden verstrekt BRANDWEER: tel. 12000.
ffoonnummers van de huisderson, tel. 12058, Drenth, CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
(CPA)
KENNEMER[tel. 12181 en Zwerver, tel. LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

TAXI: tel. 12600.
S: Hiervoor de eigen tand: Zandvoortse Apotheek,
.der, 13185
I'LEGING: Voor informadienstdoende wijkverpleeg23-313233.
fcNDIGE: Mevrouw Tine
Kochstraat GA, Zand'2507-14437, bgg: 023-313233.

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische
afspraak.
Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar
en ouder is met ingang van 5 oktober
weer. van start gegaan. Om hiervan
gebruik te kunnen maken dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven bij
Huis in de Duinen, tel. 13141, van

|k nieuwsblad voor Zandvoort
Aerdenhout Verschijnt op
Uilgave Weekmedia BV
C Hollander Hoofdredacteur
aring

GEREFORMEERDE KERK,

•'•sthuisplein
a-t tel 02507
'adres
2040 AA
'Pend
15 u.
'3 en 14-16
99 11 u .
'O 12 en 13 17 u vrijdag 9-12 u
'erkoop: Dorpsstraat 8
02977 28411 Postadres
'430 AG Aalsmeer
er
[ B Lodewegen
'«Mtes lel UA) 562 6271 Telex
, 10730 PCADV
'asthuisplein 12 Zandvoort tel
Postadres postbus 26 2040
'Snoek Redactiechel Dick Piet
'tsprijzen: / 11 50 per kwartaal ƒ
'laar ƒ 3995 per jaar Voor
e
s gelden andere tarieven Losse
hten: vrijdag 9 12 u tel 02507Nieuwsblad is opgericht in

Zondag 10.00 uur: Dr. E. Talstra, Amsterdam, (Werelddiakonaat)
Kindernevendienst en crèche

Bij de dames leverde mevrouw R.
Heidoorn de beste prestatie, gevolgd
door K. Alders, M. Haastrecht, G. van
de Heyden, J. Draaijer, T. Romijn en
L. van de Veld.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR

NVH:

't

horststraat
023-244553.
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De succesvolle verkoop in de drie
tel. voorgaande
jaren was aanleiding voor
de Zandvoortse initiatiefnemers om
ook voor 1908 weer een kalender samen
te stellen. De oude foto's van de badweer beschikbaar gesteld door
STAND plaats,
Tonnie Drommel, zijn zo gekozen, dat
zij herkenbaar zijn voor de meeste

Haarlem,

BURGERLIJKE

Ondertrouwd:

KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,

Geboren:

Juliette Leonie, dochter van: Schelvis,
Bernardus Marinus Petrus en Van
Amerongen, Danielle Evelyn
Dominique, dochter van: Offerhaus,
Jean-Henri Léon en Heitkönig, Henriette Johanna Maria

Donderdag 15 oktober houdt de heer
Verhoef m Hotel Triton een lezing met
dia's over het tropische landschap en
de vele bezienswaardigheden van Sri
Lanka. Verzekerd wordt, dat het de
moeite waard is deze lezing bij te wonen. Aanvang 14.00 uur.

Zandvoortse
Bridgeclub
Verslag van de derde wedstrijd in de
eerste competitie. Het echtpaar Heidoorn zet zijn reeks goede prestaties m
de A-lijn voort en behaalde deze week
zelfs een hoger percentage dan vorige
week, 66,96%. Dit was genoeg voor de
eerste plaats, maar mevrouw De
Leeuw en de heer Braun deden het ook
goed met 62,50%, waardoor zij aan kop
blijven staan. Het echtpaar Heidoorn
is echter al tot op 1,4% genaderd.
De dames Berghoff en Dróse werden
met 60,27% eerste in de B-lijn, terwijl
het echtpaar Hoogendijk met 55,80%
op een tweede plaats eindigde. Het
koppel Stocker/Vulsma staat nu bovenaan m deze lijn, gevolgd door het
naar de tweede plaats opgerukte koppel Slegers/Zeepvat.
In de C-lijn hadden de dames Boom
en Verburg een goede avond. Zij scoorden 63,19%, genoeg voor de eerste
plaats. Tweede werden de dames Van
Os en Saueressig met 59,03%, waarmee zij de koppositie in deze lijn overnamen. Ondertussen zijn de dames
Van Ackooy en Drenth geruisloos
naar de tweede plaats opgestoomd.

Zeevisvereniging
Zandvoort

ZANDVOORT - Met een optreden van Frans Bleekemolen, zondag 11 oktober in gebouw De Krocht, wordt een
begin gemaakt met een reeks
pianorecitals op de zondagmiddag. Een initiatief dat gezien kan worden als een welkome bijdrage aan het culturele
leven in Zandvoort.

Zojuist teruggekeerd van een vijfdaagse vistrip naar Denemarken, die
prima vangsten opleverde, trok de
Zeevisvereniging Zandvoort afgelopezaterdag naar de Zuidpier. Hier w/
de eerste wedstrijd van het naseii.—,.
gehouden.
Met de herinnering aan de goede
vangsten van Denemarken nog in het
achterhoofd moest men het op de
Zuidpier maar met een beduidend
kleinere opbrengst doen. Toch was
men niet ontevreden, omdat in drie
uur tijd toch nog aardig wat gul gevangen werd.
Winnaars van de wedstrijd werden:
1. Frits Stiekel, 2. Herman Hogkamer,
3. Henk Bluijs.

Belbus voor»

Het idee voor deze optredens is ontstaan bij enkele koorleden van het
Toonkunst Oratorium Koor, en samen met dirigent Bleekemolen uitgewerkt. Het koor had al eerder ervaren,
Frans Bleekemolen
dat er voor een concert op de zondagmiddag erg veel belangstelling be- lijk ook voorzien in de behoefte aan
staat. De pianorecitals, die om 15.00 een culturele invulling van de zondaguur beginnen, zullen dan waarschijn- middag. Deze wordt uiteraard weer
sterker, nu de dagen donkerder en
kouder worden. Sinds het Cultureel
Centrum Zandvoort een einde moest
maken aan de daar gehouden koffieconcerten, moest men tot nu toe echter voor een concert op de zondagmiddag naar omliggende gemeenten.
Het is voorlopig de bedoeling eenmaal per twee maanden een recital te
geven, eventueel met medewerking
Zandvoorters.
van een solist. Voor de kwaliteit staat
De initiatiefnemers waren echter men garant, dat blijkt al uit het eerste
van mening dat de kwaliteit wel wat optreden, dat wordt verzorgd door
beter kon dan in vorige jaren. Dit Frans Bleekemolen. Op het programvooral omdat de foto's later nogal eens ma staan onder andere de Franzósiworden uitgeknipt en opgehangen, sche Suite no. 5 van J.S. Bach, de Soterwijl de kalenders vaak ook als ca- nate in Es van J. Haydn en Sonate in
deautje worden verkocht, bijvoorbeeld Bes-Rondo en Adagio van Mozart.
voor overzeese familieleden. Een beter
De in 1943 geboren Bleekemolen
product was dus zeer welkom.
volgde zijn opleiding aan het AmsterHieraan is dan ook hard gewerkt in dams Conservatorium, met als doceneen nieuwe opzet en met een nieuw ten onder andere Dr. Anthon van der
procédé, met het gevolg dat er een leu- Horst (orgel en directie) en Gustav Leke kalender van goede kwaliteit is ont- onhart (klavecimbel). Hij volgde meesstaan. Daarnaast is er dit keer ook tercursussen bij Karl Richter (Bach)
gezorgd vuor notitieruimte achter de en Stefan Askenase (Mozart/Chopin).
kalenderdagen. Vijfhonderd stuks zijn Momenteel is Frans Bleekemolen
er beschikbaar, de prijs is ƒ13,95 en de werkzaam als dirigent van enige kokalenders zijn te verkrijgen bij de ren en als vaste organist van Crematorium Westgaarde te Amsterdam.
AKO-boekwinkel aan het Kerkplein.
De toegang voor dit zondagmiddagconcert bedraagt ƒ2,50.

Kalender Oud-Zandvoort
in nieuw jasje gestoken

Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
ZANDVOORT - Deze week
donderdag van de maand 20.00 - 21.00
is de vierde jaargang van de
uur.

De vereniging Vrouwen Van Nu
gaat woensdag 14 oktober een avondje
uit naar de Stadsschouwburg te Haarlem, waar Max Havelaar wordt opgevoerd door het ensemble van Jos
Brink. Naar verwachting wordt het
een schitterende avond, aldus het bestuur. Omdat men de beste plaatsen a
J 30,- per stuk wil bezetten, is er slechts
een beperkt aantal beschikbaar.
Om 19.45 uur verzamelen in de hal.

Inlichtingen over de ZantJvoortse
Bridgeclub, die haar competitie op
woensdagavonden in het Gemeenschapshuis speelt, zijn te verkrijgen
bij de wedstrijdleider C. Braun, tel.
14060, of bij de secretaris, mevrouw E.
Visser, tel. 18570.

Strandpachtersverenigmg. Hij merkt
dit vooral bij oudere badgasten, die
voorheen enkele weken naar Zandvoort kwamen, maar zich nu slechts af
en toe een of twee dagen laten zien.

Paap is niet de eerste die zal klagen,
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen maar op de vraag of de zomer nou
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de inderdaad zo slecht is geweest voor de
strandpachters, antwoordt hij met een
gemeente.
volmondig 'ja'. "Het aantal mooie daSTORINGSDIENST
GASBEDRIJF: gen was veel minder dan gemiddeld. Ik
heb dit jaar maar op één dag al mijn
tel. 17641.
stoelen kunnen verhuren, en dat is
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK toch wel zeldzaam. Tijdens de gemidZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. delde jaren, met een gemiddeld aantal
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreek- zon-uren, gebeurt dat ongeveer vijf tot
uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur, tien keer. Maar ik vind het werk nog
maandagavond van 19.00-20.00 uur. steeds leuk, hoor" voegt hij eraan toe.
Verder volgens afspraak. Voor deze
Samen met Club Maritime en Palm
hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat Beach blijft het strandpaviljoen van
ervoor de vrager geen kosten verbon- Jan Paap nog enkele dagen staan, in
verband met het surffestival. Daarna
den zijn.
is het ook voor deze pachters weer werCENTRUM VOOR VRIJWILLIGE ken geblazen in de loods, waar het maHULPVERLENING: Voor informatie, teriaal een grondige onderhoudsbeurt
advies en hulp tel. 17373, op alle werk- krijgt.
dagen van 10.30-12.30 uur. Schnftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

Vrouwen Van Nu

In de D-lijn gaan de dames Van de
Meer en Veldhuizen het steeds beter
doen. Opnieuw behaalden zij een goede score, dit keer 63,39%. Hiermee werden zij eerste en namen zij tegelijkertijd de eerste plaats in deze lijn over.
Tweede werden de dames Van de Bos
en Havinga met 58,04%. Het echtpaar
Van Gellekom staat tweede in deze
lijn.

Frans Bleekemolen start reeks
pianorecitals op zondagmiddag

Franke, Hendrik Jacob en Van Loon,
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en Sandra
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St. Gehuwd:
Bosboom, Wim Bobert en Jeurissen,
Caeciliakoor, Cel. H.J. Kaandorp
Silvia Christina Maria
Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, Ds. E. Bodamer
19,00 uur: Avonddienst, Zending
Woensdag 09.30 uur: Kolonel Boschardt, Leger des Heils, 'Vrouw tot
Vrouw'
19.30 uur: Gemeenteavond

Tussen de feesten door werd wederom gestreden om de Ruifel-cup, waarvoor de Bundeskegelbahn in Konz-Karthaus was uitgezocht. Na een pittig duel werd bij de heren de cup gewonnen door B. van de Veld, gevolgd
op punten door K, Romijn, H. Heidoorn, P. Alders, W. van de Weyden en
W. Draaijer.

Ook Duitsers, die naar het weerbeDe familie 'De Ruifel' met op de voorgrond de twee winnaars van de
"De mensen komen alleen nog maar richt luisteren en dan pas. kort tevo- Ruifel-cup.
een weekendje, als het mooi weer is", ren, beslissen of zij een weekendje naar
bevestigt Jan Paap, strandpachter Zandvoort gaan.
van De Wurf en secretaris van de
"Wij zijn echt van de zon afhankelijk.
Voor een langere vakantie gaan de
mensen tegenwoordig naar het zuiden, en tegen het mooie weer daar
kunnen wij natuurlijk niet opboksen".

NEDERLANDSE PROTESTANTEN- Periode:
BOND
29 september - 5 oktober
Zondag: Ds. S. v.d. Meer, Haarlem
ROOMSKATHOLIEKE KERK

Het is onderhand een echte traditie
aan het worden, dit gezamenlijke uitstapje van neven en nichten 'De Ruifel'. Het idee ontstond enige jaren geleden tijdens een bruiloft, toen men bedacht dat men elkaar toch wat te weinig zag. Aan deze leuke en gezellige
oplossing deden vijftien familieleden
mee, hoewel dit jaar helaas twee van
hen verstek moesten laten gaan.

De bestemming is ieder jaar weer
anders. Zo vertoefde men bijvoorbeeld
enige dagen m Scandinavië en werden
dit jaar de wijnfeesten in Konz-Karthaus m West-Duitsland bezocht.

17166

!

Kindernevendienst en crèche

ZANDVOORT - Dertien leden van de Zandvoortse familie welbekend onder de naam
'De Ruifels' zijn er vorige week
weer gezamenlijk enige dagen
op uit getrokken. Zoals gebruikelijk werd ook deze keer in het
vakantie-oord gestreden om de
'Ruifel-cup'.

Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

KERKDIENSTEN

ieuw/sblad

Neven en nichten 'De Ruifel'
trekken er weer samen op uit

Uw krant niet
ontvangen?

«Kalender Oud-Zandvoort gereed gekomen. De kalender
1988, wederom met twaalf
mooie
foto's uit Zandvoorts
Tel. 13043, Alarmnummer
historie, is er kwalitatief echwijkfunctionaris Noord, Weekend 10/11 oktober
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- ter 'met sprongen' op vooruit
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- gegaan in vergelijking met de
straat 37 te Haarlem.
r i* P
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
uitgaves van vorige jaren.
f/ \:
Zondag 10.00 uur: Ds. A.Th. Kothfusz, Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich•*&' 't, \H idvoorts
Hillegom; Kollekte Werelddiakonaat tingen: R. van Rongen, Van Raep\j

Omdat er zoveel goederen waren
hebben de inzamelaars zorgvuldig
moeten selecteren en de meest geschikte spulletjes ingepakt. In ver
band met het vliegtransport naar India moest er namelijk rekening gehou
den worden met allerlei beperkingen
zoals bijvoorbeeld gewicht en grootte
'Alles wat overbleef hebben we doorge'Zovelen hebben ons geholpen om geven aan het Leger des Heils in Haarhet nodige bij elkaar te krijgen. Oud en lem'.
jong en alles wat ertussen ligt, zijn aan
'Nogmaals onze dank', aldus een enonze deuren gekomen om spulletjes af
te geven. Kinderen die op het laatste thousiaste Helena Schröder. 'Indien
moment nog een popje of een bloesje wij in de komende tijd berichten krijkwamen brengen, onbekenden die tas- gen van de familie Halagappa, dan
sen met nieuwe schriften, potloden, laten wij dat zeker weten'.

ADVERTENTIE

ItTS: Mevrouw Dekker,
straat 17 te Zandvoort, tel.

••

naaigerei en dergelijke afgaven. Zelfs
nieuw gekocht ondergoed was erbij.
Daarom namens ons allen een heel
hartelijk dank voor zoveel spontamteit en hulp!'.

VERENIGINGSNIEUWS

Ruilbeurs voor
verzamelaars
ZANDVOORT - De Nederlandse Vereniging 'De Verzamelaar' houdt zaterdag 10 oktober in Haarlem een ruil-verzamelbeurs.

Waarschijnlijk zal er weer een rijk
assortiment aan postzegels, munten,
ansichtkaarten, bankbiljetten en andere verzamelobjecten te vinden zijn.
Overleden:
De beurs wordt gehouden in het
Zonneveld, Sjouke Klaas, oud 85 jaar
Buurtcentrum Noord, Muiderslotweg
Van den Arend, Maria, oud 83 jaar
238 te Haarlem. De toegang bedraagt
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- Paap, Teunis, oud 67 jaar
SCHAPSBOND
Van Koningsbruggen, Gerard, oud 75 o De Haarlemmerstraat met het tolhuis, één van de foto's van de kalender ƒ1,25. Voor meer inlichtingen kan men
J.
Teunissen
bellen, telefoon
ledere veertien dagen een samen- jaar
023-334760.
komst op maandag 15.00 uur, tel: 14878 Versteege, Jozef Johannes, oud 88 jaar Oud-Zandvoort, 1988.

ouderen gaat
weer van start
ZANDVOORT - De beibus voor Zandvoorters van
vijfenvijftig jaar en ouder is
deze week weer van start
gegaan. De bus rijdt van
maandag tot en met vrijdag.
Men kan gebruik maken van de
belbus voor vervoer naar alle activiteiten voor ouderen in Zandvoort, op sociaal-cultureel gebied.
Maar daarnaast bijvoorbeeld ook
om boodschappen te doen of familie te bezoeken. De kosten bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Voor het vervoer dient men zich
een dag van tevoren op te geven
bij de receptie van het Huis in de
Duinen, telefoonnummer 13141,
tussen 11.00 en 17.00 uur. De medewerkers van de receptie hebben
zich' wederom graag bereid verklaard, deze bijdrage te leveren
aan het project.

Voor straf niet
de winkel in
ZANDVOORT - In een winkel aan het Raadhuisplein
werden dinsdag een zevenendertig-jarige Heemsteedse en
een veertig-jarige ingezetene
van Beverwijk aangehouden.
Zij werden verdacht van winkeldiefstal.
De aanhouding vond plaats, nadat
beide een aantal levensmiddelen als
Brie, wijn, bonbons, vleeswaren en
koffie, met een gezamenlijke waarde
van ongeveer honderd gulden hadden
meegenomen, zonder te betalen.
Een proces-verbaal wordt opgemaakt, maar bovendien is hen de toegang tot de winkel voor een periode
van twaalf maanden ontzegd.
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Ik vond wat ik zocht op te Srote Krocht
^tomenj

Aica
ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

Er zijn weer

GOBELINTASSEN!
in nieuwe
winterkleuren
0.8.

reistassen,
schooltassen

Kom gauw
eens kijken!

z\en

niet
scherp

24 UUR SERVICE

van klein tot
groot
Bijpassende
portemonnees
en toilettassen.

3
van de 10

Misschien ook niet.
Dat zou jammer zijn.
Wij testen vakbekwaam, met de
modernste apparatuur, uw ogei
en zorgen dan voorde meest juis
bril of contactlenzen.
Da's onzesport!

Grote Kracht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

WEEKENDAANBIEDING
vrijdag en zaterdag

grote GRAPEFRUITS
Heerlijke sappige
COMICE PEREN

5 voor

Bloemen en plan

l 5'

te kust
en te keur

héél kilo 1 j98

vers gesneden
SOEPGROENTEN

speciaal U pond 1 ,49

groente en fruit
Grote Krocht 25,

„Erica'
Grote Krocht 24 -Zand

J0rs2*

Tijdloos chic

popeline mantel

met *« turnt

met waardevolle
imitatie-bontkraag en
binnenvoering
AMSTERDAM
Hoofddorpplein 23

ZANDVOORT
Grote Krocht 19

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Had ik daar maar eerder aan
gedacht
AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING
Kostverlorenstraat 70 Tel. 12071

Uw huis op dit formaat m
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrenteen
verkoopt sneller want

CO
O)

OKTOBER, NIET ALLEEN WIJN MAAN l

VERGROTING
maxi-poster 50x70

Je huis
in de krant
brengt-mensen
over de vloer.

nu 19,95

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, tel. 13529

*\ffir» i jr**:

En de makelaar weet van
wanten en kranten

Fa. Gansner & Co,
GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

RReus
„Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

!<?/ mu/t de ( ar/((>f

YORK-OPTIEK B.V.
BRILLEN,
OOGMETING &
CONTACTLENZEN
Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel. 020-233295

Haltestraat 5
2042 LJ Zandvoort
Tel. 02507-12174

uw traiteur en visspecialist
Voor als het
goed moet zijn.
Zaterdag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

heerlijke kabeljauw quiche
vers gebakken
100 gram

JL.f 5

TEVENS VEEL ANDERE

SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor ai uw

WHITE HORSE
WHISKY

Nü

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

95

20.

TIO PEPE
SHtRRY

Eten aan zee

MOUTON üAUtl

uit zee

elke vrijdagavond
onbeperkt mosselen
eten
in
De Wadden
Boul. Barnaart 18.

DUJARDIN
VIEUX

MALIBU
COCONUT LIQUEUR

NU 18:

95

I

Nü

18.'45

PISANG AMBON f C 95 BOOMSMA
f C 95JFEIRREIRA
UOiJEbR
l UB JvilERBESöLiil Vi
PORT

BRANDS
,9i>

BIER (PlIPILb)

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortime
@

COfjnbanöeL

~

Wij bezorgen
eventueel ook th

Dan T>ecmsen bu wSoï/JzM?'42
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iVOORT/HAABLEM vierde competitiewedpn Zandvoortmeeuwen
de eerste overwin[groeten. In een span,el in Haarlem wonnen
iivoorters met 1-2 van
het laatste kwartier
perste helft sloeg Zandeeuwen toe door tweescoren en die voorbiet meer uit handen te

57

ZVM boekt eerste winst

Zaalvoetballers goed op dreef i

prutste in die fase vele kansen. Mede
door het prima keeperswerk van Willem van der Kuijl bleef Zandvoortmeeuwen overeind. Nadat de DSS
storm geluwd was kon Zandvoortmeeuwen meer aan aanvallen denken
en na een halfuur spelen leverde een
vloeiende aanval een 0-1 voorsprong
op. Chris Jongbloed stuurde Eric Belién de ruimte in en diens voorzet werd
door Rik Keur afgerond.

ZANDVOORT - De strijd in was de gelukkige winnaar met
de zaalvoetbalcompetitie is 1-3.
volop losgebrand en daarbij
Na eerdere overwinningen op De
komen de Zandvoortse teams Groene
Lantaarn (4-0) en Hoofddorp
tot goede resultaten. Keur (11-2) moest
Keur Glas/ZVN aantreGlas/ZVN boekte de derde den tegen HD Lanser. De Zandvoorters
overwinning door HD Lanser hadden er opnieuw zin in en begonnen
fanatiek, wat binnen vijf minuten
met 10-0 weg te spelen en Nihot erg
een 2-0 voorsprong op het scorebord
behaalde een fraaie 5-3 zege op bracht. Met schitterende combinaties
Aurora. In de interregionale af- werd Lanser m de verdediging gedrukt.
deling draait Cecils lang niet zo Lanser wist totaal geen raad met het
van Keur Glas/ZVN en werd
goed als vorig jaar en leed de offensief
m hoog tempo op een 7-0 achterstand
tweede nederlaag. Boko Stars gezet

brtmeeuwen trad met vier inDe Meeuwen waren duidelijk losgeen dat was vooral in het broken en vijf minuten later lag num^rtier te merken. De defensie mer twee in de touwen. Jos van der
zeer onwennig en DSS ver- Meij omspeelde drie tegenstanders en

vaarlijk doch met de afronding wilde]
het niet lukken en gingen kansen op
een grotere zege teloor. In die tweede]
helft kwam een herstellende Ivar Steen
in het veld voor de geblesseerde Jan
Hein Carrée en ook Jos van der Meije
zijn voorzet op maat, werd door Ab moest met een blessure naar de kant.
Zwemmer fraai ingekopt, 0-2. Nog voor Zijn vervanger was Peter Steegman.
de pauze had Zandvoortmeeuwen definitief het vonnis over DSS kunnen velDeze wisselingen deden geen aflen. De Haarlemmers waren volledig breuk aan het spel en Zandvoortrneeuvan slag en de badgasten kregen kan- wen bleef gemakkelijk DSS de baas.
sen op meerdere doelpunten. Ge- Euim in blessuretijd kon DSS tegenscoord werd er echter niet meer in de scoren (1-2) doch de Zandvoorters Heeerste helft.
ten de zege niet meer glippen. „Een
verdiende overwinning", meende Hans
DSS startte de tweede helft met een Jongbloed. „Er is met een formidabele
enorm offensief, doch nu zat de Meeu- inzet geknokt."
wen-defensie veel beter in elkaar en
bovendien stak doelman Willem van
Aanstaande zondag staat de inhaalder Kuijl in een geweldige vorm. De wedstrijd tegen Bloemendaal, in de
Zandvoortse counters waren erg ge- Zandvoortse kuil, op het programma.

\es op het nippertje geklopt

lorting OSS herstelt zich
sprong niet omgezet kon worden in
VOORT - De Sporting uitmaakt en won met 11-15.
winst. Met 17-15 pakte Atalante deze
VOlop aktief afgelo- Sporting OSS leek een geslagen set en vervolgens de wedstrijd met 3-2.
prdagavond maar kon ploeg maar coach- -Rob
- van Straaten

geheel genomen niet
tse resultaten komen,
lames 4 kwam tot de
nst. Het eerste heren
in Sporting herstelde
Ie vierde set net op tijd
ilde daardoor een fraai
spel tegen PSVH. Het
ties team speelde een
innende partij volleybal
ialante en verloor met

frste set waren de Sporting
jermachtig en vooral door
jkeren werd de aanval van
banden gelegd. Sporting
[via 7-2 naar een 11-4 voorondanks een lichte inzinSporting OSS met overset met 15-9. Doordat de wisJspelers in de tweede set niet
verliep, was de organisatie
de gevaarlijkste hoofdaanPSVH ging de set met 6-15

Sporting OSS 2 had na twee sets het
kruit verschoten. Spaarne '75 profiteerde hiervan en won met 1-3. Het
derde Sporting dames team speelde
een rommelige wedstrijd. De eerste
twee sets werden onnodig uit handen
gegeven. Er waren schitterende driemeter smashes te bewonderen, maar
ook onbenullig balverlies. Coach Ria
Bij een 11-4 stand vluchtte PSVH in Akkerman wist haar team tot inkeer te
een time-out maar routinier Henk Mei- brengen en met een 15-11 en 15-8 seter liet zien een goede spelverdeler te winst werd er alsnog een 2-2 gelijkspel
zijn, waardoor hoofdaanvaller Albert behaald.
Vedelaar kon scoren. Met een 15-6 setMet een 3-1 winst op JBS nestelde
winst werd een 2-2 gelijkspel afgedwongen en liet Sporting OSS zien, dat er Sporting OSS 4 zich in de top van hun
degelijk met hun rekening gehouden klasse. Opmerkelijk is het technisch
verzorgde spel van dit team, waarin de
moet worden.
hand van trainster-coach Anita Vossen
Cazus 2 was veel te sterk voor Spor- valt te herkennen. Sporting OSS 5 redting OSS 2. Zonder spelverdeler Kas- de het niet tegen HSVC. Ondanks de
per Bonset wist dit team maar 9 pun- steun van invalster Mera Luikel werd
ten te scoren. Sporting OSS 3 gaf Alli- er met 0-3 verloren.
des meer tegenstand en met Hamid
Kaaboen in de basis lijkt dit team op de
goed weg te zijn. Allides bleek toch iets
De adspiranten teams verloren beide
te sterk en won met 1-3.
met 1-2. Die Reackse was duidelijk te
sterk voor de Zandvoortse meisjes terwijl Spaarne '75 meer moeite had met jj
Sporting OSS l speelde vrijdagavond het gemengde team. De mini's speel- s
jongstleden in Vinkeveen tegen Atalan- den een toernooi in Hillegom. Dit team 'ai
te. Mede door het late aanvangsuur (te- speelt nog maar kort met elkaar en |
gen 22.00 uur) en het luidruchtige pu- Allides en VCH waren duidelijk te «
bliek konden de dames niet in het juis- sterk. Tegen Veenland ging het al veel -f^
te spelntme komen. Cruciaal was voor- beter en behaalde Sporting OSS een §
al de vierde set waar een 13-9 voor- prima gelijkspel.
• Dankzij veel inzet kwamen de heren in een later stadium wat terug.
lukte het, om in de vierde set het juiste
team neer te zetten. Het enthousiasme
en de werklust keerden terug. De goede
verdediging van Ed Jak en Joop Rogaar en de goede blokkering van Arnold Bergstra brachten Sporting weer
op de goede weg en al snel op een 5-0
voorsprong.

Jeugd

Dames

We set wist Sporting tot 6-6
iuden maar door een betere
fcet en goede smashes kon
open naar 6-13. Met veel injde Sporting zich enigszins
pp tot 9-13. De krachtinspaniet te kort daar PSVH de set

laat kansen liggen SPORTAGENDA
VOETBAL

I-De Blinkert 1.
Vogelenzang kwam het eerste aan bod
,ENZANG - Ook na en
zette TZB met de rug tegen de
ZAALVOETBAL
itrijden staat TZB nog muur. De Zandvoortse defensie stak Zondag: Zandvoortmeeuwen-Bloeelijke nul. Tegen Vo- echter goed in elkaar en gaf weinig of mendaal 14.30 uur terrein Vondellaan. Vrijdagavond in de Pellikaanhal.
heeft er veel meer geen mogelijkheden weg. Na een half
BSM-TZB 14.30 uur te Bennebroek. 18.00 uur Zandvoortmeeuwen B Jun.spelen moest TZB voor het eerst
Zandvoort '75; 18.35 uur Zandvoort '75
dan de 2-1 nederlaag uur
het antwoord schuldig blijven op een BASKETBAL
B jun.-Schoten; 19.10 uur Schoten B
nu zat het de Zand- Vogelenzangaanval
en het was raak, 1jun.-Zandvoortmeeuwen; 19.40 uur
behoorlijk tegen.
Zaterdag: Lions dames-Akrides 4 Zandvoortmeeuwen-De Gier; 20.35 uur
0. Vlak daarvoor had TZB erg veel pech
i
toen een vrije trap van Martin van der 18.00 uur in de Pellikaanhal.
Cecils vet.-Tweede Jeugd; 21.30 uur
Issures was het team van Mije tegen de doelpaal belandde. TZB
Zandvoort Noord-Out; 22.20 uur TZB 5Lions heren-DIOS 19.15 uur in de Meervogels 2.
drietal plaatsen gewijzigd. leek op weg naar de gelijkmaker doch
enige fraaie kansen werden ongebruikt Pellikaanhal.
gelaten.
Maandagavond in de Pellikaanhal.
HANDBAL
20.30 uur TZB 3-Sekura 3; 21.15 uur
In de tweede helft bleeft TZB het
Zondag: 12.00 uur HJ ZVM 1-Uitgpest Zandvoortmeeuwen 3-Concordia 3;
beste van het spel houden en de ver- 1; 13.00 uur DS ZVM 1-ADO 2; 14.10 uur 22.00 uur Zandvoortmeeuwen 4-ZandDRT - De BC Lotus heeft diende gelijkmaker kwam al na vijf mi- HS ZVM-Schagen; 15.20 uur MA ZVM voort Noord 3.
bndag matige resultaten be- nuten tot stand. Jos van Houten zette
|n de twee herenteams, het goed door en scoorde, 1-1. TZB kwam
de B junioren wisten de in het ritme en met goed verzorgd aanwinnend af te sluiten. De valsspel werd het doel van Vogelen'lash 2-Lotus l 5-3; Rack- zang bestookt. De gastheren moesten
tus 26-2; Flight I-Lotus 3 6- het voornamelijk van uitvallen hebben
ZANDVOORT - De Zeesschuimers
Zeven zwemsters, te weten Ria Wil;er 8-Lotus 4 8-0; IJmond maar daarbij toonde de Zandvoortse is de landelijk clubcompetitie in de lemse, Ingrid van de Pits, Wandy Kai-3; IJmond 7-Lotus 6 6-2; doelman John van der Vlis zijn goede hoogste afdeling goed gestart. In Dor- ter, Patricia Heesemans, Barbara de
m 11-Lotus 7 0-8; OSO vorm. Jos van Houten leek TZB naar drecht werd de strijd aangebonden te- Wit, Hanneke Koopmans en Mascha
Hl 1-7; Almere Buiten de overwinning te schieten en brak gen TZC/Vahalis uit Tiel en gastheer de Vré, en negen zwemmers, Marco
(2 3-5; Hilversum B2-Lotus door. In het strafschopgebied werd hij Nautilus.
Boerema, Ruud Coone, Vili Adam,
gevloerd doch de scheidsrechter legde
Wander Halderman, Onno Joustra,
Op 18 landelijk vastgestelde onder- Jaco Koning, Stan Steegeling, Michiel
de bal buiten de beruchte lijnen. De
delen
werd
in
het
water
gestreden
om
vrije
trap
leverde
niets
op.
'ogramma voor aanstaande
van Warmerdam en Roei Schultheis
de kortste totaal-tijd. De Zeeschuimers waren verantwoordelijk voor dit suc.n tien thuiswedstrijden in
had
voor
het
totale
programma
4520,7
Na
een
half
uur
spelen
plaatste
Vogefihal. Aanvang 13.00 uur: Loces.
emerland 2; Lotus 2-Heer- lenzang een gevaarlijke counter waar- seconden nodig tegen Nautilus 4609,0
uit
het
onverwachts
een
2-1
voorsprong
seconden.
Hekkesluiter
was
TZC/Va69 6; Lotus 3-Hilversum 6;
In het totaal werden op 14 van de 18
iderberg 1; Lotus 5-De Bun nam. In het laatste kwartier werd het halis met 4751,5 seconden. Met deze onderdelen een eerste plaats behaald
TZB
overwicht
steeds
groter
en
ontscore
behaalde
de
Zandvoortse
zwem09.30 uur: Lotus 6-HBC 4;
Clubrecords werden er nog niet verbeladhoevedorp 4; Lotus stonden er legio kansen. Ronald Eer- en poloclub De Zeeschuimers de vier- terd, omdat de ploeg na het succesvolle
de
plaats
op
de
landelijke
ranglijst
in
hart
en
Torn
Loos
wisten
echter
met
de
Typehead Hl;
Lotus
langebaanseizoen (zwemmen in buiam Hl; Lotus Bl-IJmond kansen geen raad en TZB moest de de afdeling, achter HPC, AZPC en De tenwater) nog mar twee weken binnen
derde nederlaag noteren.
Dolfijn.
de training hervat heeft.

unton Lotus

Zeeschuimers starten goed

tieuw winst voor Unicum '73 teams
OORT - De succeshet eerste jeugdteam
is en het eerste seniobadminton van de
Ttse Sportclub Uniblijven maximaal,
dde teams zijn tot nu
lagen en leiden in hun
"et eerste badmintonsloeg afgelopen zonPageehal team 2 van
mse Gezellen met 6-2,
e jeugdspelers Erik
Joost Wiesman en
Heijden tafeltennis-der GTTC/TYBB uit
met 3-7 verlies naar
rden.

Uitslagen: 400 m vrij dames: 1. Kater
4.38.0; 2. Van de Fits 4.41.0. 200 m vlinder heren: 3. Conne 2.18.3. 200 m wissel
m'71:1. De Wit 2.28.1. 200 m school j'71
1. Steegeling 2.27.3; 3. Van Warmerdam
2.39.6.100 m school m'73:1. Koopmans
1.16.2 200 m rug j'69: 1. Halderman
2.20.3; 2. Adam 2 21.0. 100 m rug j'73 l
Schultheis 1.12.5; 3. Van Warmerdam
1.13.7. 100 m rug dames:- 1. De Wit
1.06.3.
200 m wissel heren: 1. Coone 2.13.5; 2
Joustra 2.15.4 100 m vrij m'71:2. De Wit
1.02.6. 200 m wissel m'73:1. Koopmans
2.30.3. 100 m vlinder j'69: Adam 1.00.9.
3. Warmerdam 1.05.1. 200 m vrij jon
gens: 1. Van Warmerdam 1.05.1. 200 m
school dames: 1. Willemse 2.41.4.200 m
vrij heren: 1. Halderman 1.58.1; 3. Boe
rema 2.02.1. 4x 100 m vrij estafette
m'71: 1. De Zeeschuimers 4.11.7. 4x100
m wissel estafette j'71.1. De Zeeschuimers 4.26.4.

4e jeugdteam tafeltennis
ny Bakker, Geert Kuneman
Wijsman noteerde een zeer
tpartij. Die kwam zeker tot
;
zij de prima winstpartijen V l.n.r. Geert Kuneman, die tweemaal zijn tegenstander moest gelukwensen,
n Martijn en de drie winst- Marco Molenaar, die de eer redde voor zijn team, en Anthony Bakker, die
Anthony. Geert moest deze ongeslagen bleef.
liefst tweemaal zijn tegen'n feliciteren.
jeugdteam met Emiel
1° de Graaf en Pieter StroobJst opnemen tegen het zeer
l'al uit Hoofddorp (HTC)
pfoniotiegedachten in het
Pficumspelers een 0-10 neforgde. Toch wisten zowel
Jfniel nog een game winst te
lar zij hadden geen „macht"
l te buigen in een setwinst.

deel van de Zandvoorters. Marco Molenaar was degene die in drie games de
eer voor Zandvoort redde en een winstpunt noteerde. 1-9 werd de eindstand.
Zandvoorter Torn Steiner bij GSV
Heemstede, speelde afgelopen zaterdag tegen „De Salamanders" op landelijk niveau. Tom noteerde, net als zijn
twee teammaten, twee winstpunten
waardoor Heemstede de partij met een
winst van 7-3 (inclusief het dubbel) afl Unicum team met Ewout sloot.
f Q Marco Molenaar aangei'riam Stokman, die notabeT eerst in haar leven een
petiewedstrijd mocht meeHet eerste seniorenteam had geen
^ de krachtsverhoudingen moeite met het Haarlemse team van
arlemse TOG in het na- Onze Gezellen. Anders was het echter

Badminton

bij het tweede team, dat een 3-5 verliespartij moest incasseren. Willem van
der Eist beschikte in zijn single-partij,
die in een vermoeide drie-setter werd
afgewerkt, over duidelijk meer konditie en trok de overwinning naar zich
toe.
Ook zijn mix-partij met invalster
Margert Berkhout werd, wederom in
drie sets, winnend afgesloten. Dik
Kreuger en Jaap Kraaijenoord zorgden
voor het derde punt. Dat deden zij in
twee sets zeer gedecideerd met 15-12 en
15-11. Toch moest het tweede team in
de einduitslag het onderspit delven tegen de betere prestaties van de Haarlemmers.

Leren omgaan met
'stevige' drinkers
ZANDVOORT/HAARLEM
- Voor gezinsleden en partners
van 'probleemdrinkers' worden ook in de maand oktober
weer drie informatie-bij een
komsten gehouden. Organisa
tor is het Consultatiebureau
voor Alcohol te Haarlem.

HD Lanser bleef sportief strijden
voor een beter resultaat en schiep zich
zowaar enige kansen maar doelman
Willem van der Kuijl hield met een
paar knappe reddingen zijn doel
schoon. Keur GLAS/ZVN vond het nog
niet genoeg en schotelde het m groten
getale opgekomen publiek nog enige
fraaie staaltjes zaalvoetbal voor. Probleemloos werd de stand opgevoerd
naar een 10-0 overwinning Dedoelpunten kwamen op naam van Marcel
Schoorl 4, Jan Hein Carrée 3, Bert van
Staveren l, Jack Goedgebuure l, Ap
Lamrners 1.

Nihot
Nihot speelde een prima zaalvoetbalwedstnjd maar had toch veel moeite
om het taaie Aurora op de knieën te
krijgen. Al na twee minuten keek Nihot
tegen een 0-1 achterstand aan en toen
was het Nihot dat fel de aanval zocht.
Het jeugdige team onder aanvoering
van doelman Jaap Bloem legde vaak
oogstrelende combinaties op de sporthalvloer en hield Aurora onder druk.
De Zandvoorters hadden pech met een
schot van Bas Hemo op de paal en een
inzet van Henrij Marcelle net langs de
doelpaal. Door constant de aanval te
zoeken moest de gelijkmaker wel vallen en daar zorgde Dennis Keunmg
voor, 1-1. Nihot kwam toch weer op
achterstand toen een onoplettendheid
door Aurora werd afgestraft, 1-2. Vlak
voor het einde van de eerste helft
kwam Nihot op gelijke hoogte door
Dennis Keunmg na een snel uitgevoerde aanval.
Nihot was ook in de tweede helft de
meest aanvallendste ploeg en nam al
snel een 3-2 voorsprong door een fraaie
treffer van Henrij Marcelle. Door een
domme overtreding moest Nihot nadien vijf minuten met drie veldspelers
spelen. Mede door prima doelverdedigen van Jaap Bloem konden de badgas-

Zandvoort 75 in de
slotfase naar zege
ZANDVOORT/HALFWEG In een doelpuntrijk en spannend voetbalduel bleef Zandvoort '75 aan de goede kant van
de score. NAS werkte driemaal
een achterstand weg doch het
laatste woord was voor Zandvoort '75 dat met 3-4 aan het
langste eind trok.
Beide teams maakten er een goede
partij voetbal van. Volop werd de aanval gezocht en Zandvoort '75 had vaak
de beste kansen. In de eerste helft zette
Philip van de Heuvel de Zandvoorters
op een 0-1 voorsprong doch NAS
bracht nog voor de pauze de teams in
evenwicht.
In de tweede b,elft werd het publiek
veel spektakel geboden door de mooie
kansen en tevens de vele doelpunten.

de verdiende zege op. De mee naar voren gesnelde René Paap kwam in
schietpositie en faalde niet, 3-4.
Voor NAS was er geen tijd meer om
voor de vierde maal iets terug te doen.
Zandvoort '75 blijft door deze overwinnmg Hoofddorp goed volgen, dat voor
de vijfde overwinning zorgde De badgasten liggen met acht punten op de
loer.

ten de voorsprong vasthouden en wis-:
ten die zelfs uit te bouwen naar een 4-2J
stand door een treffer van Henk Gaus.,
De strijd leek gestreden maar vlak
voor tijd scoorde Aurora 4-3 en door
een handsbal kreeg een Nihot speler
twee minuten straf. De spanning was
geheel terug maar Nihot bleef knap
overeind. Henrij Marcelle speelde zich
prima vrij en stelde Bas Heino in staat
de zege definitief veilig te stellen, wat
deze dan ook deed, 5-3. Coaches Guus
Marcelle en Ruud Krijgsman zijn tot
nu toe zeer content met de behaalde
resultaten maar maken zich toch wat
zorgen over de hardheid van het zaalvoetbal

Cecils
Met Cecils wil het nog met vlotten al
zat het tegen Boko Stars behoorlijk
tegen. Maar liefst zesmaal knalden de
Zandvoorters de bal tegen het houtwerk en minimaal een gelijkspel was
op zijn plaats geweest In de eerste
helft wogen de teams goed tegen elkaar
op en dat bracht dan ook de 1-1 ruststand op het bord, door een doelpunt
van Richard Kerkman In de tweede
helft was het voornamelijk Cecils dat
de aanval zocht. De aanvallen smoorden vaak in een mêlee van spelers of,
zoals eerder gesteld, het houtwerk
stond een doelpunt in de weg.
Boko Stars bleef dus met moeite
overeind en kon zelfs de overwinning
naar zich toetrekken door twee counters bekwaam af te ronden, 1-3. Voor
Cecils betekende het de tweede nederlaag maar gezien het goede spel wordt
de eerste zege toch wel snel verwacht.

STANDEN
Vierde klasse KNVB
Hillegom
VSV
DIO
Ripperda
Renova
Geel Wit

554545-

7
7
6
6
5
5

Zandvoortm.
Bloemendaal
TYBB
De Brug
DSOV
DSS

Vierde klasse KNVB zaterdag
Hoofddorp
5-10 Halfweg
TOV
5- 9 SVJ
Zandvoort '75 5- 8 Bloemendaal
IJFC
4- 7 DSC '74
Altius
4- 5 SVB
SMS
4- 4 SIZO
NAS
5- 4

4-4
4-4
5-4
5-3
5-3
5-2
5-4
5-3
4-2
5-2
4-1
5-1

Tweede klasse HVB
Schalkwijk
SVIJ
Vogelenzang
DSK
KIC
DSC '74

5- l
4- 6
5- 6
5- 6
5- 6
4- 5

WH
BSM
Spaarnevogels
TZB
EHS

Eerste klasse HVB zaterdag
EHS
5-10 Kennemers
DCO
5- 7 Energie
KIC
5- 6 Van Nispen
SCW
5- 6 SVIJ
Velsen
5- 6 J Hercules
Zandvoortm 5- 6 Stormvogels

4-4
4-4
4-4
3-0
4-0

5-5
5-4
5-3
5-3
5-2
5-2

Derde klasse HVB zaterdag
Overbos
5-10 Telefoma
5-3
DSOV
5- 7 Spaarnestad
5-3
DSS
4- 6 Onze Gezellen 5-3
ADO '20
5- 6 Ripperda
5-2
TZB
4-4* Vogelenzang 5-2
' Twee punten in mindering

Vliegeren voor vrede
Deze dag gaan wereldwijd,
ZANDVOORT - Na de ge- daagse.
verwachting op meer dan twee
slaagde voorronden en de Ne- naar
honderd locaties in totaal, talloze vhederlandse
vliegerkampioen- gers de lucht m als een vredesgroet, ter
schappen in de afgelopen bevordering van de internationale
en samenwerj
maand, gaat Fly Away onver- vriendschapsbanden
Iedereen kan hieraan grati4
droten voort met vliegerdagen kmg.
deelnemen. Inschrijven op het vliegerboven het parkeerterrein De veld
J
Zuid. De zaterdagen 10 en 17
is er een demonstratie,
oktober wordt er weer gevlo- van's Middags
radiografisch bestuurde vlieg'
gen tussen 10.00 en 15.00 uur.tuigmodellen, onder andere de zoge,!
Ook is er dan een vliegermani- naamde Happy Hoppers, van de Haarj
festatie voor de wereldvrede. lemse Luchtvaartclub. Pim Juffer,

De badgasten kwamen door Rene Eveleens op een 1-2 voorsprong maar opnieuw was de vreugde van korte duur
en scoorde NAS 2-2. Na de gelijkmaker
zette Zandvoort '75 een groot offensief
in dat beloond werd met een doelpunt
van Dennis Keuning. De Zandvoorters
bleven het beste van het spel houden
maar uit een uitval wist NAS voor de
De grote Vhegervierdaagse 1987, die
derdemaal op gelijke hoogte te komen,
reeds voor de zevende keer is gestart,
3-3.
fungeert als een rode draad tussen al
In de slotfase zette Zandvoort '75 al- de vlieger-evenementen door Komenles op de aanval en moest NAS zich de zaterdag kan men nog starten om
beperken tot verdedigen. Met het ge- de vereiste vliegeruren voor een 'Eurolijkspel waren de gastheren uit Half- -vliegermedaille' te maken. Als extra
weg best tevreden, maar de Zandvoor- dag is de 'One Sky One World Kite Fly
ters niet. Het alles of niets offensief for Peace 1987' op 11 oktober ingelast,
leverde uiteindelijk vlak voor het einde die ook meetelt voor de vlieger vier-

mans, chef presentatie van de NOS, is
uitgenodigd om de 'Bronzen Boeckamer 1987' uit te reiken voor het grappigste of mooiste vliegtuigmodel. Naar
verwachting gebeurt dit om 16 00 uur.
Zaterdag 17 oktober worden om 15.00
uur, na afloop van de Vliegervierdaagse, de medailles uitgereikt aan de winnaars hiervan en van het Nederlandse
Vhegerkampioenschap.
J

Zaterdagteams op
gemak naar zege
ZANDVOORT - Voor zowel
de zaterdagvoetballers van
TZB en Zandvoortmeeuwen
werd het een waardevol weekend. De TZB'ers waren tegen
Onze Gezellen zeer schotvaardig en wonnen met 6-0. Zandvoortmeeuwen was eveneens
veel te sterk maar hield het op
een 2-0 zege tegen Van Nispen.
TZB heeft de gehele wedstrijd gedomineerd in de sportieve strijd tegen
Onze Gezellen. Aanvallend schiep TZB
vele kansen waarvan er uiteindelijk zes
werden benut. Bij de pauze was de
stand reeds 2-0 en na de thee voerden
de Zandvoorters de score op naar een
gave 6-0 zege. Voor de doelpunten produktie zorgde Willem Keur viermaal
en Siebe Visser en Fred Krim ieder
éénmaal.

In de eerste klasse HVB maakt Zandvoortmeeuwen een voortreffelijke indruk en wist nu Van Nispen te overklassen. Vanaf het beginsignaal hebben de Zandvoorters het initiatief gehad en over de gehele wedstrijd genomen is Van Nispen totaal niet
gevaarlijk geweest. Tot aan de rust kon
Van Nispen de stand op dubbelblank
houden. Na de pauze werd de druk op
Voor meer informatie over deze gra het doel van Van Nispen nog heviger en
tis bijeenkomsten of om zich hiervooi doelpunten konden niet uitblijven. Het
op te geven, kan men het Consultatie was Rob van de Berg, die met twee
bureau voor alcohol en drugs bellen, treffers de winst voor Zandvoortmeeuwen op 2-0 bepaalde.
telefoon 023-319294.
De drie bijeenkomsten zijn op dins
dagmiddag 13, 20 en 27 oktober, van
15.30 tot 17.30 uur, in het gebouw
Spaarne 62 te Haarlem. Onderwerp is:
'Wat moetje doen als je loopt te tobben
over het alcoholprobleem van anderen'. Deze anderen zijn mensen uit de
naaste omgeving, zoals de partner, ou
ders of andere familieleden.

• One Sky One World heeft een speciale poster uitgegeven om het evenement
te promoten.
'
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Het isweervoordebakke
Op onze broodafdeling hebben wij een uitgebreide sortering luxe brood en broodjes.
Dagelijks ovenvers gebakken en bovendien gratis voor u gesneden.
Tarwe snijder met sesam. 2.65

Witvloerbrood met sesam

Volkoren
vloerbrood
met sesam. 2.65

Vrucht
met hazelnoot
M|j

Hartige snacks.
Kip/kerne-, kip/taugé-,
ratatouille-of ham/kaasbroodje. 4 voor 7Roombotercake
in bakvorm
Gew 450 gram.

BuzetAC.Ro
en Blanc

NU 4 VOOR
Rosbiet.
100 gram 2.95

395
Kersenbonbons. Zakje a 200 gram.
375

IB.

conditietraining

SONNEVELD SPORTING
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond
Dinsdagochtend
Donderdagochtend

op:

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

45 min. grondgymnastiek.
uur
Daarna kunt u gebruik
uur
- maken van het Turks
uur
stoombad, de Whirlpool en
uur
het zwembad.

9.30-11.30 uur
9.30-11.30 uur

Jonge Goudse
kaas l kilo

10

HONDENKAPSALON

RENEE

Gevuld roomboter
amandelspeculaas
ca. 240 gram.
2 voor 7.90

Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
ternere.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

NU 2VOOR

ft?°
Harrv/preisalade.
Bakje a 300 gram
3.95

of fruitcar
Pak a 150
2.25

HEM
EchtWaarVoorJe

Aanbiedingen geldig t/m 10 oktober 87

idem

Kosten /10,- per keer.
TEL. O25O7-14678 - PASSAGE 37

Phytomer

Nu halen, zomer '88 betaler

Voor uw algehele verzorging.
Beauty Instituut Joke Draijer
Speciaal voor deze week:
onze VOOR-openingsaanbieding

INPAKKING MARIN
incl. ZONNEBAD

ƒ25,-

Kosterstraat 11, 2042 J J Zandvoort
02507-14975

IsSONNEVELD SPOIITING

NIEUW: YOGA
iedere maandag- en
donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur.

OPNIEUW: SKI-AEROBIC
vrijdag 19.00-21.00 uur
zondag 10.30-12.30 uur
10,- per keer mcl. zwemmen
Turks stoombad, Whirlpool
Passage 37. Tel. 14678.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Heeft U vrijdag T.V. gezien?

U kunt met ons naar de
André van Duinshow
19 en 28 nov. en l dec.
Vertrek v.a. Zandvoort en Haarlem
inkl. de duurste pla'atsen in Carré
ƒ67,- p.p.
Reserveren tijdig. Dit voorkomt teleurstelling.

Toerkoop Reisburo Zandvoort
Grote Krocht 20, tel. 12560.

'n Sterk aanbod!
Peugeot biedt iedereen die vóór 31 oktober
1987 een nieuwe 205 personenauto koopt
(en registreert) de keuze uit twee fantastische
financiële aanbiedingen;
• LI kunt profiteren van een renteloze
lening tot circa 70% van de aanschafprijs,
met een maximum van 10.000 gulden.
Na 30% aanbetaling rijdt u tot l juli '8 8 zonder
rente te betalen of zelfs maar iets af te lossen.
De aanbetaling kunt u in de meeste gevallen
heel simpel oplossen door uw huidige auto in
te ruilen, l Juli 1988 rekent u af.
• U kunt ook kiezen voor een lening
over 48 maanden met 'n lage rente v.a. 7,9%.
Beide leningen worden door Peugeot
Talbot Financiering verstrekt onder de gebruikelijke voorwaarden van huurkoopovereen-

komst, waarbij de Peugeot-organisatie de rente/
rente-reductie voor haar rekening neemt

'n Sterk succes!
De Peugeot 205. Een successtory die tot de
verbeelding spreekt Bijna 2 miljoen tevreden
automobilisten rijden er in rond.
Mooi, comfortabel, zuinig (l op 22,2
bij 90 km/u constant!*) en met vinnige,
ultraschone motoren, waardoor niet
alleen de schadelijke uitlaatgassen,
maar ook de Bijzondere Verbruiksbelasting vermindert
In maar liefst 33 verschillende uitvoeringen. Diesel, benzine, 3-deurs, 5-deurs,
Automatic, Junior, GTI met
130 DIN pk (top van
208 km/u) en de exclusieve

cabriolet

De sterke extra'
De Peugeot 205 Accent heeft een pitt
liter schone motor en een aantal sp<
extra's zoals: • Een dakspoiler • /
antenne • Brede stootstrips met ee
bies die doorloopt in dé bumpers
• Speciale type-aanduiding op de f]
en op de achterzijde • Aërodynan
wielplaten • In hoogte verstelbare
steunen • Inbouwvoorziening voor
en luidsprekers • Binnenspiegel m
en nachtstand • Neerklapbare achte
• Voorruit van gelaagd glas.

'n Sterk nummer \sa.l6.7

•i n,ini|i:nkM ui M in is m si \D \DK.I SM u vm\i n<i|/i \i\u mu i\u MUM niMAkosii s l •»!),-. \MKII.IV.I s MXIRIII i louin \ n IK.IUI n \si n \MMIUMIN \\viiukkin|ki i'uijs \\N\I uw,-, n mnv-ind \u.nr\\ioiMi \sis\,\\4« M \ASDI N IN 211

Sf

^
\J*47
-PEUGEOT- '

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV, PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
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Ambulancedienst
kan rechtstreeks
gebeld worden

hooi C

ZANDVOORT - Indien bij
spoedgevallen een ambulance
nodig is, kan men zelf rechtstreeks de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland bellen. Dit werd dinsdagavond nog eens door wéthouder Termes benadrukt,
naar aanleiding van vragen
van
GBZ-fractievoorzitter
Jongsma.
Jongsma veronderstelde, dat ten
aanzien hiervan de oude regeling nog
van kracht was. Deze bepaalde, dat
men eerst het politiebureau moest bellen, waarna de agenten zelf de ambulancedienst zouden waarschuwen.
Volgens Termes is dit echter niet meer Willem en Marianne Schoo werden overladen met bloemen. Foto: Bram stenen
nodig en kan men zelf rechtstreeks
bellen.

Twintig-jarig bestaan uitbundig gevierd

Volgens Jongsma en VVD-raadslid
ZANDVOORT - Willem en Marianne
Joustra leven trouwens de meeste
Zandvoorters in de veronderstelling, Schoo hebben afgelopen maandag op
dat de oude regel nog van kracht is. bijzonder feestelijke wijze het twintigJarig bestaan van hun restaurant DellDe CPA is telefonisch te bereiken cla gevierd.
via nummer 023-319191. Binnenkort
zal de Gemeente via de nieuwsbladen
Meer dan vierhonderd gasten waren
meer informatie over de ambulance- aanwezig op dit Zandvoortse feest, alledienst verstrekken.
maal oude bekenden en goede klanten.
Het echtpaar werd uitbundig in de
bloemetjes gezet, maar ook de overige
gezinsleden en het personeel werden
niet vergeten.

Honden bijten
wandelaars

ZANDVOORT - Een zevenentwintigjarige Zandvoorter
werd woensdag door de Bloemendaalse politie op het
strand aangehouden, omdat
zijn honden zich agressief gedroegen.
oto van de tweede klas van School C is genomen in het schooljaar
2. De onderwijzeres was juffrouw Beckerine van Loenen.
eerste- rij links, van voor naar achter, treft men aan: Richard
|jaap Plug, Anton Koper, Siem van de Bos, Chris Lavertu, Jaap
ir, Rudl Meulman. Staande: Willy Allebes en juffrouw Beckerlng
car nen.
150

te rij: Milly Hekster, Mies Planjer, Willy van de Tas, Roosje van

Poorten, Truus Beus, Geertje Stolk, Kees Kouendal en Adri Koper.
Derde rij: Annie Piers, Henny Pappi, Leuny Slagveld, Leni van de
Wolde, Doortje Koper, Cobl Mansius, Maria Gessner en Hester Zegerius.
De links staande jongen is onbekend. Rechts van hem: Isaac (Issie) Waas.
Vierde rij: Simon de Wit, Frans Allebes, Dago de Leeuw en Eetje Sterk.
Daarachter Tony Lavertu.
De foto is ingezonden door mevrouw L.J. Bos-Slagveld.

U

d' Onmogelijkste zaken
Hoogbouw op de plaats van Houwes is volgens het Friese architectenbureau Bonnema hard nodig
voor Zandvoort. Het dorp heeft een
'verbrokkelde skyline' en bovendien heeft men vanuit de Kerkstraat behoefte aan een herkenningspunt. Er moet dus een gebouw
komen met een signaalfunctie,
vindt het bureau. Hiermee is het al
veel becommentarieerde dorp met
nóg eens twee behoeftes opgezadeld.
Het gemeentebestuur kan zich
wel vinden in deze gedachte, maar
de vraag is natuurlijk hoe andere
ingezetenen daar tegenover staan.
Het verleden heeft geleerd dat niet
alle hoogbouw in Zandvoort bouwkundig of esthetisch • zachtjes uitgedrukt - 'even geslaagd' is. Voorbeelden als Bouwes Palace en de,
Rotondeflat werden tijdens de bijeenkomst in de Raadzaal, afgelopen donderdag, al genoemd.
Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat nieuwe plannen en ideeen uit Zandvoort geweerd moeten
worden, vooral niet als een en an-

der kritisch wordt bekeken. Maar
zodra hoogbouw indruist tegen de
belangen van een aantal Zandvoorters, lijkt de vraag op zijn
plaats, of de badplaats daar wel zo'n
behoefte aan heeft. Wil men wel zo
nodig een herkenningspunt vanuit
de Kerkstraat, voelt men zich verloren op het Badhuisplein, of stapt
men wellicht regelmatig in een
bootje om de 'skyline' van Zandvoort te bewonderen?
Natuurlijk moet Zandvoort ook
voor de toerist aantrekkelijker
worden, zoals 'n het kostbare, door
bureau Terp opgestelde rapport
staat vermeld. Het rapport noemt
de locatie een 'strategisch punt om
het toeristisch product een geweldige vernieuwingsimpuls te geven'.
Maar behalve over een hotel of een
appartementencomplex wordt over
een dergelijke hoogbouw niet gesproken. Evenmin in het in opdracht van de Zandvoortse horeca
opgestelde rapport 'Zandvoort als
je even op adem wil komen'.
Een nauwkeurig wikken en wegen van de twee behoeftes die zo-

•t armbestuur ben ik...
in het midden van de
w een nieuwe armenwet
nomen, was het noodzaparticuliere hulpverle\deze nieuwe gemeentelij~ng gingen samenwerken,
men in het begin niet erg
'd en daarom moesten er,
'elijke hulpverlening, in' omen van de bisschop,
zonder meer dat er in
•hie een armbestuur zou
'kozen, zo mogelijk vaneenschap en dat dit beging verstaan met de gete dienst.
e armbestuur
)or van Zandvoort L'Ami
et erg op een armbestuur
Toen men hem vanuit de
Ditt had benaderd om een
bestuur te gaan maken
po sschop van Haarlem had
ZA d, zeide L'Ami wat vin•om is dat allemaal no:en irmbestuur, dat ben ik".
i er van bepaalde kant
gd dat men aan de bis-^
gaan vertellen dat L'Ami
'.stuur was, werd er half
air '3 febr. 1855 een vergadeet kerkbestuur belegd en
e etje stroeve manier wergekozen naon armmeesters
heren C. Schelvis, A. v.d.
J. Barnhoorn en
ne nkhorst,
hoven.

i's

steek in de brief. En daarom begon
hij het verhaal met een rapportage
over de tijd dat hij alleen de zorg
voor de armen had „In meer dan
drie jaare tijd door de Voorzienigheid in staat gesteld geweest voor
meer dan zes hondert gulden aan
levensmiddelen kleeding en brandstof aan de arme katholijke uit te
deelen". Hij vond dit een prestatie
en meende dat men in Haarlem
lang moest gaan zoeken naar iemand die onder dergelijke omstandigheden zo goed voor de armen
had gezorgd.' Maar ja, het ging
erom wat het armbestuur nu presteerde.
En dan vervolgt hij de brief: „Bij
de instelling zoo overgegaan aan de
armmeesters die nu met veel ijver
gezorgd hebben dat er een stuk land
in de duine groot 517 roede met
aardappelen bepland zijn ten voordeele van de R C armen". Hij voegde er echter niet aan toe dat de
bedelingen nog in zijn handen waren. Daar waren binnen het bestuur
al de nodige woorden over gevallen
maar dat was een interne aangelegenheid waar men in Haarlem mets
van hoefde te weten.

Ook had hij de heren ingeschakeld voor de collecte. „Op eiken
Zondag na den dienst wordt door
den armmeester (de gemeente is in
vijf wijken verdeeld) met geslooten
bos aan de huizen der catholijken
gecollecteerd." Mij dunkt: de bisschop zal wel zeggen: die armmeesters in Zandvoort hebben genoeg te
itei
doen en daar ging de vraag over
(Archief bisdom Haarlem 211,6 Veran de bisschop
slag L'Ami 19 juni 1855. In bruikHaarlem, waar ze L'Ami leen afgestaan aan rijksarchief).
a, hadden ze niet veel verhet armbestuur. WaarL'Ami, die zei dat hij zei) Toch verloopt de zaak
r vormde, nu ineens aanIn de aanvang werden een paar
t een voordracht van vijf
ijl in zo'n kleineparo- vergaderingen gehouden maar
?den meer dan voldoende spoedig was het niet meer nodig De
wilde er meer van weten heren zeiden: Als pastoor zegt Het
f
oegr de bisschop aan het armbestuur ben ik, dan moet hij dat
ook maar doen en dan heeft hij ons
een kort verslag.
niet nodig. L'Ami probeerde de
'ie naar het oordeel van mensen nog te houden maar ze zei'den, slim kon zijn, voel- den: „Als pastoor het niet eens de
! een soort onderhandse moeite vindt om ons te vertellen

.7

aan wie hij geld geeft, dan heeft ons
lidmaatschap geen enkele zin".
De enige die zich nogal op de
vlakte hield, was de heer Binkhorst.
En toen het binnen het kerkbestuur
ook ruzie was zodat de stukken eraf
vlogen en de een na de ander ook
het schip verliet, werd Binkhorst in
1857 maar overgenomen in het
kerkbestuur en werd in feite het
armbestuur ontbonden.
De pastoor redt het wel
Er waren een paar mensen die
bereid waren armengeld op te halen zonder verder ergens bij betrokken te zijn. Toen er in 1858, een
goed jaar voor de vissers, nogal wat
geld was binnengekomen, wilde de
pastoor dat beleggen en vroeg aan
het bisdom toestemming om voor
de armenkas drie aandelen van het
gesticht De goede Herder Leiderdorp te mogen kopen. Omdat het
stuk door twee moest worden getekend, had L'Ami aan Binkhorst gevraagd dit te doen. Hij had er niet
bij gezegd in zijn vroegere kwaliteit
als armmeester maar omdat er
geen ander voor handen was om te
tekenen.

juist uit lucht zijn komen vallen,
lijkt dus zeker op zijn plaats. Weilicht vóórdat de laagbouw van het
casino wordt verwezenlijkt, want
daarna wordt het natuurlijk wat
lastig om het totale plan te veranderen. Wel kunnen dan de gebrulkelijke 'wettelijke middelen' ter
hand genomen worden, zoals donderdag op een vraag uit de publieke
tribune werd geantwoord. Maar er
is dan al zoveel geld geïnvesteerd,
en dat moet er natuurlijk uit komen. Daar zullen dan ook de arbitrale instanties wel begrip voor
hebben. Een hotel moet toch ook
groot genoeg zijn om geëxploiteerd
te kunnen worden?
Waarschijnlijk zal het college,
zoals het een goed college betaamt,
niet over één nacht ijs'gegaan zijn,
alvorens zijn enthousiasrrfe te uiten. Bovendien wees wethouder
Van Caspel op de spreuk in de
Raadzaal: 'Alle man van pas te maken en door iedereen bemind, zijn
d'onmogelijkste zaken die men in
de wereld vindt'. Aan de gemeenteraad om uit te maken welke 'man
van pas gemaakt wordt' en welke
het 'herkenningspunt' in zijn zak
kan steken.

JOAN KURPERSHOEK

Bouwplan casino
Vervolg van pagina l
Nadat de suggestie was gedaan, een
hotel met minder woonlagen te bouwen, werd duidelijk dat er economische motieven meespelen bij het bepalen van de hoogte. Volgens de vertegenwoordiger van Planconsult zijn er
namelijk tussen de honderd en de honderdvijfentwintig eenheden nodig om
de exploitatie van het hotel financieel
aantrekkelijk genoeg te maken, om
hiervoor gegadigden te kunnen vinden. Op de onderste woonlagen zijn
vijf eenheden gepland, meer naar boven toe vier.
Het College van Burgemeester en
Wethouders, Casino Zandvoort en
Planconsult zijn erg enthousiast over
het ontwerp en hebben - zo werd duidelijk - het volste vertrouwen in de
bekende architect Eenshuistra. Bo
vendien zullen gemeenteambtenaren
erop toezien dat met de bijzondere pmstandigheden aan de kust rekening
wordt gehouden, zo kondigde men
aan. Er wordt zowel een windonderzoek als een 'bezonningsonderzoek'
verricht. Wethouder Van Caspel gaf
te kennen, dat gezocht wordt naar een
zo goed mogelijk evenwicht tussen de
verschillende belangen.

Kortom een zeer geslaagd jubileum- • De 'badgast' hield een sprankelende conference.
feest.

Schilderijen van langs de vloedlijn
ZANDVOORT - Chef Presentatie NOS-TV Pim Juffermans opent aanstaande zondag 11 oktober in Sociëteit
Duysterghast een expositie
van Geert van den Hout. Deze
kunstschilder heeft zich bij
zijn werk laten inspireren door
de vloedlijn, vroeger en nu.

ZANDVOORT - Rond de perikelen omtrent het Roggeveld
komt volgende week iets meer
duidelijkheid. De voorzitter
van de Afdeling Rechtspraak
van de Raad van State doet dan
een principieel belangrijke uitspraak.
Gisteren konden beide partijen, de
Provincie, vertegenwoordigd door gedeputeerde mevrouw M. de Boer, en
Zandvoort, ondermeer vertegenwoor-

digd door wethouder Van Caspel, in
Den Haag hun standpunten toelichten.
Naar aanleiding hiervan zal de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak maandag uitspraak doen omtrent het verzoek van de Provincie, de Gemeente
Zandvoort te dwingen, het Roggeveld
zo snel mogelijk te ontruimen.

werk verweeft hij impressionistisch
getinte fantasieën met een hang naar
het surrealisme, en science fiction.

Van den Hout volgde de opleiding
Illustrator en Vrije Grafiek aan de
Rietveld-avondschool te Amsterdam,
maar als figuratief schilder is hij autodidact. In 1973 vertrok hij naar IJsland en belande via Noord-Amerika en
Mexico in Guatemala, waar hij enige
jaren woonde en werkte. Sinds zijn teLangs de vloedlijn, vroeger en nu, is rugkeer in 1979 is dit zijn eerste tenhet thema van deze tentoonstelling. toonstelling
Maar de vierendertig-jarige schilder
De expositie wordt om 17.00 uur geouit Hengelo beheerst in feite diverse
genres. Zo houdt hij zich bezig met pend en is tot 9 november aanstaande
klassieke onderwerpen, portretten, elke zaterdag en zondag tussen 14.00
stillevens en landschappen. In zijn en 19 00 uur gratis te bezoeken.

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

Conflict rond Roggeveld
nadert zijn ontknoping

SKIËN LEREN?
EERST PROBEREN!

Volgende week woensdag dient de
AROB zaak tegen de artikel 17 procedure die de gemeente heeft toegepast,
om de Zeereep op het Roggeveld onder
te kunnen brengen.

Auto van pachter ondergelopen
ZANDVOORT
- Strandpachter Doekler Booker van
'Cobana' op het naaktstrand,
was vorige week op een ochtend plots zijn jeep kwijt. Na
het nodige speurwerk, bleek
dat het voertuig zwaar beschadigd nabij Langevelderslag te
stond.

Het stuurslot van de auto was geforceerd, maar dat was niet het ergste,
aldus Booker. De wagen stond die ingegraven in het zand en had voor een
deel onder water gestaan. "Het
Toen Binkhorst later hoorde dat groot stond
binnen nog op de vloer en
men hem weer op had laten draven water
de motor was overdekt met zand". De

als armmeester, was hij kwaad. Hij
meende dat de pastoor mensen
ging gebruiken net als gereedschap
en de waardigheid die elkeen had
niet wilde erkennen. Er kwam
slaande ruzie van en het slot van
het liedje was dat de heer Binkhorst
nijdig wegliep en voor alles bedankte. De pastoor, die liever Haarlem
erbuiten liet, gaf niet direct officieel
ontslag.

De Gemeentepolitie Bloemendaal
kreeg die middag enkele klachten door
van wandelaars, die door agressieve
Dobermann-pinchers waren gebeten.
Bij zijn aanhouding gaf de Zandvoorter deze feiten toe. Hij beloofde zijn
honden voortaan onder controle te
houden. De benadeelden worden door
de politie benaderd in verband met een
eventueel schadeverhaal.

Voor een extra verrassing zorgde een
oude 'badgast uit Limburg', die een
sprankelende en geestige conference
hield.

schade aan de jeep, die met blokkerende wielen teruggesleept moest worden,
loopt in de duizenden guldens.
De dader is echter bekend, 's Morgens rond half zeven kwam een vierentwintig-jarige man uit Kortenhoef
op het politiebureau, met de mededeling dat zijn auto op het strand was
vastgelopen. Ook dat een tweede auto
vast zat. Booker zelf verscheen ongeveer twee uur later op het bureau om
aangifte te doen van diefstal.
De automobilist uit Kortenhoef
werd gehoord en gaf toe, zelf de nadere
auto meegenomen te hebben om zijn
eigen wagen los te trekken. Hij verklaarde zich bereid de schade te betalen.

Binkhorst kwam niet op de vegaderingen van het kerkbestuur en
toen de anderen vroegen wat of er
precies aan de hand was, hield hij
wijselijk zijn mond. Maar na een
jaar werd het ontslag officieel en
toen dit door de pastoor werd medegedeeld, zeide hij: „Nu kunt U
echt gaan zeggen: Het armbestuur
'dat ben ik".
• De zwaar gehavende jeep van Booker kon met moeite teruggesleept
BERTUS VOETS worden.

Exclusief voor onze lezers organiseert skipiste De Meerberg m Hoofddorp weer een
aantal proeflessen Tegen inlevering van onderstaande bon betaalt u voor zo'n proefles (duur ca. 50 minuten) waarin u zelf kunt bepalen of skiën ook voor u de ideale sport
is niet meer dan

TIEN GULDEN
Deze prijs is inclusief het gebruik van ski's, skistokken en skischoenen en .. alsof
dat allemaal nog niet genoeg is biedt De Meerberg u na afloop ook nog een kopje koffie aan. VOOR DE SNELLE BESLISSERS
Mocht u na de proefles zo enthousiast zijn, dat u binnen een week (na afloop van de
proefles) besluit op De Meerberg een skicursus te volgen, dan betaalt u voor de beide
lessen verplicht aan te schaffen skipas (waarmee u tot en met april 1988 vrij kunt
skiën) slechts ƒ 25,- (normale prijs ƒ 49,-)
De prijs van een leskaart - 6 lessen - bedraagt
- overdag
/ 99,- + ƒ 49,- (verpl. skipas)
- 's avonds of m het weekend
ƒ 125,- + ƒ49,- (verpl skipas)
Eventueel 6 extra vervolglessen- halve prijs.
DURE SKIKLEDING IS BESLIST NIET NOODZAKELIJK. EEN STEVIGE (ONDER)BROEK, EEN TRUI EN HANDSCHOENEN ZIJN AL GENOEG.
De proeflessen worden gegeven m de periode ma 26/10 t/m za
31 /10/'87 Denkt u er wel om Vol is vol en wie het eerst komt heeft
de meeste keus. Bel voor opgave of nadere informatie: De MeerTel. 02503-34746
WEEKMEDIA berg.
Kunt u al skiën'' Voor de wintersportvakantie op de ski's staan en de
geeft u méér! techniek
een beetje bijschaven kan ook'

•*v

VOORDEELBON
Tegen inlevering van de bon heb ik:
Naam
Adres:
Postcode.
Tel.'
Plaats:
(na telefonische afspraak) recht op een proefles op De Meerberg m Hoofddorp.
Ik betaal hiervoor slechts ƒ10,-. Deze prijs is inclusief het gebruik van
ski's, skistokken, en skischoenen. Ook krijg ik een kopje koffie.
N.B.: met deze bon kunt u ook meerdere personen opgeven.

WEEKMEDIA30
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DOUANE-AMBTENAAR, MISSCHIEN IETS VOOR JOU?
De gevarieerde goederenstroom
controleren die dagelijks onze grens in
beide richtingen passeert.
Bepalen van het juiste belasting- en
accijnspercentage op de meest
uiteenlopende import-artikelen. De
gegevens verzamelen die nodig zijn om
onze handelsstatistiek up-to-date te
houden.
Er mede voor zorgen dat wapens, drugs
en andere ongewenste zaken niet ons
land binnenkomen.
Zo zie je maar: paspoortcontrole is
slechts een klein onderdeel van het werk
van een douane-ambtenaar. In de
dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig
met een breed scala van controlerende,
uitvoerende en administratieve taken,
die deze functie zeer boeiend en
afwisselend maken. Misschien iets voor
jou als je aan het einde van dit jaar
tussen de 18 en 35 jaar oud bent, je een
opleiding hebt genoten op minimaal
MAVO-D-niveau en je je goed kunt
uitdrukken in woord en geschrift.
Na je schriftelijke sollicitatie en een
selectieprocedure kun je in aanmerking
komen voor de
opleiding tot douaneambtenaar

januari 1988 weer van start
topleiding duurt twee
e de eerste vier maanden

verblijf je in ons opleidingsinstituut te
Elspeet, temidden van de Veluwse
bossen en heidevelden.
Naast wetskennis vormt sociale
vaardigheid een belangrijk onderdeel
van de cursus. In de vorm van rollenspel
leer je o.a. om op de juiste wijze om te
gaan met je autoriteit als douaneambtenaar. Daarnaast wordt er veel
aandacht besteed aan lichamelijke
training, waaronder atletiek en
zelfverdedigingstechnieken. Voor het
tweede gedeelte van je opleiding verhuis
je naar de praktijk. Je werkterrein wordt
Schiphol of de regio Amsterdam.
Gedurende dit jaar krijg je nog maar één
theoriedag per week.
Tijdens de opleiding ga je al gelijk goed
verdienen. Je salaris varieert van
ƒ 1.582- per maand als je 18 jaar bent
tot ƒ 2.487- per maand als je 33 jaar of
ouder bent. Naast een vakantieuitkering van 8% kan daar nog een
toeslag voor onregelmatige diensten en
eventueel een tegemoetkoming in de
pensionkosten bijkomen. Na afronding
van je opleiding wordt je benoemd tot
assistent met een salaris tot maximaal
ƒ 2.960,- per maand. Daarna bestaat er
de mogelijkheid bevorderd te worden tot
assistent A met een salaris tot maximaal
ƒ 3.271- per maand. Dat betekent niet
datje dan de grens bereikt hebt.
Afhankelijk van je capaciteiten krijg je
volop de kans om door te groeien naar
een meer specialistische functie binnen
de douane.

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarragementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Pullover van 100% shetlandwol,
uni of gemêleerd.
In div modieuze kleuren
Mt. 46/48-54/56 29 75 nu 24.75

Ont

...met'n)
boeket ( \
van uw
Echte Bakker!?-

.

ECHT JK
Vrijdag
10 harde mini broodjes

Zaterdag
10 gesort. mini broodjes
Beide dagen
Ontbijtbordje met
4 gesort. broodjes

GRENZEN LIGGEN VERDER DAN JE DENKT!
Heb je belangstelling? Voor meer
informatie over opleiding en functieinhoud kun je tijdens kantooruren bellen
met de Inspectie der Invoerrechten en
Accijnzen in Amsterdam en op Schiphol.
De telefoonnummers zijn
respectievelijk: (020) 5867511 en
f020) 155745.

DE HARTENJAGE
VRN DEZE WEEÏ

Hét adres voor:

2 Voorstoelhoezen met losse hoofdsteunhoezen of een set achterbankhoezen
Ookvoor3- of 5-deursauto's.
49 75 nu 42.75

2.95
2.95

Aluminium
koekepannen
metanti-aanbaklaag.
Geschikt voor gas en
elektrisch koken
In rood, zwart of wit.
0 24 cm en 28 cm.
Vanaf 27.75 nu
4.- goedkoper

2.95

vanaf dinsdag
Griekse Tiropitakia
gevuld met schapenkaas

Je schriftelijke sollicitatie kun je richten
aan de heer J.W.N. Nederend van de
Directie der Rijksbelastingen,
Postbus 12950,1100 AZ te Amsterdam.

1.85

Echte Bakker

BALK
Hogeweg 28

BELASTINGDIENST

SPECTRA

MEMA

JUPITER

BLOEMBOLLEN
• Winterheide ''
• Bloeiende violen •
Beplanting voor winterbakken •
Vaste planten • Bemesting •
Tuingereedschap • Kamerplanten

vraagt voor haar afdeling huishoudelijkeen geschenkartikelen

Kwekerij P. van Kleeft

eisen:

•VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

werktijden: *

verkoop
presentatie
voorraadbeheer

vraagt

|aspé breigaren.Wol/acryl
kleuren. Bol a 100 gram 5.-

Katoenen hydrofiel- of oogjeslui- Dames- en meisjesslips n
ers. Als enige met zegel van Ned dellen, dessins en kleurend
Ver. v. Huisvrouwen. Pak a 6 stuks en 36-46 * 1.75 nu 3 \
%?
16.75 nu 2 voor 25.75
Afvalzakken. Paka 20 stuks

strips Komo Keur
»
3.50 nu 2 \

Broderie Anglaise vallen in wit Div. Sportbeha van elastisch katoen. In
hoogtesen dessins Vp mtr v a.6.75 wit of skin. Mt. 75-90B/C en 75-85D
*
16.75 nu 14.Ï5
Shampoo voor div haartypes Inh.
200 ml
<U 2.- nu 3 voor 5.- Damesblouse van pol/katoen. In
écru met groen, taupe of grijs. ML
Mechanische wekkers in div model38-44
» 39.75 nu 34.75

Mavo-niveau
goede omgangsvormen
38 uur waarvan
weekenddiensten
in overleg.

Voorgelijmd gedessineert

Rol a 9 meter
Aanbiedingen geldig t/m 1

len en kleuren
^
18.75 en 19.75. nu 3.- goedkoper Katoenen T-shirt met lange mouw.

Wanneer u geïnteresseerd bent in bovenstaande funktie, kunt u bellen met
dhr. J. Bruynzeel, tel. 02507-12838.

SPAR ZANDVOORT

Nog meer V Hartenjagers
Geruit, flanel sportshirtvan katoen/
polyester In bordeau, blauw, gri|S of
groen Mt 37/38-43/44
V
39.75 nu 33.ZS

Leeftijd 17 tot 20 jaar.
funktie:

Beha met applique O a. in b
enwitMt 70-80A, 70-85 B e
9.75 nu 2 voor 16.7

Herenhandschoenen van shetland- Ongevormde panties, 20 denier. Doos met 30 kaarsen, ca.
wol In zwart, gri|s of marine.
In 10 kleuren Mt 36/40 en 40/44 rood, bleu, rose of grijs
Mt S t/m L
» 9.75 nu 8.25V
1.50 nu 6 voor 7.75 ff
5.75 nu 2 \

VERKOOPSTERS m/v

. «•

Draagbare stereo-radio met dubbele ï
cassette. LG/MG/FM Speelt op batterijen
en lichtnet Boxen 2x1,2 Watt. 187.50 nu 175.-

Een dubbel stripalbum van Kuifje.

Wit, marine, groen of rood. Mt. 38/4042/44
»14.75 nu H.Z5

Alleen m de Hemaverkri|gbaar "Cokes
in voorraad" en "Het gebroken oor"
Afvalbak in wit of grijs. Inh. 40 Itr.
V
8.75 nu 7.75 *
24.75 nu 19.75

Spectra Jupiter, Raadhuisplein 15,
Zandvoort.

Echt Waar Voor)

full-time

VERKOOPSTERS
OOK IN UW ZWEMBAD
YOGA f 4r p. keer
Donderdags van 09.00-10.00 uur
EN DE LAATSTE 10 MINUTEN
NOG EVEN ZWEMMEN

en

CASSIERES
voor onze gezellige
supermarkt.
Inl. hr. L Bouwens, tel. 14361

Celsiusstraat 192, Zandvoort

REAKTIVEREND ZWEMMEN

KOM EENS KIJKEN DOE EENS MEE

ONBEPERKT TENNISSEN
voor ƒ 17,(afhang systeem)
Zwembad „De Duinpan"
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

SLAGERIJ
ARBOUW

Zandvoorts Nieuwsblad "
LUSStVtHKlHIPflUHLSSLH^^

Langs komen mag natuurlijk
ook!

té uur Gym op het droge
té uur Gym in het water
ma. 09.00-10.00 uur (extra warm water)
di. 20.00-21.00 uur
do. 10.00-11.00 uur

1

•

Het VARIO-TURBO
verbrandingssysteem

Hoebes
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL, 020-562.2485

100 gr.
100 gr.

Cordon Blue
1 ons leverkaas
1 ons achterham
1 ons corned beef

l
l

100 gr. 2
100 gr. l

maandag dinsdag

4 hamburgers

4,-

i

95

69

maten

ECHT ;
J LEDER V

gebruik ± 25 c p.u.

WEEKEND REKLAME

*

Toyokuni-petroleumkachels zijn goedkoop in aanschaf
en mstallatiekosten komen er helemaal niet aan te pas
Een Toyokuni geeft dubbele warmte! De convectiewarmte zorgt voor een snelle circulatie van opgewarrrv
de lucht. De unieke infrarode gloed geeft tegelijk een gezellige stralingswarmte.
Er is geen schoorsteen, dus gaat er nergens kostbare
warmte verloren. U weet ook dat de prijs van petroleum
relatief laag ligt. Door het ongeëvenaarde VARIOTURBO verbrandingssysteem wordt die goedkope
brandstof dan nog praktisch 100 procent benut.
De verbranding is heel zuiver. Geen zorgen dus ovei
geurhinder of afval. U kunt onbekommerd en ten volle
genieten van de slimste warmte die er bestaat.

4 modellen
v.a. 290.-

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

Fa.
Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
De Spar,
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Weekmedia,
Sig. Mag.
Hattestr. 9, Zandvoort
Lissenberg,
Haltestr. 22, Zandvoort
Fa. Veldwijk,
Kerkplein 3, Zandvoort
AKO,
Kerkstraat 31, Zandvoort
Drog. Bakels,
Sig.mag.
Gr. Krocht 17, Zandvoort
De Krocht,
T. Goosens,
Pasteurstr. 2, Zandvoort

'Zekerheid In schoenen,
door TNO gekontroleerd'

ZEGWAARD
WATERSPORT
Spaarne 48 Haarlem
Tel. 023-321534

'.-getest.

EASY FASHIÖN
SCHOENHANDEL BOL Haltestraat 11, Zandvoort
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]VO 480 ES

affineerde lijn, weinig prestatie

Autonievrws

Overdwars voorin geplaatste 4-cilinder lijnmotor. Cilinderinhoud 1721
cm3. Boring x slag 81 .\ 83,5 mm.
Compressieverhouding 10,5: l. Max.
vermogen <SO kW bij 5800 omw/min.
Mu\. koppel 140 Nm bij 4000 omw/
min.
Voor\vielaandrijvmg.
Vi jfversnellingsbak met achteriiit.
Voorwielophanging McPherson met
schroefveren. Achtenvielophangmg
starre as met schroelveren. Teleseopische schokdempers rondom, achtergas gevuld. Torsiestabilisator voor
en achter. Schijfremmen voor, trommels achter, bekrachtigd, gescheiden
en remdrukbeyrenzer achter. Velgen
6J .\ 14. Banden 185/60 HR 14.
Tandheugelhestunng. bekrachtigd.
Lengte 425,8 cm, breedte 171 cm.
hoogte 131.8 cm. Wielbasis 250,5
cm. Spoorbreedte voor 141 cm, achtcr 141 cm. Draaicirkel 10.10 m.
Massa 980kg. Max. aanhanggewicht
geremd 900 kg. ongeremd 490 kg.
Inhoud brandstoftank 46 liter.

Door Rein Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

toch een vrolijk gegeven. Eveneens plezieng is hel feit dat er behoorlijk pl.iats is
voor vier personen, ook al verwacht je
het niet als je de 4cSO ES /o ziet staan.
Voorin is riant te /Men in de zetels die in
alle mogelijke standen te verstellen /ijn.
Achterin zit u redelijk wanneer u niet
langer dan xo'n l .SO m bent. De bagageruimte is echt aan de krappe kam maar
gelukkig zijn de instelbare rugleuningen
ook totaal neerklapbaar, waardoor die
bagageruimte aanmeikcli]k vergroot
kan \\ordcn.
Alle klokjes, meters en vv;iarschmvingslampjes xijn /o geplaatst dat /e in een
oogopslag te over/ien zijn. l Iet stuur is m
de hoogte verstelbaar en de vijlversnellingsbak schakelt probleemloos. Daarnaast is het interieur bij/onder goed algewerkt en kan een computereenheid

uiterst fraaie en goed doorortcoupé, deze Volvo 480
genoeg komt deze razendJe Volvo 480 ES domweg
ort om het een echt sportieel te kunnen noemen. Erj mij denken aan de zeer
olkswagen Karmann Ghia
zestig. Ook deze bezat toen
rticve uitstraling, die ze niet
80 ophaalde in Beesd en de
% op temperatuur gereden
jn argwaan al gewekt. Een
>-klepper passeerde mij en
competitiegeest op. Ik had
schijn van kans tegen dit
:r want in een mum van tijd
uit mijn gezichtsveld verlat was werkelijk een fru'aring om met een flitsende
l/oals de 480 ES, gepakt te
r een er doodgewoon uitGTï.

a. in b
85Be
r 16.7
Je boeken er eens op nage/actyl ekcn hoe groot het vermoT l S . otor was en wat de prestaloeten zijn. Dat zag er best
\ ca. 'end uit want deze motor,

Fiat met BZN on tour

Techniek

Fiat Auto Nederland en de populatie
popgroep BZN hebben besloten tot een
intensie\o s.imenuerkmg. De leden v.m
de band en hun twee managers hebben
een Fiat Cioma ter beschikking gekiegen en ook het komende eoncerttournee

All gesponsoid \\oiden door FM t Nedeiland De premieie \an de/e touinee
\ i n d t plaats in de Maitimlul in C i i o n m gen. Op de loto neemt /angeres C'aiol.i
Smit als eerste de sleutels \ a n haai 1-iat
C'roma in ontv.inust

Dutch Racing School vergroot
cursuspakket
De Voh'o 480 ES is cvn uitent J'iaai gelijnde s>poriconpe.
die uit het huis Renault stamt, heen, een
zuigervcrplaatsing van 1721 cm3 en een
prachtig motormanagcmcnt systeem en
zou een vermogen van 80 kW (109 pk)
bij 5800 omw/min naar de voorwielen
moeten dirigeren.
Niet echt indrukwekkend maar dit zou
toch voldoende moeten zijn om deze
fraaie automobiel met enig geduld naar
de door Volvo opgegeven topsnelheid
van 190 km/h te brengen. Het is mij
echter niet gelukt om hoger dan 183 km/
h te komen, wat ik ook probeerde. De
snelheidsmeter daarentegen piobeerde
halsstarrig om mij u ijs te maken dat ik
op dat moment ruim 190 km/h reed.
Wat betreft het sprintje van O tot 100
km/h. daarbij kwam ik op 10.8 sec en
niet aan de door de fabriek opgegeven
9,5 sec. Mijn compagnon, die nog in de
bloei van zijn jaren is. bracht het tot 10,6
sec en ook hij kwam niet aan de 9.5 sec
die de fabriek opgeeft.
Opvallend is ook zo lang als het duurt om
van pakweg 130 km/h de topsnelheid te
halen. In dit snelheidsyebied bla/en /o

op het oog veel zwakkere broeders |c
voorbij, terwijl je zeil hevig bent het gaspcduul zo ongeveer door de bodem van
de auto te trappen. Jammer, maai het is
nu eenmaal niet anders.

Turbo?
De ontwerpers van Volvo realiseren zich
dit natuurlijk ook wel. vandaar dat er
naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar
een uitvoering komt met een turbo. Wat
mij betrelt liever vandaag dan morgen
want het onderstel kan zo'n 30% meer
vermogen best baas. Een andere oplossing zou zijn om een nieuwe leverancier
voor de motor te zoeken. Volkswagen
met zijn 16-kle-ppcr motor zou bijvoorbeeld ideaal /ijn.
Eigenlijk is het niet gebruikelijk om bij
een sportcoupe met de uitstraling van
de/e 480 ES ovoi het verbruik te praten
maar \oorde zuinigen onder ons lijkt mij
een gemiddeld "testverbruik van l op 9.8

ons mformeien over de buitentemjieratuur. de temperatuur van olie en
koelvloeistof, de gemiddelde ntsnelheid,
aktiuradius etc. etc.
Ach. de/e Volvo 480 ES heelt een geraflineerd sportieve lijn, een uiterst veelzijdige uitmonstering en veel prestige.
Jammer alleen dat de prestaties daar zo
bij achterblijven.

Prestaties:
Topsnelheid 183 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h m 10.6 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik tijdens de test l op
9.8.

Geld:
J 46.795.- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van / 535.- tot J 552.- per
laai.

Ondanks het gekrakeel over ons nationale Zandvoortse circuit gaan de bekende cursussen van de DRS daar gewoon
door en worden dit jaar nog uitgebreid
ook met een rally-cursus, die gegeven
woidt door nationale rally-groothedcn
zoals Quattro-spccialisi John Bosch,
voorwielaandrijving expert Paul Maaskant en een van onze beste navigators,
Andie Schooncnwolf.
De/c gedegen opleiding vindt plaats op
een zestal zondagen en leidt tevens op
voor het officiële examen van de KNAF.
Uiteraard gaan de "normale" cursussen
als vanouds door. zoals de bekende
toerwagen-cursus, die als voorbereiding
en verdei e opleiding voor een race-Iieentie kan dienen maar ook nuttigis voor
diegene die zijn of haar rijstijl op een
hoger niveau wil brengen.
Wie echt een liefhebber is van gecontroleerd glijden, mag een cursus drift en
Powerslide niet missen. Onder leiding
van specialisten wordt die u veilig en bekwaam bijgebracht met als enige eis dat
een auto met achterw ielaandrijving moet
worden meegebracht.
Als enige in Nederland geeft de DRS een
opleiding voor Formule-wagens, waartoe de DRS buiten de 12 eigen Formulcw agens ook beslag heeft weten te leggen
op bekende Nederlandse Formule-rijders. te weten Allard Kallf, Gcrrit van

Spcitticulun en leuk nin lc ihiL'n een U I / M I S l)n/t en l't>\\ei\liilc.

Rouwen en Gerald van Uiten. Behalve
het /ell volgen van /o'n cursus is het ook
heel leuk en ge/ellig om de cursussen
vanuit de pits te bekijken, waar ook gele-

genheid is om dit alles dioog te aanschouvvcn Al de cuisussen staan ondei
leiding van l lans Deen en \ooi mtoimatie k u n t u hellen (123-243599

5

nü 2

ICRO
lASUL
VOLLE KLEINE
ENTIES VOOR DE
«/IAN EN PARTICULIER
nties voor zakenman en particulier kunnen wor1 of 2 kolommen breedte m diverse lettererwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
pagina „MICRO'S",
ogelijk m de volgende editie,
euwsblad ƒ 0,33 per millimeter,
nsdag 17.00 uur.
ekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
af afgeven of zenden aan:
Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

* Allesbrander uit Schotland, prima staat, apart model, ƒ225 Tel 13792
* Autofietsenrek, geen trekhaak nodig, z g a n Van ƒ265
voor ƒ 125 Tel 13792
•*• Beloning voor wie onze kater Goofie vindt, beige/rood,
witte bef en voetjes, vermist
sinds eind juli, gecastreerd, 6
jaar Tel 16864/14716
BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijbetaling
excl. lichtgew napp&/lammy's ook voor heren bontgev
regenmantels
Prachtige
bontcollectie Repareren, moderniseren. Bel v afspraak of
documentatie 020-233488
Broodje Burger verruimt
uw keuken en u hoeft iet
ééns af te wassen111

Noord-Holland

Gratis

DN ! makelaars o.g.
'oort 07-12614

m
NVM

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

Broodje Burger
•*• Help de Polen Stuur eens
Schoolstraat 4 • Tel 18789 een voedselpakket1 Geen
ZOMER EN WINTER
adres9 Dat hebben wij voor u1
Geopend 11-1 uur's nachts Inl tel 02907-5235
Weekend 11-3 uur's nachts
* Het doet zo zeer, verzacht
Dinsdag gesloten
die pijn1 Kom helpen, 24 okt
* Bunt u donateur van het Ned Brandw St Tel 14119
Wereld Natuurfonds'' Nee' U Voorkomen is beter dan gekunt uw steun ook geven nezen Collecteren 24 okt !
dmv. onze Panda-art te kopen Belt u even tel 12432 * Ik zoek voor kleine karweitjes een jongeman of -vrouw
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film Tel. 02507-13807
v a ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
KAMER TE HUUR
per week Corn Slegersstr
va 1 november, De Witte
2b, tel 02507-12070
Zwaan Tel 12164

Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
alsmeer.
ook mogelijk in de volgende combinatie:
e/Slotense Courant, Zwanenburgse/HalfwegHoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelkblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
;r Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
e Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alm het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
uwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinseuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
rende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter. Videotheek 'Dombo'
: vrijdag 16.00 uur.
Corn Slegersstraat 2B
over onze overige aantrekkelijke advertentieTel 02507-12070
s in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto1 film ƒ S/ƒ 7,50 p.d
baar.
5 films ƒ 25 p week
en onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
Verhuur movie-boxen
Ismede ƒ 5,00 adm. kosten,
g m de Micro's worden geen bewijsnummers
Dp verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
jsgebied een krant verstuurd, hiervoor word
kening gebracht.
van uw Micro-advertentie combinatie Z telefotel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
* De modeshow heeft u geof zenden aan:
misti Word gauw lid v d Verg
afdeling Weehmedia,
Vrouwen van Nu om niet nog
meer te missen of bel eens
erdam.
In - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- met nr. 14462»
week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- * De Zeeschuimers feliciteert alle jongens en meisjes
die afgelopen zaterdag hun
zwemdiploma gehaald hebben Inl. tel 13113
ENGLISH LESSONS (privé)
kou liqqen1 Ook na onze verhuizing blijft de conversatie en/of grammatiuw donsdeken bijgevuld en thuisgebracht ca, alle niveaus. Inlichtingen.
liteitsdons. Vraag vrijblijvend advies: 02510- Jane Hall, tel 18308.
jzigd na 2-1V87- 02293-3169.
Foto Boomgaard

omnggids van Zandvoort

* Geïnteresseerd in romans
en gedichten De literatuurclub heeft nog plaats op dinsdagmorgen m de Bibliotheek
Bel M Bais, 13873
* Gevonden omg Tolweg
damesregenjas + sjaal Tel
15200
Gevr 3 a 4-kam won , liefst
beneden Evt ruilen m ruime
4-kam flat m gr balkon op z
te Adam Tel 020-173051

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel 13529
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplem.

Tel. 14534.

gediplomeerd hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773
* Klaverjassen
Klaverjassen ledere donderdag om 20
uur kunt u klaverjassen 1in
Rest Delicia Komt u ook ?
Inl tel 17397

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* 64 velden staan vanavond
tot uw beschikking om de
strijd aan te binden, het is
mat, pat of verlies in het Gemeenschapshuis
* Nu je je zwemdiploma
hebt mag je ook op vrijdagavond om 1800 uur bij de
Zeeschuimers zwemmen Inl
13113 Tot ziens
PENTAX ZOOM volautomatische camera met zoomlens
voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
•f verzekering bi]

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Zandvoort
Tel. 13529

Rechtstreekse import uit
USA topkwaliteit Naturest

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onderhoudswerk Tel 023-364168,
b g g 023-381378
Hydr gestabiliseerd Geh
compl incl verw en ledikant, * T k 2 bowlingballen, incl
damesschoenen,
geen ƒ4000, maar slechts tas en
ƒ1750 15 j fabneksgarantie schaatsen, maat 42, gasplaat, 4-pits, voetbalschoeTelefoon 020-227494
na 18 uur 023-292693 of nen, maat 42 Tel 16973
02290-37151
* T k 2 pers opklapbed
compleet, 2 massieve teakhouten kasten, 1 hang en 1
leg, ƒ 75 per stuk Tel 13694
I * T k grenen tafel + 6 stoe06
Jlen + bijpassende lampjes
320.320.05
l Tel 13606
50 et p.m.
* T k nog één nieuwe campmggasfles, grootste model,
* Rommelmarkt op zaterdag ƒ75 Tevens te koop gevr
7 nov a s bij Geref. Kerk, een oud Salamander kachelJulianaweg 15 Nette goede- tje of i d Tel. 15884
ren worden graag gehaald' * T k notehouten eettafel,
Bel even 13858 of 12001
80x80, uitgeschoven 140 cm
* Schnjfavond Amnesty In- + 4 stoelen, met losse kusmohair
bekleed
ternational, 9 nov 20 00 uur in sentjes,
jeugdhuis N H. kerk, muz ƒ150 Tel 16461
omlijst door Chil zanger Louis * T k notehouten kinderlediArefana Opgave tel 12572 kant en matras + drie wollen
Te huur per direct ZOMER- dekens, in prima staat ƒ 125
HUISJE v net werkend meis- Tel 17301
je Tel 12731
* T k platenspeler met in* Te koop 2 grote kampeer- geb versterker, 33-, 45-, 78tassen, was ƒ 70 per stuk nu toeren, met boxen, ƒ95 Tel
ƒ35 Tel 16136, alleen na 19 02507-15204
uur
T k Sharp compact disc m
* Te koop 2-pits butagas- gebr aanw en aankoopbon, 1
stel; 2-pits oliestel, 1 gereed- jr, zwart front, alles erop en
schapkist, 1 rolveger, samen eraan, te beluisteren, ƒ400
Tel 16461
ƒ25 Tel 13046.
* Te koop 4 rode velours * T k stereo-equalizer, merk
kussens v 2 clubs of 2-zits Phonic, 5 bands, zilverkleurig,
bankje ƒ 20 pst Tel 17123 spelend te beluisteren, ƒ60
Tel 16461
* Te koop aangeboden een
videorecorder (Bèta), i g st * T k wandmeubel, donkerbrutn essen, ir, prima staat,
Prijs ƒ 300 Tel 16076
incl verlichting, 215 br, 205
Te koop AUTOBIANCHI, bjr hg, 55 d Tel 13901, na 18 u
eind '80 Prijs ƒ2950 Tel
02503-13456, na 19 uur * T k Wayler 290 P Slalom
met 5 voetbanden, 2x gebr,
02507-19225
geheel comol Te koop gevr
* Te koop grijze gaskachel, Mistral plank SC compl, Light
vrpr ƒ100, orig smeedijze- of Superlight Tel 15884
ren potkachel, vrpr ƒ200 * T k Yamaha FSI met verz ,
Tel 18908.
klein defect, ƒ 150, aquarium,
* Te koop He-Man-kasteel 45x30, met toebeh., / 50, honƒ25 Tel 17482
demandƒ25 Tel 17862
Te koop LADA NIVA 2121
4WD m trekhaak, bjr '85,
zeer geschikt voor strand
e d., km-st. 28000, elke keu06
nng toegest, eig mevr Tme
320.322.30
Oudshoorn Tel 02507-14437
50 cl p m
* Te koop miniwash ƒ 100,
gaskachel, rond model, ƒ 150, * T k zithoek, 5 elementen,
droogmolen ƒ 50 Tel 17405 prima staat, ƒ 100 Tel 13792
* Te koop moderne 2-zits * Toonkunstkoor Zandvoort
bruinieren bank Tel 14593 of (T O Z ) bestaat m november
15235
20 jaar1 Uitvoereing van „The
Te koop Quadro kinderwa- Messiah" op donderdag 26
gen, 3-in-1 Inh reiswieg, ma- november a s in Herv Kerk
tras, dekbed, hoes Te gebr * U kunt uw schaatsen weer
als
kmder/wandelwagen, inbrengen iedere woensdag
l.gnjs Prijs ƒ 550 Tel 19420 en zaterdag van 14-16 uur,
* Te koop zeer goede impe- Gonst Huygensstr 18. Tel
riaal voor Transit-bus, weg- 15641.
geefpnjs ƒ 150 Pijlslaan 9, * Verloren nieuwe plat. gouHaarlem.
den armband Gaarne terug
* Tekentafel te koop Tel te bezorgen M van Dam, Willemstraat 6, Zandvoort
16973

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard

waterbedden

Pour toi

Dreamline

5 showrooms
EIKEN
GRENEN
MAHONIE
Tel !i|den 12-18 uui
MECHELS
02520 - 2 09 93
HENRY II
ook zondag
LËIDSESTR 122, Koopnv or-c'
Ligt <ian do doorq.jnnd-1 \-.eg N2CS

Antiek

Grote Krocht 26
Tel. 13529
VRIJDAG VERKOPING
MIDGETGOLFBAAN
SANDORADO t/o zwembad,
o a tegels, 60x40, huisje en
andere att, vanaf 10 uur.
* We hebben collectebussen, huip van de brandweer
We zoeken nog meer mensen
om te collecteren op 24 okt
De Ned. Brandwst 14119
•*• Zandvoortmeeuwen heeft
zijn eerste overwinning binnen Van harte Vanavond
kunnen wij weer rustig schaken in Gemeenschapshuis

* Weggevlogen gele kana
ne Tegen beloning terug te
bezorgen Tel 17405
* Wie wil mijn overtollige Van
Nelle punten Tel 17200
* Wist u het aP Leuke ca
deaus Wereld Natuurfonds u
steunt een fantastisch doel
Belt u even tel 12432, Wilhel
minaweg 44, Zandvoort
WONINGRUIL Aangeb gr
5-kam eengez hoekhuis m
cv, tuin zuid, schuur enz
rust s t r , Haarlem-Meerwijk
Gevr 3-kamerwoonruimte m
Z'voort, liefst Zuid/Centr Tel
voor 11 uur 023-330085
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GRATIS

5 REGELS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
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;
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e
mo d . s a 1 0 n t a
1 e 1
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

1
1

T^.l*: r "^

Zandvoorts Nieu^Macl
i
l *
l
l
l
i

^

|
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
I o m 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.
|
1 Naam:
1
| Adres:

•

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren
met vermelding van uw postcode, naar ons
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12

Telefoon:
=•

9n<l1 .IM 7anrlvnnrt
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10

P. Reus
vis en specialiteiten
zoekt

woonruimte
voor een
van zijn
medewerksters

b.v. etage o.i.d.
Tel. 16204

EEN BAALDAG?
Verwen u zelf
en laat ons voor u koken

PETIT RESTAURANT

e

ZEESTRAAT 36
Chili con carne met
gek. aard. en gem. sla 12.50
Fles heerlijke
Spaanse wijn
10, —
Tel. na 16.00 uur 12092
WOENSDAG GESLOTEN

veilinggebouw

HALVE
PERZIKEN
halfliterblik
let op bij ons
geen£9-maar

HOMBURG
SOIPBALUN

pakje 200 gram blik 110 gram
geen ^ maar geen^maar

x

de witte zwaan
Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.
Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar, enz.

BRADEROE
BAKRBOMBOTER

VALFRUTTA

LILAC HOUDBARE BLANC DE BLANC

MAIS- MAGERE TANDKORRELS MELK PASTAC
tube 50 ml.

blik 326 gram
geen 4^ maar

LITERFLES

geen£9-maar

geen-79-maar

3 ES
GAZEUSE

AD VAN GELOVEN

VLEES-

CASA CITRON
AFWASMIDDEL

geen-T&maar

geen 459-maar

geen k29-maar

KROKETTEN
3/4 LITERFLES
PAK 4 STUKS

geconcentreerd
flacon 500 ml.

P.C.D
ZOUTEPINDA'i
BAAL 250 Gl

w*#?^J*5 ^•**i%rf

*M JBÖ tw«$#

OOK IN- EN
VERKOOP
Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.

Fa. Waterdrinker

Tel. 12164

JOHNSON WAX

BESTUURBARE

PLEDGE
NATUREL

EEN BAALDAG?
Verwen u zelf
en laat ons voor u koken

RACEAUTO

grote bus 300 ml.-435-

PETIT RESTAURANT

ALBUM

Flip-over model voor
veel foto's op weinig
ruimte, f orm. 15x301

werkt op 2 batterijen kan zowel
voor als achteruit rijden, heeft
wel 7 verschillende functies

T.V.KAN

Ideaal voor warme of
koude dranken, div. dessins
GEEN 4£§5" MAAR

',-.. o-iCo)

ZEESTRAAT 36
Hachee met gek. aard.
rode kool en appelmoes 12.Su
Fles heerlijke
Spaanse wijn
10,—
Tel. na 16.00 uur 12092
WOENSDAG GESLOTEN

Gezocht voor de
wintermaanden
eenvoudige pied a
terre (bijv. kamer) in
Zandvoort,
academicus 32 jaar.
Brieven onder nr.
911890 bur. van dit
blad.

't staat in
de krant
iedere week
weer

IXTRA-AUHN BU ONS
MONA
MAGERE
VRUCHTENYOCHURT

HONIG
LOXE
SOEPEN

GRATIS

THIBAUIT
Bordeaux Bfanc

BADDOEKEN

demf-scc 1986
Bijzonder aangenaam
karakter en.bouquet
Een fijne frisse,
halfdroge nvp
die men overal
bij kan drinken,
koel serveren

beker
500 ml

EN DE 3e OEKER

CHATEAU

UNI GEKLEURDE

bï'i aankoop van 2 pakken een

bij elke baddoek een

bij elke f les een fraai

SOEP ROERLEPEL

WASHANDJE

WUNCWS

GRATIS GRATIS
PATURAIN
FRANSE ROOMKA AS
MET KRUIDEN
INHOUD 80 GRAM

GEEN 2.59 HU

GRATIS -'
RUK GEVULDE

MOORKOPPEN
VRIESVERS,
dus verser kan niet!
MAAR

HEEL

ffi

****** M A*
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van State stelt provincie in het gelijk

Surfspectakel gaat
morgen van start

)ggeveld moet
truimd worden

ZANDVOORT - Vanaf deel, het uitvoeren van allerlei
morgenmiddag zal het sprongen boven de golven, belooft
bont spectakel te worden.
Zandvoortse leven gedu- een
Mits er voldoende wind staat uirende tien dagen voor een teraard.
groot deel beheerst worden
De naar verwachting honderddoor de Pall Mail Export duizenden
bezoekers hoeven zich
Pro World Cup. Dit evene- echter niet te vervelen, want zelfs
ment wordt vrijdagmiddag bij windstilte is er genoeg te doen.
is een uitgebreid alterom 16.00 uur op feestelijke Daarvoor
programma opgesteld. Verwijze in het Raadhuis ge- natief
der is er in de grote tent op het
opend.
strand wel elke dag wel wat te

VOORT - Het Roggeveld moet per l maart zijn ontin in de oude staat teruggebracht. Dit bepaalde de voorin de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State afgeloandag. Een overwinning voor de provincie, die hierop
[gedrongen. Gemeente en kampeerders zullen nu naar
.ere locatie moeten uitzien.
:ente Zandvoort had het Eog,ngewezen om de caravans
mg De Zeereep tijdelijk, mos voor vijfjaar, onder te brenoude campingterrein moest
worden vanwege de voorgeiuw van het Vendoradoparkt.
icie had echter ernstig be;en de verhuizing naar het
en eiste ontruiming en het
staat terugbrengen van het
ten camping op deze plaats
idien in strijd met het StreekThuizing vond echter plaats,
Streekplan van kracht werd.
a deed de gemeente een bee wettelijke Artikel 17 proce:en tijdelijk afwijken van het
ngsplan mogelijk maakt.
Zandvoortse CDA-fractie had
orlijk geërgerd aan de hanan het college, omdat dit was
met miskenning van het ten
Izakelijke bestuurlijke over,vas van mening dat vertegens van raad en provincie 'onin voorgelicht'. Volgens frac;er Ingwersen heeft de voori de Afdeling Rechtspraak
een 'wijze uitspraak' gedaan,
ig enig recht wordt gedaan
mpeerders ('die van het gesol
[ijn geworden'), zodat zij het
t direct hoeven te verlaten.
i blijkt hieruit dat Zandvoort
eft gehandeld, aldus Ingwerlag de richtlijnen niet aan je
>en", verduidelijkt hij. Vblouder Van Caspel is door de
van de Afdeling Recht|hter tegengesproken, dat de
zijn eerdere uitspraak heeft
'Hij heeft aangegeven, dat
niets te verwijten is', aldus
l.

indien nodig - zorgen dat alle werkzaamheden als het verplaatsen van caravans, de aanleg van terrassen en het
plaatsen van hekken en schuurtjes
worden gestaakt, evenals het recreatieve gebruik van de caravans. Datgeen,
dat na 10 september tot stand is gebracht, rnoetongedaan gemaakt worden. Daarnaast 'moeten B & W er zorg
voor dragen dat uiterlijk l maart 1988
alle caravans van het Roggeveld zijn
verwijderd en het terrein volledig in de
oude toestand is teruggebracht.
Gisteren vond een druk bezochte
hoorzitting plaats in het Raadhuis, in
het kader van de AROB-procedure tegen de gebruikmaking van Artikel 17.
Het ziet er naar uit, dat de gemeente
inderdaad tot ontruiming moet overgaan. Het college voelt zich echter nog
niet uit het veld geslagen. Afhankelijk
van de argumenten van de voorzitter
wil men bezien of de artikel 17 procedure toch nog gebruikt kan worden.
Aan de andere kant zal ondertussen
wel gezocht worden naar een alternatieve locatie.
VERVOLG OP PAGINA 3

Vooral de 'wave-performance' is een spectaculair onderdeel van de surfwedstrijden.

ZANDVOORT - Een aantal
roerende goederen, die zich op
het circuit bevonden, zijn door
de Stichting Nieuwe Accom-j
modatie Circuit Park aange
kocht. Na het faillissement van
Circuit B.V. was door de Staat
bodembeslag gelegd en men
was voornemens, de onroerende goederen te veilen. Daarop
besloten de stichting en de Gemeente Zandvoort te onderhandelen over een schikking.

Tot nu toe had het bestuur van de
Zandvoortse WV afwijzend gereageerd op een voorstel vanuit Haarlem,
om een fusie aan te gaan met de VVV's
uit de regio. Dit kwam aan de orde in de
Streek-VW Zuid-Kennemerland 'in
oprichting', waarin de VW's Haarlem,
Velsen en Zandvoort met de Kennemerland gemeenten samenwerkten.
Men kon het echter niet eens worden.
Een echte fusie ging te ver, waardoor
Zandvoort vooral verlies van de eigen
identiteit vreesde. Als gevolg daarvan

overweegt samenwerking met Van Bekkum

Lande post strandweerbericht
Onderdeel particulier initiatief
VOORT - Het plan van
dewerker Van Beklangs de kust bemanin te plaatsen, ten bean telefonische inforer het het strandweer,
rticulier initiatief. Het
eeft hier niets mee te
:o bevestigt een woordDeze instantie had
fcmen met de strandplannen om een effiinformatie te kunnen
maar wacht nog op een
6-lijnen. Wel zal bintussen KNMI en Van
een gesprek plaatsm te bezien of samentot de mogelijkheden
bn van Van Bekkum en het
bn parallel te lopen, want
en naar een betere telefonimatie over het strandweer,
ie hangt af van verschilleni. Zo heeft Van Bekkum -,
en zeggen - het voordeel, dat
de PTT minstens honderdoonlijnen zijn toegezegd, die
mmmer te bereiken zijn. Dit
t of staat echter met het verin overheidssubsidie, die
d aangevraagd wordt.
II is financieel in staat het
'bericht efficiënter te veriar zij wacht op de nodige
lijnen. WD Tweede Kamer |
jiroos van Erp is zijn belofte,
öens de landelijke strandijeenkomst in Zandvoort
|komen. Hij heeft er bij miit-Kroes op aangedrongen,
t ten opzichte van andere
l voorrang te verlenen bij
Hen van 06-lijnen. De minislit voorstel gunstig ontvaneerst moet er onderzocht
f een en ander technisch

(Archieffoto)

Aankoop voorkomt veiling
onroerende goederen circuit
Tussen de Gemeente Zandvoort plus
de stichting enerzijds en de Staat anderzijds bestond een meningsverschil i
over het al dan niet 'roerend' zijn van
bepaalde goederen. Zo was een stuk
vangrail voor de Zandvoortse partijen
onroerend, maar voor de overheid roerend. Om duidelijkheid te verkrijgen in

deze discussie was een proces mogelijk, maar omdat dit lange tijd in beslag
zou nemen, besloten de Gemeente en
de stichting de Staat gelijk te geven en
een schikking aan te bieden.
"Wrj zijn uiteindelijk tot een schikking gekomen", aldus wethouder van

VW-Zandvoort hervat overleg met regio

ZANDVOORT - Het Algemeen Bestuur van de Stichting
WV Zandvoort verklaart zich
bereid, om aan het overleg over
een nieuwe Regio-WV deel te
nemen. Samenwerking acht
men noodzakelijk en bovendien ziet men nu wel mogelijkheden om tot overeenstemj de laatste uitspraak van de
" echtspraak moeten B & W - ming te komen.

ook al staat de subsidie nog op losse
schroeven. Volgens hem zijn bij de
subsidieaanvraag onder andere pluspunten, dat hij werkgelegenheid verschaft aan langdurig werkloze jongeren en dat zijn telefonische informatie
milieuvriendelijk werkt, omdat deze
veel extra verkeer voorkomt. Dit laat-ste geldt uiteraard ook voor het plan
van KNMI en strandpachters.
Als zijn initiatief doorgaat zullen in
het eerste proefjaar bemande posten
ondergebracht worden in strandpaviljoens in Zandvoort, Scheveningen en.
Hoek van Holland. Deze geven de gegevens elk halfuur door aan een centrale
post, waar men een bandje inspreekt,
dat via een 06-nummer te beluisteren
is. "Dat is zuiver een weergave van de
omstandigheden op dat moment. Van
de weerstoestand, de windrichting en
-kracht, de tendens van de temperatuur plus de temperatuur van het zeewater. Aan voorspelling doen wij niet,
want daar hebben wij geen apparatuur

4.400

voor", aldus Van Bekkum, die vertelt
de nodige ervaring te hebben bij de
telefonische ANP-spprtdienst. 'In afwachting van een uitspraak over de
subsidie is de apparatuur nog niet besteld, maar deze is volgens Van Bekkum op korte termijn te leveren.
Het KNMI wacht eerst op toewijzing
van de telefoonlijnen, om vervolgens
samen met de strandpachters het plan
verder uit te werken. De streefdatum
voor de realisatie van het nieuwe informatiesysteem is het begin van het volgend seizoen. Waarschijnlijk zal het
KNMI blijven werken met de hulp van
strandpachters, die vanuit ongeveer
acht plaatsen aan de kust het weer van
het moment doorbellen. In Zandvoort
wordt deze dienst al enkele jaren door
Freddy en Paul Zonneveld verleend.
Op zich staat het KNMI niet afwijzend tegenover het initiatief van Van
Bekkum. Binnenkort vindt dan ook
een gesprek plaats, om te bezien in
hoeverre samenwerking mogelijk is.

KOGELBIEFSTUK
12,50
500 gr.
10,- 500 gr.
2 ons SLAGERSHAM
2,49
BIEFSTUK

erking toegezegd. Van Bekten ook goede hoop dat zijn
realiseerd kunnen worden,,

terstanden
HW
LW HW
LW
08.28 03.25 21.17 15.59
09.34 04.28 22.51 16.58
12.09 06.30
--.-- 18.32
00.23 08.09 13.02 20.18
01.14 09.11 13.42 21.20
01.53 10.00 14.15 22.04!
02-.26 10.46 14.45 22.44,
02.58 11.30 15.15 23.23!
03.29 12.11 16.46 --.-*n: donderdag 22 okt.
ur
1
• Maandagochtend kwam definitief een einde aan het bestaan van de
okt. 04.39 uur
Foto: Bram Stijnen
Vijverhut.
CM.

beleven, zoals het optreden van
een band of een filmvoorstelling.
Aanstaande zaterdagavond is er
groot feest in het dorp, met een
drive-in discotheek en elf optredens op diverse podia en in verschillende horeca-bedrijven.
Zie ook pagina 7
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financiën Aukema. Men werd het eens
over een bedrag van ƒ34.000,-, hoewel
de rijksambtenaren een opbrengst van
ongeveer honderdduizend gulden verwachtten.
De stichting
betaalt
ƒ24.000,-, terwijl de Gemeente ƒ10.000,
bijdraagt. Zo worden eventuele onkosZANDVOORT - Een tachtigten, die het gevolg zouden kunnen zijn
van een gerechtelijke procedure, voor- -jarige Zandvoortse heeft afgekomen, evenals het opnieuw aanschaf - lopen week twee dagen op de
fen van het benodigde materiaal. De vloer in haar flat gelegen. Dit
commissie van financiën had geen problemen met deze handelwijze van het was door niemand opgemerkt.
college, een noodgreep, vooruitlopend
Het feit kwam aan het licht, toen een
op de - verwachte - goedkeuring van de vijftig-jarige
vrouw op het politiebugemeenteraad.
reau kwam, met de mededeling dat
haar moeder niet open deed. De agenten gingen op onderzoek uit en troffen
de oude vrouw aan op de grond in haar
slaapkamer. Zij was gevallen en had
niet meer overeind kunnen komen. De
vrouw was erg in de war en is vervolgens door een arts behandeld.

Vrouw ligt twee !
dagen op de vloer

deelde Haarlem enige maanden geleden mee, per l januari 1988 uit de
Streek-WV te stappen. Een aantal gemeenten volgde dat voorbeeld, waardoor het voor de VW's Velsen en
ADVERTENTIES
Zandvoort onmogelijk werd om de
Streek-WV te handhaven. Omdat ook
zij hier uit traden, houdt deze per l
januari aanstaande op te bestaan.
WV Haarlem heeft met een aantal
gemeenten besprekingen geopend, om
te komen tot een nieuwe WV voor de
Kennemerlandregio. Velsen heeft zich
tot dusverre hiervan gedistantieerd. In
een persbericht verklaart Jiet Algemeen Bestuur van de Stichting WV
Zandvoort, dat men van oordeel is, dat
samenwerking in deze tijd noodzakelijk is en dat men er herhaaldelijk voor
gepleit heeft, die te handhaven. 'Indertijd kon het bestuur met het betreffende fusievoorstel niet instemmen, om- • Een verdachte, die met zijn auto hard achteruit reed, beschadigde deze
Foto: Bram stijnen
dat het de Zandvoortse belangen niet politiewagen danig.
Haarlem:
voldoende gewaarborgd achtte, maar
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
het heeft een volledige integratie niet
tel.(023)312655
volstrekt afgewezen'.
Amsterdam:
'De huidige ontwikkelingen zijn van
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
dien aard, dat de VW-Zandvoort in de
ZANDVOORT - Na een wilde schade aan de politie-auto bedraagt
tel. (020) 223596
schatting enkele duizenden gulnieuwe opzet mogelijkheid ziet, alsnog achtervolging
is zaterdag- naar
dens.
tot overeenstemming te komen. Zij
heeft zich dan ook bereid verklaard avond een auto van de Zandaan het overleg over een nieuwe He- voortse politie flink beschagio-WV deel te nemen, waarbij het uit- digd. De verdachte reed vlak
De nieuwste dames en heren
gangspunt is, dat er, binnen een voor voor zijn aanhouding hard achZandvoort aanvaardbaar kader, één or- teruit, waardoor de voorkant
lammy's zijn binnen, zwart en
ganisatie met één bestuur zal komen.
Eind oktober gaan alle belanghebben- van het voertuig geheel werd
den om de tafel zitten, teneinde te pro- ingedrukt.
beren deze keer wél resultaten te bereiv.a.
ken'.
De man was al achtervolgd door de
Heemsteedse politie, omdat hij een
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
stopteken had genegeerd. Ook tijdens
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
de achtervolging reageerde hij niet op
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
licht- en geluidssignalen. Hij vluchtte
Haarlem, tel. 023-270850; Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
naar Zandvoort, maar werd daar klem
gereden. Op dat moment gaf hij vol gas
achteruit, waarna hij de auto van de
Zandvoortse politie vol raakte.

een
lamsvacht
jas?
see Morris
before
you buy

Politiewagen in de kreukels

998,-

DE LEERSHOP

Bibliotheek geeft
in herfstvakantie
filmvoorstelling

ZANDVOORT - De kinderfilm 'Thomas en Senior op het
spoor van Brute Berend' wordt
woensdagmiddag 21 oktober
vertoond. Deze is geschikt voor
kinderen van 9 tot 12 jaar.

De bestuurder had de aandacht getrokken van de Heemsteedse politie,
doordat hij nauwelijks weg kon komen
bij een stoplicht. Aanhouding wilde hij
echter voorkomen, zo bleek later, omdat hij niet teruggekeerd was van een
proefverlof uit het Huis van Bewaring
Aan deze film van Karst van der in Heerhugowaard. De man is alsnog
Meulen hebben een aantal - vooral ook naar zijn verblijfplaats gebracht. De
bij kinderen - bekende spelers meegewerkt, zoals Lex Goudsmit en Joost
Prinsen. Zij speelden ook de hoofdrol
in de televisieserie. In de film beleven
Thomas en Senior vele spannende
avonturen, als zij op zoek gaan naar de
schat van de zeerover Brute Berend.
De voorstelling is van 14.00 tot 16.00
Het resultaat van de collecte voor
uur. Kaartjes a ƒ l,- kunnen worden het geestelijk gehandicapte kind, die
afgehaald in de bibliotheek.
afgelopen week werd gehouden, is bekend. De opbrengst bedraagt in totaal
ƒ2133,40.
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Opbrengst collecte
gehandicapte kind

Vijverhut valt onder slopershamer

ZANDVOORT - De 'Vijver- één van Zandvoorts mooiste
hut' is niet meer. Aan het be- plekjes, is maandag een eind
staan van deze van deze eet-, gemaakt.
B.
drinken feestgelegenheid op De Vijverhut moest verdwijnen in
Van Bekkum heeft Van Erp1

De beste surfers ter wereld zullen deze week deelnemen aan de
wedstrijden, die een onderdeel
vormen van het wereldkampioenschap. Zij zullen hun kunsten vertonen op de onderdelen slalom,
course-racing en wave-performance. Vooral dit laatste onder-

verband met de bouw van het Vendorado-bungalowpark. Het gebouw stond
sinds de overdracht van de grond aan
Vroom en Dreesmann, twee weken geleden, op de nominatie om gesloopt te
worden. Dit zou echter nog enige tijd
op zich laten wachten.
Vorige week woensdag werd er echter brand gesticht in de Vijverhut,
maar de schade bleef beperkt. De herhaaldelijke branden in de achtergebleven opstallen op camping De Zeereep
deed echter de vrees rijzen, dat ook de
Vijverhut het doelwit zou blijven van
nieuwe onrechtmatigheden. Met alle
overlast voor brandweer en politie en
alle bijkomende gevaren als gevolg. Zodoende werd donderdagavond, tijdens
de vergadering van de Commissie voor
Publieke Werken, besloten om snel tot
de sloop over te gaan.
Maandagochtend ging de 'slopershamer' er tegen aan, waarbij wethouder
Van Caspel een handje mee mocht helpen. Souvenirjagers waren de sloper al
voorgeweest, zo wees een inspectie van
de Vy verhut vooraf duidelijk.
Zie ook pagina 3

EEN COMPLETE KRANT MET O A
NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

ADVERTENTIE

gouden

f-v, r

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR «ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
*een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.

DIRKVAN DEN BROEK
BAS VAN DER HEYDEN
L.DIRKSON en DIGROS

In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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S. G. Algera, tandarts
afwezig van
19 tot 23 oktober
Voor waarneming, afspraken, inschrijven nieuwe
patiënten tel. 18548.

lfdo bromet mode
zonJvoort

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Haltestraat 18, tel. 17878

P. A. H. Wijnands

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHT

INEPOU'-x Vrijdag en zaterdag:

.« $SS2U Tiropitakia

uitvaartverzorging
kennemerland

Wij hebben een enorme
kollektie BROEKROKKEN

tandarts
afwezig van
maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober.
Bij dringende spoedgevallen
tandarts Doorgeest tel. 13026
tandarts v.d. Rijst tel. 12160
's avonds en ged. de weekenden
week- en weekenddienst

ECHT GRIEKS... JE PROEF
^ r^-^~~

Tsourekia

tel. 02507 - 1 53 51

van

gevuld met schapenkaas
Vanaf dinsdag:

ECHTE BAKKER

éardeur

DAG EN NACHT VERZORGING

HOGEWEG 28

023-313233

BUK

Hierbij wil de dierenbescherming
alle medewerkers en collectanten
hartelijk danken voor hun inzet.
Opbrengst collecte ƒ 6002,39.

Bedankt
Fam. Beekelaar
Marlo
Familie
Vrienden
Carnaval Ver. de Schuimkoppen
voor de geweldige avond
Henny, Ben
Sandra, Kim

Jubileum
Dt-zi' acUeiK'iitieiuima' van 80 mm breed en 50 mm
boot; Runt u gebiuikon om een aankondiging te doen
van'bijvooibeeld jubileum leume. vergadering, huwelijk. «ebooite of andere familiebenchten
U beieikt niet deze adveitentie 11 000 mensen m Zand
vooi t Bentu'ld en Aeidenhout en betaalt daarvooi
biecht!, / 25.. (pujb-exd tiS BTYVl
Voor meel mloinuuie bel Weekmedia Aalsmeei. tele
toon 02SI7728411

KERST-ln ZANDVOORT
zoekt een kok met enige ervaring, die bereid
is pp eerste Kerstdag, met hulp van enkele
vrijwilligers, een diner voor 50 personen te
verzorgen.
Vergoeding nader overeen te komen.
Opgave aan mw. de Leeuw,
tel. 02507-17436.

Had ik daar maar eerder aan
gedacht
AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING
Kostverlorenstraat 70 Tel. 12071

GEZELLIGHEID IN WINTERTIJD!
Elke zaterdag 20.00-03.00 uur 2 zalen,
2 d.j.'s, hapjes enz.
Elke zondag 15.00-23.00 uur matinee
diner dansant, corr. kleding, v.a. 25 jaar.

LET OP
zaterdag 24 oktober FEEST!
St. Harten Twee viert haar verjaardag met
Ben Cramer!
Omstreeks 24.00 uur grandioos koud
buffet. Entree all-in 10,-.
DE MANEGE ZANDVOpRT
Tel. 02507-16023 (tevens partijen).

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

>

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

De gemeente heeft onlangs een 'Nota Ouderenbeleid' geproduceerd en het bestaan daarvan begin
juli aangekondigd in haar wekelijkse advertenties. Bovendien legde ze de nota ter inzage.
Dat leverde natuurlijk reacties op, maar slechts weinig van de mensen over wie het ging: de inwoners
van Zandvoort van 55 jaar en ouder.
In feite is dat niets bijzonders. Want hoewel het publiek zijn bestuurders vandaag de dag bijna
letterlijk op de vingers kan kijken, maken maar weinigen van die mogelijkheid gebruik. Een Nota
Ouderenbeleid lijkt veel ouderen wellicht minder interessant dan een veilige oversteekplaats hier of
daar, een bank om eens even op neer te strijken, een aan huis afgeleverde warme maaltijd, een goed
functionerend alarmsysteem, een ochtendje per week huishoudelijke of andere hulp.
Maar misschien moet u nu toch even attent zijn, want de genoemde nota gaat juist over dat soort
zaken.

t>€ MEESTE OUDEHEN ZIJN ALLERMINST
HULPBEHOEVEND
MAAK DE GEMEENTE HOUDT TOCH GRAAG EEN AANTAL VOORZIENINGEN ACHTER DE HAND
Dag in, dag uit zijn er voor de ouderen onder u allerlei mensen en instanties in
de weer.
Ze doen mooi en nuttig werk, al merkt u daar misschien niets van, omdat ü nog
heel goed in staat bent uw eigen leven te leiden.
'Houden zo', zegt de gemeente. Want hoewel ook zij tot taak heeft om bij te
dragen aan behoorlijke leefomstandigheden van haar oudere inwoners, is ze
er allerminst op uit om hen te omringen met niet-gewenste en dus overdreven
zorg.
Maar nu de andere kant van de medaille.
Zandvoort vergrijst niet alleen doordat
veel jongeren - vaak noodgedwongen weg trekken, maar ook doordat de ouderen gemiddeld langer leven dan voorheen.
Dat laatste geldt trouwens voor het gehele
land.
Het gemeentebestuur moet met die feiten
rekening houden. Voor veel ouderen kan
er immers een moment aanbreken.'waarop ze wél hulp kunnen gebruiken. En dan
moet die hulp er zijn. Vandaar de nota,
waarin praktisch alles staat opgesomd wat
met ouderen te maken heeft of kan hebben.

VANZELFSPREKENDE
UITGANGSPUNTEN
De nota - 'zorg er tijdig voor dat er voorzieningen voorhanden zijn' - gaat uit van
een leeftijd van 55 jaar en ouder.
De leeftijd op zichzelf zegt natuurlijk weinig: menige 80-jarige is immers vitaler dan
zijn 70-jarige buur.
Het gaat veel meer om de vraag of hij of zij
zelfstandig is en kan blijven, volop in de
maatschappij meedraait en als gelijke
van iedere andere wordt beschouwd
Voor velen-oud of minder oud-is dat alles
heel vanzelfsprekend. Maar in de praktijk
mankeert daar nog wel eens wat aan.
Vandaar dat de nota deze zaken als uitgangspunten neemt.
Dus: zelfstandigheid, maatschappelijke participatie en gelijkwaardigheid.

M OOI GEZEGD
Misschien zegt u wel: 'dat is mooi gezegd,
maar hoe kan ik zelfstandig blijven, nu ik
mij niet meer kan bewegen als vroeger,
allerlei huishoudelijke klusjes niet meer
kan aanpakken, (te) ver van de winkels
woon of andere ongemakken ervaar?'
Of: 'hoe kan ik in de maatschappij blijven
meedraaien nu ik niet meer rijd of fiets en
dus niet gemakkelijk ergens meer kom?'
Of: 'hoe kan ik mij als gelijke van ieder
ander beschouwen nu ik een veel kleiner
inkomen heb dan voorheen, mijn leeftijdgenoten wegvallen en ik aangewezen ben
op mijn kinderen?'
Reële vragen, waarop de gemeente een
reëel antwoord zoekt en in bepaalde
gevallen ook heeft gevonden, al of niet in
samenwerking met anderen. Hieronder
een overzichtje.

(ASPIRANT) BEWONERS VAN
TEHUIZEN
Het is noch de vier Jehuizen, noch de
gemeente mogelijk om uit te maken wie er
vooreen plaats in een bejaardentehuis in
aanmerking komt. Op grond van de wet is
die taak namelijk opgedragen aan een (in
ons geval Gewestelijke) Indicatiecommissie.
Die zegt soms ja, soms nee (afhankelijk
van wat de oudere zelf nog kan) én adviseert regelmatig andere hulp, bijvoorbeeld
gezinshulp, in te schakelen.
De gemiddelde leeftijd van de bewoners
van bejaardentehuizen ligt boven detachtig jaar. Daarbij komt dat er in de regio te
weinig verpleeginrichtingen zijn en dat
alle tehuizen worden getroffen door bezuinigingen van het rijk.
- Dat alles is reden genoeg voor de gemeente om daadwerkelijk mee te werken aan een nauw contact tussen alle
tehuizen (ook de regionale ziekenhuh
zen) en een goede samenwerking.
- Ze houdt bovendien nauwlettend het
aantal plaatsen in het oog en overlegt
daarom met provincie en rijk.

En bij al die zaken was de vraag: waf moet
er blijven zoals het is, wat moet er veranderen, wat moet er nu worden aangepakt, wat later? En vooral: wat kost het en
wie betaalt dat het particulier initiatief, de
gemeente, de provincie, het rijk?
Vast staat dat de gemeente ten aanzien
van haar oudere inwoners meer verantwoordelijkheid krijgt te dragen dan voorheen en daarom streeft naar een samenhangend beleid in Zandvoort zonder
hiaten, maar ook zonder overlappingen.

VAN BELANG VOOR

Nog altijd ligt de nota ter inzage: niet alleen voor de hulpverleners, maar ook
voor u.
Komt u eens langs - ook al hebt u dat misschien nog nooit eerder gedaan - en
bekijkt u hem eens op uw gemak. Wellicht blijken er toch nog zaken over het
hoofd te zijn gezien en kunt u dat melden.
Inmiddels is de nota behandeld in de commissie Welzijnszaken. Op dinsdag 27
oktober a. s. komt hij in de gemeenteraad. Die moet dan bekijken welke zaken
hij daadwerkelijk kan gaan aanpakken.
U begrijpt dat dat in sterke mate afhangt van de financiën: ook van die, die rijk
en provincie voor één en ander over hebben.
Maar dat is weer een heel ander verhaal.

VAN BELANG VOOR

ALLE OUDEREN
- Allerlei instanties organiseren kadercursussen voor ouderen, die binnen die
instanties actief willen zijn. Dat klinkt wat
droog, maar de deelnemers weten wel
beter. Informeert u dus eens naar de
mogelijkheden!
- De gemeente heeft geen invloed op de
hoogte van uitkeringen etc., maar zal
voortaan wel proberen haar (bezuinigings)-maatregelen zo te hanteren, dat
die geen onevenredig zware gevolgen
voor ouderen hebben.
- Noteert u vooral het telefoonnummer
19393 van het Dienstencentrum

SPtCIAAl VAN BflANG VOOR

ZELFSTANDIG WONENDE
OUDEREN
Het beleid van de rijksoverheid is momenteel gericht op het zolang mogelijk handhaven van de zelfstandigheid van ouderen. Dat streven - gedeeltelijk ingegeven
door noodzakelijke bezuinigingen - sluit
goed aan aan de veranderde wensen van
de ouderen zelf.
Hoe langer eigen baas, hoe beter. Maar
dan moeten er wel zoveel mogelijk geschikte woningen zijn en bovendien van evenveel belang - zoveel mogelijk
voorzieningen, die het leven gemakkelijker maken.

Woningen
- Bij het Huis in de Duinen staan 84
'aanleunwoningen, bij het Huis in het
Kostverloren 57. Er bestaat een wachtlijst van bijna 300 gegadigden: zozeer is
dit soort huizen in trek. Geen wonder,
want men woont er zelfstandig, maar
geniet indien nodig toch van alle facilh
teiten van de huizen.
Maar het bouwen van méér van deze
woningen stuit op beperkende maatregelen van de rijksoverheid. Daarom
doet de gemeente haar best allerlei an- (
ctere kleine woningen voor ouderen'
geschikt te maken (lift ad.).
- Op dit moment wordt er hard gewerkt
aan de realisering van een alarmsysteem voor de bewoners van dit soort
huizen, waarmee ook zij in geval van
nood hulp kunnen inroepen.
- U kunt zelf nagaan of u wellicht in
aanmerking komt voor huursubsidie,
voor geldelijke steun bij verhuizing
indien u van plan bent naar een kleinere
huurwoning te verhuizen of voor geldelijke steun voor het aanpassen van de
woning van valide of invalide ouderen
- En misschien denkt u wel eens aan het
realiseren van leefgemeenschappen
voor ouderen. De gemeente zal initiatieven in die richting zeker stimuleren

GEMEENTE

Hulp- en dienstverlening
Particulier initiatief en overheid hebben in
de loop der jaren zóveel vormen van hulpen dienstverlening opgezet, dat u misschien door de bomen het bos niet meer
ziet. Een (niet geheel volledige) opsomming:
- Wijkverpleging (kruisvereniging)
- Gezinszorg en de bijzondere vorm
daarvan: de wijkbejaardenverpleging
- Algemeen maatschappelijk werk, met
als bijzondere dienstverlening een bereikbaarheid van 7 x24 uur per week
- Gecoördineerd Ouderenwerk, dat het
werk coördineert van hulpinstellingen
tb.v. ouderen, vrijwilligersorganisaties
(zie onder), ouderenorganisaties en particulieren; 30% van dit platform bestaat
uit ouderen
- Stichting Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening (boodschappen, wandelen, klusjes, telefoonketen, begeleiding
naar ziekenhuis etc.).
- Vereniging Federatieve Vrouwenraad,
die onder meer op drie dagen per week
warme maaltijden rondbrengt het befaamde project Tafeltje Dek je
- Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen (ANBO) (zang, gymnastiek,
zwemmen, ontspanning etc.)
- Welfarewerk Rode Kruis, voor onder
meer langdurig zieke of eenzame ouderen
- overig vrijwilligerswerk, van bijvoorbeeld kerken, bezoekersgroepen, etc
Deze lijst wordt sinds enige tijd aangevuld
met:
- activiteiten van de verschillende verzorgingshuizen, die bijvoorbeeld zorgen voor aan huis bezorgde maaltijden
in aanleunwoningen en tijdelijke opvang bij ziekte, een dagelijkse eettafel
(Huis in het Kostverloren) etc.
Dit huis is van plan zijn recreatiemogelijkheden en -ruimte uit te breiden tb.v.
ouderen in de omgeving.
- andere belangrijke voorzieningen,
zoals het vervoer per belbusje, twee
telefooncirkels, bewegingscursussen
voor ouderen etc.
Een aantal van deze voorzieningen wordt
(in het kader van het zogeheten Flankerend Ouderenbeleid) voor een deel gefinancierd door de rijksoverheid.
Inlichtingen omtrent alle genoemde voorzieningen krijgt u bij het Dienstencentrum,
telefoon 19393.

PROMPTE HULP EN WETEN
WAAR U MOET ZIJN
Het is de bedoeling om alle vormen van'
hulpverlening zoveel mogelijk te coördineren: zodanig, dat u die gemakkelijk
kunt vinden, niet van het kastje naar os
muur wordt gestuurd en precies de holp
krijgt die u nodig hebt, niet minder, maar
ook niet meer.
De gemeente en de Zandvoortse instellingen voelen er echter niets voor om alles
onder één paraplu te brengen. Want dan
ontstaat er weer een nieuwe organisatie,
die weldra te groot zal zijn om nog prompte
hulp te bieden. En daar gaat het toch om.

15 oktober 1!
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ienk Paap moet afscheid

VERENIGINGSNIEUWS

mien van 'zijn' Vijverhut

DVOORT - Voor Henk
s deze week het onder'an veel herinneringen
aagd. Maandagochtend
zijn' Vijverhut, onderopgekocht door de ges, gesloopt, waarmee ten einde kwam aan een
Zandvoortse historie
im veertig jaar.

stuk geschiedenis als jonge, zelfstandige ondernemer. "Het was al snel behoorlijk druk, vooral in de begintijd
toen wy pannekoeken verkochten,
soms wel meer dan vierhonderd op een
drukke zondag. Wij waren toen eigenlijk samen met Kraantje Lek de enigen
in de omgeving die ze verkochten. Het
was daardoor vaak stampvol". De pryzen waren nog ouderwets, zo biykt uit
de woorden van Paap. Een gulden voor
een pannekoek en ƒ0,35 voor een kop
koffie.

ilyft er vry nuchter onder, al
af en toe duidelijk wat moeite.
is hy al vier-en-een-half jaar
afscheid te nemen van de
t, die hij zelf nog heeft laten
In 1983 vond hij het • niet
werk welletjes en deed de
r aan zijn zoon.

"Het was een fyn bedrijf, én over het
algemeen erg druk. Er werden vaak
feestavonden gehouden in de open
lucht, terwyl Hugenholtz voor de muziektent zorgde. Dan liepen er rustig
achtienhonderd man rond. Maar op
den duur werd het nodige materiaal te
duur om te huren, een stoel kostte op
een gegeven ogenblik een gulden per
avond". De feesten, af en toe met medewerking van de AVRO en enkele bekende sterren zoals Mieke Telkamp en de
Wama's, liepen daardoor langzaam af.
Daarnaast werd de Vijverhut natuur-

herinneringen komen sponem op als hij over het gebouw
rooral uit de beginjaren. Daarhij onder andere op het
ad Zuid, gewerkt. Met de Vyigon hij echter een heel nieuw

FSENPRAKTIJK
tel. 19507.
10 Blüme

NIEUW van start gegaan. Om hiervan gebruik
te kunnen maken dient men zich 24
uur van tevoren op te geven by Huis in
de Duinen, tel. 13141, van 11.00-17.00
BENPRAKTIJK G.J.J. Mol / uur. De kosten bedragen ƒ1,50 per persoon per rit binnen de gemeente.
ardekoper:
dienstdoende
arts:
tel
STORINGSDIENST
GASBEDRIJF:
91.
tel. 17641.
nllchtingen omtrent de weekWERK
en worden verstrekt vla de ALG.MAATSCHAPPELIJK
ummers van de hulsartsen: ZANDVOORT:. Noorderstraat l, tel.
, tel. 12058, Drenth, tel. 13355, 13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreektel. 12181 en Zwerver, tel. uur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
[TS: Hiervoor de eigen tand- hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort geldt dat
in.
ervoor de vrager geen kosten verbonEK: Zeestraat Apotheek, J.W. den zyn.
'1. 13073
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
IPLEGING: Voor informatie HULPVERLENING: Voor informatie,
dienstdoende wykverpleeg- advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelyk:
023-313233.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
tUNDIGE: Mevrouw Tine
n, Kochstraat 6A, Zandvoort, WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
14437, bgg: 023-313233.
woensdag van de maand van
iRTS: Mevrouw Dekker, 17.30-18.30 uur.
estraat 17 te Zandvoort, tel.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
Tel. 13043, Alarmnummer donderdag van de maand 20.00 - 21.00
uur.
• wykfunctionaris Noord,
i Schagen, maandag en don.00-12.00 uur en 19.00-20.30
*ageehal, tel. 17113.
KERKDIENSTEN
lonaris Centrum, Peter Kunsdag 10.00-11.00 uur en HERVORMDE KERK, Kerkplein:
uur in het politiebureau Ho- Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst en crèche
onaris Zuid, Co Koper,
11.00-12.00 uur en 19.00-20.30 GEREFORMEERDE KERK,
3bureau Hogeweg.
Zondag 10.00 uur: Ds. H. Favier, £apelle a.d. IJssel
SER: tel. 12000.
Kindernevendienst en crèche
E POST AMBULANCEVER- NEDERLANDSE PROTESTANTENA) KENNEMERLAND: On- BOND
1. 023-319191.
Zondag: dhr. H. de Jong, Zandvoort
12600.
ROOIHSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
JCENTRUM: Koninginne- samenzang
Ivoort. Spreekuur op maan- Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
ierdag van 1.30 tot 3.00 uur Caeciliakoor, Cel. J. v.d. Meer
;r Frits van Veen of na telespraak. Tel: 02507-19393
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
Haarlem
oor bewoners van 55 jaar en zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
t ingang van 5 oktober weer by'belgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Overduin
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Overduin
Woensdag 20.00 uur: Celgroepen/pybeloverdenking/bidstond
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i Postadres: postbus 26,2040
t
hoek. Redactiechef Dick Piet
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\pn: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 •
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De vereniging Vrouwen Van Nu
brengt volgende week donderdag, 22
oktober, een bezoekje aan het Rijksmuseum in Amsterdam, waar de bijzondere tentoonstelling 'Landschappen uit de Gouden Eeuw' wordt gehouden. Hiervoor om 10.30 uur verzamelen by de rechteringang van het museum. De kosten bedragen ƒ4,- per
persoon, exclusief de entreeprijs.

lijk ook vaak gebruikt voor bruiloften
en partyen, maar er waren ook - min of
meer - 'vaste klanten', zoals de mensen
van het circuit of de kinderen van de
vakantiekolonie. Ook had de motorclub hier een vaste stek tijdens de
nachtritten.
Paap heeft het werk altyd met plezier gedaan, al was zy'n oorspronkehjke vak totaal iets anders. "Myn beroep
was eigeniyk huis-, letter- en kunstschilder". Tydens de oorlog was er op
zyn vakgebied nauwelyks iets te doen,
met als gevolg dat hij vijf jaar lang met
Ploor Molenaar de zee op trok om te
vissen.
Het afscheid valt Henk toch wel wat
zwaar, al dacht hy vorige week woensdag al dat het laatste uur van de Vijverhut was geslagen. Er was brand uitgebroken, maar de brandweer was er tydig by om de schade beperkt te houden. Zo kregen vader en zoon toch nog
de gelegenheid om de dierbaarste spulletjes uit het pand te halen, tenminste,
voor zover souvenirjagers dat nog niet
gedaan hadden. Alleen betreurt Henk
het wel, dat hij geen gelegenheid heeft
gehad voor een laatste receptie in het
pand, om afscheid te nemen van alle
vrienden en oud-klanten.

Eén van de meest waardevolle aandenkens is een klein bordje 'De vy verhut', dat Henk eens van Freddy Heineken had gekregen. Heineken logeerde
er regelmatig en gaf op deze wyze uiting aan zyn waardering. Het bordje
sierde de caravan achter het hoofdgebouw.
Nu echter heeft Paap in de achtertuin van zyn woning een nieuwe 'Vyverhut' gecreëerd, een klein optrekje
waaraan ook dit bordje prykt, compleet met een kleine vy ver. De eenden
en talrijke andere vogels ontbreken
hier echter. Paap zal ze missen, maar
hy vreest nog meer dat de dieren hem
zullen missen, omdat hy hen elke dag
eten gaf. Een ware 'liefhebberij' waar
nog veel geld in ging zitten. Hy vraagt
zich af, hoe het nu met de dieren zal
vergaan, want hy kan het vanuit zyn
huidige woning niet opbrengen, dit
werk voort te zetten. Een kleine zorg,
ndweer was er vorige week woensdag snel bij, toen er alarm werd die nog even bly ft bestaan in zyn leven,
bij de Vijverhut.
Foto: Beriott dat er nu heel anders uit gaat zien.

'EKENDDIENSTEN

Vrouwen Van Nu

BRIEVENBUS

'Moeilijke groep'
'Nu we al weer een tyd draaien, kunnen we gelukkig constateren dat in de
school een rustiger en ordelyker sfeer
heerst dan 't afgelopen cursusjaar. Laten we er geen doekjes omheen winden. De achtste groep die afgelopen
cursusjaar van school ging, was een
moeilyke groep die z'n stempel duideiyk op de school drukte. Vervelend om
te zeggen, maar 't is waar. In ieder
geval ervaren zowel leerkrachten als
kinderen de huidige werksfeer als een
verademing.'
Dit stukje in het informatieblad van
de Van Heuven Goedhartschool
dwingt my als ouder van een leerling
uit die 'moeilyke groep' te reageren.
Is het niet de taak van de leerkrachten om rust en orde te garanderen?
Kan een groep zo 'moeilyk' zyn, dat
een hele school ontregeld wordt? Waar
is het gezag van de schoolleiding dan?
Waren er dan geen oplossingen te vinden?
Ik hoop alleen dat het team nu genoeg geleerd heeft om herhaling te
voorkomen! Want onrust komt ook
niet ten goede aan die ^moeilyke' kinderen.
Jeannette van Westerloo

Volkstuinders
vieren jubileum
ZANDVOORT - Volks Tuin-r
ders Vereniging Zandvoort bestaat vijftien jaar, een jubileum
dat zaterdag uitbundig werd
gevierd. Het feest werd het bewijs dat de vereniging nog zeer
bloeiend is.

Zandvoortse
Bridgeclub

Vorige week woensdag werd de vierde wedstryd van de eerste competitie
gespeeld. Het echtpaar Heidoorn lijkt
niet meer te stoppen en scoorde met
66,67% alweer erg goed in de A-lyn. Zy
werden dan ook eerste, op ruime afstand gevolgd door mevrouw Paap en
de heer Vergeest, met 58,93%, die hiermee een plaatsje stegen in het totaalDe dag daarop, vrijdag 23 oktober, klassement. Het echtpaar Heidoorn
wordt in hotel Triton een reunie ge- staat nu riant aan kop en hebben stuihouden van de groep reizigers, die naar vertje gewisseld met mevrouw De
Bretagne is geweest. Aan de hand van Leeuw en de heer Braun, die nu tweede
de te vertonen dia's kan men alles nog staan.
eens opnieuw beleven. Uiteraard zyn
In de B-lijn ging het er allemaal wat
ook degenen die niet aan deze najaarsreis hebben deelgenomen, van harte rustiger aan toe. De beste score hier,
55,95%, was van het echtpaar Paardewelkom.
bek, terwyl de heren Bakker en Groen
met 55,36% tweede werden. Het koppel
Stocker/Vulsma blyft aan kop in deze
lyn, gevolgd door Slegers/Zeepvat. Het
laatste koppel is de koplopers echter
reeds tot op een half procent genaderd.

Autosportvereniging
Sandevoerde

De dames Hagen en Lemmens hadden de week ervoor een slechte avond,
maar maakten het deze keer weer
ruimschoots goed. Zy behaalden
57,14%, waarmee zy in de C-lyn de
tweede plaats in de competitie hebben
veroverd. Het koppel Kiveron/Stomps
werd woensdag tweede, met 55,36%. De
dames Van Os en Saueressig blyven
Vanaf 19.30 uur kan men a ƒ12,-- per aan kop in deze lijn.
equipe (Leden ƒ10,-) inschrijven bij
In de D-lyn zijn de dames Van de
Restaurant Delicia, Kerkstraat 16, Meer
en Veldhuizen niet meer te houwaar ook gestart wordt. De eerste deel- den. Ook
deze week werden zy eerste,
nemer vertrekt om 20.01 uur.
dit keer met 58,93%. Gelijk eindigden
koppels Ommering/Van Zoelen en
De rit telt mee voor het clubkampi- de
De Kruyff/Kleyn, die beide 56,25%
oenschap van de A.S.V. Sandevoerde scoorden
en daardoor de tweede plaats
en voor het Zone-kampioenschap van moesten delen.
dames Van de Meer
Noord-Holland. Nadere inlichtingen en Veldhuizen De
staan nu byna onver• Fred Paap kon nog net afscheid nemen van 'zijn' Vijverhut, voor het gebouw zyn te verkrijgen bij het secretariaat,
slaanbaar aan kop in de D-lyn, terwyl
geteisterd werd door brand.
Foto: Bram stijnen telefoon (02507) 16179.
het echtpaar Potharst de tweede plaats
heeft overgenomen.
Autosportvereniging Sandevoerde
houdt zaterdag 24 oktober haar twintigste Zandvoortrit. Gestreden wordt
wederom om de Rob Slotemakertrofee
en een aantal andere fraaie bekers. Het
traject is uitgezet door N. Paap en E.
Kleyn en heeft een lengte van ongeveer
40 kilometer.

Pianorecital vormt welkome bijdrage
aan het Zandvoortse culturele leven
ZANDVOORT - Het was een
goede gedachte van leden van
het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort om hun dirigent
Frans Bleekemolen voor een
pianorecital uit te nodigen, om
daarmee een begin te maken
met een reeks muziekmiddagen op de zondag. Het is immers wellicht ongeveer dertig
jaar geleden dat te Zandvoort
door de Stichting Culturele
Kring 't Helm pianorecitals
werden georganiseerd, waarbij
pianisten als George van Renesse, Willem Andriessen,
Hans Henkemans e.a. als: solist
optraden.
- ""

Inlichtingen over de Zandvoortse
Bridgeclub, die haar competitie op
woensdagavonden in het Gemeenschapshuis speelt, zyn te verkrygen by
de wedstrijdleider C. Braun, tel. 14060,
of by dé secretaris, mevrouw E. Visser,
tel. 18570.

JRoggeveld
Vervolg van pagina l
Of deze voor handen is, is echter nog
de vraag. Maar volgens Van Caspel wil
het college er zorg voor dragen, dat de
kampeerders zo goed mogelyk onderdak worden gebracht.
;

We hebben Frans Bleekemolen in de
afgelopen jaren als dirigent van de
T.O.Z.-concerten een enkele maal als ^^^^^•^«^«^«^^•^•••••^•^^•••^•^•^•^•••••^••^•^^l^M^^B
pianist kunnen beluisteren doch op Pianist Frans Bleekemolen werd na afloop beloond met een ovationeel apFoto:
zondagmiddag 11 oktober j.l. trad hy in plaus.
Beriott
een goed gevulde zaal van gebouw De
Krocht als solist op.
muziek na de pauze was geheel gewyd
aan werken van Mozart. Het Adagio in
Het programma bevatte werken van h, het Rondo in D en de Sonate in B
J. S. Bach, F. J. Haydn en W. A. Mozart. werden door Frans Bleekemolen op
De vleugel was in de zaal geplaatst
wyze - wars van elk effect ZANDVOORT - Stichting Akwaar de toehoorders in een halve kring boeiende
uitvoering gebracht. Na afloop gaf tiviteitencentrum Zandvoort
omheen zaten, hetgeen aan het concert tot
een zekere intimiteit gaf. Het program- het publiek een ovationeel applaus
start binnenkort cursussen tema werd geopend met Preludium en
kenen
en schilderen en 'Doe
De
volgende
muziekmiddag
vindt
Fuga in E van Bach dat op ingetogen plaats op zondag 13 decemebr a.s. wewyze werd gespeeld, gevolgd door de derom in gebouw De Krocht waar het zelf'. Inschrijving is vanaf
heden mogelijk.
opgewekte Gavotte en Eondeau in E
Bleekemolen werken van Movan dezelfde componist. De Französi- Frans
zart en Chopin zal spelen. Na het jazzDe cursussen worden gehouden in
sche Suite in G van Bach kreeg een geweld van de afgelopen zomermaanuitstekende vertolking waarby de den vormen deze muziekmiddagen een wykcentrum 't Stekkie by het winkel„courante" en „gigue" op sprankelen- welkome bydrage aan het culturele le- centrum in Zandvoort Nieuw-noord.
de en virtuose wyze werden verklankt. ven in Zandvoort en is een bezoek ze- De cursus tekenen en schilderen wordt
op woensdagavond van 20.00
aan te bevelen. De toegangsprys ad wekelyks
tot 22.00 uur gegeven en staat onder
Het programma voor de pauze werd ƒker
2,50
behoeft
geen
bezwaar
te
zijn.
leidingvan Hans van Plet. Zowel beginbesloten met de uitvoering van de Sonate in Es van F. J. Haydn. De pianoW. F. P. BERLOTT ners als gevorderden kunnen hier te-

Een wrang punt blijft echter, ook
voor de kampeerders, zo bleek tydens
de hoorzitting, dat de provincie zelf
wel de Bloemendaalse camping De Lakens op het Roggeveld wilde onderbrengen. Toen dat niet meer nodig
bleek, is de kampeerbestemming - kort
geleden nog - van het Streekplan geschrapt. Het argument van de provincie, woensdag, dat de natuurlyke waarde van het terrein in het gedrang
kwam, wekte by de verbitterde kampeerders dan ook danig op de 'lachspieren'.

't Stekkie start nieuwe cursussen
recht en ieder krygt zoveel mogelyk
individuele begeleiding. De kosten bedragen ƒ45,- per kwartaal.
Ook de PEN 'Doe het zelf' cursus op
dinsdagochtend van 09.00 tot 11.30 uur,
staat onder deskundige begeleiding.
Hier komen verschillende technische
aspecten aan de orde, zoals het aansnyden van snoeren, aanzetten van stekkers en het vervangen van schakelaars.
In totaal worden er vy'f lessen gegeven.
De kosten bedragen ƒ55,-.
Beide cursussen starten by voldoende deelname. Voor meer inlichtingen
kan men terecht by 't Stekkie

Gymnastiek Vereniging OSS

Het bestuur had een gezellig diner-dansant georganiseerd by Delicia, omdat dit jubileum wel op feestelyke wyze gevierd mocht worden. Temeer, omdat deze actieve vereniging zich nog
steeds 'in groei en bloei mag verheugen'. Het fraaie complex aan de Keesomstraat is in de loop der jaren uitgegroeid tot een ware, groene oase in het
omzomende duingebied, aldus de bestuursleden. Dit vooral door de aanplant van bomen, sparren en dennen.
De meer dan honderd leden tuinieren
hier naar hartelust en op menige tuin
is een broeikas verrezen, die vaak een
vroegtydige tomaten-, komkommer of
druivenoogst mogelyk maakt.

NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
Voorzitter Huberts sprak in zyn
ledere veertien dagen een samen- feestrede over het gelukkig reilen en
komst op maandag 15.00 uur, tel: 14878 zeilen van de vereniging en de spontane inzet van de leden voor het gezaJEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- menlyk beoefenen van deze vryetydswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smede- besteding. 'Juist door deze inzet is het
straat 37 te Haarlem.
mogelijk geworden, de teeltresultaten
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- op te voeren en het zelf kweken te betingen: R. van Rongen, Van Raephorst- vorderen', aldus Huberts. 'De goede
straat 36 te Haarlem, tel. 023-244553. geest in de vereniging is de waarborg
voor een succesvolle toekomst van de
V.T.V.Z.

BURGERLIJKE STAND

Onder leiding van ceremoniemeester Peter Verhoeven werd het feest vervolgens in gang gezet. De stemming
was uitstekend, niet op de laatste
plaats door de imitatie-acts van 'AnOndertrouwd:
Kras, Ralph Hendrik en Koopman, dree van Duin', waarby zelfs ook de
gasten aan tafel werden betrokken.
Maria Anna
Periode:
6 - 12 oktober 1987

Tussendoor werd de dansvloer de geGehuwd:
Hankel, Herbert Antonius en De Haan, hele avond veel bezocht, terwyl er voor
een gezellig muziekje werd gezocht.
Reinoutje Willemina
Overleden:
Verhoeven, Msrtinus Lambertus, oud
75 jaar
Van Engelen, Joseph Bernardus Ignatius Aloysius Maria, oud 84 Jaar

Met dit zeer geslaagde feest bewezen
de Zandvoortse volkstuinders maar
weer eens, dat zy niet alleen bloemen
kunnen kweken, maar ze ook nog eens
buiten kunnen zetten.

Deze foto. Ingezonden door Marljtje Van Roon-Bos, toont leden van Gymnastlek Vereniging OSS tijdens de viering van het veertig-jarlg bestaan. Dat
was op 5 maart 1950.

Op de foto staan: vooraan: Nel Sletsema, Martha Koper, Marljtje Bos en
Klazlen Paap. Achter, v.l.n.r.: Jan Smit, Oscar Brink, de dames Van Pagee,
Poelgeest, Bosman, Luyten en Loos, en de heren Jan Brink en Dreyer.
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Ik \ionti mt Ik zocht op üe Grote Krocht
WEEKENDAANBIEDING
vrijdag en zaterdag

Roodkokers

GIESER WILDEMAN STOOFPEREN
héél kilo
Vol sap en vitamine

PERSSINAASAPPELS
10 voor
hagelwitte

CHAMPIGNONS

per doosje

kant en klaar uit onze keuken

TUTTI FRUTTI

1,49
1,98
1r25
2,50

^tomerii

Bloemen en plant

Deze week

Aieé

WERELD VAN WIJN

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

te kust
en te keur

van ROBERT LEENAERS
36,50 NU VOOR

12,50

Verkrijgbaar bij

24 UUR SERVICE

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

groente en fruit

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

Grote Krocht 25

Tel. 023-283245

SONNEVELD SPORTING
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond
Dinsdagochtend
Donderdagochtend

op:

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

_
uur
uur
uur
uur

9.30-11.30 uur
9.30-11.30 uur

45 min. grondgymnastiek.
Daarna kunt u gebruik
maken van het Turks
stoombad, de Whirlpool en
het zwembad.
idem

ZEESTRAAT 36
Probeert u pok eens
onze spiezen!
o.a. Lamsspies
Stroganoffspies
Peperspies
v.a. 13.50

Phytomer
Voor uw algehele verzorging.
Beauty Instituut Joke Draijer

Fles heerlijke
Spaanse wijn
10,Tel. na 16.00 uur 12092
WOENSDAG GESLOTEN

Kosten ƒ 10,- per keer.

TEL.

Grote Krocht 24 -Zondvc

GROTE KROCHT 17, ZANDVOORT

PETIT RESTAURANT

conditietraining

„Erica"

DE KROCHT

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE

02507-14678 - PASSAGE 37

ZEEWATER BAD: OF ALGENPAKKING
ter kennismaking
voor de kleine prijs van
alleen vanwege onze vooropening.

NU ÓÓK IN HEEMSTEE
opening

SLAGERIJ VREEBURC
woensdag 14 oktober
met

Kosterstraat 11, 2042 J J Zandvoort
02507-14975

FEESTELIJKE AANBIEDING*
onze bekroonde produkt<
gekookte worst
250 g

achterham
1,50 g

leverworst
250 g

Rib/Haas karbonade
500 g

2,
2
2
6

U bent van harte welkom
Heemstede: Camplaan 16a tel.: 28116
Zandvoort: Haltestraat 54 tel.: 12451

Wees wijs
haal bij

Autorijschool v. Engefei
uw Rijbewijs
Eerste 10 lessen
Vervolglessen

ƒ37,50 p.i
ƒ 42,50 p.i

Nu ook Motorrijles met
portofoon-instruktie
privé theorieles is ook mogeli
Allure! Waar kom je dat nog tegen vandaag de betaalt En dat terwijl de Peugeot 309 standag, in een tijd waarin auto's steeds maar saaier daard al ongehoord compleet is uitgerust
en grijzer lijken te worden? Vandaar een feestelijk gebaar van 'n succesvol automerk.

Aantrekkelijke extra's.
Nu kunt u de Peugeot 309 tijdelijk in een
. zeer bijzondere uitvoering kopen: de Peugeot
309 Allure. Met voor meer dan f 1.000,- aan
'attractieve extra's, waarvoor u niets extra's

I HY11LI) \HL l IOO1 UST LIJM N LN
LOMI'Lnl RADIO INBOUW
\ OOK/H MSC (MLT AN1LNNEV

Standaard: de schone motor.
l*A. _*-XJA-*A-*J- V_M_ • V_MJV_- kJ ^-xJL JLV_^A JL^-'

De Peugeot 309 Allure heeft een
k motor, die zonder kostbare katalysat
toch schoon is. Dit vermindert niet alleen de i l j l ,
schadelijke uitlaatgassen, maar ook de Bijzon- (iigb^l^J
Om maar iets te noemen: • 5-versnel- dere Verbruiksbelasting. Vandaar dan ook zijn bijzonder
lingsbak • de geavanceerde, krachtige 1.3 liter aan
~~-ttrekkelijke prijs (f21.595,-).
motor, die in combinatie met de ongeëvenaarde voorwielaandrijving van Peugeot voor
een uitzonderlijke wegligging en soepel rijgedrag zorgt • het lage brandstofverbruik: 1:20 bij 90 km/u* en
U zult gemerkt hebben dat deze Peugeot 309 een
slechts iedere 20.000 km een auto met allure is. Alleen verkrijgbaar in de speciale kleugrote onderhoudsbeurt • plus ren rood, wit en blauw, waarbij de kleur van de extra's telstandaard een gelaagde voorruit kens precies is afgestemd op de kleur van de carrosserie.
• van binnenuit te openen tankDat alles maakt de Peugeot 309 Allure tot een
dop • 11 controlelampjes • luxe exclusieve gezinsauto, die in geen enkel hokje is in te
stoffen bekleding • moquette delen. Alle reden dus om vandaag nog even bij ons langs
vloerbedekking • halogeeri kop- te komen voor een eerste kennismaking met de attraclampen • achteruitrijlampen,
tieve Peugeot 309 Allure.
mistachterlicht en achterruitverwarming • neerklapbare achterbank en niet te vergeten het onnavolgbare Franse zit- en rijcomfort

Standaard:
de complete uitrusting.

De gezinsauto met allure die
niet in een vakje past.

tel. 02507-19453

BLOEMBOLLEN
• Winterheide
• Bloeiende violen •
Beplanting voor winterbakken •
Vaste planten • Bemesting •
Tuingereedschap • Kamerplanten

Ongehoord goed.

'I 141 HIJ l 31) KM U I S I I3IMJ1 SI \IKK1 \ORAU MCilBIIll) KW Al l UW 1'RIJ/IMM.I.Iirw LUL All LM UlMGSKOSll M f4bS,-. W1JZIGINCLN \OORI1HIOUDLN l'LUGl OT l r ASL l CASL IKLN tlN AANT1 RLkM-LIJkL I'HI|S VANATf S72,-l'Llt MAAND (l_\Cl_ HIV) Ol' BASIS \AN48 MAASDLN LN 20000 KM I'LR JAAR.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.

Kwekerij P. van Kleeft
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093
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ies nog zonder punten

Zandvoortmeeuwen
vertoont matig spel

C-Herenteam
it op karakter

'VOORT - Na vijf comedstrijden is het nog
wachten op de eerste
voor de Zandvoortse
dames. Tegen koploper
ve werd uitstekend parden en de 0-3 verliespareker geflatteerd te noee ZHC-heren waren geop de overwinning en
nare is dan ook niet aan
gekomen. De 2-0 overg van ZHC geeft maar
in verschil te zien, doch
de krachtsverhouding
veld waren grotere cijagelijk geweest.
ven aan de ranglijst staande
heeft het tegen het puntloze
moeilijk gehad. De Zandlames maakten een goede inkwamen regelmatig in scotie. De kracht ontbrak om
al goed af te ronden. Qui Vive
n de eerste helft dankbaar gen een dekkingsfout in de ZHC
n en scoorde 0-1.
weede helft een gelrjkopgaanDe ZHC knokte tevergeefs
gelijkmaker, v^aar het gezien
eeld best recht- op had. Daar

Üballers ZVM
'lloos ten onder
VOORT - Ook de afsluiting
Irste helft van de veldhandbalIie is voor ZVM niet bijster
11 verlopen. De dames verloren
J met 8-15 van ADO'20 2 en de
• aren niet opgewassen tegen
8-20.
et invalsters spelend ZVM dan kon tot vijf minuten in de
elft ADO'20 goed partij geven.
st met 2-5 te hebben afgeslon ZVM terug tot 4-6 doch toen
jgenstand en kon ADO'20 zich
tleven. Via 4-10 liep ADO'20
lijk over ZVM heen en'bepaalidstand op 8-15.
.nten ZVM: Erna van Rhee 4,
Sterrenburg 2, Astrid Mole'endy van Straaten 1.
4de tegen Schagen een on:e wedstrijd. In totaal werden
'worpen gemist en zesmaal
:n inzet op het houtwerk. In
helft was ZVM gelijkwaardig
;en en kon aardig in het spoor
•7. Direct na de pauze zette
voor een tegenoffensief waartot 6-8 terugkwam. Schagen
evaar en voerde het tempo op
stadig uit naar een 8-20 over/
inde zondag wordt de Pelliweer opgezocht en dan gaan
landbalteams voor de nodige
zorgen en hopelijk ook voor
n.

ZHC de mogelijkheden op de gelrjkmaker liet liggen kreeg Qui Vive steeds
meer greep op de strijd en stelde orde
op zaken door uit te lopen naar een 0-3
overwinning. Ook nu gingen daar enige
dekkingsfouten aan vooraf.

Heren
De heren van ZHC toonden zich in de
strijd tegen Fletiomare duidelijk de betere en vooral in de eerste helft werd
een gaaf partijtje hockey op het kunstgras gelegd. In die eerste helft hadden
de Zandvoorters een voorsprong moeten nemen maar met de vele scorings• kansen wisten zij geen raad. In de tweede helft zakte het spelpeil, maar toen
kon ZHC wel het doel vinden.

Zaalvoetbalteams nog ongeslagen

Unicum '73 blijft winnen

Lions-heren verliezen ongelukkig

jvige wind speelt
[egeraars parten
iet vereiste uurtje was ge-.
Iween men, de Fly Away-connet Jan van Honschoten en
'etterode eenzaam achterlar in de middag kwam er toch
rrassing, Jaap Hemelrijk uit
tn. Deze arriveerde om zijn
lerhalf uur vol te maken met
:htige, pasgebouwde vlieger,
ilige, zeer stormvaste, zogeolo-plane. Ook wel Galjoenlaamd.
laap en de harde zuid-oosten
:ond een zware strijd. Eigende Fly Away staf in dit titait niet helpen, maar de verleie groot. Uiteindelijk ging het
>n proefvlucht van een nieuJaap won de strijd en haalde
ur vermoeid maar voldaan
r naar beneden.
'Wereldvrede Vlucht', waar>vay voor het eerst deelnam,
igenlijk te veel wind. Dit had
dat vijf van de twaalf doorn vlieger uiteindelijk losgeiter de horizon zagen ver-

In de eerste helft was Bloemendaal
met de sterke wind mee het meest in de
aanval en dat leverde een aantal kansen op. Slechts eenmaal wist Bloemendaal te scoren en Zandvoortmeeuwen
had geluk met een inzet op het houtwerk. Aanvallend probeerde Zandvoortmeeuwen het wel en er waren een
aantal inzetten van Riek Keur en Fred
Ipenburg maar de Bloemendaaldoelman redde.
In de tweede helft sloeg Zandvoort-

Na tien minuten soleerde Willem Jubels zich door de Pletiomare verdedi- • Het ontbrak de dames aan voldoende kracht, om de aanval goed af te ronden.
ging en werd keihard neergelegd, hetgeen een strafbal betekende. Mare combinatie besloot met een strak en
Meijer zette de ZHC op een verdiende hard schot. „Er moest gewonnen wor1-0 voorsprong. Ondanks dat ZHC niet den," stelde coach Ron Roodhart na
meer tot groots hockey in staat bleek, afloop. „In de eerste helft speelden we
was de inzet yoldoende om Fletiomare perfect hockey maar de doelpunten
van zich af té houden. De gasten kón- bleven weg. Later ging het minder
ZANDVOORT - De Zand- heid meer gegeven om iets terug te opend. Door een vloeiende combinatie
den niet echt gevaarlijk worden. In de maar konden we wel scoren. De spelers voortse zaalvoetbalteams blij- doen. John Keur bepaalde uiteindelijk, tussen Marcel Schoorl en Frans Post
25e minuut gaf ZHC de overwinning zijn tot op het tandvlees gegaan en hebvia een strafschop, de eindstand op 6-0. werd Bert van Staveren vrrjgespeeld en
meer glans door 2-0 te scoren. Het was ben op karakter de wedstrijd gewon- ven goed presteren en zowel Coach Eli Paap: „Ik ben natuurlijk erg deze faalde niet, 1-0. In de 22e minuut
Wouter Kolk die een goede één-twee nen."
Keur Glas/ZVN als ZVM/Auto tevreden. De jongens vinden elkaar kreeg ZVN een hoekschop welke door
Versteege bleven ongeslagen blindelings en de overwinning is zeer Marcel Schoorl werd opgewipt, de def ensie van Out was hierdoor zo verrast,
en voeren daardoor de ranglijst terecht".
Keur Glas/ZVN miste in dat Rik Keur beheerst 2-0 kon scoren.
aan. Keur Glas/ZVN bedwong deKoploper
wedstrijd tegen Out de geblesseerde
Na de doelwisseling zakte het spelOut moeizaam met 2-1 en Jan Hein Carree, maar zag nieuwko- peil
verder weg en kon Out na een van
ZVM/Auto Versteege overklas- mer Frans Post zijn debuut maken. Na richting veranderd schot, in de 6e mide ruime overwinningen namen de nuut de achterstand verkleinen tot 2-1.
5 wedstrijden. Invalster Tanja Paap te De Gier met 6-0.
ZANDVOORT - De vier uit
Zandvoorters het wat te licht op en Keur Glas/ZVN voelde dat het niet lekwas erg goed op dreef en scoorde zojeugdteams van de Zandvoort- waar haar eerste wedstrrjdpunt voor Het was de vierde zege van een uit- konden daardoor moeilijk het ritme ker in de wedstrijd zat en nam geen
se Sportclub Unicum '73, die Unicum, Ewout en Marco bleven ieder stekend spelend ZVM. De Gier is vinden. De gehele eerste helft was ZVN risico's meer. Jack Goedegebuure en
betere ploeg, creëerde wat kleine Rik Keur schoten na knappe soloacties
zich inspannen in de tafelten- ongeslagen. Het vierde jeugdteam met meestal een moeilijk te bespelen tegen- de
Bakker, Geert Kuneman en stander maar had geen verweer tegen kansen maar het duurde tot de 18e nog op de paal maar in de stand kwam
nis-competitie noteren elke Anthony
Wijsman haalde een moei- het fijne Zandvoortse zaalvoetbal. On- minuut voordat de score werd ee- geen wijziging meer.
week prima successen. Koplo- Martijn
zaam gelijkspel tegen HTC 5 Hoofd- der aanvoering van uitblinker Rob van
per is ongetwijfeld het eerste dorp. Met drie wedstrijdpunten op hun der Berg zette ZVM De Gier onder
ADVERTENTIE
juniorenteam met talentvolle conto moeten zij toch duidelijk inleve- druk en deze speler zorgde met een
schitterende
lob
voor
1-0.
De
badgasten
spelers als Erik Stokman, Ro- ren tegen o.a. Rapidity en Heemskerk, voerden de stand op naar 2-0 door webert ter Heijden en Joost Wies- die de leiding in hun poule hebben. derom een treffer van Rob van der
man die ook afgelopen zater- Ten slotte het tweede jeugdteam, Co Berg. De Gier verweerde zich met hard
dag in een thuiswedstrijd Fu- de Graaf, Pieter Stroobach en Emiel spel en dat leverde nogal eens strafmiWaaning, dat deze keer door ziekte van nuten op. Nog voor de doelwisseling
sia l uit IJmuiden behoorlijk Emiel
niet op volle sterkte aantrad. stelde ZVM de overwinning reeds veiklop gaf. 8-2 werd de eindstand. Pieter Stroobach
nam weliswaar zeer lig. Steef Gerke knalde ZVM naar een
Ook het eerste herenteam met gedegen 3 punten voor zijn rekening 3-0 voorsprong en de strijd was gestreHoppe, ter Heijden en Steiner maar dat bleven helaas de enige. Inval- den.
Miriam Stokman deed haar best,
kon weer een overwinning no- ster
De tweede helft werd een rommelig
net als Co de Graaf, maar winst viel er
teren op SDO 2 uit Hillegom; helaas
geheel mede door het harde spel van de
niet meer te behalen.
Steiner bleef ongeslagen, Hoptegenpartij. De Gier probeerde iets van
p'e scoorde tweemaal, Ter Heij- Alle junioren gaan nu twee weken de achterstand af te krijgen maar doelde Herfstvakantie genieten, waar- man Michel de Winter liet zich niet
den mocht het winnende punt van
in geen competitie wordt gespeeld. De verrassen. De Zandvoorters bleven
scoren en met het dubbel ook trainingen en natuurlijk het vrijspelen koel de bal rond spelen en Rob van der
als winstpartij werd de eind- op de donderdagavonden blijft echter Berg zette het vierde doelpunt op het
gewoon doorgaan, waarbij het tafelten- scorebord. Invaller Victor Gerke liet
stand 7-3.
niskanon zeer goede diensten bewijst zeer aardige akties zien en stelde John
Het eerste herenteam heeft in de af- om de tafeltennisconditie op peil te Keur in staat 5-0 te scoren. In de verdegelopen vier wedstrijden tweemaal ver- houden. Inlichtingen over tafeltennis: diging was Rocco Termaat prima op
dreef en De Gier werd geen mogelijkloren en gewonnen zodat totaal vier tel. 16511.
ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS
wedstrijdpunten genoteerd staan. In
de kleine poule met vijf tegenstanders
betekent dat echter een goede kans, in
deze zware 3e klas NTTB te kunnen
blijven. Met een sneltreinvaart gaan
echter de jongens in het eerste juniorenteam. Zij halen overwinning na
overwinning schijnbaar moeiteloos
ZANDVOORT - Het heren
binnen. Vijf wedstrijden spelen leverde
basketbalteam van The Lions
hen 10 wedstrijdpunten op.

Het derde juniorenteam met Ewout
nten ZVM: Hans Moll 3, Joost van Duyn, Marco Molenaar en afwisse2, Ronald Vos l, Richard Vos lend invalsters zoals Miriam Stokman
en Tanja Paap volgt goed met 5 punten
erkhout 1.

IVOORT - Ondanks de
Iwind afgelopen zaterzelfs uitschieters tot
lopen, bleven de onverre vierdaagse-vliege-,
in vliegers oplaten, om
aantal vereiste uren te

ZANDVOORT - De inhaalwedstrijd van Zandvoortmeeuwen was een mooie gelegenheid geweest om de trouwe
aanhang te verblijden met een
overwinning. Ondanks het matige spel tegen Bloemendaal
heeft het er lang ingezeten
maar tien minuten voor het
einde scoorden de gasten de
verdiende gelijkmaker, 2-2.

komt in de eerste competitiewedstrijden van dit seizoen beter voor de dag dan in de afgelopen twee jaren. Onder leiding
van de nieuwe trainer/coach
Willem de Ruig worden de zaken energiek en fanatiek aangepakt en dat werpt nu reeds
zijn vruchten af. Tegen koploper DIOS werd zelfs een verlenging afgedwongen, waarin
de Zandvoorters jammer genoeg net aan en onverdiend ten
onder gingen, 72-73. De Lionsdames kwamen in de Pellikaanhal uit tegen Akrides 4 en
boekten een gemakkelijke
overwinning met 27-14.

Om half vier verscheen het Happy
Hoppers team van de Haarlemse
Luchtvaart Club voor een demonstratie met hun motorvliegtuigjes. Een
groot succes dit evenement, dat een
flink aantal toeschouwers trok. Voor
deze luchtvaartshow 'op zakformaat'
waren ook prijzen uitgeloofd. De
'Bronzen Boeckanier' ging naar Kasbasketball
per Brul, die met een motorvliegtuigje
een zweefvliegtuig lanceerde. De*Zilveren Fly Away medaille was voor Henk
Velthuizen met zijn F 15, terwijl Jan
De Lions-basketballers, die twee weJungen een derde prijs opstreek met ken geleden voor het eerst na anderzijn luchtwaardige 'taxi'.
half jaar weer eens het zoet der overwinningen proefden, bezorgden koploper DIOS een bijzonder lastige avond.
Behoudens de eerste vijf minuten was
Lions in het geheel niet minder dan
DIOS. In die eerste vijf minuten kwam
niet in het ritme en daardoor
ZANDVOORT - Na de mati- Lions
een 2-10 achterstand opgelopen.
ge resultaten van vorige week werd
Het herstel kwam echter snel en mede
herstelden de badminton- door enige fraaie driepunters van Rudy
teams van BC Lotus zich uit- Becic was de stand na tien minuten 2015 in het voordeel van Lions. Defensief
stekend en zorgden voor goede werd
DIOS beter bestreden en de geresultaten.
broeders Geurt Jan en Adrie Beekhuizen pakten de rebounds. De strijd
Alleen het tweede en het vijfde team kreeg daardoor een gehjkopgaand kaleden een nederlalag. Voor het overige rakter en werd bijzonder enerverend.
vielen er twee gelijke spelen en zes In de slotfase van de eerste helft veroverwinningen te noteren. De resuita- dween de precisie brj Lions en DIOS
ten waren als volgt: Lotus 1-Kennemer- kreeg zodoende de gelegenheid om te
land l 4-4; Lotus 2-Heerhugowaard 6 0- gaan rusten met een 30-35 voorsprong.
8; Lotus 3-Hilversum 6 4-4; Lotus 4Muiderberg l 5-3; Lotus 5-De Bun 5 0-8;
In de tweede helft bleef de wedstrijd
Lotus 6-HBC 4 5-3; Lotus 7-Badhoevedorp 4 7-1; Lotus Hl-Flying Typehead gelijk opgaan, ondanks het feit dat
Hl 5-3; Lotus H2-Amsterdam Hl 7-1; Rudy Becic inmiddels vier persoonlrjLotus Bl-IJmond B3 7-1.
ke fouten had opgelopen. DIOS kon

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

psreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

MILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

ZANDVOORT - De heren
van volleybalvereniging Sporting OSS behaalden de eerste
overwinning in dit seizoen.
Een gemotiveerd en goed werkend Sporting Oss heerste op
alle fronten, vooral aanvallend
waren de Zandvoorters niet te
stoppen. Allerlei combinaties
werden uitgeprobeerd. Opvallend was de fraaie serve van
Erik Schilpzand en een schitterende sprong set-up van Maurice van Megen. OVRA weerd in
drie sets geklopt, 3-0.
De heren 2 leden wederom een nederlaag. In een matige partij vollebal miste dit team het geloof in eigen kunnen
om een zwak die Raeckse te verslaan.'
Sporting OSS 3 was gelijkwaardig aan
hun tegenstander Allides, maar gaf pp"
het beslissende moment de wedstrijd
uit handen. Met een 15-13 winst in de
laatste set, pakte Allides ook de wedt
strijd met 3-1.
De damesteams waren succesvol.
Sporting 2 speelde tegen Die Raeckse
een aantrekkelijke wedstrijd met lange .
rally's. De 15-17 winst in de tweede sej,-;
brak de weerstand van de tegenpartij •
en bracht de wedstrijdpunten bij Spof','
ting OSS. Het goede spel van „young-I •
sters" Miralda Kok en Aranka Tan betekende een 1-3 winst op Allides. Vorig
jaar speelden deze speelsters nogbrj de
adspiranten, maar kunnen moeiteloos ,
mee in de tweede klasse. Opmerkelijk?
was een fantastische serve van Moni- i
que van der Valk.
De adspiranten meisjes overklasten
Triumph volledig, terwijl het gemengde team met 2-1 ten onder ging tegen
Die Raeckse.

TZB mist afmaker

Het begint eentonig te worden maar
ook in de strijd tegen BSM had TZB dé
beste kansen. De badgasten speelden
veel beter en waren ook vaak in het
deelgebied van BSM te vinden. Het
goede spel leverde enige fraaie mogelijkheden op maar met de afwerking
heeft TZB nogal wat moeite.

Badminton Lotus

WONING STOFFERING

Sporting OSS
pakt eerste zege

BENNEBROEK - Het wil met TZB
maar niet lukken. Ook in Bennebroek
tegen BSM hadden de Zandvoorters
het beste van het spel maar een afmaker wordt node gemist. BSM had het
vizier scherper staan en won uiteinde.lijk met 2-0.
";

*

SCHILDERWERK

meeuwen direct toe. Na vijf minuten
maakte een Bloemendaalspeler hands
en de toegekende strafschop werd door
Chris Jongbloed benut, 1-1. De Zand-,
voorters drongen sterk aan en Bloe-mendaal moest hard ingrijpen hetgeen"
Zandvoortmeeuwen net buiten het
strafschopgebied een vrije trap opleverde. Chris Jongbloed schoof de bal
voor de voeten van Ivar Steen die hard
en laag doel trof, 2-1.
De Meeuwen konden nadien het spel
niet naar zich toetrekken en gaven het
initiatief weg. De Zandvoortse achterhoede wankelde en kon lang overeind
blijven door het attente keepen van
Willem van der Kuijl. Tien minuten
voor het einde was ook hij echter kansloos toen een ogenschijnlijk ongevaarlijk Bloemendaal aanval niet afdoende
werd weggewerkt, 2-2. De Zandvoorters waren aangeslagen en konden aanvallend geen vuist meer maken en
mochten van geluk spreken dat ook
Bloemendaal te weinig in huis had om
er een aantrekkelijke partij van te maken. Het bleef dus 2-2.

Het dames-team van de Lions had weinig problemen met de tegenstander.

telkens een kleine voorsprong nemen,
maar Lions bezat de veerkracht om
ook steeds terug te komen en met nog
ruim een minuut te gaan werd zelfs
drie punten voorsprong genomen, 6360. Door een driepunter kwam DIOS
toch weer terug en in de slotseconden
hielden de ploegen met ieder één score
elkaar in evenwicht, 65-65.
De verlenging moest de beslissing
brengen en de spanning was om te snijden. Lions knokte voor wat het waard
was en had de overwinning kunnen
pakken. Balverlies werd de Zandvoorters noodlottig en DIOS profiteerde en
bepaalde de eindstand op 72-73. Ondanks dat vooraf rekening was gehouden met een nederlaag was de teleurstelling bij de Lions-spelers en -coach
erg groot.
Coach Willem de Ruig is echter nog
maar te kort met de ploeg bezig en ziet
best mogelijkheden. „Vlak voor de
competitie begon zijn we pas begonnen, dus de voorbereiding was niet
goed. De opdracht was om na anderhalf jaar weer eens een wedstrijd te
winnen en dat is al gelukt. Op een gegeven moment dacht ik dat we nu ook
hadden kunnen winnen, dat heeft er
best ingezeten. Jammer van de eerste
vijf minuten toen de opdrachten niet
goed werden uitgevoerd. Er komt echter steeds meer lijn in het spel, de inzet
en sfeer is goed, dus ondanks de nederlaag kan ik niet ontevreden zijn", aldus
de Lions-coach. „De jongens krijgen er
weer plezier in en werken hard op de

Foto 8ramSti|nen

In de tweede helft begon BSM met
een sterk offensief, doch TZB defensie
hield het hoofd koel en kwam naarmate de strijd vorderde onder de druk
vandaan en nam het initiatief over. Op
dat moment scoorde BSM de openingstreffer, en moest TZB alles op de
aanval gooien. Ook toen kregen de
Zandvoorters de nodige kansen en Jos
van Houten had de gelijkmaker op de
voeten maar vrij voor het BSM doel
werd alsnog gemist. In de laatste minuut van de strijd voerde BSM, uit een
counter de stand op naar 2-0. TZB trainer Thijs Bouma: „Het veldspel is best
wel goed en we creëren veel meer kansen dan de tegenstanders, maar we
hebben erg veel moeite met scoren. Dat
is erg jammer, en daardoor wordt het
moeilijk, maar ik blijf hopen".

SPORTAGENDA

training. Ik doe het met veel plezier en
tijdens de wedstrijd zie je dat het vooruit gaat. Vroeger hadden we vaak mindere periodes in een wedstrijd en tegen
VOETBAL
DIOS speelden we de hele wedstrijd
Zondag:
Zandvoortmeeuwen-De
een goede partij en hadden we meer Brug 14.30 uur terrein Vondellaan;
verdiend", meent De Ruig.
TZB-KIC 14.30 uur terrein Kennemerweg.
Zaterdag: Zandvoort '75-TOV 15.00
uur terrein binnencircuit; RipperdaDe Zandvoortse dames traden aan TZB zat. 14.30 uur te Haarlem.
tegen Akrides 4 en dat is geen grootse
ZAALHANDBAL
partij basketbal geworden. Lions begon goed en nam snel een 6-0 voorZondag: Begin van de zaalhandbalsprong. Daarna werden vele kansen ge- competitie in de Zandvoortse sporthal
mist op een groter verschil met het Pellikaan: 10.00 uur JA ZVM-De Blinzwakke vierde team van Akrides. De kert 2; 10.45 uur MA ZVM I-De Blinkert
score liep nu tergend langzaam op naar 1; 11.30 uur DS ZVM 2-BSM1; 12.35 uur
een 11-6 ruststand. De tweede helft liep DS ZVM 1-TYBB 1; 13.45 uur HS ZVM
aanvallend wat beter zonder dat er ge- I-Alkmaar 1; 15.00 uur HS ZVM 2-HVH
weldig basketbal te zien was. Lions kon 2; 16.05 uur DJ ZVM I-De Blinkert 2.
gemakkelijk de wedstrijd uitspelen
naar een 29-14 overwinning. Vooral
VOLLEYBAL
door de trefzekere Yolande Versteege
Zaterdag in de Pellikaanhal. Dames:
(zestien punten) kwam de overwin- 21.00 uur Sporting OSS 1-Brother Marning niet in gevaar.
tinus 3; 19.30 uur Sporting OSS 2-Alli-

Dames

des 7; 18.30 uur Sporting OSS 3-Heemstede 3; 20.30 uur Sporting OSS 4-Die
Raeckse 7. Heren: 18.30 uur Sporting
OSS 1-Spaarne '75 2; 19.30 uur Sporting
OSS 2-Heemstede 3; 20.30 uur Sporting
OSS 3-Van Nispen 3. Adspiranten:
18.30 uur Sporting OSS K-Sporting
OSS M.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen C Jun.DIO; 18.30 uur Zandvoort '75-Schoten
D Jun.; 19.00 uur Zandvoort NoordKalmthout 2 A Jun.; 19.45 uur Cecils 2DIO 2; 20.30 uur Zandvoort Noord 7Out 2; 21.15 uur TZB 4-Koppers OG 2;
22.00 uur Zandvoort Noord 5-Concordia 4.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Cecils-Maramag A; 21.40 uur
TZB-Tweede Jeugd 2; 22.20 uur Zandvoort Noord 2-Zandvoortmeeuwen 3.

Standen voetbalclubsVierde klasse KNVB

DIO
Hillegom
VSV
Ripperda
Renova
Geel Wit

5-8
5-7
5-7
5-6
5-5
5-5

Zandvoortm.
Bloemendaal
TYBB
De Brug
DSOV
DSS

5-5
5-5
5-4
5-3
5-3
5-2

Tweede klasse HVB

SVIJ
KIC
Vogelenzang
DSK
Schalkwijk
BSM

5-8
6-8
6-8
6-7
6-7
5-6

DSC '74
5-5
WH
5-5
Spaarnevogels 5-4
TZB
4-0
EHS
5-0

Eerste klasse HVB zaterdag

6-12
6- 8
DCO
6- 7
Kennemers 6- 7
Zandvoortm. 6- 7
6- 6
KIC
EHS

SCW

Velsen
Energie
J. Hercules
Stormvogels
SVY
Van Nispen

6-5
6-5
6-4
6-4
6-4
6-3
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WEEKMEDIA30

OOK IN UW ZWEMBAD
YOGA ƒ 4,- p. keer
Donderdags van 09.00-10.00 uur
EN DE LAATSTE 10 MINUTEN
NOG EVEN ZWEMMEN

Bestemmingsplannen
De burgemeester van Zandvoort maakt, ter voldoening aan artikel 26 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het door de gemeenteraad in zijn
vergadering van 29 september 1987 vastgestelde bestemmingsplan 'Recreatieproject Van Lennepweg-Vondellaan' vanaf 19 oktober 1987 gedurende een
maand ter gemeente-secretarie (afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
geopend op werkdagen van 8.30-13.20 uur voor een ieder ter inzage ligt
Zi|, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijk
bezwaren tegen de vaststelling van dit plan indienen
168B87
169B87
171 B87
172B87
173B87

Lust u ze gerookt, gekookt
li/Miav vain
Af7
liever
rauw:
Rauwe ham, licht gezouten.
Gekookte schouderham. 150 gram
100 gram 2.40 -.-«, 2.00

Kempische ham.
Bijzonder gekruid
en gerookt.
100 gram 2.30

Aangevraagde bouwvergunningen
Grote Krocht 22a
uitbreiding balkon
Boulevard Paulus Loot 69 zwembad
Schelpenplein 20
gevel, pui en wasruimte
Lorentzstraat 31
stallmg/oplaadruimte
Potgieterstraat 50
vergroten dakkapel

Filet Fumé,

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van

REAKTIVEREND ZWEMMEN
te uur Gym op het droge
te uur Gym in het water
ma. 09.00-10.00 uur (extra warm water)
di.
20.00-21.00 uur
do. 10.00-11.00 uur

830 tot 1230 uur.

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Voorgenomen bouwvergunning

KOM EENS KIJKEN DOE EENS MEE

ONBEPERKT TENNISSEN
voor ƒ 17,(afhang systeem)

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet
een bouwvergunning te verlenen voor.
de uitbreiding van de woning op het perceel De. Sav Lohmanstraat 4.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 19 oktober 1987 gedurende 14 dagen
ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, vooreen
ieder ter inzage (geopend maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30 uur)
Gedurende de termijn van de ter mzageleggmg, kan een ieder bij Burgemeester en
Wethouders schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen
Zandvoort, 15 oktober 1987

Gelderse Achterham,
ambachtelijk

I

Donderdag 15 oktober om 15.00 uur
//
ff.'-'

opent

zijn deuren

Schoonheidssalon voor dames en heren.
Manicure - pedicure - reflexzonemassage
- elektr. ontharen,

Medaillon Bordeaux
Supérieur A.C.'86.
Rode of witte wijn. 6.50

NU 2VOOR

Roomboter
speculaasbrokken.
Pak a 6 stuks 2-

Te Huur
voor permanent
v.a. 1-11-'87

Nul?5

zolderverdieping
750.- all in

Westfaalse metworst
Per stuk a 450 gram

Ministroopwafels.
250 gram 2.35

Tel. 12013
Na 19.00 uur

495

NU 420

Waldorfsalade,
o.a. met appel,
mandarijn, ananas
en kip. Bakje a
300 grarr

3.95

•MBMM^^^^^^^HIM^BMi^HMi^^^^H

Depositaire van Shiseido en Guerlain.
Behandeling volgens afspraak.

ZWEMMEN VOOR

1.70

Bij uw eerste afspraak of aankoop
ontvangt u een leuke attentie.
ate

IN DE
HERFSTVAKANTIE
ma
di

..^/V.W/'V- / '/? 3f

Jonge
Goudse ka;
IkfrlO- j

•MBMMBM^MMNMMMH^^^^^^B^^H

Dame 50+
zoekt woonruimte

in ruil
voor hulp

Advokaatbonbons.
Zakje a 200
gram 3.95

Ham-, pizza-, kaas- of sesamcrackers.
Pakje a 75 gram. 1.25

Kersen-slagroomvlaai.

028 cm. 12.75

4/\cn

NU 2VOOR

NU 10?°

(is vakbekwaam in verpleging, restaurant, tptale
huish. werkz.h. enz., i.b.v.
rijbewijs)
Br. o. nr. 912776 WM.

Aanbiedingen geldig t/m 17 oktober '87

HE
Echt Waar Voo

19 okt. 12.00-13.30
20 okt. 9.00-12.00
13.00-15.15

wo

21 okt. 9.00-12.00
13.00-15.15

do
vr

22 okt. 12.00-14.30

l

SPAARWEEK 19 t/m 23 OKTOBER

Zaterdag 17 oktobc

23 okt. 9.00-14.00

Zwembad „De Duinpan"
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort.

Surfers houden
ook van bloemen
dus snel naar

u

v.a. 20.00 uur
i.s.m. Chin-Chin en Albat

Reken maar

WALKMAN
Zondag 25 oktober

v.a. 16.00 uur

BLUES BIANCO
Zondag 1 november

v.a. 16.00 uur

NO HOLDING BACI
Zondag 8 november

v.a. 16.00 uur

BLOEMENHUIS

THE KOFFERS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

HALTESTRAAT 25
Zandvoort tel. 1372!

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

SP»
De winter breekt weer aan,
dus schaatsen uit het vet en
laten slijpen bij

open-

J. VAN CAMPEN & ZN.
op zijn nieuwste slijpapparaat.

Noren van ƒ 11,- voor
Kunst van ƒ 12,50 voor l
Hockey van ƒ 14,50 voor l

CORN. SLEGERSSTR;
e

,tert»
Zij stapten over op
contactlenzen en hebben daar
nog steeds geen spijt van.

TEL. 15449.

i-*

Kom daarom naar York-optiek,
voor de meest veilige en
comfortabelste contactlens.

ssgs?
W*11 '5*. Vool d e „

Tot ziens bij

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van
Contactlens Specialisten
Leidsestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel. 020-233295
Tel. 02507-12174

Rabobank S
geld en goede raad

POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN -.TELEFj

- DIA 30
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WK-brandingsurfen weer groot
spektakel voor honderdduizenden
ONGEVEER VIERENTWINTIG UUR EN DAN GAAT
N OG
de Pall Mail Export Pro World Cup van start. De Zandvoor-

ters Paul Zonneveld, Hein Rietberg en Jan Schuurman zij al
maanden geleden begonnen met de organisatie van dit groots
opgezette evenement. Het resultaat mag er zijn, zo lijkt het.
Morgenmiddag om 16.00 uur zal op het Raadhuis - waarschijnlijk door wethouder en loco-burgemeester Aukema - het startsein worden gegeven. Zaterdag gaat het meer dan een week
durende spectakel dan echt beginnen. Naar verwachting zullen
komende dagen méér dan driehonderdduizend mensen naar de
wereldkampioenschappen komen kijken.
'Aan de kust krachtige wind', vermeldde,het weerbericht deze week als
vooruitzicht voor de komende dagen.
De organisatoren van de Pall Mail Export Pro World Cup kunnen zich bijna
niet beter wensen. En de enkele bui die
nog kan vallen, zal weinig mensen deren. Harde wind, hoe harder hoe beter,
kun je degenen die betrokken zijn bij
het spectakel, bijna horen denken.
Enthousiast werd er gebouwd afgelopen dagen aan de nodige accommodatie op het strand en op de boulevard.
Op het strand is een onderkomen gebouwd voor de wedstrijdleiding, terwijl daarnaast een jurytoren en een
promotoren verrijzen, evenals een grote feesttent, waarin elke dag wel wat te
doen is. Ter hoogte van het Van Fenemaplein wordt op een speciaal daarvoor ingerichte heli-haven een helicopter gestationeerd, waarmee men rondvluchten kan maken.

Door:
Joan Kurpershoek
Mieke Reinbergen

op een goede eindklassificatie bij het
wereldkampioenschap, waarvan de
laatste wedstrijd waarschijnlijk in december in Gouadeloupe wordt gestreden. Bij de heren gaat Robby Naish
comfortabel aan de leiding, met 4.4
punten, op geruime afstand gevolgd
door Björn Dunkerbeck met 10.0 punten. Stephan van de Berg staat zevende
in deze 'competitie' met 26.0 punten.
De eerstvolgende Nederlander is dan
Onno Tellier met 38.0 op een negende
plaats.
Bij de dames wordt de eerste plaats
ingenomen door Anick Graveline met
6.7 punten, de tweede door Nathalie Le
Lièvre met 12.0. Martine van Soolingen
heeft zich nog niet bij de eerste vijf
kunnen scharen. Wellicht dat daar op
'eigen terrein' verbetering in komt.
Haar derde plaats, kort geleden behaald in het Duitse Sylt lijkt een goed
voorteken.

maha motorbike's over een speciaal op
het strand aan te leggen parcours over
tweehonderd meter, vol kuilen en bulten; parasail-demonstraties; een optreden van het 7UP-Pentax stuntvliegtuig;
parachutespringen
(precisielandingen); waterski-demonstraties; demonstraties door een trampoline-springteam.
Daarnaast is er in de grote tent op het
strand elke dag wel wat te beleven,
overdag, maar ook eind van de middag
en 's avonds, zoals zaterdag 17 oktober
vanaf 16.00 uur het Henk Zomer Kwintet; 18/10 Funky Stuff onder leiding
van Candy Dulfer, aanvang 16.00 uur;
19/10 filmvoorstelling Hawaï '87, aanvang 19.30 uur; 20, 21 en 22 oktober
disco; 23/10 Hawaï '87, aanvang 19.30
uur; zaterdag 24/10 Hans Dulfer met
Reflud, aanvang 16.00 uur en ook 25/10
een live optreden.

Radio en TV zullen veel aandacht
De wereldkampioenschappen wor-aan het evenement besteden. Zo wordt
den gevaren in drie disciplines, course- er bijvoorbeeld maandag 19 oktober de
-racing, over grotere afstanden wat ver- AVRO op 3 rechtstreeks vanaf het terder van de kust, slalom, in en vlak ras van Club Maritime uitgezonden.
achter de branding, en wave-perfor- Vanuit de feesttent onder andere Holmance, waarbij vaak fantasievolle lands Glorie, van 12,00 tot 14.00 uur,
sprongen 'met allerlei kunst en vlieg- met tal van nationaal bekende artieswerk' te zien zijn. Het totale prijzen- ten, zoals Patricia Paay, Hans de Booy,
geld voor dit jaar bedraagt ƒ100.000,-. Danny de Munck, Splitsing en Willem
Duyn. Maar ook de rest van deze dag
zullen er regelmatig interviews rechtOok de Nederlanders zijn goed vertestreeks over de radio te horen zijn en
genwoordigd, onder andere door StepSpanning volop dus. Maar ook als de ook tussen 14.00 en 18.00 uur zullen
han van de Berg, die in 1984 Olympisch
goud won, en Björn Dunkerbeck, hoe- wind het laat afweten, kan een bezoek bekende popartiesten optreden. Daarwel deze voor Spanje uitkomt. En niet aan het strand toch de moeite waard naast zullen reportages van het wereldte vergeten natuurlijk de Zandvoorters zijn. Daar heeft het Pall Mail Export kampioenschap te horen zijn in diverTim Klijn, in een persbericht van Pall Service to Sailingteam wel voor ge- se radio-sportprogramma's van NCRV
Mail Export 'de eigenlijke grondlegger zorgd. Op het programma staan de vol- en NOS, onder andere op 17 en 24 oktovan het brandingsurfen', Johan Drie- gende onderdelen: Catamaran-wed- ber. Op de televisie zijn beelden te verhuizen en Martine van Soolingen, die strijden en demonstraties met Hobie- wachten tijdens sportprogramma's
een thuiswedstrijd varen. Voor hen is -cat en Prindle cats; behendigheids- van NCRV, AVRO en NOS, op 19, 24,25
het te hopen dat het hard v/aait, want wedstrijden met Subaru 4 WD's en Ya- en 31 oktober.
dan zijn zij het best in hun element.

Maar liefst achtenzestig nemen er
deel aan het evenement, achtenveertig
mannen en zestien vrouwen. Allen surfers van wereldklasse, zoals veelvuldig
wereldkampioen Robby Naish uit Hawaï, Nevin Sayre uit de Verenigde Staten en bij de dames Anick Grayeline uit
Canada, de Francaise Nathalie Le Lievre en Dana Dawes uit de Verenigde
Staten.

Op de Rotonde verschijnt evenals vorig jaar, een twee verdiepingen hoog
perscentrum, op de Boulevard de Favauge een echte pits en tal van containers, waar de diverse planken- en zeilenfabrikanten hun spullen kunnen
opslaan, en waar de zeilers tussen de
wedstrijden dóór kunnen verpozen.
Vorig jaar trok deze rij 'stands' duizenEen bijzonder sterk veld komt er dus
den kijkers, waaronder velen op jacht
naar handtekeningen van de surf- aan de start, wat veel spectakel belooft.
Vooral omdat dit de voorlaatste kans is
cracks.

Surf-evenement vergt een
langdurige voorbereiding

Martine mag het flink waaien
ORT - Als het aan
an Soolingen ligt,
•n 16 tot 25 oktober
•aaien „het liefst uit
dwestelijke richting,
dieft niet noord", al-.
iympathieke Zand•fster. Voor Martine
Zandvoortse surfde belangrijkste gean het jaar. Het feit
ee, en zeker het gehet kampioen.atsvindt, zo goed
een groot voordeel

re veel moet trainen. De beste training
is voor haar het surfen op zee. Ze doet
dit ook zoveel mogelijk en het hele jaar
door. Zandvoort is voor haar het meeste ideale surf-gebied, maar als het echt
te koud wordt, zoekt ze warmere streken op. Als de wind het helemaal af laat
weten, bestaat de training uit hardlopen en fietsen. Een trainer, zegt Martine, evenals een persoon die haar zaken
en belangen behartigt, niet nodig te
hebben, ze houdt dit liever in eigen
hand.
Op de vraag of Martine er een erg
strenge en gedisciplineerde levenswijze op na moet houden, antwoordt ze
dat dit erg meevalt. „Aan een dieet
houd ik me niet, als je de hele dag op
het water bent geweest, eet je vanzelf
gezondere dingen en ga je ook vroeg
naar bed."

ze zo'n tien jaar geleden
Ik had het een paar keer
:ht 'dat wil ik ook'. Van Sociale contacten hebben volgens
kreeg ik voor mijn eind- haar nauwelijks te leiden onder de
eerste plank, en dat heb- surfsport. Ze vindt dit een groot voprdeel, bij veel andere sporten is hier
geen sprake van en moet je je alles
rt stond toen nog in de ontzeggen.
en en dit is volgens MarEr wordt wel eens gedacht dat surfen
rardeel geweest. Al na een
!f ze naar haar zeggen nog een typische mannensport zou zijn,
Jt zo goed was, werd ze omdat er veel kracht aan te pas komt.
wr sponsor O'Neill. Deze Volgens Martine is het een voordeel als
ar samen met enkele an- je sterk bent, maar daarnaast zijn feelmogelrjk zich als Neder- ing, techniek en eigenschappen als
wouwelijke prof surf ster doorzettingsvermogen even belangden aan haar favoriete rijk. Ook komt er altijd een zekere geluksfactor om de hoek kijken.maar dat
maakt het volgens haar juist leuk.
leeft zich de laatste jaren „Hierdoor zie je ook elk jaar weer anl tempo ontwikkeld, de dere winnaars uit de bus komen."
wordt steeds groter en
n een sponsor gaat niet
kkelijk als vroeger, vanine zich gelukkig prijst
:o is „ingerold". „Je moet
De surfsport is volgens haar lang niet
goed blijven presteren",
, „als je aan het eind van meer zo'n mannenwereld als vroeger.
;oed eindigt, loop je het Toen werd er nog wel eens aan de capaciteiten van surfsters getwijfeld. In>or kwijt te raken."
middels hebben de vrouwen bewezen
dat Martine onder ande- hun mannetje te staan en heeft menig

Nakijken

vaart zijn
ste WK-wedstrijd
ORT-VandeZandInemers aan de Pall
: Pro World Cup zal
ijn aan de start veroor hem moet het
jzondere wedstrijd
idat hij hiermee afnt van de wereldihappen.
Kujn zal het goed doen,
' een goed resultaat be«n omdat hij vorig jaar
flens de slalom, op de
belandde, maar vooral
1
afscheidswedstrijd is.
!
' tenminste de wereldPpen betreft. "Het is een
eel circuit", aldus Tim,
fyoor niet professioneel
W'. Het is al enige jaren
°r hem, omdat hij zijn

Een grootse organisatie is
weer rond. Maar niet zonder de
nodige inspanning. Zo begonnen Paul Zonneveld, Hein Rietberg en Jan Schuurman, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de
Stichting Pro World Cup Zandvoort, maanden geleden al met
de voorbereidingen en de onderhandelingen met hoofdsponsor Pall Mail Export. De
heren toonden hiervoor veel
enthousiasme.

surfer het nakijken wanneer hij door
"Het is voor Zandvoort een enorm
een vrouw wordt ingehaald.
belangrijk evenement", legt Paul Zonuit. "Al zal misschien niet iederBehalve door keihard te trainen, be- neveld
dat direct in zijn portemonnee
reidt Martine zich ook geestelijk voor een
Maar op den duur heeft het
op het evenement in Zandvoort, omdat merken.
zijn uitwerking". Ook voor Paul
het varen voor „eigen publiek een veel toch
zelf lijkt het evenement nu niets op te
leveren, eerder nog veel te kosten, zoals veel tijd en energie. Zijn strandpaviljoen is ondertussen afgebroken, een
werk dat hij maar moest zien te combineren met de vele, laatste voorbereidingen voor het wereldkampioenschap. Meer klandizie houdt hij er dus
niet aan over.
"Dat klopt inderdaad wel, maar toch
geloof ik dat het in de toekomst terugkomt. Dat Zandvoort nog meer bekendheid krijgt als een gezellige badplaats en daardoor - ook buiten het
surfkampioenschap - meer publiek
trekt. Aan de andere kant vind ik het
werk ook wel leuk". Paul lijkt 'geknipt'
voor dit werk, vooral gezien zijn ervaring. In het verleden, toen nog fotograaf, organiseerde hij bijvoorbeeld op
diverse plaatsen ter wereld tentoonstellingen óver en in opdracht van de
Amerikaanse ruimtevaart.
grotere druk op je legt". Een element
dat sterk meespeelt bij Martine. Wel
heeft een thuiswedstrijd natuurlijk
weer het voordeel dat zij de zee ter
plekke goed kent.
Daarentegen is de concurrentie groter dan ooit. Naast een aantal buitenlandse surfsters vindt Martine geduchte tegenstanders in enkele Nederlands
meisjes, als Jplanda de Jong, Maaike
Kallenborn, Simone Vellekoop en Herma de Jong.
Hoe dan ook, Martine hoopt er het
beste van. Als alles meezit zou ze aan
het eind van het jaar in Guadeloupe
nog bij de eerste vier kunnen eindigen.
Voor de sportieve Zandvoortse hopen
we dat dit inderdaad het geval zal zijn.
MIEKE REINBERGEN

laatste weken om gezondheidsredenen
verstek laten gaan.

Financiën
De heren mogen tevreden zijn met
het resultaat, al heeft het nogal wat
moeite gekost om dit te bereiken. Liepen de Zandvoortse ondernemers vorig jaar nog snel warm voor het eyenement, waardoor zij spontaan een financiële bijdrage leverden, dit jaar ging het • Ook Johan Driehuizen vaart voor eigen publiek.
heel wat moeizamer. De inkomsten waren her en der beneden de verwachting
gebleven en aangezien men blijkbaar
toch direct resultaat wil zien, hield een
aantal van hen de portemonnee dit jaar
gesloten.

Johan Driehuizen heeft
z'n kracht nu hard nodig

Weken achtereen hebben de Zandvoortse organisatoren getracht het benodigde bedrag bijeen te krijgen, echZANDVOORT - Minimaal windkracht vijf of zes is voor de
ter tot op heden zonder het gewenste
resultaat. Het gevolg is dat men nu nog Zandvoortse deelnemer aan het surfkampioenschap Johan
met een tekort zit van ongeveer vijftig- Driehuizen ideaal. Hij zal deze omstandigheden waarschijnlijk
duizend gulden, waar dan de gemeen- ook wel nodig hebben, want Johan lijkt in feite met een achtertegarantie van zo'n veertig mille (onge- stand te moeten beginnen. Twee-en-een-halve week geleden nog
veer hetzelfde bedrag dat men betaalt raakte hij gewond bij een auto-ongeluk, waardoor hij voor bijna
voor de vergunningen) nog eens bovenop komt. "Voor dit jaar heeft dat geluk- een week in het ziekenhuis werd opgenomen.
kig geen consequenties, maar het bete"Gelukkig viel het achteraf nogal hebt. Ik heb gewoon een hoop wind
kent dat wij wel in de problemen kunnen komen bij de organisatie van het mee", aldus Johan, die twee gekneusde nodig". Bang voor een te zware, langevenement in 1988", aldus Paul Zonne- ribben en een ontwrichte schouder had durige belasting is hij niet en zelfs aan
opgelopen. "Eigenlijk moet ik ook nog het beweeglijke wave-riding wil hij
veld.
aan mijn neus en kaak geopereerd wor- deelnemen.
Evenals voor Tim Klijn is het voor
Op een vergadering voor de onderne- den, maar dat hebben we maar uitgeJohan de eerste wedstrijd voor het wemers, die een week geleden in Bouwes steld tot na de wedstrijden".
reldkampioenschap van dit jaar, waarPalace werd georganiseerd, en waarAl die tijd heeft Driehuizen dus niet aan hij dankzij zijn sponsor kan deeldoor men hoopte dat hier het laatste
kunnen
trainen,
en
ook
aan
de
conditie
nemen. Ook bij hem heeft het plezier
benodigde bedrag op tafel zou komen,
verschenen slechts elf man. Zelfs de kon niets gedaan worden. Maar ook al van het meevaren kennelijk een hoge
Ondernemers Vereniging Zandvoort voelde hij zich na de ziekenhuisopna- prioriteit, omdat hij zichzelf niet tot de
liet verstek gaan. Toch hoopt de Stich- me alsof hij 'drie marathons' had gelo- echte topsporters rekent. "Wil je tot de
ting Pro World Cup Zandvoort dat men pen, toch is hij vol goede moed wat eerste zes van de wereldtop behoren,
'alsnog overtuigd raakt van het belang betreft de surfwedstrijden. "Ik denk dan moet je full-time bezig zijn. Maar
van dit evenement voor de badplaats', niet dat ik echt een achterstand heb ik.heb een andere toekomst" aldus Jozodat het geld er alsnog komt. Zij het opgelopen. Het is meer een kracht- han Driehuizen, die in het dagelijks
Hein Rietberg is er min of meer 'in- achteraf. Want het evenement moet sport, terwijl een wedstrijd maximaal leven een strandpaviljoen runt. Maar
gerold'. Hij was eerder al secretaris bij blijven, daarvan zijn de Zandvoortse maar een half uur duurt. Het zijn dus als het flink waait, ziet hij zich zeker
meer krachtsexplosies die je nodig bij de eerste tien eindigen.
de evenementencommissie van het organisatoren overtuigd.
VW en bij het Samenwerkingsverband, en hield zich zo onder andere
bezig met de organisatie van diverse
festiviteiten in het dorp. Blijkbaar verGevraagd voor directe
vulde hij deze taak met zoveel vaardigindiensttreding
heid, dat men het bijna vanzelfsprekend achtte, dat hij ook secretaris van
de Stichting werd. "Dit werk is gewoon
SONNEVELD SPORTING
een dagtaak, dus met het overige ben ik
maar
gestopt", aldus Rietberg, die onNIEUW: YOGA
(3-4 jaars)
de:1 andere de zorg heeft voor de veriedere maandag- en
gunningen en het draaiboek. "De grootdonderdagmiddag van 13.30-15.30 uur.
ste zorg is, datje iets vergeet", geeft hij
toe. "Dat moetje dus zien te vermijden.
OPNIEUW: SKI-AEROBIC
Maar dat gold vooral de eerste keer
Kerkplein 8, Zandvoort
nog. Door de ervaring is het dit jaar een
vrijdag 19.00-21.00 uur
stuk makkelijker". Ook Jan SchuurTelefoon 13599
zondag 10.30-12.30 uur
man heeft enthousiast een actieve rol
10,- per keer incl. zwemmen
gespeeld, maar helaas moest hij de
Turks stoombad, whirlpool
Passage 37. Tel. 14678.

tijd moet verdelen tussen trainen, zijn
winkel en zijn surfschpol. Zo moet er
op alle vlakken teveel ingeleverd worden. "Daardoor heb ik er niet zo veel
plezier meer in", voegt hij eraan toe.
Daarbij komt, dat de professionals
ver in het voordeel zijn. In tegenstelling tot de surfers die naast deze sport
nog hun werk hebben, kunnen zij alle
tijd aan hun training besteden. Als je
het eenmaal hebt gemaakt, wordt je
steeds beter, bevestigt Tim.
Tim heeft de vorige voorronden van
het wereldkampioenschap niet mee
kunnen maken, maar heeft dankzij
zijn sponsor een plaats in het deelnemersveld kunnen bemachtigen. Hij wil
namelijk nog graag één keer meedoen,
vooral omdat het zo'n 'te gek' evenement is. Hij geeft de voorkeur aan veel
wind. Hopelijk komt die er ook, zodat
hij met voldoening op zijn afscheidswedstrijd kan terugzien.
• Ook de wave-performance is Tim Klijn bepaald niet onbekend.

LeeMing-kok

Restaurant „Queenie"

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

ELEKTRO-INSTALLATEUR

BEL:

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)

020-562.2762

02507-18225
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WEEKMEDIA3Ö

maten 40-46

DE HARTENJAGEI
EZEWEEK
Oversized sporthemd van katoen of
pol./katoen. Uni, streep of ruit Div.
kleuren 29.75 nu 24.75

SCHOENHANDEL BOL. Haltestraat 11, Zandvoort

DROGISTERIJ

Wij zijn weer terug van vakantie.
Daarom hebben wij de week van
het brood gemist.
Vandaar volgende week iedere
dag een aanbieding

BOUWMAN
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Bij uw warme bakker

Bakkerij E. Paap

Heren

Potgieterstraat 24.
Tel. 12865

en

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

biedt u de unieke kombinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging

complete
schoonheid*behandeling

knippen, wassen
föhnen Incl.
verst, en lak

40.-

45.-

Maandagochtend en
dinsdag de gehele dag gesloten.
Vloeibare oagcreme voor de droge-/
gevoelige- of de gecombineerde-/
vette huid. Inh. 150 ml. 6.75 nu 5.75

PASSAGE 20. TEL 16309

ook voor u staan we
klaar

J. M. Coiffeurs
ZEESTRAAT
Woonhuis v.v. c.v. gas in centrum dorp
nabij station en op loopafstand van het
strand.
Indeling: Entree/gang, grote woonkamer
(ca. 11x4m) met openslaande deuren naar
plaats en gegranolde wanden, moderne
keuken, douche/toilet (modern sanitair),
slaapkamer.
Bovenwoning is verhuurd en komt niet vrij.
Vraagprijs ƒ 135.000,- k.k.

Makelaar o.g. H. W. COSTER b.v.
tel: 02507-15531.

Galerij Kerkstraat 22,
tel. 14040

Volkskrant Trouw AD

vrijdag koopavond

vraagt een

Autoverzekering
te duur?
w.a.-premie v.a. 29,per kwartaal.
Ook voordelige
maandpremie mogelijk.
Voor informatie:

OLOF GÖRANSSON

bezorger

Draagbare stereo-radio met dubbele
cassette. LG/MG/FM. Speelt op batterijen of lichtnet Ingebouwde microfoon en bandteller. 167.50 nu 150.-

voor ochtendblad
te beginnen op 26 oktober
Aanmelden E. Steen.

. 18531

tel. 02507-18505

Diverse gebreide dameshandschoenen. Uni of meerkleurig. Mt S t/m L
4.75 nu 4.-

Ook voor uw autofinanciering

Gloeilampen in mat, met grote fitting. 15 t/m 60 W 3 voor 2.30
75 en 100 W 3 voor 2.50 nu 6 voor 4,-

Dames winterondeigoed \
wol/50% aciyl. ML 40 t/m
slip10.75 Hemd 16.75 Spen
nu 2.50 goedkoper

Uniek Entam aanbod voor 100 Nederlanders.

Sierra '87 met
f5000,- voordeel.
Vanaf de introductie (5 maart '87) is
het succes van de nieuwe Sierra 5-deurs
en de nieuwe Sierra 4-deurs Sedan overweldigend. Logisch, want op het gebied
van vormgeving, techniek, ruimte, comfort en prestatie heeft de Sierra zijn voorsprong nog verder vergroot.
Entam, de grootste Ford Dealer van
Nederland biedt nu 100 snelle beslissers
de unieke mogelijkheid om in het bezit te
komen van 'n '87 Sierra met maar liefst
f 5.000,-voordeel.

VEEL UITVOERINGEN,
VEEL EXTRA'S.
Alleen bij Entam in Amsterdam
staan nu 100 Sierra's die zijn geregistreerd
in de maanden juni en juli '87 en niet meer
dan 3 km tot 8000 Ion gereden hebben.
Nieuwe Sierra modellen in verschillende uitvoeringen, met 1.6,1.8 of 2.0 liter
motor, handgeschakeld of als automaat.
En altijd voorzien van een radio en fabrieksgarantie.

WELKOM OP DE
SIERRA-VOORDEEL-SHOW.
Van donderdag 15 tot en met zaterdag 24 oktober is het feest in onze showroom. U wordt onthaald op een hapje, een
drankje en natuurlijk op f 5000,- voordeel. Als u snel bent kunt u de Sierra kiezen in uw favoriete kleur en in de uitvoering die u het allermooist vindt
Tot ziens op de mooiste Sierra-show
van het jaar.

EFITIMTI 'n Straatlengte voor in service.
Info-lijn: 020-964802.
°
Meibergdreef 24, Amsterdam Zuid-Oost. Volg v.a. de rijkswegen: Academisch Med. Centrum en de Entam-pijlen.
Openingstijden: dagelijks 09.00-17.30 uur. Koopavond do. tot 2L30 uur. Za. 09.00-17.00 uur.

Nog meer V Hartenjagers
Longlrfe Anti-vries. Inh. 11tr.
»

Noorse sokken. 60% scheerwol/ Heren winterondergcM
40% polyamide. ML 37 t/m 48.
katoen. Mt 5 t/m 8. Bi
9

5.25 nu 4.50 Lange pantalon 16.75

Standaard acryl breigaren. Bol è

V_

Kinderondergoed. Mt 104-164.
3.90 nu 3.25 200 gram. In 13 kleuren.
*
4.- nu 3.50 Hemdje 3.- en 3.50

Weefstoffen in div. kwaliteiten, kleuSlipje 3.- en 2.50
ren en dessins.
nu als setje 1.- goedkoper
Kaarslampen met kleine fitting. 15 tg
120 cm breed _4f 15.75 nu 12.15 t/m 40 W. *
Van L25 tot 2.25
nu elke 2e lamp 50 et goedkoper. Katoenen baby slaappak. Mt 56/62
Digitale personenweegschaal. Tot
t/m 80/86
»16.75 nu 14.25
Stretch badstof hoeslakens. O.a. in
max. 127 kg. Wertct op batterijen.
*
67.50 nu 57.50 rose, écru, geel of grijs.
Damesmaillot met glad breisel. In 9
1 persoons 22.75 2 persoons 28.75 kleuren. Mt 36/38 t/m 42/44.
nu 4.- goedkoper «
Gestreepte College-sjaal, extra lang. V
14.75 nu 12.75
100% aciyl. V
22.75 nu 19.75
Mini-poster. Laat van uw kleurNyton dameswanten in 5 kleuren.
5 Dubbele scheermesjes met draai- negatiefeen miniposter maken.
Mt S t/m EL
V8.75 nu 7.25
bare kop. Past op alle H-apparaten. 30x30 cm of 30x40 cm
fl
3.50 nu één mesje gratis *
12.75 nu 8.75 Kinderbivakmuts, 100% acryl.
V

5.75 nu 4.75

Aardewerk bloempotten. Wit 010,5 Nieuw! latex pasta muurverf.
t/m 18 cm. Vanaf 3.-t/m 8.75 V Schoon en snel aan te brengen. Inh. PVC kinderiaars in groen, grijs of geel.
nu elke 2e pot 1.25 goedkoper. 2 Vz Itr.
Jp 29.75 nu 24.75 Mt 31 t/m 39 *]3.75 nu 11.75

nu 2.5'

Steunkousen, 70d.Mt
10.75 Gevormde steu
40 d. Mt 38/40 t/m 48
9.75 en 10.75 nu 2.

Vinyl kinderhandsdic

kleuren. Mt 104 t/m 164

*

1

DamesribsjaaUOO%a
Aanbiedingen geldig t/

HE

Echt Waar VOO

/1EDIA30

ah, de veiligheidsapostels

Het is dan ook de eerste geintegreerde
Anti Blokkeer Systeem.
De functies voor het remmen, de rembekrachtiging en de anti-blokkeerwerking
zelf zijn in een compact geheel samengcbracht. Meteen als de motor wordt gestart beginnen de twee elektronische
units onafhankelijk van elkaar met het
controleren en evalueren van de rcmdruk, het vloeistofniveau en de sensoren.

Autonieuws
Door Rein Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Kijk, dan is een vonkjc voldoende om
zo'n plaatstalen tank, die dan met een
grote kans van waarschijnlijkheid op de
lasnaad zal scheuren, in de hens te zetten.
Daarom zit de brandstoftank in de Saab
9000 bijvoorbeeld voor de achtcras en
tussen de achterwielen, dus binnen de
veilige kooiconstructic. En voor alle zekerheid is die tank dan ook nog eens
gemaakt van een speciale, niet brandbare en niet roestende kunststof.
Wist u overigens dat Saab ook het eerste
automerk was dat in het begin van de
zestiger jaren met een gescheiden remsysteem kwam en ook de eerste was die
de remleidingcn binncndoor en schijfremmen rondom monteerde?

De mei behulp van een computer ontworpen
kooicomtructie rondom de binnenruimte
van de Saab 9000 is uitvoerig op veiligheid
getest en heeft doelmatige kreukelzonei, voor
en achter.
De derde plus van de plus 3 is het dricvoudig gescheiden rcmcircuit, een voor
de achterwielen en voor elk voorwiel. In
wezen is het natuurlijk simpel want als je
in 1950 de eerste was met een veilighcidskooi, in 1963 met een diagonaal
gescheiden rcmcircuit, in 1970 met koplampwi.ssers en sproeiers, in 1971 met
samendrukbare bumpers en verwarmde
bestuurdersstoel, in 1972 met een
brandwerende intcricurhemel, in 1973
met geintegreerde hoofdsteunen, in
1977 met een geciviliseerde turbo, schokab.sorbcrcnd knicschild plus microfilter
voor de lucht die u inademt, in 1981 met
een spiegel zonder dode hoeken in 1987
met ABS plus 3, dan mag je toch rustig
stellen dat Saab al jaren voorop loopt als
het veiligheid betreft. Of niet soms?

is troef bij SAAB

Eerste geïntegreerde ABS
n mens toch eigenlijk vreemd
ze veranderen bijvoorbeeld
e moment op het andere van
u moet u dat ene moment op
niet zo letterlijk opnemen
we het punt van veilig autoens bij het hoofd nemen,
iger jaren bouwde Ford de
automobiel waarbij voor het
et voorzichtig en nog lang niet
cerd als nu - bij de constructie
is aan de veiligheid van de
. En wat gebeurde er? Die
werd een grandioze flop want
namelijk, het grote publiek
op het feit gedrukt te worden
en automobiel ook nog kon
ken. Over struisvogelpolitiek

kersfunctie
•> deze mentaliteit totaal verede door de voortrekkersvooral de Zweedse automo-

biclbouwers hebben tentoongespreid,
met in de hoofdrol de ontwerpers en
bouwers van de Saab-automobielcn. Dat
is trouwens helemaal niet zo venvonderlijk wanneer we ons realiseren dat Saab
in eerste instantie een vliegtuigfabriek
was en nog steeds is. En kijk, bij de
vliegtuig bouw staat naast functionaliteit de veiligheid helemaal bovenaan op
het prioriteitenlijstje. Niet zo vreemd dus
dat de automobielen van Saab uitgerust
zijn met een bak vol veiligheidsvoorzieningen, waar je u tegen zegt.
Dat die Saab mensen inderdaad voortrekkers waren betreffende de veiligheid
voor de inzittenden, blijkt wel uit het
geen dat zij zo'n vijfendertig jaar geleden
al een kooiconstructie introduceerden.
In de loop
der jaren is die kooicontructie uiteraard hoe langer hoe meer
geperfectioneerd. Voor en achter zijn
het de uitgekiende kreukelzone's die de
klappen opvangen maar hoe vaak gebeurt het niet dat een automobiel aan de
zijkant geattakeerd wordt. Ook aan die
mogelijkheid is gedacht want niet alleen
zitten er stalen balken in de portieren
maar ook in het dak en de deurstijlen.

Schitterende oplossingen dus doch u zult
begrijpen dat ze u geen zier helpen wanneer u de veiligheidsriemen niet draagt.
In dat geval wordt u domweg gelanceerd
bij een frontale aanrijding. Saab heeft
dan ook standaard voor alle vijf inzittenden vciligheidsgordels gemonteerd. Andere veiligheidsvoorzieningen zijn het
stuurwiel met zijn dikke gckapitionneerde rand plus krachtabsorberende middennaaf.
Daarnaast bestaat de stuurkolom uit drie
delen, die bij een frontale botsing keuring gaan knikken, zodat de stuurkolom
niet het interieur als een speer komt binnenzeilen. Nog even iets over die vciligheidsgordels. Deze dingen zorgen er bij
een aanrijding voor dat ons kostbare en
in sommige gevallen kostelijke lijf keurig
op zijn plaats blijft. Anders is dat met
onze armen, benen en hoofd. Dat hoofd
wordt keurig beschermd door een
hoofdsteun maar onze armen en benen
maken de gekste capriolen bij een aanrijding.
Vandaar dan ook dat de ontwerpers van
Saab gezorgd hebben dat er in het interieurgeen uitstekende delen zitten maar
\\el veel zacht schuimmateriaal is vcr\\crkt. De Saab mensen zijn er dan ook
\\ at trots op dat Saab onlangs in Amerika
is uitgeroepen tot het merk waarin bij
aanrijdingen de minst persoonlijke ongelukken voorkwamen.

Meer facetten
Maar veiligheid heeft meer facetten.
Neem bijvoorbeeld maar de brandstoftank. Normaal wordt zo'n ding gemaakt
van plaatstaal en ergens achter onder de
auto gehangen. Ziet u het ook al gebeuren dat met een daverende knal een andere auto zich in de achterkant boort?

Ir

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER

1lCRO

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.

Foto Boomgaard
ESVOLLE KLEINE
1TENTIES VOOR DE
IMAN EN PARTICULIER
tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
l of afgeven of zenden aan:
rts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM ZandJia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
Aalsmeer.
is ook mogelijk in de volgende combinatie:
sse/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegnt, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelïekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
der Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alvan het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Jieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsNieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
lorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter,
jd: vrijdag 16.00 uur.
i over onze overige aantrekkelijke advertentiees in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoigbaar.
ven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
ing in de Micro's worden geen bewijsnummers
Óp verzoek wordt aan adverteerders buiten hei
igsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ekening gebracht.
t van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoi: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
n), of zenden aan:
stafdeling Weekmedia,
sterdam.
len - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatIe week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-

'ote rieten honitofzuigertje m
ter. Tel. 17994.
ior wie onze kadt, beige/rood
'oetjes, vermisl
gecastreerd, 6
4/14716.

( Dombo
sstraat 2B
17-12070
7,50 p.d.
5 p.week
vie-boxen.

Besch. ontw. wed., won. in
centr. dorp, kind. elders won.
en zich daardoor soms eenzaam voelt, z.k.m. dame of
heer, ± 60 jr voor vriendsch.
op te bouwen. Br. o. nr. 79875528 bur. v.d. blad.
BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijbetaling
excl. lichtgew. nappa/lammy's ook voor heren bontgev.
regenmantels.
Prachtige
bontcollectie. Repareren, moderniseren.-Bel v. afspraak of
documentatie: 020-233488.

* Gevr. tosti-rooster. Tel.
16522.
* Klaverjassen.
Klaverjassen. ledere donderdag om 20
uur kunt u klaverjassen in
Rest. Delicia. Komt u ook?
Inl.: tel. 17397.

ook voor
portretfoto's,
Lijsten op maat
pasfoto's,
receptiefoto's,
bijgroepsfoto's aan huis.
Foto
Boomgaard
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
Grote Krocht 26
GARAGE TE HUUR
Tel. 13529
Burg. v. Fenemaplein.
Tel. 14534.
Maatkleding
* Gevraagd een Spanjaard
Veranderwerk
m/v voor Spaanse conversaSilhouettes
tieles. Tel. 18021, na 19 uur.
Gevraagd voor de zaterda- CORN. SLEGERSSTRAAT 2
gen OPPAS voor 2 kinderen,
TEL. 18599
3 jr en 1 baby, h'efst ouder
Dinsdag
t/m zaterdag geiemand. Tel. 18527.
opend van 10.00 tot 14.00 u.
Glenda Exclusief Met spoed te huur gevr. v.
± 6 mnd. flat of app., ± ƒ 600,
Bruidskleding
Heemstede of Zandvoort v.
Cocktailkleding
werk. moeder m. 2 kind., 5 en
7 jr. Tel. 023-247089.
Avondkleding
v. Woustraat 42 * Misschien komt u uw buurman wel tegen vanavond in
Amsterdam
het Gemeenschapshuis, bij
Tel. 020-620731 de Zandvoortse schaakclub.
Voor info: tel. 17272.
* Gratis af te halen tafelmodel ijskast. Tel. 02507-17749. * Ned. Brandwonden St.
helpt waar mogelijk de pijn te
* Help de Polen. Stuur eens verzachten van die verschrikeen voedselpakket! Geen kelijke brandwonden. 24 okt.
adres? Dat hebben wij voor u! collecte. Tel. 14119.
Inl.: tel. 02907-5235.
Net werkend meisje met 2
katten zoekt zelfst. woonr.
HOhHhNMH ilH h\
per 1 dec. Tel. 02503-68701,
alleen tijdens kantooruren.
PENTAX ZOOM volautomatische camera met zoomlens
Tel.tijden 1 2-1 8 uur MAHONIE
voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
02520-20993
+ verzekering bij
ook zondag

Antiek

LEIDSESTR. 122, Koopavond
Ligt aan de doorgaande weg N208

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26
* Het dagje Friesland is volZandvoort
geboekt maar in nov. is er
Tel. 13529
weer een excursie v.d. Verg.
Reflectanten op advertenVrouwen van Nu. Word ook lid
ties onder nummer gelieven
of bel nr. 14462!
* In de herfstvakantie kun je ervoor te zorgen dat het numbij ons niet terecht, want dan mer in de Imker-bovenhoek
is er geen clubavond, daarom op de envelop staat vermeld
kom vrijdag, 18 uur, bij de en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale OrderZeeschuimers. Tel. 13113.
atd. Weekmedia, Postbus
KAMER TE HUUR
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
v.a. 1 november.
voorkomt vertraging in de be* Denkt u alvast aan St. Ni- De Witte Zwaan. Tel. 12164. handeling.
colaas en Kerstmis? Het Wereld Natuurfonds heeft leuke
presentjes en niet duur. Even
bellen. Tel. 12432.

GRATIS

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Tevens rep. van dak- en zinkwerk, ook timmer- en stucadoorwerk. Tel. 02507-18686.

Woninggids van Zandvoort

Qjttl U t' makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

M
NVM

START EENS'NPROEFRIT
MET EEN NOODSTOP.

Op remmengebied staan ze trouwens
helemaal hun mannetje want momenteel
hebben ze wel zo ongeveer het meest
geavanceerde Anti Blokkeer Systeem
dat er bestaat. Het heet ABS plus 3 en dit
systeem is speciaal ontworpen voor veel
motorvermogen en voorwielaandrijving.

SAAI! 9000. NU fHlh LEVERBAAR METHETUNIEKE ABS + 5 SYSTEEM.
Een bezoek aan de Saab dealer is in twee opzichten de moeite waard.
Allereerst komen alle zaken die Saab inzake veiligheid te bieden heeft
uitgebreid in zijn showroom aan bod.
En bovendien kunt u kennis maken met ABS+3, het door Saab
ontwikkelde, meest geavanceerde ABS-systeem. U bent dus
welkom voor een kijkje, een proefrit en een noodstop.

B.V. Auto Import Mij. A.I.M.

Lanf-c Dreef 28. -1127 AJ Vianen, tel OH47:i-72604

Fiat Uno Rialto
opnieuw leverbaar

Zonnige race
Met de GM Sunraycer zal General Motors deelnemen aan de World Solar
Challenge. een race voor door zonncënergie aangedreven voertuigen die op l
november in Australië start. De wedstijd
voert van Danvin naar Adclyide. een
afstand van 3200 km die in ongeveer 6
dagen zal worden afgelegd.
De voertuigen moeten door zonneénergie worden aangedreven. Zij mogen gebruik maken van batterijen, maar die
mogen uitsluitend door de zonnecellen

Fiat Auto Nederland introduceert opnieuw de Uno Rialto, een zeer luxueus
uitgevoerde versie van de Fiat Uno 60 S.
De speciale serie onderscheidt zich niet
alleen door de nieuwe, op de Fiat Uno
nog niet eerder gebruikte metallic kleuren, maar ook dooreen luxueuze, zachte
binnenbekleding.
De Uno Rialto is niet alleen herkenbaar
aan de twee speciale kleuren Bordeaux
, rood en olijf croen, maar ook door het

van het \oertuig worden opgeladen. De
/es meter lange Sunraycer \\ordt aangedreven dooreen 1.5 K\\ Mugnequench
electro motor. 7200 Zonnecellen uin
2\6 cm en 0.2 mm dik /enen de zonneOnergie om in electriciteit. Het ledig ge-wicht bedraagt 163 kilo.
De maximum snelheid uitsluitend op
/onneenergie bedraagt meer dan 72 km/
uur. Als tegelijkertijd de batterijen worden gebruikt bedraagt de topsnelheid
meer dan 96 km/uur.

feit dat de bumpers, grille en beide buitenspicgels in dezelfde kleur zijn gespoten. Ook heeft de Uno Rialto vlakke
acrodynamischc wieldoppen, een gedistingcerde striping en een typeplaatje
Uno Rialto achterop.
De prijs van de Uno Rialto, die uitsiuitend in driedeurs-uitvoering verkrijgbaar is, is vastgesteld op ƒ 18.990.-, hetgcen slechts ƒ 300,- duurder is dan de
Uno 60 S, zonder metaalkleur.

* T.k.a. Faber gashaard met
Rechtstreekse import uit * Te koop groot wandmeu- T.k. gevr. steamer (surfpak) * Verloren op de Kennemer- * T.k.a. 2 elektr. radiatoren, kooltjes, i.z.g.st. Prijs ƒ200.
bel/200. Tel. 13472.
XS; goede surfplank voor be- weg zwarte bromfietshelm. i.g.st., prijs ƒ 70 per stuk. Tel. Tel. 17256. na 18 uur.
USA: topkwaliteit Naturest
ginner; elektr. gitaar en basgi- Gaarne teg. bel. ter. te bez. 17538.
waterbedden
* Te koop volautomatische taar. Tel. 023-293831.
Dr. Kuyperstraat 10. Tel. Welke lieve serieuze vrouw * Wie heeft gouden naamHydr. gestabiliseerd. Geh. wasmachine,
AEG. Tel.
18347.
gewil ± 3 halve dagen p.w. teg. plaat-kinderarmbandje
compl. incl. verw. en ledikant, 13606.
* T.k. Queen Anne dressoir,
•*• Verloren op vrijdag 2 okt. verg. op een baby passen. Br. vonden? Een geboortecageen ƒ4000, maar slechts * Te koop z.g.a.n. eiken kap- ƒ 150. Tel. 13127.
deau van Aiske's overgrootƒ 1750. 15 j. fabrieksgarantie. stok m. tegeltjes landschap. * T.k. wandmeubel, bruin es- rood horloge, merk Olympic, o, nr. 798-75529 bur. v.d. blad. moeder. Tel. 02507-17749.
tussen Nieuw-Unicum en Welke moeder (m. zelfst.
Telefoon: 020-227.494;
sehout, in prima staat, incl. Keesomstraat. Ingrid Pel. Tel.
na 18 uur: 023-292693 of Van Lennepweg 16/2.
kind.), kwieke oma of vr. z. WONINGRUIL. Aangeboden
Te koop ZWARTE LEREN verlichting, 215 b., 205 h., 55 02507-61241.
02290-37151.
kind. (m. erv.) uit Nw.-Noord 4-kam. part.won. m. tuin, zd.,
d. Tel. 13901, na 18 uur.
wil per ± jan. '88, ma.- en do.- Zandvoort-Nrd. Gevr. eenge* Rommelmarkt op zat. 7 MANTEL, mt 38/40. Tel.
Videocamera?
13730.
*
T.k.
Zanussi
4-sterren
koelmiddag kleuter naar Van Heu- zinswoning. Tel. 15760.
nov. van 10-16 uur, bij de Gekast + vriesvak, i.g.st., prijs
ven Goedhart brengen en ha- WONINGRUIL. Aangeb: gr.
ref. Kerk, Julianaweg 15. NetGa
in
de
leer
bij
ƒ250. Tel. 14329.
len en bij mij thuis op baby 5-kam. eengez.hoekhuis m.
te goederen nog welkom! Bel
Van der Meer
passen, tijd 12 40 tot ± 17.15 c.v., tuin zuid, schuur enz.,
even: 13858 of 12001.
* U vergeet het toch niet?
uur. Verg. ƒ20 p. middag. rust. str., Haarlem-Meerwijk.
06
Vraag
gratis
cursus
en
De
uitvoering
van
Messiah,
* Pose waterleliestek geSchrift, reacties aan Fahren- Gevr.: 3-kamerwoonruimte in
accessoireboekje.
op
donderdag,
26
november
ôZO 32U U5
vraagd. Aangeboden witte
heitstraat 35, 2041 CG Zand- Z'voort, liefst Zuid/Centr. Tel.
Tel. 02507-17701.
a.s., door het Toonkunstkoor
mini-waterlelie. Tel. 16793.
voort.
voor 11 uur: 023-330085.
Z'voort (TOZ), in Herv. Kerk.
RUILEN ZONDER HUILEN
Uw
overhemden
gewassen
Voor
trouwfoto's
TE
KOOP
CARAVAN
Ruime 2-kamerflat in Zuid m.
Timmerbedrijf
en gestreken
berging en zolder, balkon op
Foto Boomgaard
R.
F. Lammers
Zd. Gevr. 3- of 4-kamerwon.
Fijnwasserij
voor al uw timmer- en onderniet in Nrd. Tel. 14992.
Rondzit, toilet, extra slaapplaats, afzuigkap, 12 volts
Grote Krocht 26
houdswerk. Tel. 023-364168,
't Kreukeltje
installatie en Isabella voortent. Bouwjaar 1980.
* Sander doet het, Lana b.g.g. 023-381378.
Als nieuw. Prijs ƒ8250. Tel 023-241419.
Tel. 13529
doet het, Marja doet het, MarHogeweg 55 - Tel. 16262
tin doet het en nog veel meer * T.k. 2 bowlingballen, incl.
doen het vrijdagavond zwem- tas en damesschoenen, mt
37; ijshockeyschaatsen, mt
men bij de Zeeschuimers.
42; 3 tennisrackets; werphen* Schrijfavond Amnesty In- gelmolen. Tel. 16973.
ternational, 9 nov. 20.00 uur.
in jeugdhuis N.H. Kerk, muzi- * T.k. 2 langlaufsets, skistokkaal omlijst door Chil. zanger ken, schoenen, mt 41 en 43,
ƒ100 p. set. Brederodestr.
Arefena. Opgave: 12572.
138, Z'voort. Tel. 16850, na 18
TE HUUR GEVRAAGD vrije uur.
etage, liefst Zuid of Centrum.
* T.k. 2 mooie, originele, baTel. 19366.
tik schilderijen, pr. ƒ 150, per
* Te koop 1 br. en 1 zw. stuk. Tel. 12179.
Ieren broek (nw. weg. te
klein), ƒ 50 p.st. + zwart jasje. * T.k. 4 eetkamerstoelen, Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisVoorbeeld:
voorzien van losse kussenTel. 14250.
T e
k oo p b r u i d s ia po n , mt
tjes, mohair bekleding, groen. raad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
*
1 euke
* Te koop 2 eiken kastjes, Vaste prijs ƒ 20 per stoel. Tel. sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
3 8 ; mo d
s a 1 o nt a f e 1 j
hg 75, br 85, diep 40, 1 m. 3 16461.
T e i 0 2 0 • 11 1 .
r ie t en s t oe 1
oppas
gevraagd.
laden, 1 m. 2 deurtjes. Tel.
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
17343.
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
* Te koop 2 nieuwe camKUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
pinggasflessen, a ƒ 65. Tel.
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
15884.
'
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
WORDEN OPGEGEVEN.
* Te koop afwasautomaat,
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTRA, CONTANT
AEG. Tel. 13606.
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.
voorbeeld aangeeft.
* Te koop antieke Honky * T.k. 55 LP's, i.g.st., o.a. ToTonk piano, zeer geschikt v. mita, Queen, Kiss, U2, Pink
decoratie, ƒ 150. Tel. 17426. Royd, ELO, Supertramp, VanTe koop bruidsjapon m. jasje, gelis, Kraftwerk, J.M. Jarre
mt 38, Haute Couture, wordt e.v.a. Eén koop ƒ 100. 16461.
op maat veranderd, v. ƒ 2100, * T.k. eetkamertafel, 80x80,
v. ƒ 1000. Tel. 18599 of 15733. uitgeschoven 140 cm (note* Te koop gevr. allesbrander hout), ƒ90. Tel. 16461.
(Salamandertje o.i.d.) Tel. * T.k. gashaard ƒ200. Tel.
15884.
13472.
* Te koop gevraagd mei; * T.k. gevr. mooie lederen rijjesfiets, 10-12 jaar. Te koop laarzen, mt 43-44 met brede
meisjesfiets, 7-9 jaar. Tel. schacht. Tel. 17421.
17441.
* T.k. voetbalschoenen, mt
Te koop gietijzeren MUUR- 38, 2x gedragen, ƒ45; voetLANTAARNS met roodkope- balschoenen, mt 30, nooit
ren kappen; antieke lantaarn- gedr., ƒ 15; Jouef treinbaan,
palen. Bel HORÉMA te Scha- te.a.b. Tel. 12658.
gen, tel. 02240-97030.
* T.k. gevraagd plaatjesalDe tekst van u w gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
* Te koop grijze voorzet gas- bums van Verkade, Tiktak,
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
kachel ƒ75; gaskachel, mo- Hille, Honig, molens, sport,
dezelfde week op donderdag.
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
del potkachel, z.g.a.n., ƒ200; sprookjes enz. Tel. 02503Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
bruin zitje op kinderwagen 14727.
Naam:
ƒ20. Tel. 18908.
* T.k.
inbouwgastoestel,
* Te koop groen sanitair: spoelbak en kranen, bruin,
Of afgeven bij:
Adres:
douchebak, bad, wasbak, te- ƒ125. Tel. 13472.
gen elk aanneemlijk bod; hou* T.k. Philips cassetterecorten schuifdeur. Tel. 16362.
Telefoon:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
der. Tel. 17321.
Gasthuisplein 12
Te koop HERENKLEDING, * T.k. poppen wieg ƒ 10;
2041 JM Zandvoort
Postcode:
Plaats:
i.z.g.st., mt 56, w.o. thermo- poppen; poppenhuis en kinwinterjas. Tel. 18599 of 15733. derboeken. Tel. 18371.

Pour toi

Tabbert Princess 4.5

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Dreamline

Zandvoorts Nieuwsblad

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 15 OKTOBER 1987

SERVICE VOOR SURF-FANS
gratis controle van uw foto-apparatuur bij
Foto Boomgaard, Grote Krocht 26 tel. 13529

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije
besteding • Zekerheidsstelling niet nodig • Goedlopende
leningen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
. uw mogelijkheden of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- is mogelijk.

HATHA YOGA CURSUS
Vanaf 2 nov. in gemeenschapshuis
iedere maandagochtend onder
bekwame leiding.

gediplomeerd hondentrimster
Friedhoff plein 10
2042 BN Zandvoort
Tel. 02507-12773

Vrijblijvende inl. en aanmelding" tel. na
19.00 uur, tel. 14855.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 3.000,D 10.000,D 5.000,D 12.500,D 8.000,D 15.000,Ik kan per maand aflossen:
D 50,D 200,D 100,D 250,D 150,D 300,Ik wil mijn geld ontvangen:
D kontant
D per cheque
naam + voorl
adres
beroep
gehuwd met
huur/hyp kosten
ik heb nog leningen bij

D 17.500,D 20.000,D 25.000,-

D 30.000,D 35.000,D

D 350,D 400,D 450,-

D
D
D

D per giro

D per bank

500,550,-

geb.datum
woonplaats
netto-inkomen
netto-inkomen
tel

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Zandyoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN

Passat Avance Comfort 5-deurs f 33.180,-. U betaalt f 29.790,-. Uw voordeel f3.390,-.

Tel. 02507-12150 of 13050. U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.
Helmersstraat 11 - Zandvoort.

DE WEG OP MET DE
HERFSTVAKANTIE?
Huur dan een auto bij
BARON
Speciale aanbieding:
* zaterdag en zondag geen 100,
maar 250 km VRIJ PER DAG

Passat Avance Sportief 4-deurs f31.350,-. U betaalt f29.790,-. Uw voordeel f].5(.

Wat doe je
als je jarig bent

Ook verhuur 9 personenbus.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp, Heemstede,
Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Baron Autoverhuur b.v.
Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-240102

023-270434

RRetis
Uis en Specialiteiten"
Haltestraat 16, tel. 16204

J. M. Coiffeurs

uw traiteur en visspecialist

Galerij Kerkstraat 22
tel. 14740

Voor als het
goed moet zijn.
Zateraag de gehele dag geopend.
SPECIALITEIT VAN DE WEEK

Te koop
CHRYSLER
SUNBEAM

VI
f,

bjr. 78

APK gek. tot Juli'88
500.-

TEVENS VEEL ANDERE

SPECIALITEITEN
Dagelijks aanvoer verse zeevis

Tel. 17463

SLAGERIJ ZWINKELS

Speciale aanbieding
100 GR. HAMLAPPEN

6,45

500 GR. GEKOOKTE WORST

4,95

250 GR. PAARDEBIEFSTUK
150 GR. GEBR. GEHAKT
100 GR. TONGEWORST

Sportstoelen. Met 'n in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel
voor een optimale zit.
(Avance Sportief 4-deursl

Twee van binnenuitverstelbare
buitenspiegels. Dus nooit meer
eerst 't raampje opendraaien.
(Avance Sportief 4-deurs,
Comfort 5-deurs en Variant)

Opbergvakken aan de portieren. Zo krijgt alles zijn eigen
plaats.
(Avance Sportief
4-deurs en Comfort 5-deurs
en Variant)

Wieldoppen. Fraai afgewerkte
sierringen metVW-logo.
(Avance Sportief 4-deurs,
Comfort 5-deurs en Variant)

Glencheck bekleding. Een exclusieve stof op de stoelen en
achterbank. (Avance Comfort
5-deurs en Variant)

Gescheiden neerklapbare
achterbank. Handig als u een
gedeelte van de totale laadruimte wilt gebruiken. (Avance
Comfort 5-deurs en Variant).

Staafantenne en stereo-radiovoorbereiding met 4 speakers.
Dragen zorg voor 'n perfecte
geluidskwaliteit.
(Avance
Comfort 5-deurs en Variant)

vrijdag koopavond

Visragout Fruit du Men
Heerlijke romige
Visragout rijk gevuld
1e pond

Goh, wat glanst
jouw haar mooi.
O, ik heb even
een shampoo
spoeling
genomen bij

Warmtewerend glas. Voorkomt
dat de temperatuur in de auto
al te hoog oploopt. (Avance
Comfort 5-deurs en Variant)

'.

4,95
1,50
1,35

Uitpakken!
We zijn jarig en dat willen we vieren. En aangezien er wat meer aan de hand is dan gewoon
een verjaardag, gaan we eens flink uitpakken.
Nederland rijdt namelijk 40 jaar Volkswagen.
Een gelegenheid waaraan we vanzelfsprekend de nodige luister willen bijzetten. Dat doen
we dan ook. En wel met de Avance. Een exclusieve serie Volkswagens die dit jaar* alleen hier
te koop is, en daarna nergens meer.
Volkswagens die bovendien over meer beschikken dan u gewoonlijk gewend bent van
onze auto's in standaard-uitvoering. En omdat we

het leuk willen houden hebben we de prijs nauwelijks verhoogd.
Neem de Passat Avance. Een auto die
verkrijgbaar is in drie modellen. De 5-deurs, de
4-deurs en de Variant.
Voor de hierboven afgebeelde accessoires
(plus nog enkele andere extra's) zou u in de eerste
versie f4.430,-, in de tweede f 2.600,- en in de
derde f4.350,- moeten betalen. U betaalt slechts
fl.040,-. Uw voordeel is respectievelijk f3.390,-,
fl.5ÓO- en f3.310,-.

Avance-serie. Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt.

'Zolang de voorraad strekt. Passat Avance Comfort Variant f 35.150,-. U betaalt f31.840,-. Uw voordeel f3.310,-. Prijzen zijn"vanaf"-prijzen. Inclusief BTW en katalysator, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen'

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-145
t l NI

OAGER
'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

HALTESTRAAT 30
tel. 12175

U heeft dan een auto die u, dankz
zeloze betrouwbaarheid, bovendien bef
een geregeld garagebezoek, en die u, ze
jaren, een hoge inruilwaarde garandee
Dus als u van uitpakken houdt, moi
eens langskomen bij de Volkswagendec
Neem dan meteen uw huidige auto
geven tijdelijk 'n .extra hoge prijs voor
Ach ja, Volkswagen. Wie anders?
Kom langs bij de Volkswagende'
020-867351 voor informatie.

LIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

Auto Strijder B.V.

IEKMEDIA
ELKE WEEK
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HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 610.000 BRIEVENBUSSEN
Jdag 22 oktober 1987

Politie in protest
naar Den Haag

:en met weinig wind
veel belangstelling
IVOORT - De surfwedstrijden om de Pro World Cup, die
»ek in Zandvoort gehouden worden hebben tot nu toe
ir twee maal zoveel publiek getrokken als vorig jaar. Tot
ijn ruim 150.000 bezoekers geweest, met een record van
p zondag. Na de zware storm van donderdagnacht liet de
t te veel afweten waardoor er op een aantal dagen vrijwel
aren kon worden.
de officiële opening van het
nent vrijdagmiddag in het
verd door de organisatie vert er ongeveer 400.000 toe; zouden komen. Als de beig blijft zoals die nuis zal dit
mschoots overtroffen worlat er te weinig wind was zijn
;oe alleen een aantal course

races gehouden. Het Zandvoortse surftalent Martine van Soolingen, die het
van veel wind moet hebben, deed het
naar verachting redelijk met een vijfde
en zesde plaats.
Wat betreft de grote feesttent zat het
de organisatoren niet bepaald mee.
Moest de opbouw al een dag uitgesteld
worden omdat het strand nog niet was

sière licht haar baas op
)ORT - Vrijdag heeft de poassière van een warenhuis
len die met twee klanten van
ar baas flink heeft opgelicht.
;e oplichtster zat achter de
haar twee mededader, een
dochter, met uit de vakken
boodschappen, zich meldssière schoof een groot deel
idschappen door zonder op
in te slaan. Ook gaf zij veel te
Igeld terug.

slechts ƒ 138,-. Bij onderzoek in de woningen van de verdachten werden diverse goederen aangetroffen, waarvan
zij verklaarden deze op genoemde
'voordelige' wijze te hebben verkregen.
De waarde van de goederen bij de 31jarige bedroeg ƒ 130,-, bij de 50-jarige
ƒ2.250,- en bij de 30-jarige ƒ 14,-. Ook
werd en geld bedrag van enkele honderden guldens aangetroffen en in beslag genomen. De goederen zijn teruggegeven aan de winkel.

werd het stelende trio beeen beveiligingbeambte. De
ZANDVOOET - De Stichting
ten kochten in totaal voor Leefbaar Zandvoort houdt aangoederen, maart betaalde staande maandag om 20 uur

iefstal
)ORT - Aan een snackbar
ulevard Favauge werd zateringebroken. De politie trof 5
epend met kratten bier, aan
ize aan. Na verhoord te zijn
teau zijn ze door hun ouders
I. Het bier ging terug naar de
ge eigenaar.

dstichting

Ondanks de minimale bezetting van
politie maandag, zal er alles aan gedaan worden om de serviceverlening
niet in het gedrang te laten komen.

Scholieren in actie
voor Greenpeace
Als een kaartenhuis stortte de feesttent tijdens de krachtige storm in.

De chaos was groot. Eén van de palen viel dwars door het hek van de
strandafgang, de anderen lagen alle
kanten op, sommige met stukken tentdoek er nog aan vast. Luidsprekerboxen lagen her en der verspreid en
planten waren alle kanten op gewaaid.
Twee auto's die zich in de tent bevonden, raakten bedolven. Er deden zich
gelukkig geen persoonlijke ongelukken voor. De tent was niet verzekerd

Leefbaar Zandvoort
houdt bijeenkomst

lieuyervuiling, vandalisme door overDe Stichting Leefbaar Zandvoort matig alcoholgebruik en parkeeroverwerd opgericht door een aantal inwo- last.

Ruim tien mille
voor Nierstichting

'j^^^v 1-r "-**-M^t/V^ '*j*. i^'O'-A^l-»^" « *"•*" ^ -

ZANDVOOBT - Namens de
gemeente Zandvoort heeft burgemeester Machielsen vorige
week vrijdag de grond waarop
het Baechhotel gebouwd gaat
worden verkocht aan Van Nierop en Van den Hoeven, een
ingenieursbureau voor architectuur en stedebouw. Met de
verkoop heeft de gemeente een
winst van 2,8 miljoen gulden
gemaakt.

PvdA wil discussie
over Casinoplan
ent van 'Verdraagzaamheid' door Edo van Tetterode.

Tetterode maakt beeld
r verdraagzaamheid

maximaal vijf avonden live muziek op
straat zou mogen plaatsvinden, waar
bij geluidsmetingen zouden worden ge
houden. Tevens werden toiletwagens
verplicht gesteld tijdens muziekfesti
vals en bierpompen op straat beperkt

Ondanks het tegenvallende begin
loopt alles volgens organisator Hein
Rietberg op rolletjes. "Het gaat fantastisch. Er hebben zich nog geen ongeregeldheden voorgedaan. Als er nu nog
wat meer wind komt is het helemaal
mooi."

Laatste bus rijdt
ook na twaalf uur

Om de i actie van Greenpeace bekendheidle geven gaan de leerlingen
aanstaandp maandag huis aan huis
folders roni irengen. Deze worden
woensdagavi ld weer opgehaald. De
ten dan een aantal donaleerling
teurs
ienpeace gewonnen te
hebbe
itie worden door middel van'
ligingen opgehaald, dus
geen co:
ild.

Naast het persoonlijk benaderen
van de inwoners van Zandvoort willen
leerlingen ook nog een afspraak
ZANDVOOBT - In een folder de
maken met burgemeester Machielsen
van de NZH is een foutje geslo- om de Noordzee-verklaring te tekenen.

Ook krijgt de Stichting kopiën van ver
gunningen. "Hieruit blijkt dat de plaat
selijke overheid onze klachten serieus pen. De laatste vertrektijd is
ter harte neemt", aldus het jaarverslag later dan vermeld.
van de Stichting.
In verband met een wijziging in tijden en routes van de buslijnen 80 en 81
Uit de bevolking heeft de Stichting is onlangs in Zandvoort huis aan huis
meente en organisatoren van evene- veel steun ondervonden en heeft dank- een folder verspreid. Hierin is echter
menten. Tijdens dit overleg werd afge- zij de bijna 500 donateurs een redelijke een foutje geslopen. Abusievelijk staat
sproken dat er in het seizoen 1987 financiële positie opgebouwd.
vermeld, dat de laatste rit van de lijnen
ZANDVOORT - Wijkcentrum 't Stek80 en 81 vanaf de Keesomstraat om kie aan de Celsiusstraat organiseert de
23.09 uur is. Dit moet echter 00.23 uur volgende activiteiten.
zijn.
Onder leiding van kunstschilder
Paul Dikker start op 19 november van
20 tot 22 uur een cursus portrettekenen en -schilderen, twaalf lessen voor
ZANDVOORT - Met de uitspraak 90 gulden. De Stichting De Rozenknop
"De bladeren vallen! Onze ouderen organiseert lezingen over het thema
ook?" doet de Algemene Nederlandse 'paranormaal is zo gek nog niet' op 27
Bond van Ouderen een oproep aan de oktober, 3 en 10 november. Aanvang 20
Tot de faciliteiten van het hotel be- joen gulden krijgt de gemeente gedu welwillende burgers van Zandvoort uur, toegang gratis. De cursus 'Creatief
hoort naast restaurant en vergadermo- rende vele jaren een financiële ruimte om, nu de herfstbladeren vallen en de met textiel' bestaat uit twaalf lessen,
gelijkheden ook een centrum voor van 500.000 gulden per jaar. Hierdoor straat vaak nat, en dus glad is, het trot- verdeeld in blokken van vier en wordt
schoonheids- en gezondheidsbehande- hoeft de gemeente een aantal pijnlijke toir voor voor de woning schon te nou- gehouden op dinsdag van 19.30 tot 22
Ijngen, een zogeheten Thalassa-cen- maatregelen niet te nemen, zoals belas- den. Dit voorkomt het vallen van oude- uur. Kosten hele cursus 110 gulden,
trum.
tingverhoging, ingrijpende saneringen ren en slecht ter been zijnden.
per blok 35 gulden.
met verlies van arbeidsplaatsen en
Door de de winst van bijna drie mil- sluiting van gebouwen.
ADVERTENTIE

Activiteiten
't Stekkie

Nieuwe
heren winter jacks
3/4 damesjas v.a.

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850;

Burgemeester Maehielsen tekent de acte van grondoverdracht.
ADVERTENTIE

LW
11.30
12.11
00.03
00.35
00.54
01.19
01.55
02.44
03.50

HW
15.15
15.46
16.20
16.55
17.32
18.11
18.55
19.51
21.44

Maanstanden: donderdag 29 okt.
EK 18.10 uur
Springtij: 25 oktober 4.39 uur
NAP + 127 CM.
Doodtij: 1 nov. 11.40 uur
NAP + 56 CM.

LW
23.23
12.33
12.50
13.18
13.55
14.41
15.34
16.37

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Vernieling

Ruim een ton aan
schilderijen gestolen

Ten behoeve van de discussie wil de
PvdA inzage in alle relevante schriftelijke informatie, zoals verslagen van
raads- en commissievergaderingen en
de informatieavond voor de bevolking.

HW
02.58
03.29
04.03
04.39
05.18
05.58
06.43
07.37
08.58

398,498,-

elke week het dagelijks nieuws

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om
half zes werden twee jongen van 12 en
13 jaar door drie burgers aangehouden
omdat dat zij een hekwerk achter een
flat aan de Keesomstraat hadden vernield. De burgers hadden de jongens in
afwachting van de politie vastgehouden. Hierdoor deden de ouders van de
jongens later aangifte van mishandeling. De politie stelt een onderzoek in.

ZANDVOORT - De PvdA in Zandvoort wil duidelijkheid over het nieuwbouwplan van het casino. Hiertoe willen de socialisten het plan en de daarbij
te volgen procedures op de agenda van
de gemeenteraadsvergadering van 27
oktober.

Datum
22okt
23okt
24okt
25okt
26okt
27 okt
28 okt
29 okt
30 okt

v.a.

Nieuwsblad

ZANDVOORT - In een woning aan
de Hogeweg werd zaterdagnacht ingebroken waarbij tien waardevolle schilderijen werden ontvreemd met een totale waarde van ƒ 116.500,-. De toegang
tot de woning werd verkregen door het
vernielen van een ruit van de parterre
aan de achterzijde van de woning. De
politie stelt een onderzoek in.

naar kreeg vier jaar gevangenisstraf.
Het ontwerp van het monument
is gebaseerd op een foto van twee
parende libellen die Poyé vlak voor
zijn dood heeft gemaakt. De twee
libellen worden beschermd door
twee handen. "Deze beschutten en
koesteren het leven. Hieruit blijkt
eerbied voor alles wat leeft en
groeit. Zowel de handen als de libellen symboliseren de verdraagzaamheid", aldus Van Tetterode.
Op de plaat in het voetstuk van het
beeld staat het woord 'verdraagzaamheid' in vier verschillende talen.
Het monument wordt uit een
blok gehouwen uit Franse kaBcsteen. Inclusief het voetstuk wordt
het monument 2 meter 50 hoog.
Edo van Tetterode hoopt het beeld
over anderhalf tot twee jaar af te
hebben.

waardoor de schade voor de tentenfabriek bedraagt twee ton bedraagt. Zaterdag werd een nieuwe tent neergezet.
Deze is acht meter smaller, omdat een
evengrote tent in Eindhoven ook was
kapot gewaaid. Van deze tent is tot nu
toe erg veel gebruik gemaakt. De vele
artiesten trokken zoveel bezoekers dat
een aantal buiten de tent moest wachten tot er mensen vertrokken. Veel bezoekers waren naar aanleiding van het

ZANDVOOBT - Leerlingen
van groep 7 en 8 van de NicoFoto Berlott
laasschool en groep 8 van de
Beatrixschool werken mee aan
continue programma vanaf het strand
op Radio 3 richting Zandvoort getrok- de Noordzee-actie van Greenpeace «"Scholieren maken
ken.
schoon schip".

Zandvoort maakt bijna 3 miljoen Oproep van ouderen
winst OD ffrond voor Beachhotel

De ruim acht duizend vierkante meter grond, die door de gemeente verkocht is voor 3,2 miljoen ligt, tegenover
de ingang van het circuit, tussen de
Burgemeester Van Alphenstraat en de
Noordboulevard. Het hotel gaat 232
suites tellen inclusief tachtig appartementen en zal naar verwachting begin
1989 klaar zy'n. Nog dit jaar wordt met.
de bouw van het hotel begonnen. Tussen de flats en het hotel komt een
groenstrook als tegemoetkoming aan
de bezwaren van de omwonenden. Om
de financiering rond te krijgen worden
de suites verkocht aan particulieren.
Deze kunnen de suites zelf gebruiken
of verhuren aan het hotel die ze vervolgens weer doorverhuurt aan gasten.

•ige Michael Poyé werd
t van 27 september 1986
;en op het station van
Hij zat met een vriend
te eten op het perron,
:ig gevallen werden door
Skinheads. Zonder moen deze Poy £e schoppen
i. De politie vond hem
swond bij het GAK-gelover het station. De dan gepakt en de moorde-

Tot deelname aan de landelijke actie
tegen het bezuinigingsbeleid werd
maandag in Zandvoort besloten op een
gewestelijke vergadering van de Algemene Christelijke Politiebond en de
Nederlandse Politiebond. Aan de actie
wordt ook deelgenomen door de politiekorpsen van Haarlem, Heemstede
en Velsen.

een bijeenkomst in het jeugdgebouw van de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein. De
Stichting bestaat inmiddels
een jaar en wil aan alle belangstellenden verslag doen van de ners van het centrum die te maken
Het initiatief van de verontruste cenactiviteiten die sinds de oprich- hebben met de nadelige gevolgen van trumbewoners
resulteerde in septemting zijn ondernomen.
het toerisme, zoals geluidsoverlast, mi- ber vorig jaar in een gesprek de ge-

DORT - ' Zaterdagmiddag
container aan de Stationirand te zijn gestoken door
kend gebleven jongens. De
bluste de brand. Tijdens de
:n van brandweerauto's die)en verloren, waardoor een
De collecte 1987 voor de Nierstichtn de Zeestraat glad was ge- ting heeft in totaal ƒ10.264,- opgeet grit werd deze gladheid bracht. De stichting is zeer blij met dit
resultaat.

VOORT - De Zandbeeldhouwer Edo
;terode is op het
druk bezig met het
ran een beeld naar
ig van de moord voop de Huizenaar
Poyé. Het beeld
n 'monument voor
zaamheid' worden.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie protesteert aanstaande
maandag in Den Haag tegen de
bezuiniging op de ongemakkentoeslag waardoor de gemiddelde agent
50 tot 200 gulden per maand moet
inleveren.

ontruimd, toen de tent eenmaal stond,
kreeg men met het weer te maken. In
de nacht van donderdag op vrijdag stak
een storm op, met een kracht die
slechts zelden wordt gemeten, er waren windstoten bij van kracht elf tot
twaalf. De tent was tegen dit geweld,
niet bestand, vooral doordat de wind'
uit het zuiden kwam. Was de wind uit
het westen gekomen, dan had het
bouwwerk het waarschijnlijk wel overleefd. Maar de storm maakte langs de
Zeereep een neerwaartse beweging, die
tegen de tent in een opwaartse werd
veranderd, aldus Paul Zonneveld, een
van de Zandvoortse organisatoren. In
de tent raakten enige dwarsbalken onder het dak los, waardoor het bouwwerk zijn starheid verloor en de wind
er meer greep op kon krijgen. Het gevaarte werd in zijn geheel de lucht in
getild. Paul, die pal achter de tent
stond, moest rennen voor zijn leven.
Jan Paap stond 's morgens om vijf
over acht net voor zijn strandpaviljoen
De Wurf toen de feesttent het begaf.
"Ik hoorde een enorme klap en zag de
tent zo de lucht in gaan, helemaal los
van de grond. Direct daarna klapte hij
in elkaar en stortte neer". Paap moest
wel snel dekking zoeken. "De parasols
en stukken board vlogen over het
strand! Een vlaggemast voor mijn
strandtent brak af als een luciferhoutje, toen er een stuk hout tegen aan
vloog".

4.400
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KOM M»»R HALEN IN DE BESTE SLAOEHIJEN
VAN NEDCHLANP:

DIRK VAN DEN BROEK
BASVANDERHEYDEN
J9IRKSON en DIGROS

Achtervolging
ZANDVOORT - Zondagavond werd
in een snackbar in de Kerkstraat een
ruit vernield. Een 22-jarige Zandvoorter, die bij de komst van de politie snel
wegrende in de richting van het Raadhuisplein, werd na een achtervolging
op het bordes aangehouden. Tijdens
het verhoor op het bureau gaf hij toe de
vernieling te hebben gepleegd.

EEN COMPLETE KRANT MET O.A.
•
•
•
•
•
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voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!

ADVERTENTIE

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

17166

E

NAAM:

! ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

[ TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
lIK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
s HALF JAAR • ƒ 21,00, PER JAAR • ƒ 39,95
j (voor postabonnees gelden andere tarieven)
l *een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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Antiekhandel Hans Keve
•X* Hartelijk bedankt voor je uiterst
heldhaftig, koel en dapper optreden.
We groeten je met onze bewondering.

•X-

Ans, Lia, Ruud,
Michel, Ivan,
Stanley, Luuk,
Jotty, Monty en
Malle Black.

•X•X•X•X•X•X•X•X•X-

We hebben een nieuwe kaas
die noa jonder smaakt dan hij eruit z

KWIJTSCHELDING

We hebben een nieuwe kaas die u nergens anders kunt kopen: Ronde Goi
Die naam slaat niet alleen op de vorm, maar vooral opdesmeuïge,
volle roomsmaak. Nieuw!

Kwijtschelding op grond van het inkomen van de aanslag afvalstoffenheffing en rioolafvoe rrechten 1988
moet worden aangevraagd vóór:

•X-

15 november 1987
Informatie en/of aanvraagformulieren kunt u krijgen bij
het bureau belastingen ter secretarie, geopend van
maandag t/m vrijdag van O9.00 tot 12.3O uur, telefoon
02507- 14841, toestel 222, 225 en 226.

OPROEP
DE GOEDKOOPSTE VORM VAN AUTOSPORT kunt
u zelf beoefenen bij
AUTOSPORTVERENIGING
SANDEVOERDE.
Wordt nu lid'!M
Kom op zaterdagavond 24 oktober om 19.30 uur naar:
Hotel Café Restaurant DELICIA
Kerkstraat 16, Zandvoort.
Meenemen: auto (+voldoende brandstof), zaklamp,
pen en ƒ 6,- inschrijfgeld per persoon.
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen: 02507-14389
of 02507-16179.

Gefeliciteerd
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van.bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 25,, (prijs excl 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, telefoon 0297728411

Had ik daar maar eerder aan
gedacht

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING
Kostverlorenstraat 70 Tel.

12071

De Kruisvereniging Zandvoort nodigt haar
leden uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering, welke gehouden zal
worden op donderdag 12 november 1987 in
het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslag 1986
4. Begroting 1988
5. Mededelingen
6. Verkiezing bestuursleden: Aftredend en
herkiesbaar zijn de heren J. Tump en C.
G. T. de Roode
7. Rondvraag
8. Sluiting.

de mat 60+,

Verleende hinderwetvergunning
Wet alg. bep. milieuhygiëne
Burgemeester en wethouders maken bekend dat: door hen onder voorwaarden
om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 6 oktober
1987 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de
aanvraag van V.O.F. Filmer voor een dergelijke vergunning voor het oprichten
en in werking hebben van een cafébedrijf, gelegen aan de Haltestraat 25 te
Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sektie C no. 6216.
De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 23 oktober 1987 tot 23
november 1987 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken,
Swaluestraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur, alwaar
desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat
tot 23 november 1987 beroep open bij de Kroon voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid onder c
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad
van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het
treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1,2513
AA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De
beschikking wordt met van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

174B87 Volkstuinencomplex
- kweekkas
175B87 Piet Heinstraat 1
- kweekserre
176B87 Dr. C. A. Gerkestraat 78 - dakkapel
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vnjdagmorgen van
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

'/

120B87 Badhuisplein 7
- casino
128B86 Boul. Paulus Loot 99
- uitbreiden woning
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Zandvoort,

22 oktober 1987

Saucijzebroodjes. l- «%oc

NU4VOOR O.
Candybars met
cocos, hazelnoot of
caramelsmaak.
Pakje a 3 stuks.

Gelderse
achterham
100 gram 2.10

1.75

Volkoren
tarwebrood.
Fijn 2.20 Grof 2.40

NU 2 VOOR

Rotterd
Per stuk 2
Gezouten
pinda's.
250 gram 1.50
f^crt

NU 500 GRAM 2.

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
lel. 02507-17244

Berlmer worst.
150 gram. 1.73
oorenroojes.
^ *j*»
Zak a 6 stuks 1.85 NU !•

HE
Echt Waar Voor.

Voor opbaring in uitvaartcentru
voor verzorging van uitvaart:

en o%«£ir
biedt u de unieke combinatie van:
gezichts-, //chaams-, haarverzorging

Pedicure
ƒ15,-

uitvaartverzorging
kennemerland

l Coupe knippen
l
ƒ25,-

Maandagochtend en dinsdag de gehele dag
gesloten.

tel. 02507 - 1 5:

PASSAGE 20. TEL 16309

DAG EN NACHT VERZC

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

veilinggebouw

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

de witte zwaan
Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling,

DE WIT VERHUIZINGEN

Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar, enz.

OOK IN- EN

IKKBTOE
VOHUIZRS

AUTOLEASING

RINKO sinds 1926
Curiestraat 8-10, Zandvoort
tel. 02507-13360

RENAULT en FORD

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

UITVAARTCENTRUM '
Onderling Hulpbetoon

Tel. 02507-13278

.-'.160

Aanbiedingen geldig t/m 24 okt '87

BEN
CRAMER
zingt in Manege!!!

DAG en NACHT bereikbaar

100 gram. 1.85

Amandel Speculaas.
Pak a 250 gram 2-

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Tel. 02507-16023

Camembert 45+. Per stuk
240gram.3.25
*vrc

Verleende bouwvergunningen

Het bestuur.

De Manege Zandvoort

nu-mm
Brie van

Burgemeester en wethouders van Zandvoort

Het staat de leden vrij om andere personen
als kandidaat bestuurslid voor te dragen en
wel schriftelijk, getekend door tenminste 10
leden, uiterlijk 7 dagen voor de vergadering
bij de sekretaris, dhr. F. Bakker, Voïtastraat
22 te Zandvoort, vergezeld van een door de
betreffende kandidaat getekende verklaring
waarin vermeld, dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt.

Feest op zaterdag 24 oktober vanaf 21.00 uur!
St. Harten Twee viert haar 3-jarig bestaan!
Groots koud buffet! Entree ƒ10,ZONDAG MATINEE DINER DANSANT
15.00-23.00 UUR.
Correcte kleding vanaf 25 jaar.

500 gram

'Q50

NU^«

Aangevraagde bouwvergunningen

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Jonge Goudse kaas met korr
575
>|QA
i\TTT4**^

Exclusief in de Hema
. Ronde Goudse kaas met 'n smeuige,
|É ronde, volle roomsmaak. l kg 11.20

VERKOOP
Wi) zijn geopend van
10.00-18.00 u.

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164
DROGISTERIJ

BOUWMAN

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije
besteding • Zekerheidsstelling niet nodig • Goedlopende
leningen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
. uw mogelijkheden of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- is mogelijk.

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

Wilt u óók een vrijblijvende

offerte?

Nieuw in Haarlen

DE KLUSSENMEE

voor alle reparaties in en om
Bel voor info. tel. 023-33C
Geen voorrijkosten.

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

OPROEP LEDENVERGADERINI
Het bestuur van de Ondernemervereniging Zandvoort roept haar k
tot het bijwonen van de vergadering op donderdag 29 oktobei
Hotel Palace.
De agenda werd u reeds toegezonden.

Sprekers: De Toekomst van het circuit:
de Heren P. J. P. Bernelot Moens en P. J. G. Holrr

De weerlijn voor Zandvoort:
de Heer J. Kuiper van het K.N.M.I.
Aanvang 20.00 uur.
Het secrj

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.
Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D
D
D
Ik

3.000,5.000,8.000,kan per maand

D 50,D 100,D 150,-

D 10.000,D 12.500,D 15.000,aflossen:

D 17.500,D 20.000,D 25.000,-

D 30.000,D 35.000,D

D 200,D 250,D 300,-

D 350,D 400,D 450,-

D
D
D

D per giro

D per bank

Ik wil mijn geld ontvangen:
D kontant
D per cheque
naam + voorl
adres
beroep
gehuwd met
huur/hyp.kosten
ik heb nog leningen bij

HUIS

500,550,-

BCC is een detailhandelsonderneming in radio, tv,
wasautomaten, koelkasten,
enz. met momenteel 12
grote vestigingen in de
Randstad.
l.v.m. uitbreiding vragen wij
voor onze filialen in de regio
Amsterdam

AANKOMEND
VERKOPERS
Voor deze afwisselende functies vragen wi
siaste, representatieve medewerkers.
Het betreft full-time jobs van 381/é uur per v

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Tel. 02507-12150 of 13050. U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.
Helmersstraat 11 - Zandvoort.

Leeftijd 20-25 jaar, opleidingsniveau MAVO
met branche-ervaring.

Leeftijd 18-23 jaar, opleidingsniveau MAVO
verkoopervaring is een pré maar niet nood/

geb datum
woonplaats
netto-inkomen
netto-inkbmen
tel

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN

ALLROUND VERKOPI

de krant helpt
u op weg

ELEKTRO
SPECIAALZAKEN
BV
»

Wij bieden een goed salaris, prima secundaire
voorwaarden en regelmatig doorgroeimoge
in een modern dynamisch bedrijf.

Bouwerij 71, 1185 XW Amstelveen

Bent u in een van bovengenoemde functie
resseerd, maak dan snel een telefonische
met de heer P. F. J. Brussel, tel. 020-4713

Telefoon 020-471316

HEDIA30
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rter Holm heeft
llste vertrouwen
toekomst circuit

Ontmoetingsdag biedt weer
aantrekkelijk programma

'VOORT - In juni werd de Stichting Nieuwe Accommo
ürcuit in het leven geroepen, met als taak de reconstructie
racebaan voor te bereiden en het benodigde geld bijeen te
ren. In augustus kwam daar de Stichting Exploitatie
Park bij. Het woord 'park' is hierin opgenomen, omdat
uwe circuit in nieuwe vorm, een prettig verblijf moet
rgen aan het hele gezin. Met voor elk wat wils. Twijfels
r echter nog alom in Zandvoort, of de benodigde ƒ35
i voor de totale reconstructie wel bijeen te krijgen is. De
rse directeur van beide stichtingen, Peter Holm, heeft er
ste vertrouwen in, dat de plannen uitgevoerd kunnen
cuit blijft bestaan, daarvan is
lm overtuigd. Ook al zou die
;ig miljoen er niet in een keer
'Kijk, het circuit is er al sinds
rklaart Peter, "dus de nieuwe
vooral voor geluidhinder, die
verheden worden gesteld, zijn
later datum. Daarom hebben
op een subsidie van ongeveer
joen, om deze bestaande inaan te passen aan de nieuwe
Of wij dat geld krijgen is nog
„r, maar aanspraak erop ma•J nen wij zeker, als de wetgever
isen stelt."
ze subsidie erdoor komt, kune aanpassingen, onder andere
ging van het traject, uitvoena wordt het zaak investeere trekken, en wij hebben al de
ontracten. Dan moet het cirurlijk zodanig geëxploiteerd
"at wij langzamerhand ook de
de plannen kunnen financienieuwe accommodatie komt
later stadium, maar geraced
iker worden".
circuit in nieuwe handen is
i, is direct te merken. Hoewel
:n officieel is afgelopen en de

•VOORT - Zoals beseft de Kruisvereniging
lort in samenwerking
ie Stichting Gezondintrum Zandvoort ook
Opterseizoen een aantal
savonden
georganir
aar diverse, met de gefid verband houdende
terpen door deskundiler de loupe worden geZo staan voor de kolaanden lezingen over
idere logopedie, orthomanuele therapie op
•amma.
'eek startte de serie met een
[er Aids, een immuunziekte
kruid voor gewassen is en
n ons land in toenemende
.kt. De besturen van gestellingen meenden dan ook
(handeling van dit onderwerp
loefte te voorzien en hielden
(een grote opkomst verwachaantal reservestoelen achter
Helaas hoefden ze niet te
itgezet en zelfs de in de hal
Jezondheidscentrum aanwe-

laatste race gereden zou zijn, wordt er
momenteel weer druk gebruik gemaakt van het circuit. "Wij hebben besloten, dat de activiteiten gewoon door
moeten gaan", aldus Holm. "Het gevolg is dat nu dat de racebaan nu bijna
ieder dag tot het eind van het jaar besproken is". Het bleek dat er veel be- • Dirk Buwalda (links) en Peter Holm (rechts) op het circuit.
hoefte was aan een dergelijke accomoDe energieke, zesendertig-jarige Pe- recteur wel bereid iets over zichzelf te
datie, ook buiten het seizoen. Vooral ter Holm blijft met 'wij' spreken. "Ik vertellen. Hoe hij bijvoorbeeld juist op
veel verenigingen, ook uit het buiten- ben niet zo belangrijk en kan het doel een circuit terecht moet komen? "De
land, komen naar Zandvoort om hier ook niet in mijn eentje bereiken. Wij racerij is mij eigenlijk met de paplepel
hun clubevenementen te organiseren. werken hier met ongeveer elf mensen ingegoten. Mijn vader was organisator
Ook volgend jaar gaat het gebruikelij- en moeten samen als één team de plan- van allerlei auto- en motorcrosswedke programma gewoon door, ook in- nen zien te verwezenlijken". Een aan- strijden. Ik mocht altijd mee als wij
dien met de werkzaamheden wordt be- tal medewerkers zijn oud-gedienden daar naartoe gingen". Echt racen is er
gonnen. De racerij hoeft alleen maar van de oude Circuit Zandvoort B.V., nooit van gekomen bij Peter. Wel vereven stil gelegd te worden bij de aan- allen mensen met veel ervaring in dit telt hij - niet zonder enige trots - de
sluiting tussen het binnenste en het werk. Zo ook Dirk Buwalda, die tegen- race-licentie A te hebben gehaald,
buitenste deel.
woordig als bedrijfsleider hard aan het maar wat de autosport betreft, bleef bij
werk is. Daarnaast zijn er enkele be- het voor hem bij rallyrijden. "Dat vind
Het programma zal ook allerlei nieu- roepskrachten met bepaalde speciali- ik voor mezelf toch het leukst".
wigheidjes bieden, zoals bijvoorbeeld teiten 'geleend' van andere bedrijven.
een
24-uurs-zuinigheidsevenement. Dit alles om een zo efficiënt mogelijke
'Leuk' vindt Peter ook het werk voor
Maar ook daarnaast timmert men ook werkwijze te bewerkstelligen.
de stichting. "Een echte uitdaging", en
op andere wijzen aan de weg zoals bij"dat geeft mij veel plezier in mijn vak".
voorbeeld met een boek, met een fictie- De oorspronkelijk uit het Limburgse Het bevordert alleen maar zijn enthou-verhaal over 'De Red Arrows'. Dit Geleen afkomstige Peter houdt zich ei- siasme, wat wellicht in de toekomst
werk, geschreven door medewerker genlijk liever wat op de achtergrond, ook zijn vruchten zal afwerpen voor
Ed Stoete, wordt binnenkort uitgege- geeft hij toe. Toch is deze nieuwe, door het circuit".
ven.
het gemeentebestuur aangezochte diJOAN KUBPERSHOEK

Interessante lezing Aids
trekt weinig toehoorders

wordt overgedragen, hoe de ziekte beslist niét wordt overgedragen, en de
vaak ongegronde angst voor besmetting. Wanneer door verpleegkundigen
de voorgeschreven regels in acht worden genomen, is het risico dat zij bij de
verpleging van Aids-patiënten lopen
minimaal.

zige zitplaatsen bleven grotendeels on- kele verhouding staat tot die welke in
bezet.
1977 in Afrika ontstond, werden er op l
Sneu voor de organisatoren, maar januari 1987 in Nederland 218 Aidook voor de spreker van deze avond, dr. s-patiënten geregistreerd. Daarvan
W. J. Wertheim uit Haarlem, inter- zijn er thans 126 overleden. Maar in de
nist in opleiding, die iri het Rode Kruis afgelopen jaren zijn inmiddels wel duiZiekenhuis in Den Haag werkzaam is zenden mensen met het Aids veroorzaop de afdeling Infectieziekten. De heer kende HlV-virus besmet. Bij wie van
Van den Oever, secretaris van de hen de ziekte uiteindelijk zal uitbreStichting Gezondheidscentrum Zand- ken valt niet te voorspellen.
voort, uitte tegenover de arts zijn teWél is bekend dat dertig procent van
leurstelling over de geringe belangstelling, maar deze troostte hem met deze zogenaamde sero-patiënten Aids
de opmerking, dat het kleine gezel- krijgt en overlijdt. Bij Aids-patiënten
schap waarschijnlijk heel select was. werkt het afweersysteem namelijk
Met dat compliment in hun achter- niet meer en ziekten als bijvoorbeeld
hoofd zetten de circa vijftien toehoor- tuberculose, die door de goede voeding
en verbeterede hygiënische omstanders zich tot luisteren.
digheden in ons land nauwelijks meer
Dr. Wertheim zei de uitnodiging voorkomt, krijgen dan een kans.
graag te hebben aanvaard, omdat er
Dankzij de veelheid aan voorlichzoveel verkeerde ideeën rond Acquired ting (de door Frank Haggenburg van
Immune Deficiency Syndrome, kort- de Openbare Bibliotheek uitgestalde
weg Aids, bestaan. Hoewel de situatie lectuur vormde daarvan een duidelijk
in Europa in het niet valt bij de Ameri- bewijs) was veel van hetgeen dokter
kaanse epidemie en zeker in geen en- Wertheim vertelde bekend: hoe Aids

Als voorbeeld noemde spreker het
feit dat van de 900 gezondheidswerkers
in Engeland slechts één de ziekte
kreeg door een prikaccident. De aanwezigheid van naaldcontainers achtte
dokter Wertheim dan ook een goede
zaak, evenals het donorbeleid in Nederland.
In tegenstelling tot andere landen is
verkoop van bloed er hier niet bij. Men
krijgt hoogstens een glaasje cognac.
Omdat juist de sociaal zwakkeren,
waaronder uiteraard verslaafden, geneigd zijn hun bloed te verkopen (in
Duitsland wordt er al gauw vijftig
mark voor betaald) ligt verspreiding
van het Aids-virus voor de hand.

'EKENDDIENSTEN
SENPRAKTIJK

Stel. 19507.
[Bergen
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ülder, tel. 13185
PLEGING: Voor informae dienstdoende wrjkverpleeg023-313233.
«JNDIGE: Mevrouw Tine
fn, Kochstraat 6A, Zand02507-14437, bgg: 023-313233.
Mevrouw Dekker,
estraat 17 te Zandvoort, tel.

Indvoorts
lieuwsblad
|Mi]k nieuwsblad voor Zandvoort,
T en Aerdenhout Verschijnt op
|ag Uitgave Weekmedia BV.
' G C. Hollander. Hoofdredacteurlelhanng
:

Gasthuisplein
'voort, tel 02507 fostadres.
126,2040 AA
tri
jgeopend.
113-16 u;
110-13 en 14-16
Mag 9-11 u;
Jag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
"tieverkoop: Dorpsstraat 8,
Mei. 02977-28411 Postadres264,1430 AG Aalsmeer.
'eider. B. Lodewegen

ivertenties tel 020-562.6271. Telex
'lies 10730 PCADV.
6: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
'2066 Postadres postbus 26,2040
voort
'Pershoek Redactiechef. Dick Piet.
mentsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, ƒ
r
hall jaar, ƒ 39,95 per jaar Voor
'nees gelden andere tarieven. Losse
f 'achten: vnjdag 9-12 u. tel. 02507 or

ts Nieuwsblad is opgericht in

De toenmalige voorzitster, mevrouw
De Leeuw-Hoogerbrugge, herinnert
zich dat ze als diaken van de hervormde kerk met vertegenwoordigers van
de andere plaatselijke kerkgenootschappen eens een ziekentriduüm in
Bloemendaal meemaakte, waar na afloop de suggestie naar voren kwam om
te trachten ook in Zandvoort iets dergelijks te realiseren. Pastoor Kaandorp
was van meet af aan de grote animator,
en ook de andere pastores zagen er wel
iets in. Niemand van hen had op dit
gebied enige ervaring, maar het was
wel duidelijk dat bij een samenkomst
van genodigden, onder wie een groot
aantal gehandicapten en bedlegerigen,
de medewerking van het Rode Kruis
onontbeerlijk was. Spontaan werd
deze door de colonne toegezegd en in
de afgelopen zestien jaar is op haar
nooit tevergeefs een beroep gedaan.
De eerste Ontmoetingsdag vond
plaats op 6 april 1972 in de hervormde
kerk en hoewel mevrouw De Leeuw er
begrip voor heeft dat na de grote vlucht
die het evenement genomen heeft het
kerkgebouw niet meer toereikend is,
spijt het haar nog steeds dat daarmee
ook die specifieke sfeer is verdwenen.
Er moest door de medewerkenden veel
geïmproviseerd worden om het de zestig gasten aan niets te laten ontbreken
en er werd ijverig geduimd om het
maar droog te houden, want de kannen
thee en koffie en de schalen metbroodjes moesten allemaal uit het jeugdhuis
worden aangedragen. Bovendien waren de sanitaire voorzieningen in de
consistoriekamer gesitueerd, hetgeen
van de Rode-Kruishelpsters een zekere
behendigheid en van de gasten vaak
een grote,dosis geduld vergde. Desalniettemin werd het een onvergetelijke

belevenis waar de commissieleden en worden. Een aantrekkelijk programde vrijwilligsters met veel voldoening ma met een optreden van het bekende
aan terugdenken.
Mokums Jordaancabaret en het Zandvoorts Vrouwenkoor, gepresenteerd
Dat de Ontmoetingsdag financieel door Hans van der Togt, staat daar
mogelijk werd gemaakt door de geza- borg voor. De kurk waar de Ontmoemenlijke kerken had tot gevolg dat de tingsdag op drijft, mevrouw Van Mabijeenkomsten in de beginjaren een ris-Beute („ik denk er over mij onderoverwegend religieus karakter hadden. hand als voorzitster terug te trekken.
De welkomst- en dankwoorden werden Ik heb het nu vijftien jaar gedaan") en
gesproken door de pastores, er was een
haar mede-comitéleden begonnen
meditatie naar aanleiding van een bij- reeds
een half jaar geleden met de
beltekst en het programma bevatte voorbereidingen
om het evenement
veel samenzang. Niet verwonderlijk gladjes te laten verlopen.
Gasten die
dus dat een plaatselijk blad schreef
in staat zijn op eigen gelegenheid
over „een ontroerende kerkelijke ont- niet
moetingsdag". Het was pastoor Kaan- naar de Van Pagéehal te komen worden door de autorijdienst gehaald en
dorp die met het voorstel kwam het weer
thuisgebracht. Er ontbreken echgebeuren een bredere basis te geven en
nog een paar vrijwilligers en autodaarin werd voorzien door deelname ter
die bereid zijn die dag tweevan het Humanistisch Verbond en de mobilisten
maal een half uurtje van hun tijd te
Algemene Bond van Bejaarden, de late- offeren.
Gelieve zich in verbinding te
re ANBO. Behalve de Hervormde Kerk stellen met
mevrouw C. Hoogendoornhebben ook de St. Agatha, de R.K. Moot, Fazantenstraat
l, tel. 13205 of
Noodkerk aan de Linnaeusstraat, met de heer P. van Meelen,
CelsiusZwembad „de Duinpan" en de van Pa- straat 215, tel. 17800.
géehal de Ontmoetingsdag gastvrijheid
verleend en daarbij een grote verschei- Vanzelfsprekend is het bijwonen van
denheid aan artiesten binnen hun muOntmoetingsdag geheel gratis. Het
ren gehad. Aan het optreden van Mieke de
beschikbare saldo is echTelkamp, Lenny Kuhr, het KLM Man- momenteel
niet toereikend en daarom lijkt het
nenkoor en majoor Bosschardt, om ter
ons goed te vermelden dat u met een
maar enkelen te noemen, hebben de bijdrage
op rekeningnr. 56.59.21.444 bij
meeste bezoekers nog goede herinne- de Algemene
Bank Nederland te Zandringen. Maar ook sterren van eigen bo- voort (gironummer
ten name van
dem als de Zandvoortse Operette Vere- „Penningmeester 9711)
Ontmoeniging, leerlingen van de dansschool tingsdag" het uiterstComité
doel
van Gemma de Boer en het Zandvoorts steunt. En tot slot: sympathieke
er nog
Mannenkoor hebben voor heel geani- vragen zijn dan is de mochten
secretaresse memeerde ontmoetingsdagen gezorgd.
vrouw Th. Robbers-van Oosten, Emmaweg 4, tel. 12813 graag bereid die te
beantwoorden.
C. E. KRAAN-MEETH
Ook die op 4 november belooft dat te

Jordaancabaret

Grote drukte op de Ontmoetingsdag 1986.

Gewest bepleit aanpak
verkeersonveiligheid
ZANDVOORT - Het dagelijks Gezamenlijke aanmelding door het gekan wel.
bestuur van het Gewest Zuid- west
De aanmelding houdt in, dat aan de
-Kennemerland heeft de ge- gemeenten
een startpremie wordt gewestgemeenten gevraagd, deel geven, die - op wat voor wijze dan ook te nemen in de landelijke actie aan verkeersveiligheid besteed moet
Bij een bepaalde afname van
ter bevordering van de ver-worden.
het aantal verkeersslachtoffers wordt
keersveiligheid.
eventueel nog méér premie uitgekeerd.
Het gewest wil over de besteding van
de gezamenlijk verkregen startpremie
in overleg treden met de gemeenten
van het gewest. Haarlem en Heemstede zijn hierbij niet betrokken, omdat
zij zich zelf apart willen aanmelden.

11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
En nu u toch uw agenda te voorgemeente.
schijn heeft gehaald: op 16 november
a.s. spreekt onze plaatsgenoot Hans'
STORINGSDIENST
GASBEDRIJF: van Brero 's avonds om 8 uur in het
tel. 17641.
Gezondheidscentrum over Oosterse
geneeswijzen.
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
Kr.M.
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
BRANDWEER: tel. 12000.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedeCENTRALE POST AMBULANCE- re inwoner van Zandvoort geldt dat
VERVOER
(CPA) KENNEMER- ervoor de vrager geen kosten verbonLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
den zijn.

Het bestuur heeft dit verzoek in de
eerste plaats gericht aan de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Zandvoort.
De reden is, dat deze gemeenten, volgens opzet van de landelijke actie, ieder afzonderlijk te weinig inwoners
Het bestuur van het gewest is van
hebben om zich aan te melden bij het mening, dat een deel van het geld beMinisterie van Verkeer en Waterstaat. steed kan worden aan enkele regionale
componenten in de aanpak van de verkeers (on) veiligheid, zoals bijvoorbeeld
lespakketten op scholen en voorlichtingscampagnes.

TAXI: tel. 12600.

Vooral voor Flieringa (GBZ), die het
voorstel een financieel 'wangedrocht'
noemde, en Kuijken (PvdA) was dit
een zwaar wegend punt. Ingwersen had
geen moeite met de jaarlijkse post van
ƒ56.000,- ('één procent van de politiebegroting'), mits het hierbij blijft. 'Je
moet investeren alsof het een gezond
bedrijf is', aldus de fractievoorzitter
van het CDA, die daarmee aangaf dat
dit nodig is om een beter functioneren
te bereiken. Het onderwerp komt later
opnieuw aan de orde.

Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag
11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

Automatiseringssysteem
politie te ruim van snit

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
DIENSTENCENTRUM: Koninginne- advies en hulp tel. 17373, op alle werkweg l, Zandvoort. Spreekuur op dagen van 10.30-12.30 uur. Schriftemaandag en donderdag van 1.30 tot lijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
3.00 uur door de heer Frits van Veen of
na telefonische afspraak. Tel: WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
02507-19393
L. Davidsstraat. Eerste en derde
BELBUS:
woensdag van de maand van
De belbus voor bewoners van 55 jaar 17.30-18.30 uur.
en ouder is met ingang van 5 oktober
weer van start gegaan. Om hiervan HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
gebruik te kunnen maken dient men Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
zich 24 uur van tevoren op te geven bij donderdag van de maand 20.00 - 21.00
Huis in de Duinen, tel. 13141, van uur.

Tel. 13043, Alarmnummer
wijkfunctionaris Noord,

In een boeiend betoog werden voorts
een test in Amerika met vrijwilligers,
het middel Azydothymidine (AZT) dat
de vermenigvuldiging van het virus
remt doch slechts tijdelijk werkt, en
het effect van de goede voorlichtingscampagne in ons land onder de loep
genomen. Plaatsruimte, of beter gezegd gebrek daaraan, verhindert ons
er uitgebreid op in te gaan en daarom
is het verheugend dat dr. Wertheim
heeft toegezegd, pp 14 december opnieuw een causerie over Aids te houden.

Op woensdag 4 november
wordt in de Van Pagéehal de
zestiende Ontmoetingsdag gehouden en opnieuw zullen zo'n
driehonderd gasten er een paar
onvergetelijke uren doorbrengen. Het is bekend dat sommigen, en dat is echt niet overdreven, er een heel jaar naar uitkijken en daarom is het misschien wel aardig om eens na te
gaan hoe dit uit Zandvoort niet
meer weg te denken evenement
zestien jaar geleden is ontstaan. Hoe is men er toe gekomen, wie stonden aan de wieg,
en hoe heeft men kans gezien
er iedere keer opnieuw een
kostelijke dag voor een steeds
groter aantal gasten van te maken?

KERKDIENSTEN
komst op maandag 15.00 uur, tel: 14878
Zondag 10.00 uur: Ds. P.J. Mulders,
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. ElsHaarlem
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmedeKindernevendienst en crèche
straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. InlichGEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: mevr. ds. G.W. Mor- tingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
sing, Amstelveen
023-244553.
Kindernevendienst en crèche
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Zondag: mevr. J. Broström-De Bruin, BURGERLIJKE
Lisse-Sassenheim
Periode: 13-19 oktober
ROOMSKATHOLIEKE KERK

Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel er
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor, Cel. H.J. Kaandorp

STAND

Ondertrouwd:
Faber, Hans Peter en Drommel, Imca
Christina. Weber, Jan en Kaufman,
Karin Wühelmina.

ZANDVOORT - "Deze broek
is te groot", aldus D66 fractievoorzitter Sandbergen, vorige
week tijdens de vergadering
van de commissie van financiën. De 'broek' was het automatiseringssysteem, dat het
college wil aanschaffen ten behoeve van de gemeentepolitie.
Een standpunt hierover werd
uitgesteld, omdat over bepaalde punten onvoldoende helder
heid bestond.
"Evenals een te kleine broek, is ook
een te grote niet functioneel", viel medecommissielid Van Marie (WD)
Sandbergen bij. Beide waren van mening dat het systeem, berekend op bediening door zestien personen, te uitgebreid is voor een gemeente als Zand
voort. Onderzoek heeft uitgewezen,
dat de Zandvoortse gemeentepolitie
tot 1990 voldoende heeft aan een capaciteit voor zes tot acht personen. Beide
waren er dan ook niet van overtuigd,
dat er niet een kleiner en daardoor
wellicht goedkoper systeem te vinden
is. Van Marie noemde als voorbeeld de
goedkopere oplossing van de gemeente
Bloemendaal.
De aanschaf van de door het college
voorgestelde apparatuur zou op een
bedrag van ƒ179.000,- komen, wat een
aarlijkse post van ƒ56.000,- aan totale
.asten betekent. Hierbij is al rekening
gehouden met de rijksbijdrage van
15.000,- gedurende vier jaar. Wethouder Aukema gaf als voordeel van dit
systeem aan, dat het uitgebreid bejroefd is in Groningen en dat de softvare, de programma's, gratis door de
overheid worden verstrekt. Mede hierdoor zouden de onkosten al met meer
dan een halve ton zijn teruggebracht.

Dief gepakt

Vlag gestolen
ZANDVOORT - Zaterdag werden
een 14- en 15-jarige Haarlemmer op de
Boulevard Favauge aangetroffen die
belangstelling toonden voor zaken die
niet hun eigendom waren. Toen zij zich
bij de komst van de politie snel uit de
voeten maakten werden zij door de politie aangehouden; zij bleken een vlag
gestolen te hebben. De jongens zijn op
het bureau verhoord en door hun ouders opgehaald.

Gevaar
ZANDVOORT - Vrijdagochtend ontdekte de politie dat de zinken dakbedekking van het dakkapel van een perceel aan de Zandvoortselaan nog
slechts aan een klein stukje vast zat en
het gevaar bestond dat het in zijn geheel naar beneden kon waaien. Omdat
het een leegstaand pand betrof werd de
brandweer gewaarschuwd, die maatregelen heeft genomen, de gewaarschuwde eigenaar reageerde ogeveer als volgt
toen hij in kennis werd gesteld: "Bel
maar als er iets gebeurt". De rekening
van de door de brandweer getroffen
maatregelen is gepresenteerd aan de
eigenaar.

ZANDVOORT - Zondagmiddag
bleek een 19-jarige Duitser in een boetiek in de Kerkstraat een shirt van
ƒ109,- te hebben gestolen waarna hij
naar een slijterij was gegaan. Hier werd
hij aangesproken door de verkoopster
van de boetiek die hem achterna was
gegaan. Met medewerking van de slijteris de dader aangehouden waarbij vier
flessen wijn werden beschadigd en de
bril van de slijter. Deze schade is dooi
de dader betaald. Na overleg met de
Officier van Justitie heeft de Duitser
een boete van ƒ 100,- betaald.

.

ADVERTENTIE

K.T.V. SHARP
stereo + teletekst 66 cm

1999,Wat dacht u ervan?

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

Met volle mond op de foto

Geboren:
Joey Anthony, zoon van Van TeeseHaarlem
ling, Frederik en Van den Bergh, Mazondag 09.30 uur: Zondagsschool en riana Cora. Brian Paul, zoon van Alebijbelgespreksgroepen
ven, Paulus Maria en De Koning, Sil10.30 uur: Morgendienst, Ds. C. Holle- via Aloisia. Jan, zoon van Zonneveld,
man, Rotterdam
Johannes Leonardus Jozef en Van
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. Over- Keulen, Maria Magdaleina. Sanne Jo- De commissieleden waren overigens
duin
hanna Margaretha, dochter van wel van mening dat automatisering ten
Woensdag 09.30 uur: 'Vrouw tot Zaadnordrjk Eric Eduard en Kuijpers ;oede komt van het functioneren van
Vrouw'
Wentink, Elisabeth Marion.
iet politiekorps. Maar een vergelijking
20.00 uur: Brjbeloverdenking/bidstond
met het systeem van de gemeente BloeOverleden:
mendaal is gewenst. Bovendien willen ZANDVOORT - De leerlingen van de Van Heuven Goedhart School werden tijdens de 'Week van het Brood' aangenaam
NED.CHRISTELUKE
GEMEEN- Slagveld, Jacob, oud 71 jaar. Holz- zij eerst weten, hoe de onkosten gedekt verrast Bakker Tromp verscheen in de middagpauze om alle kinderen feestelijk te trakteren op belegde broodjes.
SCHAPSBOND
schuher van Harrlach geboren Boeh- worden, vooral gezien het tekort op de Meer dan honderdtwintig in totaal. En natuurlijk wilden de kleintjes graag even met een volle mond op de foto.
ledere veertien dagen een samen- mer-Fest, Irene Dorothea, oud 76 jaar. solitiebegroting.
Foto: Bram Stijnen
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218,
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Ik mat wat ik zocht op te Grote Krocht
WEEKENDAANBIEDING

ONTWIKKELEN
en
AFDRUKKEN

vrijdag en zaterdag
Vol vitamine

n

Kiwrs

m

s voor 2,50

Heerlijke
MANDARIJNEN

CA
Z,5U

Diverse soorten
grote pot chrysanten
v.a. ƒ 10,-

n

zonder pit 10 voor

PERSSINAASAPPELS

van dinsdag t/m zaterdag

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEE
Grote Krocht 28

Kattebrokjes

-

QQ
l,«f O

barstensvol sap
10 voor
KANT EN KLAAR UIT ONZE KEUKEN
onze voortreffelijke
+ AA

AARDAPPELSALADE

Volgende film
1/2 prijs
* Vergroting
* maxi-poster

*pond IföO

nu 10 smaken
500 gr.

50x70 nu

groente en fruit

REKLAMEÜ!

DogDiner

„Erica"

Foto

BOOMGAARD

Grote Krocht 25

Grote Krocht 24 -Zandvoort

10 kg.

Grote Krocht 26
tel. 13529

JEUGD JUDO
Donderdagmiddag 15.30 uur

ZELFVERDEDIGING
Nieuwe damesclub. Dinsdagavond 19.00 uur.
Onze zelfverdediging
is geheel op de praktijk gericht.

Een combinatie van conditietraining
bevrijdingen - karate en judo

Xfateff
Bloemendaalseweg 261 Overveen.
Tel. 023-252290 (privé 023-281923).

SPORTCENTER WIM BUCHEL
Tel. 13965 - 15829

Volkskrant Trouw AD
vraagt een

Hét adres voor:

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarragementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Telegraaf Zandvoort
vraagt

BEZORGERS
voor kleine wijken
± % uur per dag
Verdienste ƒ 60,- tot ƒ 80,- p.w.

r

voor ochtendblad
te beginnen op 26 oktober
Aanmelden E. Steen.

Tel. 18531
Slordig jong echtpaar zonder kinderen of
huisdieren woonachtig in Zandvoort

"zoekt een

WERK(ST)ER
voor 1 a 2 middagen in de week.
Wij kunnen een prjma vergoeding in het
vooruitzicht stellen.

Reakties: (02507) 13295.

Aanmelden:

023-271185
of 02507-18375 tussen
18.00-20.00 uur

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

RENEE

Voor exclusieve, maar ook voor betaalba-

re, leuke en aparte kleding en schoenen

Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

BELLI E RIBELLI
kindermode

Haltestraat 45, tel. 12705
Zandvoort

Bistro Ie
Pierrot
Haltestraat 52

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

OOK IN UW ZWEMBAD
ONBEPERKT TENNISSEN
voor ƒ 17,-

*****

Gedurende de wintermaanden zijn wij
dinsdag en woensdag gesloten.
*****
Ook verzorgen wij graag uw feestjes
en partijen.
*****
Reserveringen 02507-17822

Wegens vakantie
van 2 t/m 6 november gesloten.

Zwembad „De DuinpanJ5
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

om

Antiek

LEIDSESTR. 122, Koopavond
Ligt aan de doorgaande weg N208

GRATIS

EEN BABY
VWEET U TIJDELIJK EEN A.NDER

Pour toi
06
320 320 05

Te koop originele NOSTALGISCHE LANTAARNPALEN en
muurlantaarns van gietijzer
met roodkoperen kappen.
Bel HORÉMA, Rietzangerstr.
5, Schagen, tel. 02240-97030.
* Te koop suède 3-zits bank,
kl. cognac, modern, t.e.a.b.
Tel. 13113.
* Te koop vrieskist, ƒ 150.
Tel. 14109, na 19 uur.
* Te koop z.g.a.n. sjoelbak,
merk Homas, prijs ƒ 125. Tel,
15052.
Te koop:
INVALIDENWAGEN-/375
Tel. 19489

't Kreu

Hogewe
Tel. 16
* Verloren op c
weg zwarte b
Gaarne teg. be
Dr. Kuyperstra
13847.

Voor trou
Foto Boo
Grote Kr<

Tel. 1:

* 's Avonds kunt u toch niet
surfen. Dan zien wij u wel bij
WONINGF.UIL.
de Zandvoprtse schaakclub,
k.won. in Z^ndvi
vanavond in het gemeenoudbouw zijn.
schapshuis.
A'dam: mooi 01
Timmerbedrijf
ben.huis, 4 k., c.
* Schrijfavond Amnesty InR. F. Lammers
zuiden, hr ƒ35
ternational, 9 nov. 20 uur in
jeugdhuis N.H. Kerk, muz. voor al uw timmer- en onder- buur), W. Beu
i
oml. door Chil. zanger Luis houdswerk. Tel. 023-364168, Middenweg
meer). Tel. 020Arefana. Opgave tel. 12572. b.g.g. 023-381378.

GRATIS

ICRO

ffl

NVM

* T.k. 4 eetkamerstoelen T.k. antieke eiken LADENmet mohair kussentjes, ƒ20, KAST ƒ 1500; antieke BREIp.st.; notehouten eettafel, STOEL ƒ 750. T. 02507-16864.
ƒ80, of in één koop: ƒ150.
Dringend gevraagd wegens
Tel. 16461.
studie in Z'voort voor + 5
Aang. 3/4-kam.maisonnette mnd. KAMER m. gebr. v.
te ZAANDAM, open keuken, k.d.t. Tel. 02220-3191.
badk., balkon, c.v. en box,
ƒ500 p.m. Gevr. idem in ENGÜSH LESSONS (PRIVÉ)
Z'voort/omg. Inl. 075-174141. conversatie en/of grammatialle niveaus. Inlichtingen:
Antieke accordeon ± 60 jr, ca,
knoppenkast, iets leuks v. tel. 18308, Jane Hall.
verzamelaar, 120 bas, t.e.a.b. ERMELO: eengez.won., doorzonkam. pi., 4 si.kam., open
Tel. 12658.
haard, c.v., tuin v. en a.,
BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijbetaling schuur, 150 m van bos en
Hr ƒ550. Gevr., evt.
excl. lichtgew. nappa/lam- heide.
Zandvoort, Overveen, Bloemy's ook voor heren bontgev. mendaal of Haarlem: eengeregenmantels.
Prachtige z.won., evt. klein., hr ± ƒ600.
bontcollectie. Repareren, mo- Tel. 03417-57947.
derniseren. Bel v. afspraak of
documentatie: 020-233488.

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICUl
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
Te k oo p b r u idS
*
3 e • in o d . s a 1 o n t a
T e
r i e t en s t 0e 1

iaP °
e i ;
i 02

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS E*
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TEI
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA,
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTC

Zandvoorts Nieuwsblad

Fa. Frank

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
Tevens rep. van dak- en zinkwerk, ook timmer- en stucadoorwerk. Tel. 02507-18686.

Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film ƒ 5lf 7,50 p.d.
5 films ƒ 25 p.week
Verhuur movie-boxen.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein.

IN DE KRANT
ZETTEN

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Tel. 14534.

DAN KOMT ZE VANZELF

t staat in de krant
iedere week weer

waterbedden

Hydr. gestabiliseerd. Geh.
compl. incl. verw. en ledikant,
geen ƒ4000, maar slechts
ƒ1750. 15 j. fabrieksgarantie.
Telefoon: 023-292693 - 0229037151, b.g.g. 04754-6240.

5 REGELS

Woninggids van Zandvoort

Tel. 13529.

JUFFROUW JANNIE
MIJN SECRETARESSE KRIJOT

Dreamline

Tel. 13529

(afhang systeem)
Vanaf
7 november
starten wij met
een nieuwe kaart
waarbij wekelijks
een specialiteit.

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u! laat u niet in de kou liggen! Ook na onze verhi
Inl.: tel. 02907-5235.
eendagsservice: uw donsdeken bijgevuld en
MEISJE, 21 jaar, ervaring als met eerste kwaliteitsdons. Vraag vrijblijvend t
au-paur, ZOEKT WERK als 36500, tel. gewijzigd na 2-11-'87: 02293-3169.
OPPAS, zaterdag en/of zon- TE HUUR: klein VRIJSTAAND * T.k. 7 disco
dag. Tel. 02507-16262.
ZOMERHUISJE,
centrum o.a. Herbie H
David
PENTAX ZOOM volautomati- dorp, keuken, douche, toilet Fun,
sche camera met zoomlens en verwarming. Voor werken- Brooks. In zeer
* Gratis af te halen flinke voor ƒ 699, met 2 jaar garantie de alleenstaande. Br. o. nr. ƒ60. Tel. 16461
762-75539 bur. v.d. blad. T.k. antieke eik
hoeveelheid
Fleischmann
+ verzekering bij
rails v. autootjes. Tel. 13606.
m. 4 laden;
Foto Boomgaard TE HUUR voor net werkend reau
HATHA YOGA CURSUS
meisje kamer, kl. slaapk., keu- naaimachine in
Grote
Krocht
26
vanaf 2 npv. in Gemeenken-toilet, gebr. v. douche. 1930). Tel. 025C
Zandvoort
schapshuis iedere maandagTel. 14625.
* T.k. gevr. alle
Tel.
13529
ochtend onder bekwame lei* Te koop 2 reiskoffers, ƒ 25j lamander o.i.d.)
ding. Vrijblijvende inl. en aan- • Reflectanten op adverten- per
stuk;
hang/legkast,
melding: tel. na 19 uur 14855. ties onder nummer gelieven 120x130x40; div. 1-pers. wol. i * T.k. herenl
54/56; opgezet!
ervoor te zorgen dat het num- dekens. Tel. 13606.
nenh. met ren;
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld * Te koop 4 eetkamerstoe- met hok. Tel. O,
en dat de brief geadresseerd len, thonet, ƒ65 p.st. Tel.* T.k. lange, b
06
wordt aan: Centrale Order- 17249, na 18 uur.
mt 38. Tel. 167!
320.322.30
afd. Weekmedia, Postbus Te koop bankstel, vloerkleed,
122, 1000 AC Amsterdam. Dit t.e.a.b. De Schelp 135, na 17 * T.k. Philips c
der, ƒ 50. Tel. 1
voorkomt vertraging in de be- uur.
* T.k. wandm
handeling.
* Te koop div. kinder-skipak- hout, in prima s
KAMER TE HUUR
ken en salopettes, jacks, leef- lichting. Tel. 139
v.a. 1 november.
tijd ± 6 jaar, kleur rood, prijs
De Witte Zwaan. Tel. 12164.
ƒ 10-/15;
leren laarsjes, * T.k. zeer rr
KAMERS GEVRAAGD voor
l.bruin,mt29,/15.Tel. 12698. piano, incl. kanc
wintermaanden. Prijs max. gediplomeerd hondentrimster
Tel. 16906.
* Te koop eetkamertafel,
ƒ500. Tel. 023-244353.
Friedhoff plein 10 prijs ƒ270. Tel. 17249, na 18 * T.k. z.g.a.n. f
* Kienen, kaarten, lezingen,
te ƒ 50; nieuwe c
2042 BN Zandvoort uur.
excursies en veel meer bij de
khaki, ƒ22,50
Verg. Vrouwen Van Nu. Word
Tel. 02507-12773 * Te koop gevr. tekentafel + 15730.
machine. Tel. 02507-13113.
ook lid of bel eens met tel.nr.
Uw overhemde
144621
en gestreke
Rechtstreekse import uit * Te koop houten schrijfbuƒ 150; Puch Maxi, ƒ 100.
Lijsten op maat USA: topkwaliteit Naturest reau,
FIJNWAS
Tel. 02507-14109, na 19 uur.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
bij
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsFoto Boomgaard
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter.
Grote Krocht 26
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoMaatkleding
ren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
Veranderwerk
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
Silhouettes
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt CORN. SLEGERSSTRAAT 2
TEL. 18599
ƒ 2,50 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- Dinsdag t/m zaterdag genisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor opend van 10.00 tot 14.00 u.
bezorgklachten), of zenden aan:
IMhl HU l-N
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
5 showrooms j
1000 AC Amsterdam.
EIKEN
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatGRENEN
MAHONIE
Tel.ti|den 1 2-1 8 uur
sing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgiMECHELS
02520-20993
rokaart.
HENRY II
ook zondag

Q^tl U t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

HONDENKAPSALON

Donsfarm Noord-He

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

Wijnhandel

Nieuwe club - leeftijd 5, 6, 7 jaar

H Cl
l jW

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
ler week. Corn. Slegersstr.
!b, tel. 02507-12070.
* De Zeeschuimers kunnen
zwemmen, waterpolo, kunstzwemmen, maar nu ook...
Lees het volgende keer in de
advertentie. Inl. 13113.

* Gevr. 2-pers. bed, 160 cm.
Aang. hamsterkooi, ƒ 7.50;
skischoenen, mt 42, ƒ 45. Tel.
16017.
* Gevr. oude spulletjes voor
rommelmarkt. Tel. 12298.
Gevr. THUISNAAISTER, bekend met grote maten mode.
Tel. 15104, 's avonds.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren
met vermelding van uw postcode, naar ons
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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'evenement
,cht op wind

Sporting-heren niet in vorm

DORT - Vorige week Op zondag zag het zwart van de menop de Boulevard en op het strand.
[erop dat het Pall Mail sen
aanvankelijk het zich liet aanTO World Cup bran- Hoewel
zien dat opnieuw een course-race gevan een winderig en ren kon worden, liet tijdens de race de
spectaculair gebeu- wind het plotseling afweten. De wedstrijdleiding besloot om de wedstrijd af
orden. Helaas, alleen te
hetgeen voor de tienduizenkon nog geprofiteerd denblazen
toeschouwers enorm teleurstelan de storm van vori- lend was. De organisatie Pall Mail Exdoch daarna was de port had echter een uitstekend alternaprogramma achter de hand met
mate zwak dat nog wel tief
onder andere parasailers, parachutisurse races werden ge- ten
en een stuntvliegshow. Mede daarHet voor het publiek door en mede door het schitterende
antrekkelijke onder- weer vermaakten de toeschouwers
/ave Performance kon zich uitstekend.
3e niet gebracht wor- Op maandag kon toch nog een couri is de organisatie niet se race gevaren worden, ondanks dat
en. Natuurlijk jam- het niet al te stevig waaide. In die race
Stephan van den Berg zijn toppohet programma niet wist
sitie te handhaven. Hij moest echter de
;t kon worden maar in- jonge
Zweed Anders Bringdal naast
hebben ongeveer zich dulden aangezien die de course op
oeschouwers het eve-' zijn naam bracht. Het werd wel een
spannend gevecht maar Bringdal duw;evolgd.
de net iets eerder de surfplank over de
i van vrijdag was zaterdag
ar op de zee en de hoge golen het de surfers danig lasn van den Berg ging het echen door een flitsende start
concurrentie ver voor. De
pioen Bobby Nash zette
schitterende achtervolging
^seerde vele tegenstanders
' iet ronden van de boei. Hij
dn ichte start en kwam achter
ui lemersveld. De opmars van
an dermate grote klasse dat
derde plaats bemachtigd
de Zweed Anders Bringames surfde Martine van
roor in het veld en mengde
trijd om de topplaatsen. De
Graveline en de Spaanse
k slaagden erin om de eerede plaats op te eisen. Le
illes bleven de Zandvoortse
ior doch een vijfde plaats
ede klassering.

De duizenden toeschouwers, die
mede door de uitzending van de Avro
radio 3 werden getrokken die de gehele
dag een rechtstreekse uitzending verzorgde, zagen bij de dames de regerend
kampioene Le Lievre zegevieren met
vlak daarachter de Canadese Graveline. Martine van Soolingen, die het
Ook voor Yolande de Jong was het meer dobberen dan surfen
moet hebben van veel wind en die was
Folo Bram Slemen
er dus niet, surfde naar omstandigheden toch goed naar een zesde plaats. dit keer worden afgeschoten. Gezien de ste. „Wind", dat wil de organisatie en
publieke belangstelling verwacht de natuurlijk de deelnemers en toeschou's Middags werd werderom voor een organisatie dat het toeschouwersaan- wers. Hopelijk komt dat nog in de kocourse-race gestart maar door het ge- tal van vorig jaar wordt overtroffen. mende dagen zodat ook de andere disheel wegvallen van de wind moest ook Dat is echter niet het allerbelangrijk- ciplines gevaren kunnen worden.

idvoort'75 troeft TOV af
In het tweede gedeelte een gelijkop- Pieter Brune stelde toen Dennis Keugaande strijd met spanning voor beide ning in staat om 3-1 te scoren.
doelen. Zandvoort'75 had het geluk
In het laatste kwartier heeft TOV
mee toen een inzet van TOV via de
binnenkant van de doelpaal in de han- van alles geprobeerd om aan de eerste
den kwam van Wiebe Beekelaar. De nederlaag te ontkomen. Er volgden
Zandvoorters waren direct weer bij de vele aanvallen op het Zandvoortse doel
les en pakten de zaken nog energieker maar TOV zag geen kans de stand een
aan. Na twintig minuten spelen nam ander aanzien te geven. De uitvallen
Zandvoort'75 een verdiende voor- der badgasten waren vaak veel gevaarsprong. Na een goed lopende aanval via lijker en met wat meer geluk had er een
Dennis Keuning en Pieter Brune volg- grotere zege ingezeten. Nu redde de
de een voorzet naar Henry Marcelle, TOV-doelman bekwaam inzetten van
die zich fraai vrijspeelde en 2-1 scoor- .Dennis Keuning en Pieter Brune.
ste half uur speelde Zand- de.
Zaterdag wacht de moeilijke uitwed: zeer sterke wedstrijd. Met
Het was een wedstrijd, en dat bleef strijd in IJsselstein tegen IJFC, maar
el aanvalsspel werd TOV
gezet en dat leverde na een het tot de laatste seconde, die het aan- met dezelfde inzet als zaterdag moet
jelen een voorsprong op. zien meer dan waard was. Beide teams een goed resultaat haalbaar zijn. Coach
:elle speelde zich knap vrij streden met open vizier voor de zege. Guus Marcelle is met de tot nu toe
behaalde resultaten erg tevreden. „Het
e Philip van de Heuvel die
1-0. TOV kwam er beter in Na deze voorsprong van Zandvoort'75 gaat erg goed en dat moeten we probeheft in handen en daaruit trok TOV weer fanatiek ten aanval ren vol te houden. Zaterdag tegen TOV
i een half uur spelen de ge- doch onder aanvoering van doelman speelden we een zeer goede wedstrijd.
-1. TOV bleef in de aanval Wiebe Beekelaar bleef Zandvoort'75 Ik had ze nog niet zo goed zien spelen
betrouwbare Zandvoortse aan de winnende hand. Na een half uur en daarom was de overwinning zeer
e hield stand.
spelen brak Zandvoort'75 snel uit en verdiend" aldus een contente Marcelle.

De ZHC-heren kwamen tegen Loenen met rust op een 2-0 achterstand en
probeerden in het tweede gedeelte van
alles om gelijk te maken. Dat leek erop
toen Gij s Sterrenberg voor 2-1 had gezorgd. ZHC gooide alles op de aanval
en kwam dicht bij de tweede treffer. De
wat vreemd fluitende scheidsrechters
zorgden echter voor een ommekeer in
de strijd en mede daardoor kon Loenen
uitlopen naar 6-1. ZHC scoorde nog
wel 6-2 via een strafbal van Mare Meijer doch Loenen counterde er lustig op
los en bepaalde de eindstand op 9-2.
In de tweede helft kwam Xenios er Een zeer verdiende overwinning voor
niet meer aan te pas. De spitsen van Loenen maar erg geflatteerd.
De wedstrijd tegen Xenios begon
voor ZHC erg tegenvallend. Na één minuut keek ZHC al tegen een 1-0 achterstand aan door middel van een ingeslagen strafcorner. Het duurde een aantal
minuten eer ZHC zich over deze tegenslag had gewerkt en toen werd met een
zeer sterk bezet middenveld het initiatief genomen. Het grote overwicht resulteerde eerst in de gelijkmaker van
Karin van de Staak en vlak voor de rust
scoorde Leonie Porton de zeer fraaie
2-1.

Foto Ber Poll

ZANDVOORT - Al was het
spel van Zandvoortmeeuwen
erg matig toch leek het een
overwinning te gaan wórden.
In de laatste tien minuten lieten de Zandvoorters echter een
2-1 voorsprong glippen en verloren met 2-4 van De Brug.
Voor de gasten was het de eerste overwinning.
De eerste aanval was voor Zandvoortmeeuwen doch nadien heeft De
Brug het initiatief gehad. Dat leverde
na een half uur spelen een doelpunt
voor de gasten op, 0-1. Na die achterstand ging Zandvoortmeeuwen er steviger tegen aan en schoten van Riek
Vierde klasse KNVB
DIO
6-10 Renova
Ripperda
6- 8 Bloemendaal
Hillegom
6- 7 Zandvoortm.
VSV
6- 7 De Brug
Geel Wit
6- 7 TYBB
DSOV
6- 5 DSS
Vierde klasse KNVB zaterdag
Hoofddorp 5-10 SVJ
Zandvoort'75 6-10 NAS
IJFC
5- 9 SIZO
TOV
6- 9 Bloemendaal
Altius
5- 7 SVB

6-5
6-5
6-5
6-5
6-4
6-4
6-4
6-4
6-3
5-2
5-2

een tweede plaats. Ook in de derde
manche kwam hij goed uit de voeten
en werd een derde plaats zijn deel. In
het totaal klassement was dat goed
voor een zeer fraaie derde plaats.

Annet ter Heijden in
nationale zwemploeg

ƒ 569,-

ZANDVOORT - Kunstzwemster Annet ter Heijden
(19 jaar) is het afgelopen weekHaltestraat 56
VOETBAL
end uitgenodigd door de
bondstrainster om deel te gaan
Zondag: TYBB-Zandvoortmeeuwen
nemen aan de trainingen van
14.30 uur te Haarlem
de selectie voor de nationale
TZB-Schalkwrjk 14.30 uur terrein
ploeg Senioren. Een zeer eerKennemerweg.
ZANDVOORT - De zaterdag volle uitnodiging die voor de
Zaterdag: IJFC-Zandvoort '75 14.30 voetbalteams van Zandvoort- Zandvoortse toch wel onveruur te IJsselstein.
meeuwen en TZB slaagden er wacht komt.
Overbos-TZB zat. 14.30 uur
niet in zich in de subtop van Annet begon haar kunstzwemcarrièhet klassement te werken. Bei- re bij de Zeeschuimers waar zij alle
ZAALHANDBAL
den leden onnodige nederla- kunstzwemdiploma's behaalde, stapte
over naar top-vereniging De Dolfijn in
Zondag: HBC dames-ZVM 17.15 uur gen. TZB met 2-1 bij Ripperda Amsterdam
en werd kampioen van NeGroenedaalhal Heemstede.
en Zandvoortmeeuwen bij derland, zwom
een jaar mee in de Nationale juniorenploeg waarmee zij onYmond heren-ZVM 14.30 uur Kin- SCWQ met 1-0.

r•s
n
crd

RADIO PEETERS

Zaterdagteams
missen de kansen

14.30 uur

ZAALVOETBAL

, doch het leverde strafschopgebied gevloerd werd leek
Strijdpunten op. Met dat de mogelijkheid te gaan worden op
K"TP aarth h*»t lanpstp de aansluittreffer. De scheidsrechter
00
™ _„„
sS! liet doorspelen en even later werd de
. ?..
"?g steeas bal wel op de stip gelegd, doch aan de
hatelijke nul aan.
andere kant van het veld. KIC schoot
de stand naar 1-4. In de laatste tien
furieus van start en drong minuten bleek dat TZB best mogelijkterug op eigen helft. De heden heeft en met een geweldig offene
defensie ving de aanval- sief werd KIC nog in het nauw ger
ste half uur goed op en bracht.
adisch via een uitval in het
Guus van der Mije kogelde TZB naar
ebied
der bezoekers. Een
B
S in de Boys-defensie en 2-4 en in de 40e minuut was het Ronald
e
rde in twee minuten üoor Eerhart die TZB nog enige hoop gaf, 31
scoren, 0-2. De ruststand 4. De Zandvoorters roken de gelijkmaHmer uit kunnen vallen doch ker en een keihard schot van Jos van
'hn vandër'viïs'stoptè~ëen Houten ging rakelings over het KICdoel. Ondanks verwoede pogingen van
TZB kon KIC met de overwinning het
van de tweede helft was veld verlaten. Voorzitter Jaap Kerk°or KIC. TZB, met Alex man vond dat TZB erg goed partij had
in de ploeg voor Edwin» gegeven en dat ondanks dat er nog geen
beperkte zich wederom tot winst geboekt is blijft iedereen knokEen doelpunt dat naar bui- ken voor de punten. „Er werd in deze
bracht KIC op een 0-3 wedstrijd meer gescoord en dat is
TZB leek weggespeeld te hoopgevend," aldus Kerkman.

17373

Heren

Wat dacht u ervan?

ZHC heren-Pijnacker
Kunstgras Duintjesveld

£3en toen Jos van Houten in het

Vrijwillige Hulpverlening

C.D. speler
CDPM 20
SONY

Zondag: ZHC dames-Strawberries
13.00 uur kunstgras Duintjesveld.

voor

se van de wedstrijd te weinig kracht
om door te drukken. Het derde damesteam zette haar overwinningenreeks
voort. Nu werd Heemstede 3 aan de
zegekar gebonden. Alleen in de tweede
set gaf Heemstede goed partij, maar
onder leiding van de geroutineerde

ZHC zorgden voor storend werk in de
voorhoede en het sterke Zandvoortse
middenveld liet weinig ruimte voor Xenios om gevaarlijk te worden. Alleen in
de laatste vijf zeer spannende minuten
kwam ZHC enige malen goed weg. Zes
strafcorners daalden neer op het ZHCdoel en tweemaal moest Yvonne Ovaa
op de doellijn redding brengen. Het
bleef echter 2-1 voor ZHC dat daarmee
de eerste competitiepunten binnenhaalde.

De strijd in Geldrop vond plaats voor
de ogen van drieduizend toeschouwers
en het was voor Richard Bruijnzeel een'
geweldige ervaring. Na een jaar fietsen
staat de prijzenkast van Richard al
goed vol en volgende week als de strijd
om het kampioenschap van NoordWest en Midden-Nederland op het prodeze sport bezig en lid van de Fiets- che toonde Richard zijn kwaliteiten en gramma staat probeert hij zich opIn de strijd van de achtjarigen ging cross Vereniging Zandvoort. Dat dan na een prachtige race eindigde hij op nieuw in de prijzen te rijden.

HOCKEY

• bood TZB erg goed

ZHC behaalt eerste zege

GELDROP - Tijdens het Nederlands kampioenschap fietscross zorgde de achtjarige Richard Bruijnzeel voor een zeer het er uiterst fel aan toe. De jeugdige
een talent gesproken mag worden
knappe prestatie door als der- rijdertjes gaven elkaar geen duimbreed van
de te eindigen. Een week eer- toe en dat gaf nog wel eens een valpartij is duidelijk.
der had Richard Bruijnzeel te zien. Onverschrokken zetten de In die strijd om het Nederlands kamfietscrossers hun weg voort en dat pioenschap was de eerste manche de
zich geplaatst voor deze finales bracht
strijd. Alleen de minste van Richard. Door een slechte
door bij de beste acht te eindi- nummereenéénspannende
stak er ver boven uit door startpositie werd hij naar achteren vergen in de halve finale in Boven- de drie mariches winnend af te sluiten. wezen en kon daardoor een zevende
Richard Bruijnzeel is pas eenjaar met plaats bemachtigen. In de tweede mankarspel.

heimhal

t worden, maar herstelde zich wonderhVrf T»»"!^ *™* baarlijk. Edwin Miezenbeek zorgde

Het eerste damesteam van Sporting
OSS kan nauwelijks partij bieden aan
Brother Martinus. Het aanvalsgeweld
van de Amstelveense dames was te veel
voor de Zandvoortse verdediging. De
eerste set kon Sporting OSS Martinus
redelijk bijblijven. De blokkering had
nog zicht op het aanvalsgeweld. Maar
de lengte en de routine gaf de doorslag
voor de Amstelveensen. De weerstand
was gebroken en Brother Martinus
kon zich naar hartelust uitleven. Ook
het inbrengen van Leoni van Kessel
bracht niet de gewenste ommekeer.
Met 1-15 en 2-15 bleek hoe sterk Brother Martinus was.

Richard Bruijnzeel knap derde

OORT - In een zeer
:elijke partij voetbal is
'75 erin geslaagd het
slagen TOV de eerste
toe te brengen. De
ters benutten de kanen wonnen verdiend
aardoor een gedeelde
e wordt ingenomen.
Éifrp heeft echter een
minder gespeeld.

te laat op toeren

Thea Terol werd de 3-U winst binnengehaald.
Met Wendy Volger als spelverdeelster kwam het vierde team in de slotfase van elke set net iets te kort om Die
Raeckse te verslaan. Met een tweemaal
13-15 setstand was dit de spannendste
partij van de avond.

ZANDVOORT - Eindelijk
lukte het de ZHC-dames om de
eerste overwinning te behalen.
Na een goed gespeelde wedstrijd tegen Xenios keerde
Zandvoort met een 1-2 zege
huiswaarts. De ZHC-heren
gooiden na een 2-0 achterstand
bij de rust, alles op de aanval
en leden zodoende een geflatSporting OSS 2 bood goede tegen- teerde 9-2 nederlaag tegen Loestand aan Allides. Verbeten vechtend nen.
voor elk punt, had dit team in de slotfa-

streep voor Van den Berg. De twee toppers in de course-races werden fel belaagd door een nieuw talent in de brandingsurferij, namelijk Jeroen Geysen,
die derde werd. De Amerikaan Sayre
en de Fransman Belbeoc'h werden
vierde en vijfde in deze race die vrij ver
op zee moest worden gehouden om dat
de aflandige wind het varen direct onder de kust onmogelijk maakte.

van Z75 en TOV in fel duel gewikkeld.

Sporting OSS 2 speelde 2-2 gelijk
tegen Heemstede 3. Tegen dit zwakke
team had Sporting OSS twee punten
moeten pakken, maar door concentratieverlies gaf men toch de winst uit
handen. Het derde herenteam speelde
een gelijkopgaande wedstrijd tegen
Van Nispen. Invaller Mark Drommel
bleek een aanwinst en aanvallend
speelde dit team goed. Coach Henk
Heren
Meijer was best tevreden over de 2-2
Sporting OSS l leed een gevoelige uitslag.
nederlaag tegen het tweede team van
Spaarne'75. Slim spelend en goed ser- Jeugd
verend gaf dit team Sporting OSS weiGade geslagen door talrijke ouders,
nig kans om in het ritme te komen. De
pass was erg matig waardoor Sporting was de wedstrijd tussen de aspirantenOSS tot weinig goede aanvallen kon teams van Sporting OSS eerder spankomen. Ook de blokkering liet het di- nend dan fraai. Coach Paulien Vossen
verse malen afweten. Coach Rob van kreeg het meisjesteam in de tweede set
Straaten probeerde diverse wissels, op het goede spoor en pakte hiermee
maar had hiermee weinig succes. Set- de winst voor haar team. Vooral het
spel van de kleine Laila Steen viel op.
standen 15-11, 15-10, 15-5.

ZANDVOORT - In de volleybalcompetitie was het derde
team van Brother Martinus te
sterk voor het eerste damesteam van Sporting OSS. „Dit
team speelde een klasse beter.
Wij konden nauwelijks in ons
spel komen," aldus coach Ad
Akkerman. Brother Martinus
overspeelde Sporting OSS volledig en bleek aanvallend niet
te stoppen. De heren leden een
verdiende nederlaag tegen
Spaarne'75. Vooral verdedigend liet Sporting wat steken
vallen. .De aspirantenteams
stonden tegenover elkaar en de
meisjes versloegen daarbij het
gemengde team.

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort '75-Kalmthout C
Jun.; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen-IJmond '73 D Jun.; 19.00 uur TrefpuntHoofddorp; 19.50 uur Nihot L.-Koppers OG; 20.45 uur Zandvoort NoordEDO; 21.30 uur TZB-Zandvoortmeeuwen; 22.20 uur Zandvoortmeeuwen 7Hoofddorp 8.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Cecils-Mimi's Ter Haak; 21.40
uur Club Maritime-Venus Flyu Trap;
22.30 uur Zandvoortmeeuwen 2-SIZO
2.

Z'meeuwen in
slotfase geklopt
Keur en Fred Ipenburg troffen net
geen doel. Het Meeuwen-spel was niet
hoogstaand doch de enige vlot lopende
aanval betekende de gelijkmaker. Jan
Hein Carree lanceerde Mario van Meelen die de bal over De Brug-doelman
lobde en Fred Ipenburg kopte raak,
1-1.
In de tweede helft was Zandvoortmeeuwen sterker doch uitgespeelde
kansen waren er niet. De Brug counterde gevaarlijk en Willem van der Kuijl
moest zeer attent blijven. In de 25e
minuut werd Hans Deelstra vrij ge-

TZB was wel ernstig verzwakt door
blessures maar was over het geheel
genomen sterker en kreeg de beste
kansen. In het begin was Ripperda wat
beter en kwam fortuinlijk na tien minuten op een 1-0 voorsprong. TZBG
schiep zich daarna legio kansen en
wist er slechts één van te benutten.
Siebe Visser scoorde de gelijkmaker, 11. In de tweede helft scoorde Ripperda
vlot 2-1 en daarna waren de Zandvoorters oppermachtig. Een continu aanvallend TZB zag echter geen kans de
mogelijkheden af te maken waardoor
met een 2-1 nederlaag genoegen moest
worden genomen.
Zandvoortmeeuwen had alleen in de
eerste helft enige moeite met SCW. In
die periode kwam SCW op een 1-0
voo4rsprong en in die stand kwam
geen wijziging meer. Zandvoortmeeuwen speelde dan wel niet groot maar
was toch stukken beter dan SCW. Het
maken van doelpunten gaat Zandvoortmeeuwen slecht af
speeld en zeer beheerst zorgde hij voor
een Zandvoortse voorsprong, 2-1. Wat
al eerder dit seizoen te zien was, dat de
Meeuwen erg veel moeite hebben om
een voorsprong te verdedigen. Chris
Jongbloed probeerde organiserend op
te treden in de verdediging doch er
vielen grote gaten en in de laatste tien
minuten profiteerde De Brug daar handig van. De zeker lijkende overwinning
' ging door drie snel op elkaar volgende
doelpunten verloren, 2-4.
Het was een geheel onnodige nederlaag voor Zandvoortmeeuwen dat
daardoor in de onderste regionen verzeild raakt. In de zes competitiewedstrijden heeft Zandvoortmeeuwen al
achttien doelpunten moeten incasseren, wat veel te veel is.

Standen voetbalclubs
SMS

Halfweg

5- 6 DSC'74
6- 4

Tweede klasse HVB
KIC
7-10 WH
SVIJ
6- 9 DSC'74
J

6-2

BSM
6- 8 Spaarnevogels
Vogelenzang 7- 8 TZB
DSK
6- 7 EHS
Schalkwijk 6- 7
6-6 Eerrste klasse HVB zaterdag
6-6 EHS
7-14 Velsen

6-4
5-0
5-0

7.6

der andere in Frankrijk furore maakte.
Annet zelf blijft er nogal nuchter over.
„Deelnemen aan de selectie betekent
nog niet dat ik nu al in de nationale
ploeg zit. Daarvoor heb ik eerst nog
heel wat af te trainen maar met een
beetje geluk heb ik een kans." Als
twaalfde komt zij in de selectie en zal
er minstens twee andere kunstzwemsters „uit" moeten zwemmen om bij de
nationale top te kunnen behoren. Dat
vraagt tenminste 10 uur watertraining
in de week naast het trainen in verplichte techniekfiguren, de groepsuitvoering en ballet- en lenigheidsoefeningen. Of zij dat als fotomodel en manne-

• Annet ter Heijden.

quin in het Confectiecentrum Amsterdam allemaal zal kunnen combineren
is natuurlijk de grote vraag. In ieder
geval zit ex-Zeeschuimster Annet in de
top van het Nederlandse kunstzwemmen. En dat is zeker een goede reclame
voor de actieve kunstzwemafdeling
van onze Zandvoortse Zeeschuimers.

Knappe prestaties bridgers
ZANDVOORT - De bridgers van de
Mw. Stocker met dhr. Vulsma voeZandvoortse Bridgeclub hebben in de ren nog steeds deze lijn aan en mw.
vijfde wedstrijd van de competitie Slegers met dhr. Zeepvat hebben net
aan hun tweede plaats kunnen behouknap gepresteerd.
den.
Het echtpaar Spiers, dat in de A-lijn
Mw. Kiverpn en dhr. Stomps, spespeelt, boekte zijn eerste overwinning
na lange tijd, 63,39% was de score en lend in de C-lijn, hebben nog een goede
daarmee hebben zij hun plaats in deze kans naar de B-lijn te promoveren.
Door deze avond eerste te worden met
lijn een stuk veiliger gesteld.
63,69% werden zij niet alleen eerste
maar zijn ook opgerukt naar de vierde
Goede tweede werden mw. de Leeuw plaats
in deze lijn.
;
met dhr. Braun met 60,27% Met deze
goede score heeft laatstgenoemd paar
Tweede werd het echtpaar Verburg,
de eerste plaats overgenomen van het
echtpaar Heidoorn, dat nu op de twee- dat een gelegenheidspaar is met bridgen, met 54,76%.
de plaats is beland.
In de B-lijn waren de scores niet zo
hoog, de dames Berghoff en Dróse werden eerste met 55,36% en het echtpaar
Paardebek scoorde iets minder, nl.
55,06% en dus goed voor de tweede
plaats.

De stand aan kop van deze lijn is
ongewijzigd gebleven, nummer één
staan nog de dames Van Os en Saueressig en de dames Hagen en Lemmens
staan nog tweede.

Het echtpaar Potharst wilde hun
promotie naar de C-lijn zeker stellen
SCW
7-10 J. Hercules
7-6 en scoorde goed in de D-lijn door
DCO
7- 9 Van Nispen
7-5 57,74% te behalen en mw. De Kruyïf
Kennemers 7- 8 Energie
7-5 met dhr. Kleijn willen ook wel terug
Zandvoortm. 7- 7 SVIJ
7-4 naar de C-lijn.
7- 6 Stormvogels 7-4
Hun kansen zijn goed verbeterd met
hun tweede plaats afgelopen woensDerde klasse HVB zaterdag
lagavond en hun behaalde 56,55%.
Overbos
6-12 TZB
6-5»
DSS
6- 9 Ripperda
6-4
De eerste plaats in de D-lijn is nu
DSOV
6- 8 Spaarnestad 6-3 overgenomen door het echtpaar PotADO'20
6- 7 Onze Gezellen 6-3 harst en de dames v.d. Meer en VeldTelefonia
6- 5 Vogelenzang 6-2 huizen zijn naar de tweede plaats ver* Twee punten in mindering.
wezen.
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Phytomer
Voor uw algehele verzorging.
Beauty Instituut Joke Draijer

Nu halen, zomer '88 betale:

BIJ „LINDA" OP T.V. GEZIEN?
de nieuwste Lippenstift, die langer blijft zitten
en niet afgeeft. Nu bij ons verkrijgbaar.

Kosterstraat 11, 2042 JJ Zandvoort
02507-14975

CONDITIETRAINING
SONNEVELD SPORTING

op:

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond
Dinsdagochtend
Donderdagochtend

_
uur
uur
uur
uur

45 min. grondgymnastiek
Daarna kunt u gebruik
maken van het Turks
stoombad, de Whirlpool en
het zwembad.

9.30-11.30 uürl idem
9.30-11.30 uur[ 'aem

Kosten ƒ 10,- per keer.

TEL. 02507-14678 - PASSAGE 37
Gevraagd voor directe
indiensttreding

Leerling-kok
(3-4 jaars)

Restaurant „Queenie9
Kerkplein 8, Zandvoort
Telefoon 13599

BLOEMBOLLEN
• Winterheide
• Bloeiende violen •
Beplanting voor winterbakken •
Vaste planten • Bemesting •
Tuingereedschap • Kamerplanten

'n Sterk aanbod!
Peugeot biedt iedereen die vóór 31 oktober
1987 een nieuwe 205 personenauto koopt
(en registreert) de keuze uit twee fantastische
financiële aanbiedingen;
• U kunt profiteren van een renteloze
lening tot circa 70% van de aanschafprijs,
met een maximum van 10.000 gulden.
Na 3 0% aanbetaling rijdt u tot l juli '8 8 zonder
rente te betalen of zelfs maar iets af te lossen.
De aanbetaling kunt u in de meeste gevallen
heel simpel oplossen door uw huidige auto in
te ruilen, l Juli 1988 rekent u af.
• U kunt ook kiezen voor een lening
over 48 maanden met 'n lage rente v.a. 7,9%.
Beide leningen worden door Peugeot
Talbot Financiering verstrekt onder de gebruikelijke voorwaarden van huurkoopovereen-

komst, waarbij de Peugeot-organisatie de rente/
rente-reductie voor haar rekening neemt

'n Sterk succes!

De sterke extn

De Peugeot 205 Accent heeft een
liter schone motor en een aantal s
extra's zoals: • Een dakspoiler •
antenne • Brede stootstrips met (
bies die doorloopt in de bumpers
• Speciale type-aanduiding op de
en op de achterzijde • Aërodyn
wielplaten • In hoogte verstelbar
steunen • Inbouwvoorziening vo
en luidsprekers • Binnenspiegel i
en nachtstand • Neerklapbare acr
• Voorruit van gelaagd glas.

De Peugeot 205. Een successtory die tot de
verbeelding spreekt Bijna 2 miljoen tevreden
automobilisten rijden er in rond.
Mooi, comfortabel, zuinig (l op 22,2
bij 90 km/u constant!*) en met vinnige,
ultraschone motoren, waardoor niet
alleen de schadelijke uitlaatgassen,
maar ook de Bijzondere \ferbruiksbelasting vermindert
In maar liefst 33 verschillende uitvoeringen. Diesel, benzine, 3-deurs, 5-deurs,
Automatic, Junior, GTI met
130 DIN pk (top van
208 km/u) en de exclusieve ?"*" ™ ^"^ "^ ^™ ^™

cabriolet

"

TT^-

'n Sterk nummer \sa.l6,

•l I69BIJI20KM/UEN! IS.4 IN DL STAD \OLC,l \S l U NORM I'RIJ/EM INCL BTW b\CL AF 11 \LHl\CSkOS1LN f 440,-. \M|/ICI\GES XOORBDIOUDLN l'LUGtOT LLASC. 11 ASLN ILGLN IfN AAVIRI kKLLI)kl I'RIJS V\S\I f490,-. l'l II MAAS» (F\CL BT\V)OP BASIS \AN48 MAANDENE'

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.

r

Kwekerij P. van Kleeft

Vacaturenummer: 7-515-213

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

SKIËN LEREN?
EERST PROBEREN!

^H
^1

van Aquarium tot Zangvogel

PENS

0.89

v.a
10 kg Huismerk

DINER

18.95
Wegens verbouwing
aquarium afdeling

Tropische
Vissen
1
/2 ppjjs
Voordeliger kan niet
Geopend van 10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Dinsdag gehele dag gesloten
Exclusief voor onze lezers organiseert skipiste De Meerberg in Hoofddorp weer een
aantal proeflessen Tegen inlevering van onderstaande bon betaalt u voor zo'n proefles (duur ca 50 minuten) waarin u zelf kunt bepalen of skiën ook voor u de ideale sport
is niet meer dan

TIEN GULDEN
Deze prijs is inclusief het gebruik van ski's, skistokken en skischoenen en ... alsof
dat allemaal nog niet genoeg is biedt De Meerberg u na afloop ook nog een kopie koffie aan VOOR DE SNELLE BESLISSERS
Mocht u na de proefles zo enthousiast ziin, dat u binnen een week (na afloop van de
proef'es) besluit op De Meerberg een skicursus te volgen, dan betaalt u voor de bij de
lessen verplicht aan te schaffen skipas (waarmee u tot en met april 1988 vrij kunt
skiën) slechts / 25,- (normale prijs ƒ 49,-)
De prijs van een leskaart - 6 lessen - bedraagt.
-overdag
ƒ 99,--+ƒ49,-(verpl. skipas)
- 's avonds of in het weekend
ƒ 125,- + ƒ49,- (verpl. skipas)
Eventueel 6 extra vervolglessen: halve prijs.
DURE SKIKLEDING IS BESLIST NIET NOODZAKELIJK, EEN STEVIGE (OUDE)BROEK, EEN TRUI EN HANDSCHOENEN ZIJN AL
• GENOEG
De proeflessen worden gegeven m de periode ma 26/10 t/m za
31/10/'87. Denkt u er wel om Vol is vol en wie het eerst komt heeft
de meeste keus. Bel voor opgave of nadere informatie: De MeerWEEKMEDIA berg Tel. 02503-34746
op de ski's staan en de
geeft u méér! Kunt u al skiën' Voor de wintersportvakantie
techniek een beetje beschaven kan ook1

VOORDEELBON

Tegen inlevering van de bon heb ik
Naam
. .
Adres
Postcode:
Plaats
....
Tel(na telefonische afspraak) recht op een proefles op De Meerberg in Hoofddorp.
Ik betaal hiervoor slechts ƒ10,- Deze prijs is inclusief het gebruik van
ski s, skistokken, en skischoenen Ook krijg ik een kopje koffie.
N.B.: met deze bon kunt u ook meerdere personen opgeven.

ZANDVOORT
DIBEVO-LID Dierengezondheidsconsulent

Diaconiehuisstraat 36. Tel. 19345

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

Goede automonteurs die wat anders willen zouden eens aan de
ANWB moeten denken

• •

U bent een ervaren automonteur. Eigenlijk zou u wel eens wat anders willen.
Wat meer contact met mensen, meer verantwoordelijkheid, zelfstandiger
v/erken, meer afwisseling. Is dat het geval, denk dan eens aan de ANWB.
Want de ANWB zoekt voor het district Badhoevedorp

l
wegenwachten

Als Wegenwacht bent u méér dan een goede automonteur, u bent een all-round hulpverlener. U helpt mensen
weer op weg, u biedt eerste hulp bij ongelukken, u stelt mensen op hun gemak en u legt de noodzakelijke
contacten met politie, ambulance, artsen of brandweer. Verder regelt u het verkeer, u haalt obstakels van de
weg en u geeft meldingen door over mist of gladheid. Het werk is dus afwisselend en bijzonder zelfstandig.
Natuurlijk kunt u daarbij altijd rekenen op de steun van het Wegenwachtstation in uw district.
Daarmee hebt u verbinding per mobilofoon.
Aan welke eisen moet u voldoen?
U dient tussen de 23 en 37 jaar oud te zijn en een
rijbewijs BE te hebben.
Uw kennis en vaardigheid op autotechnisch gebied
moeten liggen op het niveau van het diploma
Ie monteur. U hebt recente praktijkervaring van
minimaal 5 jaar met meerdere merken. U hebt goede
contactuele eigenschappen, bent representatief en
treedt doortastend maar tactvol op. Verder beschikt u
over improvisatietalent en stress-bestendigheid.
Bij in diensttreding krijgt u een interne opleiding van
12 weken (waarvan 3 in de praktijk) op het gebied van
techniek, EHBO en de ANWB in het algemeen.

Waar zijn er vacatures?
Als Wegenwacht start uw werk voor uw huisdeur. U
dient dus te wonen in uw werkgebied. Vacatures zijn
er in de omgeving Amsterdam, het gebied begrensd
door de plaatsen Castricum, Purmerend, Weesp,
Mijdrecht, Aalsmeer, Lisse en Zandvoort.

Wat verdient u als Wegenwacht?
Tijdens de opleiding ligt uw salaris tussen f 2.414,30
en f 3.000,- afhankelijk van uw leeftijd en ervaring.
Daarna bedraagt het, inclusief 12V:%
onregelmatigheidstoeslag, minimaal f 2.716,09 en
maximaal f 3.375,-. Er is een doorgroeimogelijkheid
naar f 4.148,36. De vakantietoeslag is 8% en u hebt
recht op 24 vakantiedagen. U werkt in wisseldiensten

op basis van gemiddeld 38 uur per week. Per werkdag
doet u tussen 06.00 en 01.00 uur een periode van
8 uur dienstEénmaal per 14 dagen werkt u een heel
weekend.
Als u niet in de aangegeven regio van Amsterdam
woont, maar u bent wel bereid om daar naar toe te
verhuizen dan stelt de ANWB daar een verhuiskosten
vergoeding tegenover.

Is uw interesse voor deze boeiende functie gewekt? Vraag dan per brief of briefkaart een sollicitatieformulier aan,
onder vermelding van bovenstaand vacaturenummer.
Het adres is: ANWB, afd. P+O/P/WW, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag.
Een uitgebreide medische keuring maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
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tiool C, vierde klas 1936

Een dode voor de telefoon
door Bertus Voets
In de twintiger jaren vormde
de wijk Feyenoord in de stad
Rotterdam een grote, blijde en
hartelijke familie. Men kende
elkaar, leefde met alles mee en
als er ergens iets bijzonders
was gebeurd, dan ging dat als
een lopend vuurtje door heel de
buurt. Binnen deze familie
hadden predikanten, priesters
en onderwijskrachten een bijzondere plaats. Zij waren mensen van gezag en wat zij vertelden, was nu eenmaal waar.
Men hield veel van deze voorgangers en er werd met ontzag
over hen gesproken.

Kapelaan Wijnker
In de katholieke parochie
woonde toen al jaren lang een
rustige, stille kapelaan een zekere C. Wijnker, die bij allen
heel sympathiek overkwam.
Naar alles, wat er van hem
werd verteld, luisterde men
gretig en men gunde hem van
alle goeds.

L';
itt

hoolfoto van deze week is ingezonden door A. Bakels-Hennis. Het
vierde klas van school C uit 1936. Van links naar rechts op de foto:
Jaap Gooien, Joop Drommel, Henk Lether, Cor van Roon, George
Mauritz van Praag.
: Gerrit Paap, Wim van Duin, Corrie Hendrikse, Suja Haage, Alexei

Leopold, Maupie Bohemen, ? en Fons ?.
Derde rij: Jan Water, Nol van Sluisdam, Paul van Oostveen, Piet de Leeuw,
Toetie Hennis, Tine Koomen, Ada Loos, Rietje Meulman en Sonja Citroen.
Vierde rij: Gerard ten Velden, Hans Scholten, Alex de Hond, Tonie Lavertu,
Jimmy Percival.

Blij waren ze met hem toen
hij in 1922 pastoor werd in
Oude Schild. „Het is een klein
maar een mooi plaatsje" zo
had hij verteld „maar ik blijf er
niet lang zitten." Toen men in
1927 hoorde dat hij pastoor
was geworden van Zandvoort
en van de bisschop de opdracht
had gekregen om daar een
nieuwe kerk te bouwen, was
men enthousiast. De fans van
Winker in Feyenoord staken de
koppen bij elkaar en uit sympathie voor deze oud-kapelaan,
haalden ze spontaan in deze
arme parochie ƒ 327,67 op voor
de nieuwe kerk van Zandvoort.

)0

3HENIGINGSNIEUWS Brandwonden Stichting

doet veel aan preventie

houdt zaterdag 24 oktober haar twintigste Zandvoortrit. Gestreden wordt
wederom om de Eob Slotemakertrofee
ZANDVOORT - De Nederjl*iiging Vrouwen Van Nu en een aantal andere fraaie bekers. Het
gen, vrijdag 23 oktober, in traject is uitgezet door N. Paap en E. landse Brandwonden Stichting
n een reünie voor de groep Kleijn en heeft een lengte van ongeveer doet veel aan preventiewerk,
ie naar Bretagne is geweest, 40 kilometer.
want ook voor brandwonden
ir id van de te vertonen dia's
Vanaf 19.30 uur kan men a ƒ12,- per geldt, dat voorkomen beter is
:ze najaarsreis nog eens opie ven. Uiteraard zijn ook de- equipe (Leden ƒ10,-) inschrijven bij dan genezen. Maar hier is geld
iet mee zijn geweest, van Restaurant Delicia, Kerkstraat 16, van particulieren voor nodig,
waar ook gestart wordt. De eerste deel- omdat de stichting niet gesubm.
nemer vertrekt om 20.01 uur.
sidieerd wordt door de over|de dinsdag trekt men met
De rit telt mee voor het clubkampi- heid. Het Zandvoortse 'Kollek• Friesland voor een excurÖOever wordt halt gehouden oenschap van de A.S.V. Sandevoerde te-komitee' houdt daarom zaT en gebak, waarna men in en voor het Zone-kampioenschap van terdag 24 oktober een collecte.
brken van de bekende schil- Noord-Holland. Nadere inlichtingen
luisman gaat bekijken. Om zijn te verkrijgen bij het secretariaat,
De Nederlandse
Brandwonden
forden de dames in het pla- telefoon (02507) 16179.
Stichting heeft een belangrijke voorEisinga te Franeker verlichtingstaak, vooral waar het gaar om
het voorkómen van brandwonden. Dat
er nog heel wat moet gebeuren op dit
cft een fijne dag te worden,
terrein, blijkt uit het aantal van ongeIe bus om 08.00 uur vanaf
veer vierduizend gewonden, dat jaarpschapshuis vertrekt. Op de
lijks met brandwonden in ziekenhuipi deze alleen stoppen bij de
De Zandvoortse Postzegelclub orga-i
altes. Kosten ƒ27,50 per per- niseert vanavond een snuffelavond
|sief koffie met gebak en (een clubavond zonder veiling) in het
*prijzen.
Gemeenschapshuis. Op vrijdag 30 oktober wordt daar de maandelijkse clubavond ZPC gehouden. Deze avond zal
wel een veiling worden gehouden, die
om ongeveer 21 uur begint. Voor inlichtingen kan men contact opnemen
;en over de Zandvoortse met met mevrouw Den Duyn, tel.
die haar competitie op 02507-16456.
SCHIPHOL - De Britse
'onden in het Gemeenluchtvaartmaatschappij
Air
speelt, zijn te verkrijgen bij
UK koopt voorlopig geen nieulleider C. Braun, tel. 14060,
retaris, mevrouw E. Visser.
we Fokker-vliegtuigen.
Dit

fl; ren Van Nu

Postzegelclub

Ernstige verbrandingen behoren tot
de meest afschuwelijke verwondingen
die een mens kan oplopen. De behandeling is vaak langdurig en uiterst pijnlijk, terwijl uitgebreide verbrandingen
een ernstige bedreiging van het leven
vormen. In veel gevallen verkeert het
slachtoffer dan ook wekenlang in levensgevaar. Diepe verbrandingen laten
vaak levenslang ontsierende littekens
achter, terwijl er ook gevaar is voor
blijvende invaliditeit.
Voorkomen is dus veel beter dan genezen, vooral voor brandwondslachtoffers. Voorlichting op dit gebied heeft
dan ook de eerste prioriteit van de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Voorlichting over het voorkómen,

Van alles, wat er in Zandvoort gebeurde, vooral ten aanzien van de bouw, bleef men in
Feyenoord op de hoogte. „Zie
je wel" zo zeiden ze in Rotterdam, „ We hebben het altijd wel
gezegd. Die Wijnker krijgt alles
voor elkaar'. Zandvoort mag
wel in zijn handen klappen, dat
zij zulk een pastoor hebben gekregen."
maar ook over de juiste eerste hulp
('Water, de rest komt later').
Voor dit werk wordt zaterdag in het
dorp gecollecteerd, waarbij waarschijnlijk ook de brandweer met enkele auto's de collectanten zal begeleiden. Giften kan men overmaken op
bankrekening 70.70.70.643 of op girorekening 202122, ten name van de Nederlandse Brandwonden Stichting, Beverwijk. Meer inlichtingen over het preventiewerk kan men krijgen via de telefoonnummers 02510 - 29311/12201.

zelf over omvangrijke onderhoudsfaciliteiten voor de F27 en men heeft de
vliegtuigen recent behoorlijk opgeknapt. Wijzigingen aan de Rolls Royce Dart motoren leveren een aanzienlijke besparing op de brandstofrekening op. De Fokker 50 is weliswaar
aanzienlijk zuiniger, maar daar staan
hoge aanschafkosten tegenover. Bij de
tish Aerospace, de Britse concurrent huidige lage brandstofprijzen duurt
van de Fokker 100. Het eerste toestel het Air UK te lang voordat ze die hogewordt al eind dit jaar ingezet. De twee- re kosten heeft terugverdiend.
de komt komend voorjaar in dienst.
Air UK is op Schiphol een veelvuldiEen belangrijk argument voor de ge verschijning. De KLM heeft er een
keuze van Air UK was het feit dat men aandeel in van 14,9 procent, omdat de
de vliegtuigen onmiddellijk nodig maatschappij veel passagiers aanheeft. British Aerospace, dat een aan- voert naar Schiphol, die hier overstapzienlijk minder gevuld orderboek pen op (KLM-) vluchten naar verre beheeft dan Fokker, kon direct leveren. stemmingen. Air UK onderhoudt lijnEen ander voordeel van de BAe 146 is diensten tussen Schiphol en tien rehet geluidsniveau, dat lager is dan dat gionale bestemmingen in het Verevan de Fokker 100, wat vooral belang- nigd Koninkrijk. Dit jaar verwacht de
rijk is voor vluchten naar de Kanaal- maatschappij ongeveer 300.000 passaeilanden, waar Air UK veel op vliegt. giers op deze routes te vervoeren. Dat
Hanscombe maakte duidelijk dat bij is 11 procent meer dan vorig jaar. De
de verdergaande vernieuwing van de meeste groei wordt de laatste tijd in de
vloot de eerste keuze zal vallen op de toeristische sector behaald, vooral op
BAe 146, als dit vliegtuigtype tenmin- de dienst naar het Schotse Édinburgh.
ste goed bevalt.
Het aantal vluchten tussen AmsterAir UK behoort tot de grootste ge- dam en Édinburgh wordt met ingang
bruikers van Fokkervliegtuigen. De van volgende week van twee naar drie
maatschappij beschikt over negentien per dag opgevoerd.
Fokker Friendships. Een aantal jaren
geleden maakten ook F28 Fellowships
Air UK introduceert tevens een
deel uit van de vloot. Vervanging van nieuw laag retourtarief op de diensten
da F27 door de Fokker 50 wordt bij Air Amsterdam-Humberside/Hull
van
UK niet op korte termijn verwacht. De 300 gulden. Aan dit tarief zijn wel beF27 blijkt een dermate degelijk toestel, perkende voorwaarden verbonden. Air
dat de machines van Air UK - overi- UK wil hiermee de concurrentie aangens allemaal gekocht op de tweede- gaan met de bootdiensten tussen Rothands markt - technisch nog steeds terdam en Huil, waar nu jaarlijks
uitstekend voldoen. Air UK beschikt 450.000 mensen gebruik van maken.

Air UK koopt voorlopig
geen nieuwe Fokkers

)ortse
fclub

Schaakclub

Dinsdag speelt het eerste team van
de Zandvoortse Schaakclub zijn tweede externe competitiewedstrijd. Zij
gaan dan op bezoek bij hun buren in
Bloemendaal. Zowel Zandvoort als
Bloemendaal hebben in de eerste ronSandevoerde de hun wedstrijd gewonnen.

)ortvereniging
roerde
vereniging

zen en brandwondencentra moet worden opgenomen. Hieronder bevinden
zich ook veel kinderen.

Het vreemde gerucht

verklaarde de managing-director van Air UK, S. Hanscombe, dinsdag op Schiphol.
Voor haar vlootuitbreidingsplannen kocht Air UK recent twee vliegtuigen van het type BAe 146 van Bri-

manschool hield Engelse avond

Op een zondagavond, eind
November 1928, kwam een
dienstbode die een dagje naar
Haarlem was geweest, met een
vreemd bericht thuis. „Ik heb
gehoord" zo vetelde ze aan de
pastoor, „dat kapelaan Wijnker vandaag zo maar op straat
in Zandvoort dood gebleven
is". Daar schrokken ze erg van
en c?e pastoor zei „Dat kan ik
haast niet geloven, want de kapelaan was een gezonde boerenzoon uit de Waard. Misschien heb je het verkeerd verstaan. Maar ik moet morgen
toch even naar Haarlem en
dan zal ik dat gerucht wel natrekken. Zeg er nu maar niets

van".

Het bericht is waar
„Maandagmorgen
in den
vroegte", zo schreef een kapelaan uit Feyenoord naar de bisschop van Haarlem vertrekt
mijn pastoor naar Haarlem en
hoort daar het ontstellende
nieuws dat de pastoor van
Zandvoort, Kees Wijnker dus,
wandelend in een winkelstraat
dood neer is gevallen". En de
kapelaan vertelde verder „Mijn
pastoor grijpt de telefoon en
om kwart voor tien verneemt
de dienstbode het overlijden
van Kees Wijnker. En zij vertelt het aan de zusters, die met
de kinderen aan het bidden
slaan, de koster en de slager
horen het en in een wip was het
de hele parochie door".

Bel Zandvoort op
Maar de drie kapelaans kónden maar niet begrijpen dat
zo'n stoere man als Wijnker zo
maar ineens dood neer zou vallen. Ze probeerden het bericht
te laten verifiëren door de
Maasbode, maar die kon ook
geen zekerheid geven. „Bij ons
op de redaktie is nog geen bericht van overlijden doorgeko-

men" zo had men op het bu-

reau gezegd, „maar het gebeurt
wel eens méér dat berichten uit
het gebied van de Tijd (dat was
de katholieke krant van NoordHolland, die niet erg gesteld
was op de Maasbode) ons niet
bereiken".

Omdat de kapelaan niet gerust was, stelde hij aan de
dienstbode voor om Zandvoort
te bellen. „ Voor ons is het wat
moeilijk", zo had hij gezegd,
„maar u kent de huishoudster
van Wijnker heel goed en deze
zal U vast alles vertellen."

De dode antwoordt
De kapelaan draaide het
, mmmer van Zandvoort en gaf
de hoorn aan de dienstbode.
Men luisterde met z'n allen gespannen toe. De bel ging over
en even later hoorde men een
mannenstem „Hallo met de
pastoor". De dienstbode was
misschien wel erg geschrokken
en wat zenuwachtig antwoordde zij, „O, pastoor bent U nog
niet dood?" „Voor zover ik
weet, niet", antwoordde de
nuchtere Wijnker. Nu kon de
dienstbode niets meer voor
zich houden en ze brabbelde
wat over de zusters en de kinderen op school, die rozenhoedje na rozenhoedje baden
voor de zielerust van Wijnker.
„Dat kan geen kwaad", zei
Wijnker,
„maar
voorlopig
hoop ik nog niet naar die hemel te gaan".
Eén van de kapelaans nam
toen het gesprek over en vertelde dat heel Feyenoord in rep en
roer was geraakt over zijn
dood. Hoe kwam dat gerucht in
de wereld? Wijnker, wat ontstemd, vertelde: „Ik wandelde
zondagmiddag op de Grote
Krocht en gleed daar uit over
een schil. Ik moet misschien
even buiten westen zijn geweest en één van mijn zangers,
Leo v.d. Mije, heeft me naar
huis gebracht. Ik denk dat dit
vreemde
verhaal
daaruit
voortgekomen is".
De kapelaan bemoedigde
hem. „Je moet maar zo denken,
Kees, als ze je eenmaal dood
hebben verklaard, kun je nog
lang en gelukkig leven. Maar
als je nu verstandig bent, bel je
de pastoor op die bij Lamp in
Haarlem zit en vertel hem dat
je springlevend bent. Want
daar is het vandaan gekomen".
Archief bisdom Haarlem
248,121.2. Schrijven van directeur jeugdwerk Feyenoord aan
het bisdom Haarlem 2 Dec.

1928.

ADVERTENTIE

Maison C.D.
Schoonheidsalon voor dames en heren.
Manicure - pedicure - reflexzonemassage elektr. ontharen.
Depositaire van Shiseido en Guerlain,
Behandeling volgens afspraak.
Bij uw eerste afspraak of aankoop ontvangt u en
leuke attentie.

John den Breejen
Passage 18

Zandvoort

tel. 02507-19950

Ir. J.L. Kooijmans directeur WLZK
ZANDVOORT - Het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland krijgt met ingang van l
januari 1988 een nieuwe directeur. Het is de achtenveertig-jarige heer Louwe Kooijmans uit
Wychen, die in deze functie
aangesteld zal worden.
Kooijmans volgt hiermee ir. J.P.J.
Waldorp op, die gebruik maakt van de
VUT-regeling en het WLZK, ontstaan
uit een fusie van de waterleidingbedrijven van de gemeenten Bloemendaal,

Haarlem, Velsen en Zandvoort, per l
februari 1988 verlaat.
Louwe Kooijmans volgde de opleiding civiele gezondheidstechniek aan
de Technische Hogeschool te Delft.
Daarna was hrj werkzaam bij het Raadgevend Ingenieursbureau DHV in
Amersfoort, het Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning te Nijmegen. Ook is hij als adviseur van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking nauw betrokken
geweest bij vele drink waterprojecten
in ontwikkelingslanden.

Jeugdleden WNT krijgen
regionaal Rangers-huis

Fors verlies voor Unicum Heren-1

e Harman op z'n Schots

ten. De leerlingen hadden de afgelopen weken hard gewerkt om er een
succesvolle avond van te maken. Zo
hadden zij poppen geplakt, de London
Tower Bridge nagebouwd, Engelse
koeken gebakken, thee gedronken enzovoort.

verdovend doedelzakspelen, uiteraard
in schitterende bijbehorende kostuums. Door diverse leveranciers werd
nog jus d'orange, marmelade en Engelse drop ter beschikking gesteld en
op deze avond werd uitsluitend 'tea'
geschonken.

Ook hadden zij van huis typisch En-.
gelse producten meengenomen, zoals
'eti Engelse project-avond blikken poppen in klederdracht, bol' geheel omgebouwd. In de hoeden, darts en mini-dubbeldekkers.
et
i posters en vlaggen en
'.lltvan Loch Ness was voor
Rond 19 uur was de familie Harman,
i op een bankje gaan zit- aanwezigen gaf een knap staaltje oor-1

De kleuters hadden eerder in de
week al kunnen genieten van een 'breakfast' met marmelade, toast, eieren
en thee. Zij konden in ieder geval met
een goed gevuld buikje de dag beginnen.

OORT - Het door de
opgezette project
hiernaast en van de
heeft vorige week op
l
nschool een succesïelandavond opgele-

ZANDVOORT - Een teleurstellende
prestatie tegen het Haarlemse TCDVS
brengt het eerste team van Unicum in
de tafeltenniscompetitie toch dicht tegen een degradatie aan. Ter Heijden en
Hoppe konden samen (Steiner was helaas verhinderd) geen echte vuist maken om de belangrijkste wedstrijdpunten binnen te halen. Slechts één winstpunt werd door Hoppe gescoord zodat
een eindstand van 1-0 een zeer bittere
pil werd. Beter verging het het tweede
team met David Augustin, Foris Wiesman en Ringo Lau die tegen het Haarlemse TOG een gelijkspel afdwongen,
terwijl het vierde team een belangrijke
overwinning noteerde (6-4) op de voormalige Droste-brigade die zich nu
Dutch Chocolat noemt. Jos Kaarman
en Mart de Ruig scoorden daar zeer
goed en lieten de chocolade-jongens
zien wat tafeltennis eigenlijk is. H. v. d.
Aar was steeds zeer dicht bij overwinningen maar moest toch driemaal zijn
tegenstanders gaan feliciteren. Met Jos
Kaarman als invaller in het derde unicumteam werd ook de strijd opgenomen tegen Rapidity Beverwijk. Deze
ploeg werd echter met een verlies van
3-7 naar huis gezonden waarbij Frits
van Varik toch nog twee tegenstanders
wist te verrassen en v.d. Oetelaar één
winstpartij op zijn naam kon brengen.
^

Bert de Ruig was met twee overwinningen weer de uitblinker van het 5e team
waarin Alex de Goede en Jan Bolt ieder
slechts één partij winnend konden afsluiten. Net aan verliezen met 4-6 is
niet zo leuk. Jammer dat het dubbelspel niet in Zandvoortse winst kon
worden omgebogen. De tegenstanders
waren te sterk en ook te zeer gebrand
op een overwinning.

Lu huis tip dit formaat in
de krant kust meestal
minder dan e'*n maand
hvpnlhcekrentc en
verkoopt sneller, want:

Jc huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Het 'lesmateriaal' in het Rangers-huis bestaat onder andere uit opgezette
Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT/HAARLEM Het Wereld Natuur Fonds
opende vorige week zaterdag
voor haar jeugdleden een Rangers-huis aan de Pijlslaan in
Haarlem. Dit huis staat in
dienst van de hele regio.
Hangers zijn jeugdleden met een leeftijd tussen acht en achtien jaar. Zij
krijgen elk een 'Rangerpaspoort', als
bewijs van lidmaatschap. Hun nieuwe
Rangers-huis is gevestigd in een voormalige bollenschuur, die geheel is ge-

renoveerd door Ranger-mentor Cronau, met hulp van de kinderen van
deze jeugdafdeling van het W.N.F. En
ook de ouders hadden een handje meegeholpen.
In zijn openingstoespraak benadrukte penningmeester Veldmaat, welke
belangrijke functie dit huis heeft voor
de gehele regio, voor de bescherming'
van flora en fauna. Voorzitter mevrouw Miechiels van Kessenic opende
het gebouw met het omdraaien van de
sleutel, waarna de vele kinderen binnenstroomden.
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Toyota Corolla XL 1.6 Hatchback
Perfecte ademhaling
door zestien kleppen-techniek

Nieuw is het /.eer /cker niet. de toepassmg van \ier kleppen per cilinder maar
wat Toyota nu doet is natuurlijk uniek.
Want werd vroeger uitsluitend in de raceri| dexc techniek toegepast, het unieke
\an Toyota is dat i\] dit in de huis-, tuincn keuken categorie auto's toepassen.
Ook heden ten dage \\ordt het
mcerkleppen-systeem eigenlijk alleen in
de snelle en GTi-kUissc toegepast in samenspraak met een brandstof injcctiesysteem. En nu ook \\eer uniek, bij deze
Corolla \\erkt dit in samenspraak met
een normale" carburateur.

Voordelen
Wat voor voordelen biedt nu zo'n zestien
kleppen motor'.' Allereers^t zorgt de dubbele hoeveelheid kleppen voor een betere ademhaling oftewel voor een betere
aanvoer van het benzine/luchtmengsel
en dan natuurlijk ook voor de afvoer van
de verbrande gassen, zodat het rendement optimaal is.

geven en even genieten van zijn top van
l <S() km/h, - tijdens de test gemeten - dan
moeten wc niet meer verwachten dat de
1.6 liter motor nog een liter loodvrije
super op de 14.3 km gebruikt, wat bij
normaal gebruik makkelijk haalbaar is.
Ook /ijn acceleratie is snel te noemen
want om in K) seconden naar de 100
ktn/h te Hitsen vind ik zeer snel voor e_en
huis-, tuin- en keuken auto. Slim is het
schukclaurtjc op de ontsteking, waarmee
ie de afstelling kunt veranderen zodat
ook de mogelijkheid bestaat om de loodvri|e normale benzine te rijden, zodat je
in de wat zuidelijker EEG landen, waar
nog mondjesmaat de Eurosuper te verkri|gen is, niet uren hoeft te zoeken naar
/o'n pomp. Lekker hè. zo'n Europese
Gemeenschap. Maar goed. in iedergeval
hoe! |e voor de vakantie de katalysator
niet te laten verwijderen, wat ook weer
kosten met zich meebrengt.
l let dashboard is overzichtelijk en geeft
de benodigde informatie maar de overdadige luxe. die de Japanners ons vroe-

De voordelen hiervan zijn weer dat de
motor betere prestaties levert doordat er
secuur met het brandstof/luchtmengsel
wordt omgesprongen. Dus het resultaat
is dat de motor een grote souplesse heeft
en ook enorme prestaties levert bij een
relatie! laag brandstofverbruik. Natuurli|k zijn de prestaties groot en zolang er
redeli|k gereden wordt, is het brandstofverbruik best /uinig te noemen maar als
w i j de/e /estienklepper de volle sporen

Vernieuwde BMW 3-!

Autonieuws
Doof Retn L epofik

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

met opvallende grote achterlicht-units
die een beetje doorlopen in de achterschermen.
Deze ronde vormen typeren de hele
Corolla, waardoor het mij toch wat bevreemd dat er vrij veel windgeruis te
horen valt, hetgeen vooral merkbaar is
bij een wat hogere snelheid. Het stuurcomfort is goed te noemen, licht onderstuurd, zodat er weinig last is van zijwindgevoeligheid. In bochten echter wil
hij een beetje naar de buitenkant drib- Prestaties:
belen, wat door gas loslaten weer te verhelpen is en dat is per slot een natuurlijke
reactie van ons allemaal wanneer de auto Topsnelheid 180 km/h. Acceleratie van
andere plannen heeft dan wij.
O tot 100 km/h in 10 sec. Gemiddeld
_____^^_________^_______^^^__^_i___ \ brandstofverbruik tijdens de test l op
13,7 loodvrije Eurosuper.
Conclusie

De nieuwe Toyota Corolla is een modeme auto met een High Tech krachtbron, die er voor zorgt dat een ieder zich
er naar eigen rijstijl in kan thuisvoelen.
De rustige rijder heeft het gemak van de
enorme souplesse en natuurlijk de zuinigheid van deze Corolla en de sportieve
rijder heeft weer de zeer hoge topsnelger toebedeelden, ligt definitief achter heid en dito acceleratie, hetgeen dan wel
ons want een toerenteller kon er niet ten koste gaat van wat meer brandstofmeer af. Doch niet iedereen vindt dat verbruik. Maar er is een ding waar alle
een gemis. De stoelen bieden een goede type rijders verrast door zullen zijn en
zijdelingse steun en zijn bekleed met een dat is namelijk zijn prijs. Die bedraagt
stevige, duur aandoende bekleding en voor de Corolla XL 1.6 Hatchback
zijn bovendien in iedere gewenste stand ƒ 22.695.-.
te verstellen. Ik krijg alleen de zenuwen
van het oranje en groene lampje van de
economie-meter. Wanneer je in de stad
Techniek
rijdt met wisselde snelheden, dan word ik
horendol van zulke lampjes die toch afDwars voorin geplaatste viercilinder
leiden. Zeker bij het oranje lampje ben
lijnmotor. Cilinderinhoud 1587 cm3.
ik bang dat er iets mis is met de oliedruk.
Boring x slag 81 x 77 mm.
pel 135 Nm bij 3600 omw/min. TweeCompressieverhouding 9,5:1. Vier
traps carburateur.
kleppen per cilinder. Max. vermogen
De verdere afwerking van het interieur is
66 kW bij 6000 omw/min. Max. kopstrak en degelijk en er is niets wat rampel 135 Nm bij 3600 omw/min.
melt of slordig in elkaar zit en waarvan je
Tweetraps carburateur.
zou kunnen verwachten dat het probleVoorwielaandrijving.
5-Versnelmen gaat geven in de eerste jaren. Nee,
lingsbak met achteruit. WielophanToyota werkt haar produkten secuur af.
ging voor onafhankelijk met
Uiterlijk valt vooral de ronde achterkant
McPherson poten.
op, die bij zijn voorganger zo karakterisWielophanging achter onafhankelijk
tiek recht was. Maar bij de nieuwe Comet McPherson poten, meesturende
rolla is deze ronde vorm zeer geslaagd,
achteras, dwarsstabilisator. Gasgevulde schokdempers rondom. Remmen voor geventileerde schijven,
achter trommels, diagonaal gescheiden met remdrukbegrenzer op achteras. Stuurinrichting tandheugel,
draaicirkel 9,8 m.
Lengte 400 cm, breedte 166 cm,
hoogte 136 cm. Wielbasis 243 cm.
Spoorbreedte voor 143 cm, achter
141 cm. Massa 969 kg, max. aanhanggewicht geremd 1200 kg. Inhoud brandstoftank 50 liter. Bandenmaat 175/70 13.

Uiterlijk is de 3-scrie van BMW niet'
spectaculair veranderd, de bumpers zijn
nu van kunststof en kunnen kleine aanrijdingen zonder schade doorstaan. De
achterkant heeft een wat voller aanzicht
gekregen door grotere achterlichten met
kunststofplaat daartussen en zwarte afwerking van de sier- en raamlijsten. Wel
belangrijk nieuws is de ontwikkeling van
een compleet nieuwe l .8 liter 4-cilinder
benzinemotor, die voorzien is van dezelfde Motronic inspuit- en ontstekingsinstallatie die op de nieuwe 7-serie wordt
toegepast.
Deze nieuwe krachtbron levert 113 pk
bij 5500 omw/min, de topsnelheid is 188

km/h en de acceleratie
km/h vergt 10.8 sec.

Eindelijk is BMW met ei
gekomen voorde 324, die
levert van 115 pk, een to]
van 187 km/h en in 11,9
100 km/h flitst. Eveneen
modellenprogramma var
aanduiding 316i, die gebn
een 1.8 liter benzine-t
brandstofinspuiting. Daa
benzinewagens van BM'
van het nieuwe modeljaa
benzine-inspuiting en bo
baar met katalysator.

Geld:
ƒ 22.695.- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 535.- tot ƒ 552.- per
jaar.

TESTMZEU

Zo, dat is dan héél wat, wat daar allemaal geschreven staat over de n
Toyota Corolla. En het mooiste is, dat het beslist niet overdreven is. \X
nieuwe Toyota Corolla is écht een heel bijzondere auto. Hoe bijzonck
u alleen ervaren, als u 'm zelf test. Dus op naar de Toyota-dealer voi
uitgebreide proefrit. Dan pas weet u wat het betekent om in een
moderne multi-kleppenauto te rijden. De Corolla's zijn leverbas
1.3 liter 12 kleppenmotor, 1.6 liter 16 kleppenmotor, 1.8 liter diesel
(Hatchback, Sedan en Liftback) of 1.6 liter 16 kleppen/injektie
(Hatchback en Liftback). Op alle Toyota's twee jaar garantie me
maximum van 100.000 km.
mVATA /V\DAI I A U A IA
Bovendien zes jaar carrosserie TOYOTA COROLLA, V. A. 19,
garantie tegen aoorroesten van Afgebeeld :coroiia Liftback 1.6 XL.
binnenuit op personenwagens
en alle - af fabriek geleverde gesloten bedrijfswagens.

TOYOTA JAREN BETER.

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI BV.. STEURWEG 8, 4941VR RAAMSDONKSVEER. TEL 01621-859C
INCL. BTW. EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN KIJH
. ADRES VAN UW TOYOTA-DEALER IN DE GOUDEN GIDS (RUBRIEK AUTODEALERS).

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron b.v. een auto huren
v/a ƒ 32y50 ex. btw per dag.

LANGERE AVONDEN FLEUREN OP MET

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering
Ook verhuur 9 personen bus.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp, Heemstede, Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Baron Autoverhuur b.v.

POSTBUS 110 • 1180 AC AMSTELVEEN -TELEFCH

Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-240102

Diifer «f <£jtftfe

023-270434

Speel squash
EEN SPANNEND CONDITIONEEL
EN INTELLIGENT .SPEL.
SQUASH jeugdtarief t/m 16 jaar
per half uur ƒ5,SQUASH overdag dames/heren
per half uur/7,50
WEEKEND aanbieding
per half uur ƒ 8,-

MANSION HOUSE
WHISKY

II? 5 Nu18. 9
GASTON DELAGRANGE
*** COGNAC
LA CHASSE DU PAPE

18?

SPORT CENTER WIM BUCHEL
Tel. 13965 -15829

95 CHIVAS REGAL
.
WHISKY
AMSTEL
BIER PIJPJES

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment
Wij bezorgen
eventueel ook thuis
Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoort

•JLM Oan T3ecrasen bo Te. 02507/12532

'«r

RINKO

off. Renault
VERKOOPSERVICE
Curiestr. 10
telef.:

13360

Zandvoorts Nieuw:

VERMIST
Cypers katertje
5 maanden oud
Oma. Haartemmeratraat
Gaarne terug te
bezorgen

tel. 15623

ECHT GRIEKS... JE PROEFTTI

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

INEPOU
NOSTIMOE!

(Dit is hed lekte!)

Vrijdag en zaterdag

Tsourekla

Zf!

Vanaf dinsdag

Koulourakla 3 voor |f!
ECHTE BAKKER
HOGEWEG 28

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht.

Kerkstraat 12,
Celsiusstraat 192,
Gasthuisplein 12,
Haltestr. 9,
Haltestr. 22,
Kerkplein 3,
Kerkstraat 31,
Gr. Krocht 1?

T. Goosens,

Pasteurstr. 2

3bT

SONNEVELD SPORTING

NIEUW: YOGA
iedere maandag- en

donderdagmiddag van 13.30-

OPNIEUW: SKI-AER
vrijdag 19.00-21.00 uur
zondag 10.30-12.30 uur
10,- per keer incl. zwem

• Turks stoombad, whirlpi

Passage 37. Tel. 14678.
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idvoort schoonheidssalon rijker
3VOORT - Onlangs
an (
John den Breejen zijn
rnieuwe schoonheidssai tur aison C.D." aan de Zand:env Passage. Een bijzonder
nelh ol ingericht pand, waar
se viste en nieuwe klanten
nielker op hun gemak zulBM,ien.
kt w
voei len Breejen is in Zandvoort
nee einde. Voordat hij zijn eigen
' m( ende, werkte hij enkele jaren
uitgi loonheidssalon van parfume;ndi iring in de Kerkstraat, waar
aste klantenkring wist op de
lijfentwintig jaar geleden alIon hij in het drogisterij-vak.
Icht ik er niet aan het beroep
tonheidsspecialist te kiezen,
Ivas me langzamerhand steeds
Ir de parfumerie-kant gaan inIn en na een cursus manicure
nwege mijn werk moest volmijn belangstelling gewekt
Ivak."

Op de vraag of het niet een wat ongebruikelrjk beroep is voor een man antwoordt John dat er inderdaad heel weinig mannen zijn die dit beroep uitoefenen, om precies te zijn slechts veertien
in heel Nederland. „We ontmoeten elkaar regelmatig om allerlei nieuws op
ons vakgebied uit te wisselen, en dat is
erg leuk," aldus John.
Zijn klantenkring bestaat voor het
grootste gedeelte uit mannen. Volgens
den Breejen is het nu eenmaal een feit
dat mannen zich liever door een
schoonheidsspecialist laten behandelen. De belangstelling van mannen
voor een schoonheidsbehandeling is
de laatste jaren enorm toegenomen.
Veel mannen komen vanwege een
huisprobleem als acne en ingegroeide
baardharen, maar er zijn ook heren die
zich deze „luxe" permitteren als onderdeel van hun persoonlijke verzorging.
Dames behoren ook tot Johns klantenkring. Een aardig stukje service
verleent hij in het halen en weer naar
huis brengen van oudere dames, die tot
zijn vaste clientèle behoren. Iets wat
John erg belangrijk vindt is de samenwerking met andere specialisten. Zo

werkt er op vrijdag een fysiotherapeut
in de salon, die de reflexzonemassage
toepast, een massagetechniek die John
zelf ook geeft. Ook heeft hij contact
met enkele dermatologen, van wie
nog wel eens eens patiënt „overneemt".
Hij volgt nauwlettend alle ontwikke
lingen op schoonheidsgebied. „Het leu
ke van dit vak is, dat je nooit uitgestudeerd bent, er gebeurt zoveel, cursussen, lezingen enzovoort," aldus John.
De salon, waarvan het interieur is
uitgevoerd in witte en blauwe tinten,
oogt zeer luxueus. In het winkelgedeel
te worden artikelen van de merken
Shiseido en Guerlain, verkocht evenals
luxe accessoires van Nina Ricci.
Verder is er een behandel- en massa
geruimte, voorzien van de modernste
apparatuur.
Maison C.D., een aanwinst voor dames en heren die er goed uit willen
zien. Behandeling gaat volgens afspraak en men kan ook 's avonds terecht in de salon aan de Passage nummer 18.

Bloemenshowloop in VBA
AALSMEER - Atletiekvereniging AVA '64 organiseert op zaterdag 7
november voor de zesde keer de Bloemenshowloop. Nieuw dit jaar is een
indoorwedstrijd over tien kilometer op een parkoers dat uitgezet is in het
VBA-gebouw. Deze unieke wedstryd staat alleen open voor atletes en
atleten met een KNAU-wedstrydlicentie. Er kan zowel op de wedstrijddag als van te voren ingeschreven worden. Voorinschrijvingen (zes gulden) moeten voor l november op A-formulier binnen zijn bij mevrouw
Van der Jagt, Nassaustraat 30, 1432 HB Aalsmeer (02977-20491). Op de
wedstrijddag zelf moet men acht gulden betalen.
Naast deze loop wordt er ook een halve marathon, met start en finish in
het VBA-gebouw, voor KNAU-leden gehouden. Kosten zijn hier respectievelijk ƒ 7,50 en tien gulden. Ook voor trimmers, die geen lid zijn van
een atletiekvereniging zijn er wedstrijden, van 2'A, vijf, T/2, tien en 21
kilometer. De drie korste lopen zijn ook binnen. Voor informatie kan er
gebeld worden naar 02977-28404 of 27161.
Aanvangstijden: tien kilometer KNAU 11.30, halve marathon KNAU
13.00, trimlopen 2'/2, 5 en IVi kilometer 13.15, trimloop tien kilometer
13.05, trimloop halve marathon 13.00.

Schiphol knapt wachtruimte op
SCHIPHOL - De NV Luchthaven Schiphol is deze week
gestart met een uitgebreide
verbouwing van het zuidelijk
gedeelte van 'lounge' (zeg
maar de wachtkamer 'achter
de douane') in het stationsgebouw. Het belastingvrije winkeicentrum in dit gedeelte
krijgt een heel nieuw aanzien.
Met de renovatie van de lounge is 18

HOOFDDORP - Een natuurbos in een stuk van het
Haarlemmermeerse Bos kan.
In het eventuele staatsbos
wordt dat al moeilijker, omdat
dat een produktiebos wordt.
Dat werd vorige week dinsdag
duidelijk na een lezing door de
heer H. van de Lans van de
Provinciale
Planologische
Dienst, voor de Vriendenkring
van De Heimanshof.

Iterieur van de nieuwe schoonheidssalon van John den Breejen.
iLSMEER - Geen opstekers
:eld, maar wel bloemen. Teleging maandag van start. Op
Wereldtentoonstelling TeleIn Genève kunnen bezoekers
men kopen In Aalsmeer. Het
m proef van de PTT. Een van
bunes van de velling is volmwd met camera's en llchtlnitles. Die camera's brengen
ok en de te vellen bloemen In
d. Tussen twee tribunes In Is
studio Ingericht vanwaaruit
enne Lansbergen van de VBA
an Akerboom het velllnggeen presenteren.

Tele-VBA is
gestart
Iedere dag worden vijftien boeketten geveild. De kopers van die
boeketten blijken geen willekeurlge tentoonstelllngsbezoekers te
zijn, maar Nederlandse gasten
van de PTT-stand in Genève. Zij
krijgen niet alleen een voorllchtlngsfilm van de VBA voorgeschoteld, maar kunnen ook nog ken-

miljoen gulden gemoeid. De verbpuwing is een vervolg op de verbouwing
van de vertrekhal-zuid, die begin dit
jaar werd afgerond. De zuidelijke
lounge dateert nog van 1967, het jaar
waarin Schiphol-Centrum in bedrij!
genomen werd. De renovatie maakt
deel uit van het Masterplan, het invesDe Hoofddorpse Stanny Salamony
teringsprogramma, dat de luchthaven
moet helpen vooraan te blijven in de wethouder Jan Termes.
vaart der luchthavenvolkeren.
ZANDVOORT - De NederDe verbouwing wordt in fases uitgevoerd om de hinder voor passagiers en landse Vliegerdagen zijn aflopersoneel zo gering mogelijk te hou- pen zaterdag op perkeerterden.
rein De Zuid in Zandvoort ge-

Natuurbos in H'meer

mvm„mmmm

Folo Beriott

nis maken met de havens van
Amsterdam, Rotterdam, met
Schiphol en alles wat daar op het
gebied van de telecommunicatie
Is te bereiken.
De veiling heeft natuurlijk veel
op het gebied van de telecommunicatie, maar het vellen ontbrak
daar nog aan. Het is mogelijk, zo
blijkt nu. Maar als kopers in het
buitenland gelijk op willen veilen
met de kopers op de tribune, zijn
ze in het nadeel. De satellletverblndlng vertraagt namelijk het
signaal naar de klok.

Prachtig slot van
vliegerseizoen

Na afloop van de lezing ontstond een
discussie over de vraag of een dergelijk
bos ook in Haarlemmermeer kan komen. De heer Van der Lans was van
mening dat in de noordwestelijke punt
van het bos zich zou lenen voor een
dergelijk bos. De heer R. Koek, van de
afdeling gemeentelijk groen, vertelde
dat hij zich kan vinden in het idee om
daar iets aan natuurlijk bosbeheer te
doen. Hij wilde echter niet te hard van
stapel lopen. Als voorwaarde stelde hij
ook dat het bos toegankelijk blijft voor
het publiek.
Op de vraag wat de mogelijkheden
voor een natuurbos in de toekomstige
staatsboswachterrj zijn, antwoordde
de heer Koek dat Staatsbosbeheer in
dit bos de functie produktie en recreatie heeft gekoppeld. Als er natuurbosbouw wordt gepleegd zal dat dus op
zeer kleine schaal gebeureji. Uiteraard
denkt de gemeente mee in het staatsbos. De politiek zal zich in deze kwestie
eveneens moeten uitspreken.

ëindigd in een
vliegerfestijn.

schitterend

krijgt haar medaille opgespeld door
Foto Beriott
Hemelrijk uit Nieuwendam (all
round), Jan Keizer uit Baarn (stabiel),
de 4-jarige Affke van de Water (jeugd),
de 9-jarige Steffie Salamony uit
Hoofddorp (stabiel, jeugd). Op deze
laatste dag van het vliegerseizoen werden ook de vechtvliegerkampioen gehuldigd. Opmerkelijk was hierbij de
tweede plaats van de Hoofdddorpse
Stanny Salamony, de eerste vrouw de
doordrong tot de vechtvliegerfinale.
De Zandvoortse Charlotte van Tetterode ontving een Fly Away Vliegervaantje.

Na de zeven weken durende vlieger-activiteiten werden het door de vliegervereniging Fly Away georganiseerde stabiel en vechtvliegeren m prachtig weer besloten met een schitterend
slotfestijn. Nadat de laatste uurtjes
van de vliegervierdaagse waren volgevlogen werden de bij het Nederlandse
In een toespraak zei wethouder Jan
kampioenschap behorende medailles Termes over het vliegerfestijn dat dit
en prijzen uitgereikt door wethouder een nieuwe aanwinst voor het ZandJan Termes.
voortse recreatieleven was. Hij wenste
Fly Away een goede vlucht naar de
Nationaal kampioenen werden Jaap toekomst.

Bowlingteam Casino op dreef

Aan de hand van een diaserie deed
de heer Van der Lans uit de doeken
hoe een bos er uit kan zien als de mens
zo min mogelijk ingrijpt en het bos zijn
gang kan gaan. Bossen hebben verschillende functies en afhankelijk
daarvan wordt het bos beheerd. Naarmate de functie meer verschuift naar
natuurbescherming worden andere
beheersmaatregelen
getroffen. De
mens treedt dan minder regulerend
op, waardoor het beeld minder eentonig wordt. Een natuurbos is niet geschikt om een intensieve recreatiedruk op te vangen.
Gedurende enige jaren worden op
tal van plaatsen in ons land experiSCHIPHOL - In het luchtmenten uitgevoerd om opnieuw naAviodome
;uurbos te scheppen. Het worden geen vaartmuseum
oerbossen, maar evenmin bossen wordt zaterdag 24 oktober een
waarin het hout op jonge leeftijd luchtvaartbeurs gehouden.
wordt gekapt. Het snoeien en uitdunSpeciaal voor verzamelaars is er een
nen gebeurd door grazers die pleksgestand met oude technische vliegtuigwijs te werk gaan.
handboeken. In veel gevallen is ook
ruil mogelijk. Tijdens de beurs vinden
enkele activiteiten plaats. Om 13.30
uur is er een demonstratie van het
prototype van een nieuwe Nederlandse vliegtuigmotor, ontworpen door ir.
Pesman. De hele dag zijn er oude
luchtvaartfilms te zien, die normaal
niet aan het publiek worden vertoond.
Hoogtepunten uit het programma zijn
een film over de Mosquito, het veelzijdige 'houten wonder' uit de Tweede
Wereldoorlog, en een film over de ZANDVOORT - Het bowlingteam van het Casino Zandvoort treedt dinsdag weer
'Scheldemus' en de 'Scheldemeeuw', n het strijdperk in de nationale bowlingcompetitie in Haarlem. Tijdens het
twee kleine toestellen van Nederlands nternationale Casino-toernooi vorige week werd het Zandvoortse team vierde
ontwerp uit de jaren dertig. De toe- n een veld met veel internationale deelnemers. Er deden behalve de teams
gangsprijs is de normale prijs van de
Aviodme. Het museum is geopend van van de Nederlandse Casino's ook teams mee uit onder andere Aken, Berlijn en
10 tot 17 uur. Inlichtingen via tel. Cnokke. Op de foto van links naar rechts: staand R. van Tiggelen, H. Matschi, G.
Pehle en R. Gores; zittend J. de Kruijff en W. Matschi.
173640.

Luchtvaartbeurs
in de Aviodome

ALS lE MAN D U DIT KAARTJE
LAAT ZIEN, KAN
HERHALENGEENKWAAD.
WILP6M

Voor een goede
mooie trophée
naar
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060
DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

\
Voor dove mensen is contact nog belangrijker
dan voor u zelf. Maar vooral in praktische situaties (in de
winkel of aan het loket) verloopt zo'n contact vaak heel
moeizaam.
Gewoon omdat u niet weet wat u moet doen. Uw
stem verheffen, bijvoorbeeld, heeft weinig zin.
Langzaam en dui-de-lijk spreken wél. Vooral als u daarbij
goed met uw gezicht in het licht gaat zitten en uw mond
nooit bedekt
Zodat de woorden van uw lippen te lezen zijn.

Woorden die u kunt ondersteunen met natuurlijke
gebaren. Belangrijk is verder, dat u eenvoudige en korte
zinnen gebruikt Én bereid bent die zonodig te herhalen
of op te schrijven.
Het zijn stuk voor stuk tips om even aan te
denken, als iemand u zegt dat hij of zij doof is. Of u dat
bijvoorbeeld met het bovenstaande kaartje laat weten.
Overkomt u dat, denk dan aan deze tips. En breng
ze in praktijk.
__
Want dove mensen horen er bij. SIRE

PUBLIKATIE AANGEBODEN DOOR DIT BLAD, IN SAMENWERKING MET DE STICHTING IDEËLE RECLAME.

SPORTCENTER WIM BUCHEL
SAUNA
SPECIAAL „HERFSTTARIEF"
Sauna voor dames en heren en gemengd,
ƒ 10,- per keer
Woensdagavond v.a. 19.00 uur
Dames
Donderdagmorgen v.a. 8.30 uur
Donderdagavond v.a. 18.30 uur
Heren
Vrijdagavond v.a. 19.00 uur Gemengd
Zonnebanken-Zonnehemels
ƒ 8,- per half uur

Tel. 1 3 9 6 5 - 15829
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MAYONAISE

DURALEX
THEEGIAZEN

pot 5QQ ml.
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ARIEL
WASMIDDEL

NUTRIGIA
CHOCOHEl

MOLTON MATRAS

HOESIAKEN

in fraaie dessins

50% katoen, 50% kunstsof

pak 1000 gram
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SMITHS
ZOUTJES

CAFIEINE vny
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ONGEKENDE PRUZEN!
POPLA

3DDO
TISSUE
TOILETPAPIER

ST. NICDLAASINPAKPAPIER
in leuke dessins
ROL 2,5 METER

ROLLEN
AST

89

m mm

COTED'OR
BELGISCHE

TOPHATEN-KETCHUP

LUXE

PAKKET

PRALINE ASSORTIE

|2 RUILEN

PONDS-DOOS
m GRAM

GROTE FLES 340 GRAM

GEEN jkTtf MAAR

99

GEEN

BUZET
VERS GEBAKKEN KWALITEITS-BRODD
GESNEDEN

VERSE ZWAN

WIT-BRUINof
VOLKOREN

ROOKWORST
250 gram zwaar
NU ELKE 2e
VOOR 1/2 PRIJS

Rouge 1985, Elegante
rodekwaliteRswijn
gerijpt met een yolwaanfig weelderig
bouquet, lekker bij A
kn-Sigvteesof
pittige kaas.

eianc 1985, heerlijke
zuivere witte kwafiteRswijnmeteen

frlsbouquet, lekker
bljvlsofalsaperitiet
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BUITONI MACARONI
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bij aankoop van struik bouillon
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ofqroentesoepMIlffll
•!*•

APPELSIENTJE

ZWITSAL
BABY SHAMPOO

LITERPAK
GEEN

200 ml

MAAR

bij aankoop van 2 pakken, eenpondspak

BUITONI
gezeefde tomaten

ZWITSAL WASHANDJE

GRATIS!

MINI PAKJE APPELSIENTJE

Jd

0.33 liter

GRATIS!
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urfliefhebbers blijven Pro World Cup trouw
L ZANDVOORT - Al viel er de meeste dagen nauwelijks een
^spatje wind te bekennen, zodat er slechts twee wedstrijden
litgevaren konden worden, toch heeft de Pall Mail Export Pro
tVorld Cup afgelopen week voor veel drukte gezorgd. De schatingen lopen behoorlijk uiteen, maar gemiddeld wordt toch wel
langenomen dat minstens driehonderd duizend mensen het
iurfspectakel in Zandvoort bezochten. Dit tot vreugde van de
jrganisatoren.
Paul Zonneveld en Hein Rietberg
an de Stichting Pro World Cup
:andvoort, en Ron Goossens, de 'speci1 event manager' van het Pall Mail
ervice To Saüing Team, zijn niet onevreden over het evenement, al beeuren ook zij dat er nauwelijks geva>n kon worden. "Het surfkampioenchap is perfect georganiseerd", aldus
aul Zonneveld, "zodat er genoeg te
oen was, ook als er niet gezeild kon
orden. Dankzij Pall Mail Export en
ele anderen die voor het alternatieve
rogramma hebben gezorgd. Wij heben bijvoorbeeld ook veel te danken
an Bert Dubbelaar, onder andere beend van Sterrenslag, die samen rnet
udenten van het CIOS mee heeft geolpen en ook voor demonstraties
orgde. Daarnaast had je bijvoorbeeld
ok nog de Marine die drie dagen aanezig was. Deze gaf demonstraties van
et redden van drenkelingen vanuit
'n helikopter".
Veel meer nog was er te beleven tijens de windstille dagen, zoals paralutespringen, demonstraties met een
untvliegtuig of catamaranzeilen. Al
as het soms 's morgens al duidelijk
it er niet gevaren kon worden, toch

Een spiegelgladde zee, weinig wind, maar tóch veel toeschouwers was
surfevenement van afgelopen week.
schap besteed. Dus met de radio-uit- in drie dagen tijd zo'n vijfenzestig duizendingen en de berichten in de kran- zend bezoekers trekt".
ten heeft het evenement al met al een
Het idee dat in Zandvoort met alleen
gigantische publiciteit gekregen. Veel
meer nog dan rnet een Grand Prix, die de ondernemers uit de directe omge-

een veelvoorkomend beeld tijdens het
Folo: Bram Stijnen

ving en langs de 'wandelroutes' geprofiteerd hebben van het evenement,
wordt door Zonneveld van de hand gewezen. "Ook zij hebben ervan geprofiVervolg op pagina J

spreekt afkeuring uit over procedure rond Roggeveld

Fractie CDA legt wethouder
het vuur na aan de schenen
'olitie klaar voor Den Haag
ZANDVOORT - Maandagchtend stond een aantal leen van de Zandvóortse Geleentepolitie gereed om naar
en Haag te vertrekken. In
et kader van een landelijke
ctie zou daar geprotesteerd
orden tegen de voorgenomen
ezuiniging op de ongemakentoeslag.

Waterstanden

De bezuiniging, die niet geldt voor
het administratieve personeel, kan de
wetsdienaars een salarisvermindenng
tot tweehonderd gulden per maand
kosten Reden voor bezorgdheid dus,
op het bureau.
De agenten vertrokken richting
Haarlem, om zich daar samen te voegen met collega's uit deze plaats,
Heemstede en Velsen. Vervolgens toog
het gezelschap naar Den Haag, waar
uiteindelijk een massa van ongeveer
vijftienduizend politiemensen bijeenkwam Of de protestactie wat oplevert,
moet de toekomst leren.

ADVERTENTIE

HW LW HW
0737 0244 19.51
0858 0350 2144
1021 0530 2303
1140 07.38
0014 0859 1243.
01 11 1022 1333
01.57 1133 1416
0239 1223 1457
0320 1105 1535
03 59 --.-- 1613
0439 0030 1650
. . aanstanderr donderdag 5 nov
n /l 1746 uur
2 inngtij' 7 nov 16 13 uur
- \P + 120 CM

LW
1534
1637
17.54
1916
2027
21.25
22.14
22.58
23.44
11 51
12.38

de nieuwe voorraad
kollektie is binnen

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2, Zandvoort

Nieuw overleg WV's
verloopt in goede sfeer
ZANDVOORT - De VVV's van Zandvoort, Haarlem,
Heemstede, Bennebroek en Bloemendaal hebben maandagmiddag in een goede sfeer het onderling overlegd hervat.
Door de positieve houding van de verschillende partijen
lijkt het er nu op, dat men uiteindelijk toch nog tot samenwerking zal komen.

kwam het publiek m grote getale naar
Zandvoort. De Nederlandse Spoorwegen was hier, dankzij voorafgaand
overleg, goed op ingesprongen en zette
enkele keren extra treinen in, waarmee duizenden mensen richting kustplaats werden vervoerd. "De hele tendens is, dat het evenement twee keer zo
goed is geweest als vorig jaar", aldus
Zonneveld Dit wordt beaamd van de
zijde van de horeca "De omzet was dit
keer over het algemeen genomen wel
wat lager dan vorig jaar", aldus Pred
Paap, voorzitter van de afdeling Zandvoort, "maar de omzet die gemaakt
werd, was nu duidelijk veel meer te
danken aan surfpubliek".
Vooral tevreden is de Stichting Pro
World Cup Zandvoort over de aandacht die de media dit jaar aan het
surfspectakel hebben gegeven. "De
omroepen stonden zich te verdringen,
om een verslag te kunnen doen", aldus
Zonneveld. "Zo waren er bijvoorbeeld
alleen al vijf buitenlandse televisiestations aanwezig uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Daarnaast is
er op de Nederlandse televisie en Sky
Channel ongeveer vier-en-een-half
uur zendtijd aan het wereldkampioen-

Oplage: 4.400

ZANDVOORT - De fractie
van het CDA heeft dinsdagavond een motie van afkeuringingediend ten aanzien van de
wethouder van Publieke Werke.:,, Van Caspel. Hiermee
kwam men terug op de gevolgde procedure rond de verplaatsing van camping De Zeereep
naar het Roggeveld. De motie
kreeg echter alleen steun van
Gemeente Belangen Zandvoort, zodat deze werd afgewezen.
Het CDA is van mening dat de verplaatsing 'heimelijk althans plotsehng' is gebeurd, terwijl de gemeente
hiervan op de hoogte was en niet afdoende maatregelen nam om deze te
verhindeien Men was hiertoe verplicht, toen de voorzitter van de Afdehng Rechtspiaak van de Raad van
State de verhuizing verbood. Een andere reden voor het CDA om de motie
m te dienen, was, dat het overleg met
de provincie niet was afgerond en Gedeputeerde Staten en de gemeente
raad niet of niet voldoende waren mgelicht, toen de verhuizing begon. "Wij
hebben wel waardering dat U voor de
campingbewoners opkomt", aldus
CDA-fractievoorzitter
Ingwersen,
"maar op deze punten moeten wij het
beleid afkeuren".
In zijn kritiek werd hy ondersteund
door GBZ fractievoorzitter Jongsma,
die van mening was dat men vóór de
verhuizing de gevolgen had moeten
overwegen Zo ook de belangen, die
hierbij mee zouden spelen, zowel financieel als juridisch. De oppositiepartijen zijn van mening dat m de
procedure onzorgvuldig is omgesprongen met de wensen en eisen van Gede-

puteerde Staten en de afdeling Recht- zing op 31 augustus aangekondigd
spraak van de Raad van State, wat de "Dat was drie dagen voor een comims
verhouding met deze partijen niet be- sievergadering, waarin mijn fractiege
paald ten goede zou komen Bovendien noot mevrouw Paap de vraag stelde, ol
vond men dat de gemeenteraad onvol er ontwikkelingen gaande waren", al
doende was ingehci vt. GBZ had zelfs dus Ingwersen. Volgens hem had Van
een motie van w< • jouwen overwo- Caspel tijdens die vergadering ontkengen, maar vond dit uiteindelijk een 'te nend geantwoord op deze vraag
zwaar' middel.
Door de fractie van de VVD werd dit
Van Caspel werd het vuur na aan de echter tegengesproken Zo ook door
schenen gelegd middels een brief die Van Caspel' "Ik heb niet gezegd, dat er
op tafel kwam, van de campmgbeheer geen ontwikkelingen gaande waren,
der aan de kampeerders, van 24 au maar wel dat het college binnenkort
gustus 1987. Hierin werd de verhui een beslissing zou nemen". Hij verklaarde tevens, op dat moment niet op
de hoogte geweest te zijn van de brief.
"Maar U bent er wel verantwoordelijk
voor", aldus Ingwersen. HIJ concludeerde dat de wethouder op dat moment dan wel de waarheid had gesproken, maar niet de 'volle waarheid'.
"Het was verstandiger geweest, als U
dat wel had gedaan".

Bekeuringen voor
invalidenwagen

ZANDVOORT - Een chauffeur van Nieuw Unicum, die
zondag bij de Hervormde Kerk
gehandicapten kwam ophalen, kreeg twee bekeuringen
uitgedeeld. De Poststraat was
officieel afgezet, maar daarnaast had hij de invalidenbus
op de openbare weg neergezet.
Bij het ophalen van de gehandicapten uit de kerk, liet hij zijn voertuig op
de weg staan Ook de richting waarin
hi] gereden had, was tegen de zin van
twee motoragenten, die de bestuurder
resoluut tweemaal op de bon slingerden

Ten aanzien van de andere punten,
verklaarde Van Caspel dat hij wel degehjk enkele keren had getracht met
Gedeputeerde Staten een afspraak te
maken, om hen in te lichten over de
verhuizing, maar dat dat uiteindelijk
niet op tijd was gelukt. Na de schorsing dooi de afdeling Rechtspraak was
de verhuizing wel verboden, maar een
heimelijk verplaatsen van caravans
had men met honderd procent kunnen voorkomen

Tijdens liet overleg toonde men fusie heeft afgewezen, houdt zich
begrip voor eikaars wensen en aizi]dig Deze houding vindt ver
standpunten, die duidelijk door de moedelijk zi]n oorsprong in de Ge
diverse partyen naar voren weiden meente. en niet bi] de VVV van
gebracht Ook door de Zandvóortse ' Velsen
afvaardiging Volgens de Stichting
VVV Zandvoort is samenwerking
De samenwerking kan zover
alleen mogelijk, indien de eigen gaan, dat bepaalde afdelingen van
identiteit wordt gewaarborgd Deze de diverse VVV's gecombineerd of
eis heeft voor Zandvoort altijd cen- samengeplaatst worden Wel zeker
traal gestaan, wat de plaatselijke is, dat het kantoor m Zandvooit
VVV weerhield van een fusie met bh]ft bestaan en het huidige persoHaarlem en andere gemeenten uit neel hoeft niet te vrezen vooi zi]n
de regio Zandvoort, met meer ino
werkgelegenheid Over de veidere
gelijkheden voor verbli]fsrecrentie, uitwerking van de details moet
en Haarlem, meer toegespitst op echter nog uitgebreid worden ge
dagrecreatic (ook bij slecht weer), spioken
lijken elkaar echter wel als aanvul
Img nodig te hebben Maar van een
Men streeft ernaar, de nieuwe re
fusie is ook nu geen sprake, ge- gionale VVV per l januari 1988 van
strcefd wordt naar een nauw sa
start te laten gaan Naast meer mo
men werkingsverband
gelijkheden ten aanzien van pi oOok de overige - maandag niet motie en dienstverlening naar de
aanwezige gemeenten uit de regio toerist, geeft een nauwer samenhebben zich wat dit belieft positief werkingsverband de zekeiheid, dat
opgesteld Alleen Velsen, dat oven- ook Zandvoort in aanmerking
eens als Zandvoort ook altijd een blijft komen voor njksstibsidie

Wethouder de Vrey ambieert
burgemeesterschap Zandvoort
HAARLEMMERMEER/ZANDVOORT - Wethouder
Wil de Vrey-Vringer van Haarlemmermeer heeft gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Zandvoort. Dat
is vernomen uit betrouwbare
bronnen.
Wil de Vrey is VVD-wethoudcr voor
Ruimtelijk Ordening en Personeel en
Organisatie en is sinds 1978 lid van de
gemeenteraad. Wil de Vrey is meester
in de rechten en werkte voordat zij
haar politieke carrière begon bij Justitie 1 Over haar mogelijke sollicitatie en
ha; r motieven om eerste burger van de
ba .Iplaats te willen worden gaf zij geen
commentaar.
De burgemeester van Zandvoort is
momenteel de heer H. Machielsen, die
evenals Wil de Vrey-Vnnger lid is van
de VVD. Hij vertrekt als burgemeester
van de gemeente met ingang van l april
1988. Voor de functie van Zandvoorts
burgemeester hebben zich veertig kandidaten gemeld, waaronder vier vrouwen. Van deze sollicitanten zijn er vijf
entwintig lid van de VVD, vijf van het
CDA, vijf van de PvdA en vijf van DGC

• Mr. Wil de Vrey-Vringer
Vanuit de gemeente Haarlemmermeer vort i okken eerder de wethoudeis
Houtsma (CDA) en Hofman (VVD) om
biugemeester de woiden van respectievelijk de gemeenten Wijk bij Duur
stede m Utrecht en Rockanje m Zuid
Holland

ADVERTENTIE

Nieuwe
heren winter jacks
3/4 damesjas v.a.

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850;

v.a.

398,
498,

'Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
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Het Kerkbestuur was hierover ontdaan Volgens politie-woordvoerder
Bruntink zal een dezer dagen met betrokken partijen over deze zaak gesproken woiden

elke week het dagelijks nieuws

%

Verslaafd aan de wind
EEN COMPLETE KRANT MET O A

e<

ZANDVOORT - Wat doen
surfers als het niet waait?
Die vraag werd de afgelopen
week in alle toonaarden beantwoord. Marcel van der
Zwart, Maaike Kallenborn
en Eric Groenewpud, drie
van de ruim zestig professionele surfers die vorige
week in Zandvoort waren,
hebben het nog nooit zo erg
meegemaakt als deze keer.
"Surfers zijn -verslaafd aan de
wind. We volgen elk uur de weerberichten, vooral de waarschuwingen voor de scheepvaart. Dit jaar
zit het KNMI er wel heel erg naast.
Dagelijks waarschuwt het KNMI
•voor zuid-west zes, maar er staat
geen zuchtje wind. Nee, de weerberichten kun je niet vertrouwen",
zegt Maaike. Met Eric en Marcel
moest ze de hele week paraat staan
om de zee op te gaan als de wind
plotseling zou opsteken.
"Je bent verplicht te blijven en
omdat er niet gevaren kan worden
verveel je je natuurlijk. Met een
beetje rondhangen en trampolinespringen kom je de dag dan wel
door. Omdat er toch veel publiek is
breng je ook veel tijd door met het
uitdelen van handtekeningen. Op
een gegeven ogenblik waren het er
zoveel dat ik anderhalf uur achter
elkaar handtekeningen stond te

zetten, dat is echt niet leuk meer,
maar het hoort er bij", zucht Eric.
"Soms sta je alleen maar gebogen
over het papier om te tekenen, dat
je niet eens de tijd hebt om je fans te
zien. Maar ja, het publiek komt
voor de surfhelden en ais die er ook
met zouden zijn is er helemaal
niets meer te beleven", vult Maaike
aan.

•
•
•
•
•
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Financieel maakt het voor de
surfers niet zoveel uit. Ze krijgen
gewoon de vergoedingen van de
sponsors, alleen is er natuurlijk
bijna geen prijzengeld, in totaal
/100.000,-, te verdienen. "Maar het
gaat er om dat je het water met op
kan, want surfen is een soort ziekte
die echt verslavend is", lacht Marcel.
In tegenstelling tot de meeste andere deelnemers, die uit het buitenland komen, kunnen Eric, Maaike
en Marcel elke dag naar huis. Marcel en Ene wonen in Noordwijk en
Maaike in Haarlem. Eric en Marcel
kunnen het surfen en andere
werkzaamheden goed combineren.
Eric schrijft voor een surfmagazine en Marcel werkt nij zijn sponsor.
Voor Maaike is het een stuk moeilijker, ze zit nog op school. "Als ik
thuis huiswerk maakt loop ik constant van mijn bureau naar het
raam om te kijken of het waait,
want dan kan ik weer surfen. Het is
echt onmenselijk om ons binnen te
houden als er een goede wind
staat".

DIRK VAN DEN BROEK
BAS VAN DER HEYDEN
iDIRKSON en DIGROS

'n suède
of
leren jack?
see Morris
before
you buy
• Maaike Kallenborn, Eric Groenewoud en Marcel van der Zwart in een
Windstil ZandVOOrt.

'

Foto: Bram Stijnen

Haarlem
Barteljornsstr. 20 (bi| Grote Markt)
tel (023)312655
Amsterdam
Leidsestraat 9 (bi| Koningsplein)
tel (020)223596

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM:
ADRESPOSTCODE. ...

WOONPLAATS

TELEFOON
GIRO/BANKNR
. . .
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95'. PER KWARTAAL • / 11.50. PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bi| automatische betiiling
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam ol bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

DONDERDAG 29 OKTOBER 1987

UITVAARTCENTRUM'
Onderling Hulpbetoon

FAMILIEBERICHTEN

DAG en NACHT bereikbaar

t

uitvaartverzorging ^
kennemerland

Tel. 02507-13278

Bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar voor
wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed toch nog onverwacht is overleden mijn lieve man, zorgzame
vader en opa

Begrafenissen
en crematies!

Nicolaas Johannes van Dam
(Klaas)
Echtgenoot van Delphine E. M. Lefferts
op de leeftijd van 67 jaar.
Zandvoort:
D. E. M. van Dam-Lefferts
kinderen en kleinkinderen
2042 NA Zandvoort, 26 oktober 1987
Haarlemmerstraat 23
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcentrum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen op woensdag- en
donderdagavond a.s. van 19.30 tot 20.00 uur.
De Eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 30 oktober a.s. om 10.45 uur in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om 12.00 uur op de
Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

DAG EN NACHT VERZORGING

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

UITVAARTVERZORGER

Lucas van Soolingen

Secretaris Bosmanstraat 40'
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bü burgemeester en wethouders van Zandvoort.
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Nu ook Motorrijles met
portofoon-instruktie
privé theorieles is ook mogelijk

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om met
toepassing van artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen
voor de bouw van:
a. 20 woningen (twee onder één kap),
b. 6 vrijstaande woningen,
op het perceel grond plaatselijk bekend Kostverlorenstraat 93 (vm. Clarastichting).
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 2 november 1987 gedurende 14
dagen ter inzage op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het
raadhuis (geopend maandag tot en met vrijdag 08.30 - 12.30 uur.
Gedurende voormelde termijn kan een ieder bij het college voornoemd schriftelijk
bezwaar maken tegen het bouwplan.

Voorgenomen hinderwetvergunning

OOK IN UW ZWEMBAD
MAANDAG EXTRA WARMWATERDAG
8.00- 9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
12.00-13.30
18.00-19.00
19.00-19.45

Degene die tijdig schriftelijk bezwaren heeft
ingediend, wordt, indien hij daartoe de wens te
kennen geeft, door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland gehoord.

20.00-21.30

Extra in het instruktiebad
10.00-10.30 O tot 1 té jaar

10.30-11.00 1té tot 4 jaar.

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

Reünie
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"
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ECHT DUITS ... JE PROEFT 'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Vrijdag en zaterdag:

KOULOURAKIA

Fa.
Kroonenberg,
Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig. Mag.
Lissenberg,
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk,
Haltestr. 22, Zandvoort
AKO,
Kerkplein 3, Zandvoort
Drog. Bakels,
Kerkstraat 31 , Zandvoort
Sig.mag.
De Krocht,
Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goosens,
Pasteurstr. 2, Zandvoort

* voor

Vanaf dinsdag:

BÜTTERMILCHBROT

1,50
1,45

ECHTE BAKKER D Al II
HOGEWEG 28

DHLIl

*

Kalfsriblappen
2 ons

Runderbiefstuk
Runderkogel
biefstuk
2 ons

Gedurende bovenstaande termijn kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaren
indienen tegen het verlenen van de ontheffing bij Gedeputeerde Staten van NoordHolland (adres: Provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR Haarlem).
Degene die tijdig schriftelijk bezwaren heeft ingediend wordt, indien hij daartoe de
wens te kennen qeeft, door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gehoord.
Zandvoort,

29 oktober 1987.

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije
besteding • Zekerheidsstelling niet nodig • Goedlopende
leningen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
uw mogelijkheden of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- is mogelijk.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.
Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 3.000,D 10.000,D 17.500,D 5.000,D 12.500,D 20.000,D 8.000,D 15.000,D 25.000,Ik kan per maand aflossen:

D 30.000,D 35.000,D

D 50,D 100,D 150,-

D 350,D 400,n 450,-

D
D
D

D per giro

D per bank

D 200,D 250,D 300,-

2,98

500,550,-

geb.datum
woonplaats
netto-inkomen
netto-inkomen
tel

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Geen spel zo spannend en
toch zo simpel!!!

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN
Tel. 02507-12150 of 13050. U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.
Helmersstraat 11 - Zandvoort.

Kom eens langs bij:

BoepenSlagersachterham ham
geldig tot
woensdag 4 nov.

Bestemmingsplannen
De burgemeester van Zandvoort brengt ter openbare kennis, dat bij Koninklijk
Besluit van 1 oktober 1987 onder nr. 67 het door de raad bij besluit van 28 mei
1985 vastgestelde bestemmingsplan 'Rond de Remise II' goedgekeurd bij
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 april 1986 afd. 1 nr.
128 onherroepelijk is goedgekeurd echter met uitzondering van de artikelen 3
lid 2, 4 lid 1 sub d, 4 lid 2 en 4 lid 6 (vestiging visbakkerijen).
Het betreffende bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het raadhuis (geopend maandag
t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur).

naam + voorl
adres
beroep
gehuwd met
huur/hyp.kosten
ik heb nog leningen bij

500 gr.

7,95

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaar hebben ingebracht naar aanleiding
van de aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.

Ik wil mijn geld ontvangen:
D kontant
D per cheque

500 gr.

2 kilo
Runder-of

De ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 30 oktober 1987 tot 14 november 1987 voor een ieder ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluestraat 2 te
Zandvoort op werkdagen van 08.30 • 12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge
toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 - 14.00 uur.

Verordening bescherming bodem en grondwater
Noord-Holland
Op de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis te
Haarlem (afdeling Milieuhygiëne, Florapark 5) ligt van 2 november tot en met 1
december 1987 voor een ieder ter inzage, het verzoek van Burgemeester en
wethouders van Zandvoort om ontheffing van het verbod, vervat in artikel 3,
eerste lid, sub a, der Verordening bescherming bodem en grondwater NoordHolland ten behoeve van het aanleggen en hebben van riolering in noord-oost
Zandvoort.

Zwembad „De Duinpan"

provinciaal bestuur
van

Liefde is . .
4 jaar

Vrij zwemmen
Reaktiverend zwemmen
té uur gym pp het droge
té uur gym in het water
Dames uur
Vrij zwemmen
Vrij zwemmen
Zwangerschap „Drijf in"
onder leiding van de verloskundige
Vrij zwemmen

MoedÉ1 en kind zwemmen van O tot 4 jaar.

Haarlem, 6 oktober 1987.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
R.J. de Wit, voorzitter.
J. van Viegen, griffier.

i nssrvr

Verleende bouwvergunningen
van Leeuwenhoekstraat 17
- Dakkapel
Westerstraat 1
- Dakkapel
Badhuisplein 7
- Kantoorruimten, casino en
parkeerkelders.

146B87
152B87
120B87

Burgemeester en wethouders van Zandvoort; gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zijn voornemens om op de aanvraag om een vergunning
ingevolge de Hinderwet, voor het uitbreiden/wijzigen van de afvalwaterzuiveringsinrichting, gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 6 te Zandvoort, positief
te beschikken.

Gedurende bovenstaande termijn kan iedere
belanghebbende schriftelijk bezwaren tegen het
verlenen van de ontheffing indienen bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (adres:
Provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR Haarlem).

ADVERTENTIES

8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend.
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar' van Gedeputeerde Staten nodig
zijn.

ƒ37,50 p.u.
ƒ 42,50 p.u.

Eerste 10 lessen
Vervolglessen

tel. 02507-19453

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
bekend dat op de secretarie van de gemeente
Zandvoort én in het Provinciehuis te Haarlem
(afdeling Milieuhygiëne, Florapark 5) van 2
november tot en met l december 1987 voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort om ontheffing van
het verbod, vervat m artikel 3, eerste lid, sub a,
der Verordening bescherming bodem en grondwater Noord-Holland ten behoeve van het aanleggen en hebben van riolering in het noordoostelijk deel van die gemeente.

(Ma Loos)
sinds 1932 weduwe van Pieter Loos
op de leeftijd van 91 jaar.
Zandvoort:
A. J. Terol-Loos
G. Terol
A. Loos
J. Loos-Willemsma
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 22 oktober 1987
Het „Huis in het Kostverloren"
Correspondentie-adres: G. Terol,
Koningstraat 64, 2042 VK Zandvoort
De crematie heeft op maandag 26 oktober plaatsgevonden.

per kilo

Autorijschool v. Enge/en
uw Rijbewijs

VERORDENING BESCHERMING BODEM EN
GRONDWATER NOORD-HOLLAND

Maartje Loos-Woudenberg

met klein beentje

haal bij

BEKENDMAKING

Na een arbeidzaam leven is onverwacht, rustig
van ons heengegaan, onze lieve moeder, grooten overgrootmoeder, schoonzuster en tante

Lamsvlees

Wees wils

Aangevraagde bouwvergunningen
177B87 Volkstuincomplex Keesomstraat - Kas
178B87 Boulevard Paulus Loot 87
- Keuken
179B87 Celsiusstraat 200
- Praktijkruimte
180B87 van Speijkstraat 20
- Bedrijfswoning/keuken
181B87 Patrijzenstraat 1
- Dakkapel/schuifpui
182B87 Nieuwstraat 7
- Uitbreiding woning
183B87 <Joorderduinweg 48
- Vernieuwen erfafscheiding
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van

Voorgenomen bouwvergunningen

P. J. d'HONT

echtgenoot van J. L. A. van Soolingen-de Jong
op de leeftijd van 88 jaar.
Zandvoort:
J. L. A. van Soolingen-de Jong
A. L. van Soolingen
M. J. van Soolingen-Bos
Ron
Michael
Bochum:
E. H. Guhler-van Soolingen
H. Guhler
Danny
2041 NK Zandvoort, 25 oktober 1987
Bilderdijkstraat 16
De crematie heeft hedenmiddag plaatsgevonden.

\

tel. 02507 - 1 53

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Geheel onverwachts is van ons heengegaan, mijn
lieve man, onze vader en grootvader

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie ll.OOÜ mensen m Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ25,-, ipnjs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, telefoon 02977-28411.

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

LADBROKE WEDKANTOOR
ZANDVOORT
Kerkstraat 8
Alleen bij de Paardenkoersen wordt meer dan
75% van de inzet uitgekeerd!
Afgelopen week was er een uitbetaling van
ƒ 100.000,- netto
PROBEER HET OOK EENS!
Al vanaf ƒ1,-

r
•>,K
:>\< \<

HARINGKRAAM

ARE KOPER
vanaf vrijdag 30 oktober
zijn wij weer op het

RAADHUISPLEIN
zondag en maandag gesloten

ËDIA 30

DONDERDAG 29 OKTOBER 1987

^aber over Floris Molenaar en Arendje van der Mije

VERENIGINGSNIEUWS

ijn ouders waren schatten'
fOORT - „Is dat echt
ijftien jaar geleden?"
3ep Faber verbaasd
we haar er aan herinit op 4 november 1972
Dtouders Floris MoleArendje van der Mije
rden in hun geliefde
rt. Niet op de verstek aan de Strander de kar met „lekker
aar in de voortuin van
nalige Gemeentelijke
ngshuis in de Swaluëbrons wel te verstaan.
.ling van de door mevrouw
den Bergh vervaardigde
rd door talrijke nazaten bijn nazaten waren en zijn er
ale. Begrijpelijk, want Floir, alias „de Bokkum", en
Arendje kregen tien kindeons Jacob en Arie ieder zes,
et trouwboekje van zoon
efst twaalf telgen werden
en.
eg er „slechts" vijf en één
is Anna Elisabeth, thans
aber-Molenaar. Omdat Bep
id was toen zij overleden,
o zich niet veel van haar
iie grootouders, hoogstens
s die ze op zondagochtend
haar vader aan hun huis
iiilpweg bracht. Ze moest
zondagse kleren stil op een
zitten, er voor wakend dat
haar schoenen tegen de
lopte. Zelfs het „knoisje"
ootmoeder op een gegeven
het trommeltje op het kofde en in haar handen stopm staat dat opgeprikte gen verdwijnen.
lan ook een opluchting om
haar vader („ik was een
ikind") weer naar de Zee-

de altijd met hetzelfde groepje: langs
de Burg. Engelbertsstraat, over het Jan
Snijerplein naar de Pakveldstraat en
dan uitkomen bij Schipper in de Haltestraat. Schitterend! En zo heeft mevrouw Faber nog meer plezierige herinneringen: ieder jaar in september
met haar moeder en zuster een dagje
naar Amsterdam, waar ze van top tot
teen in het nieuw gestoken werd voor
De man van haar zuster, Jacob de zondag, en niet te vergeten het uitje
Schaap, werkte als kapper in Haarlem met de voltallige familie waarvoor de
en reisde per spoor. Bep mocht altijd hele zomer gespaard was.
zijn weekkaart halen en kreeg dan een
dubbeltje. Daarmee rende ze de volgenHaar eerste baan was die van leerde ochtend nog vóór schooltijd naar lingverkoopster bij de Wolbaai op het
Van Amerongen in de Zeestraat en Schoolplein Ze verdiende ƒ 2,50 in de
kocht dan voor vijf centen een half week, incasseerde 's maandags op haar
pond pinda's. De andere vijf besteedde eigen fiets de briefjes en een lekke
ze bij Poppe Moeke.
band moest ze zelf betalen. „Maar ik
heb er een goede opleiding gehad" en
Van huis naar school lopen vergde als vorbeeld vertelt ze hoe mevrouw de
hooguit een minuut, maar toch ging ze Groot er op stond, dat langs de vakken
met de fiets. Het gebeurde namelijk met knotten wol „een mes gehaald kon
wel eens dat onder schooltijd voor de worden". „Ik ben een gelukkig mens,
onderwijzers een boodschap moest mijn werk is mijn hobby", en niemand
worden gedaan en dan had je meer die haar bij de Hema, waar ze sinds de
kans wanneer je een fiets bij je had. Het vestiging zeventien jaar geleden werkt,
leuke van school C was dat je in het bezig ziet, twijfelt daaraan. „Ik ben er
speelkwartier naar het strand ging. een manusje van alles,' zegt zebescheiKeurig in de rij togen de vierde, vijfde den.
en zesde klas onder leiding strandwaarts om daar een partijtje kastie te
Een paar jaar na de oorlog trouwde
spelen. Mevrouw Faber beseft dat ze Bep Molenaar met Keimpe Tjeerd Fazich „dat leuke" eigenlijk pas op latere ber en zij waren de eersten die royaal
leeftijd realiseerde. Vaak probeerde ze, bruidsuikers konden strooien: het
wanneer ze een spannend boek had, er snoepgoed was net van de bon af! Traonder uit te komen met het smoesje gisch was dat haar man, die de ellende
dat ze verkouden was, maar die vlieger van de Birmaspoorweg had overleefd,
ging nooit op. „Als je verkouden bent is m Utrecht, waar hij als beroepsofficier
zeelucht juist goed,' luidde de onver- geplaatst was, bij een ongeluk om het
biddelijke uitspraak van de onderwij- leven kwam. Bep bleef met drie kindezer.
ren in de leeftijd van zes, vijf en twee
jaar achter. Het werd een zware dobNa schooltijd werd er op straat ge- ber, maar ze redde het. Apetrots is ze
speeld. Paula Nuyt, Neelie Tichelaar, op haar drietal. Maar ook de aangeAnnie Schut, Engeltje Molenaar, de trouwden liggen haar na aan het hart,
jongens Meulman en de meisjes Van en niet te vergeten de vier kleinkmdeEldik waren altijd van de partij, even- ren.
als Max de Jong, Jan van Spingelen en
Jeantje Kemp uit de Stationsstraat. De
Haar oudste zoon Floris gaf jaren
Brugstraat mocht niet meedoen, dat geleden in zijn scriptie en onlangs in
was nu eenmaal een ongeschreven wet. een uitgebreid rapport blijk van zijn
Ook sleeën op het Schuitengat gebeur- liefde voor z'n geboortedorp. Op de

ampioenschap

• Hein Rietberg, Ron Goossens en Paul Zonneveld, drie 'stuwende krachten'

achter het surfevenement.
Foto: Berlott

EKENDDIENSTEN
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
NIEUW 14444.
Spreekuur wijkfunctionans Noord,
Guido van Schagen, maandag en donderdag 11.00-12.00 uur en 19.00-20.30
ENPRAKTUK G.J.J. Mol uur, Van Pageehal, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter Ku-rclekoper:
arts:
tel ling, woensdag 10.00-11.00 uur en
enstdoende
19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
nllchtingen omtrent de Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
11.00-12.00
uur
en
•nsten worden verstrekt woensdag
oonnummers van de huis- 19.00-20.30 uur, politiebureau Hogelerson, tel. 12058, Drenth, weg.
l okt.-l nov.
ENPRAKTUK
1. 19507.
Blüme

zich 24 uur van tevoren op te geven bij
Huis in de Duinen, tel. 13141, van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
/1,50 per persoon per rit binnen de
gemeente.
STORINGSDIENST
tel. 17641.

GASBEDRIJF:

ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iede'.el. 12181 en Zwerver, tel. BRANDWEER: tel. 12000.
re inwoner van Zandvoort geldt dat
CENTRALE POST AMBULANCE- ervoor de vrager geen kosten verbon(CPA)
KENNEMER- den zijn.
Hiervoor de eigen tand- VERVOER
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informatie,
K: Zeestraat Apotheek, TAXI: tel. 12600.
advies en hulp tel. 17373, op alle werk1. tel. 13073
DIENSTENCENTRUM: Koningmne- dagen van 10.30-12.30 uur. Schrifte'LEGING: Voor informa- weg l, Zandvoort. Spreekuur op lijk: Postbus 100, 2040.AC Zandvoort.
ôienstdoende wijkverpleeg- maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Fnts van Veen of WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
!3-313233.
na
telefonische
afspraak. Tel: L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
UNDIGE: Mevrouw Tine 02507-19393
17.30-18.30 uur.
Kochstraat 6A, Zand2507-14437, bgg: 023-313233. BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
!TS: Mevrouw
Dekker, en ouder is met ingang van 5 oktober Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en derde
•traat 17 te Zandvoort, tel. weer van start gegaan Om hiervan donderdag van de maand 20.00 - 21.00
gebruik te kunnen maken dient men uur.

idvoorts
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In de A-lijn was het echtpaar Spiers
weer op de goede weg en scoorde maar
liefst 66,96°o, waarmee de rest van het
veld ver achter werd gelaten. Tweede

Bomschuiten
Bouwclub houdt
film- en dia-avond
ZANDVOORT - De Bomschuiten Bouwclub Zandvoort
houdt morgenavond, vrijdag
30 oktober, een avond in de
Openbare Bibliotheek, waarop
films en dia's worden vertoond.

W^^^^BI^^BH^^^^B^^^^Bim^H^M^^HiM^*^^MMMMHM*MMMHMHWBMmMHBMI^HB^HB^HW^^BV«^^^^^-^^^^^^^

Bep Faber denkt met plezier terug aan haar kinderjaren.
trouwkaart van dochter Annehes pnjkte, hoewel ze met een „vreemde"
trouwde, een foto van haar overgrootvader „de Bokkum" als omroeper met
de klink, terwijl de tekst in Zandvoorts
dialect was vermeld. De jongste, George, doet m zijn verknochtheid aan
Zandvoort niet onder voor broer en
zus.
Het is begrijpelijk dat dit alles hun
hier geboren en getogen moeder wel
iets doet. Maar hier geboren en getogen

Fol

° Berlolt

zijn betekent niet „vastgebakken aan
Zandvoort" Bep houdt van reizen en
bezocht privé of in clubverband half
Europa, Indonesië, Amerika, Thailand, China en Rusland. Toch is ze er
niet blasé door geworden, want ze vertelt met evenveel enthousiasme over
een wandeling door de Amsterdamse
Jordaan die ze een paar weken geleden
maakte. Plaatsgenote Bep Faber: een
leuke spontane vrouw!
C. E. KRAAN-MEETH

ZANDVOORT - Niet ieder- moet er echter nog veel veranderen
een uit het dorp heeft het surf- Met name ten aanzien van de negatieve
van evenementen op
spectakel voor de Zandvoortse bijverschijnselen
straat, de aanpak van luidruchtige ca
kust op een even prettige ma- féverlaters, foutparkeerders en dege
nier ervaren, zo bleek maan- nen die 's avonds laat op straat urine
dagavond tijdens een openbare ren. Het politieoptreden kon wat dit
weinig goedkeuring wegdragen
vergadering van de Stichting betreft
Leefbaar Zandvoort. Het ver- Zo ook het feit, dat naam en adres van
slag van de activiteiten van het
afgelopen jaar werd als hoofdonderwerp van deze bij eenkomst verdrongen door klachten uit de zaal. Deze richtten
zich vooral op de nevenactivi- • ZANDVOORT/HAARLEM
teiten van het, wereldkampi- - Het Harmonie Orkest Haarlem zal zaterdag 7 november
oenschap surfen.
Het waren vooral de omwonenden een concert geven in de Nieuvan de boulevard, die hinder hadden we Kerk, aan het Nieuwe
ondervonden van - in de meeste geval- Kerksplein te Haarlem. Het
len - geluidsoverlast De grote tent op optreden begint om 20.15 uur.
het strand, waar 's avonds werd gemu-

Concert in
Nieuwe Kerk

in de badplaats op pad moeten gaan evenement er de komende jaren weer.
ir echter-naar uit dat deze om het financiële plaatje rond te knj- Contractueel is het evenement tot
n nog niet voldoende zijn, gen. Wat betreft hoofdsponsor en or- 1991 aan Zandvoort verbonden. Mits
eveld en Rietberg toch nog ganisator Pall Mail Export komt het het financieel haalbaar is, zo lijkt het.

J

De Zandvoortse Bridgeclub speelde
afgelopen vorige week woensdag de
zesde wedstrijd in de eerste competitie,
wat voor een aantal leden promotie of
degradatie betekende.

siceerd, was daar duidelijk debet aan.
"Ik kon voor 's avonds twaalf uur geen
oog dicht doen", was de klacht van een
van het twintigtal aanwezigen. Maar
ook bleek dat zelfs het geluld van klapperende vlaggen voor het slaapkamerraam, nachtrustverstorend kan werken.
Daarnaast had men nogal wat bezwaren tegen de speakergelulden, die tegen de gevels galmden en 'binnen met
te verstaan waren', de stuntvhegerij en
de helicopter, die zelfs een duin wandelaar van zijn rust beroofde "Helaas
moeten wij dus constateren dat er met
dit evenement blijkbaar niet voldoende rekening is gehouden met de omwonenden", aldus een hierdoor ietwat verrast lijkende voorzitter Paola Koper.
"Dat is zeker nodig", voegde zij daar
later aan toe, "maar dat houdt niet m,
dat wij tégen evenementen zijn. Dat is
absoluut met zo" "De mensen die van
buiten het centrum naar een evenement komen, kunnen vertrekken als
zij het zat zijn", verduidelijkte een mede-bestuurslid. "Maar wij wonen hier
en blijven dus met de overlast opgescheept. En die is de laatste jaren ontstaan, vroegei kon het wél rustiger",
waarmee zij vooral terugwees naar
kleinschaliger evenementen.
Wat betreft de resultaten die door de
stichting het afgelopen jaar waren bereikt, xvas het bestuur niet geheel ontevreden. Zo kon men constateren dat de
geluidhinder deze zomer minder was
dan vorig jaar en dat iets beter werd
gekeken naar de belangen van de centrumbewoners als 'permanent aanweZigen'.
Als het aan bestuur en leden ligt,

KERKDIENSTEN
Weekend 31 okt.-l nov.

ADVERTENTIE:

NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
ledere veertien dagen een samenZondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- komst op maandag 15.00 uur, tel: 14878
wen
Kindernevendienst en crèche
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmedeGEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Dr. J. Helderman, straat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. InlichBadhoevedorp (H.A.)
tingen: R. van Rongen, Van RaepKindernevendienst en crèche
horststraat 36 te Haarlem, tel.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN- 023-244553.
BOND
Zondag: prof. dr. J.V. Goudoever, Amstelveen

29 okt t/m 5 nov.

Hoofdtelefoon
Sony MDR 005
nu slechts

/19,95
Wat dacht u ervan?

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

BURGERLIJKE STAND

ÏIOOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
Periode:
samenzang
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v. St. 20-26 oktober 1987
Caeciliakoor, Cel. J. v.d. Meer
Ondertrouwd:
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg 218, Tromer, Paul Burghart en Geukers
Angela Wilhelmma Maiia
Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
Gehuwd:
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst, Ds. J. Over- Koper, Dirk en Luhulima, JohannE
Penmna
duin
19.00 uur: Avonddienst, Ds. J. OverGeboren:
duln
Woensdag 20.00 uur: Celgroepen/bij- Kelly Christine, dochter van: Paap,
Ane Teunis en Lukkassen, Tinie Cato
beloverdenking/bidstond

Jan Jasper. zoon van: Reijenga, Taco
en Peeman. Sirikit
Bianca, dochter van: Van der Veld,
Hermanus Rudolf en Rademakers,
Ingnd
Overleden:
De Droog, Wilhelmus Theodorus, oud
84 jaar
,
Loos geb. Woudenberg, Maartje, oud
91 jaar
.
/
Bosch geb. Van Vei re, Piete'rnella, oud
87 jaar

Medewerking zal worden verleend
door een hoornkwartet en het Jeugd
en Muziekcentrum Orkest onder leiding van Joop Nuyten. Daarnaast treden ook op organist Pieter de Jong en
als solist de klarinettist Vincent van
Tongeren.
Werken van diverse componisten
staan op het programma, zoals toijvoorbeeid het concertino voor klarinet
en orkest van C.M. von Weber.
De entreeprijs bedraagt /2,50, voor
kinderen /1,50.

werd het degelijk spelende paar De
Leeuw/Braun met 56,25°o. Dit koppel
staat nu met een totaalscore van
359,97°n uit zes wedstrijden aan kop,
gevolgd door het echtpaar Heidoorn
met 350,54V Degradatie naar de
B lijn was er voor de heren De Leeuw
en Polak, Van de Moolen en Oostermeijer en het koppel De Vries/Haalman.
In de B-lijn ging het er een stuk
rustiger aan toe. De dames Overdevest
en Visser werden eerste met 54,76°o en
de heren Toom en Versteege tweede
met 54,17°o De winnaressen promoveren naar de A lijn, evenals mevrouw
Stocker en de heer Vulsma en de heren
Bakker en Groen. Gedegradeerd naar
de C-hjn zijn de echtparen Hoogendijk
en Koning en de dames Gotte en
Koomen
De dames Van Ackooy en Drenth
wonnen in de C-lijn met 60.27V waarmee zij zich verzekerden van promotie
naar de B lijn Tweede werd het gelegenheidskoppel Van Ommenng/De
Vries met 58,04°n Ook de dames Hagen en Lemmens en Van Os en Saueressig gaan over naar de B-lijn. Degradatie naar de D-lijn was er voor de
koppels Van Duyn/Rooymans, Mancius/Veltman en Keur/Nottermans

Het echtpaar Potharst toonde met
een monsterscore van 74,55°o aan,
echt rijp te zijn voor promotie naar de
C lijn Zij verlaten dan ook de D-lijn.
Goede tweede werden mevrouw De
Kruyff en de heer Kleijn met 66,52°n
Ook dit koppel gaat over naar de
C-lijn, evenals het echtpaar Van Gel
Maar de Bomschuiten Bouwclub, lekotri en de dames Van de Meer en
die zich veel met de Zandvoortse histo- Veldhuizen.
rie bezighoudt, heeft er ook voor geInlichtingen over de Zandvoortse
zorgd, dat er een aantal oude plaatjes Bridgeclub,
die haar competitie op
van deze badplaats te zien zijn. De te woensdagavonden in het Gemeenvertonen dia's zijn meerendeels ge- schapshuis speelt, zijn te verkrijgen
maakt van oude glasfoto's.
bij de wedstrijdleider C. Braun. tel.
14060, of bij de secretaris, mevrouw E
De film- en dia-avond in de Openba Visser,
tel 18570.
re Bibliotheek aan de Prmsesseweg
begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.
De film 'Werkpaarden op zee' geeft
een boeiend verslag van de activiteiten
die met grote werkschepen, zoals bijvoprbeeld van het bedrijf Wijsmuller,
op - veelal - volle zee worden verricht.
Daarnaast wordt er een uitvoerige
film over de Deltawerken vertoond

Omwonenden boulevard ondervinden
overlast van activiteiten rond surfen

i pagina l
idrukt de voorzitter van de
5e drie 'drijfveren' van de
[ein Rietberg, Paul ZonneSchuurman, welke laatste
ns ziekte verstek moest lajn ervan overtuigd, dat de
kte en publiciteit ook in de
oor Zandvoort in zijn gesitieve uitwerking hebben.
Iblok kunnen de financiën
vormen.
t aantal Zandvoortse onhep enkele weken geleden
warm voor het evenedoor de financiële bijdrage
de beneden de verwachting
ichting kampt nu nog met
van enkele tienduizenden
aar men hoopt dit bedrag
olkaar te kunnen krijgen,
een stemming van 'Zonder
5e lukt het ook wel'. Maar
t natuurlijk niet. Gelukkig
heleboel ondernemers po;eerd op het evenement en
al enkele toezeggingen ge• een bijdrage".

Zandvoortse
Bridgeclub

straat te wandelen waar het gezin op de
hoek van de Van Heemskerckstraat
een fijn huis bewoonde. „Ik heb een
heerlijke jeugd gehad" vertelt mevrouw Faber. „Mijn ouders waren
schatten en mijn oudere zuster en
broers, die eigenlijk ook zo'n beetje als
vader en moeder fungeerden, verwenden mij om het hardst."

Zeevisvereniging
Zandvoort

Afgelopen zaterdag trok Zeevisvere
mgmg Zandvoort er weer op uit om de
hengels uit te werpen De weersomstandigheden waren uitstekend Men
was vol goede hoop, veel vis te verschalken, maar de vissers kwamen beuit Er werd nauwelijks iets
klagers via de mobilofoon worden drogen
doorgegeven aan surveillerende agen- gevangen.
ten. Geconstateerd is, dat derden dit
Cas Al haalde bijna aan het eind van
opvingen en zich bij de klagers voor de de wedstrijd nog een grote tong bmdeur (nóg eens) roerig heten horen.
nen, waarmee hij direct de eerste
Persoonlijk klachten indienen bij po- plaats voor zich opeiste. Kees Blom
litie en gemeente helpt weinig, aldus werd tweede, terwijl Willem Mmkman
één van de aanwezigen, omdat er met als derde eindigde.
of nauwelijks naar wordt geluisterd.
Naar aanleiding van deze opmerking
zal bekeken worden, of op den duur
hulp ingeschakeld kan worden van een
rechtsgeleerde
De vereniging Vrouwen Van Nu
Volgens politie-voorlichter Bruntink brengt zondag l november een bezoekis het doorgeven van gegevens via de je aan het pas geopende Joods Histomobilofoon nodig, omdat de surveille- risch Museum aan het J.D. Meijer rende agenten na de controle contact plein te Amsterdam. Na de rondleiding
moeten opnemen met de klagers. Een maakt men een wandeling van ongeander systeem is volgens hem wel mo- veer een uur door de vroegere Joodse
gelijk, maar dat kost erg veel geld. Dat wijk.
niet aan alle klachten gehoor wordt
Hiervoor verzamelen om 11.00 uur
gegeven, ligt aan het feit dat niet altijd
wordt teruggebeld of een klacht wel of bij de ingang van het museum. De
niet terecht was "Bovendien is ge- kosten bedragen./1,50 per persoon. De
luidshmder een subjectief gegeven. toegangsprijs voor het museum is voor
Daarvoor schakelen wij liefst technici eigen rekening
in. Maar de Zo hebben wij dit jaar naar
Donderdag 5 november houdt men
aanleiding van klachten van het jaar
ervoor, op eigen initiatief het Geweste- een contactochtend in hotel Triton,
lijk Milieubureau ingeschakeld om bij aanvang 10.00 uur
de festivals metingen te verrichten. Vorig jaar hadden wij trouwens al kanttekemngen geplaatst bij de omvang van
UFFROÜWJUW
de festivals". De gehanteerde normen
MIJN SICRETW-5SE KRUIT
bijvoorbeeld voor de geluidsterkte
EEN B*By
WEET U TIJDELIJK EEN ANDER
worden volgens hem ook meegenomen
in de vergunningen, wat ook gebeurd
zou zijn ten aanzien van de feesttent op
het strand.

Vrouwen Van Nu

Phil van Schalk verlaat Publieke
Werken voor een nieuwe uitdaging
ZANDVOORT - Phil van
Schalk neemt na zestien jaar
afscheid van de afdeling Publieke Werken van de Gemeente Zandvoort. Met ingang van volgende week gaat
hij een nieuwe uitdaging aan:
een eigen makelaarskantoor
in Zandvoort. De gemeente
verliest hiermee een medewerker die jaren lang nauw betrokken is geweest bij de voorbereiding van diverse grote
projecten.

zier had, besloot hij de opleiding tot
makelaar te volgen In 1978 kreeg hij
het diploma uitgereikt, waarna hij
zich verder bekwaamde met de opleidmg Grondverwerving. Sindsdien
heeft hij zich steeds meer beziggehou
den met taxaties, maar ook met bijvoorbeeld planontwikkelmg. Zo verrichtte hij onder andere het nodige
voorwerk voor de onderhandelingen
met Vendorado en Mabon m verband
met het te bouwen bungalowpark.
"Het was een leuke klus", aldus deze
man achter de schermen. "Maar het
bungalowpark moet ook doorgaan,
want het kan zeker een stimulans beteken voor Zandvoort"

Het is de laatste weken behoorlijk
spannend geweest voor Phil van
Schaik, omdat hij voor de Kamer van
Koophandel een zware vaktest moest
afleggen. Het diploma Makelaar O.G.
had hij al een aantal jaren op zak,
maar de test is vereist alvorens men
een eigen kantoor mag beginnen.
Naast een theoretisch gedeelte moest
hij onder andere een aantal panden
taxeren m Zandvoort en omringende
gemeenten. Om de test echter af te
kunnen leggen, mag men geen dienstverband hebben met een werkgever.
Hij moest dus eerst ontslag nemen,
wat uiteraard met zonder risico is. •

Sfeer
"Het idee om voor mijzelf te beginnen, ontstond een jaar of vier geleden
en werd steeds sterker Niet omdat ik
per se weg wilde bij de gemeente, want
de sfeer is hier prima en directeur

Wertheim doet erg veel voor de medewerkers. Ik ben zelfs bang, dat ik die
sfeer ga missen. Maar ik zie het vooral
als een nieuwe uitdaging en dat trekt
mij wel aan".
De grote stap werd genomen toen
Phü kantoorruimte op een 'uitstekende locatie' kon krijgen Het pand was
echter veel te groot voor hem zelf, zodat nu een goede vrisnd van hem. Ed
de Zwager, die onder andere zijn logo
ontwierp, met zijn reclamebureau de
achtergelegen ruimte betrekt.
Nog een paar dagen en de inrichting
van het kantoor is klaar, waarna de
nieuwe makelaar aan de slag kan Met
behulp van moderne apparatuur uiteraard, want werken met een computer is een ware liefhebberij voor Phü
van Schalk "Een leuke bijkomstigheid is, dat ik mij nu op mijn werk ook
meer met mijn hobby bezig kan hou
den"

Sinds deze week kan Van Schaik
echter opgelucht adem halen. Hij
doorliep de test met glans en er kwam
een positief advies uit. Het moet dan
ook wel heel vreemd lopen, als hij komende' dinsdag met beëdigd wordt.
Stil zitten is er dan met bij, want de
eenenveertig-jarige makelaar is van
planjde volgende dag direct zijn vestiging 'aan de Hogeweg te openen. Het
ziet er naar uit, dat hij dan flink aan
de slag moet, want belangstelling voor
zijn nieuwe makelaarskantoor is er genoeg. Althans, dat blijkt uit een flink
aantal opdrachten, die hem spontaan
toegezegd zijn, zelfs uit de regio.
Van Schaik, die een landmeetkundige achtergrond had, kreeg bij de ge- • Phil van Schaik houdt de deur van zijn toekomstig kantoor open voor Nico
meente allerlei werk te doen, maar Balledux, die de vloerbedekking komt leggen. Nog even en de nieuwe makeraakte steeds meer betrokken bij taxa- laar kan aan de slag.
tiewerk. Omdat hij hierin erg veel pleFoto: Berlott
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Niosôme van Lancôme:
op weg naar'n jongere huid
en naar een fantastisch cadec

Mag het 'n onsje meer zijn!
^^^^^
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Niosôme, het anti-verouderingssysteem van Lancôme is een
weldigend succes. Talloze vrouwen ontdekten dat het nu moge
is om op eenvoudige wijze de huid van het gezichtlangersoepel e
te houden. De spectaculaire resultaten van Niosôme zijn te d
aan microscopisch kleine lipidenbolletjes die de huidstructui
binnen uit weer opbouwen. Gewoon door Niosôme 's ochtends
aan te brengen, kunt u al na enkele weken rekenen op een so
gladde huid. Blijf de tijd een stapje voor en maak nu kennis met
meest effectieve systeem tegen veroudering van de huid. Bij aa
van Niosôme krijgt u een smaakvol toilettasje cadeau. Bovend
ontvangt u een waardebon van tien gulden.
Deze bon kunt u inwisselen bij aankoop van Lancôme produkti
vijfentwintig gulden of meer. Zet nu de eerste slap naar 'n tweede,
en stap eens bij ons binnen.

Onze
Gelderse rookworst

komt vers uit de rokerij. Vandaar dat 'ie zo
beroemd is. Maar we hebben nu ook een Reuze Gelderse
rookworst Reuze vers, en een ons zwaarder dan normaal: 350 gram.
En beide zijn deze week in de vers-aanbieding met extra voordeel.

AAR 250 gr. 3.55

250 gr. 2.60

47°

' Deze aanbieding geldl zolang de voorraad slrekt

*\

DROGISTERIJ PARFUMERIE

NU Os

DE GAPER
KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT

Roomboter-amandelstaaf
250 gram 3.95

Gezouten of
ongezouten
cashewnoten.
100 gram 2.95

NU K

028 cm. 12.75

Zak a 10

Schoonmaakbedrijf Evon B.V.

stuks. 2.50

vaste
sdioonmaakmedewerksters

Eenpersoons huzarensalade. Bakje
a 150 gram. 90 et.

Echt Waar Voor Je Geld

JEUGD JUDO

Fa. Gansner & Co.

Nieuwe club - leeftijd 5, 6, 7 jaar

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Nieuwe damesclub Dinsdagavond 19.00 uur.
Onze zelfverdediging
is geheel op de praktijk gericht.
Een combinatie van conditietraining
bevrijdingen - karate en judo

voor een object in Zandvoort
werktijden: 08.00-10.30 uur
Voor informatie en/of aanmeldingen kunt u ons
bellen
tel.: 02522-19111 (tussen 8.30 en 17.00 uur)

Bistro Ie
Pierrot

Toonzaal.
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

SPORTCENTER WIM BUCHEL
Tel. 13965 - 15829

RINKO

APK-

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

1 ONS AMERICAIN FILET
Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout
vraagt met spoed voor het rayon Zandvoort:

meewerkend voorvrouw

25 CT

ZELFVERDEDIGING

V/i ONS HAM

en een

NU

Donderdagmiddag 15.30 uur

1 POND RIBLAPPEN

te Sassenheim
vraagt

Praliné bonbons, doos a 200 gram.

«*E

WEEKEND REKLAME

1 ONS CERVELAAT

NU lui

3

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

Zachte puntjes
of bolletjes.

4 />KO

Roomboterspeculaas
brokken.
Pak a 3 stuks

SPECIAAL „HERFSTTARIEF"
Sauna voor dames en heren en gemengd,

Tel. 13965 - 15829

5

Appel/citroenvlaai.

SLAGERIJ
ARBOUW

ƒ 10,- per keer
Woensdagavond v.a. 19.00 uur j _
Donderdagmorgen v.a. 8.30 uur j
Donderdagavond v.a. 18.30 uur
Heren
Vrijdagavond v.a. 19.00 uur Gemengd
Zonnebanken-Zonnehemels
/ 8,- per half uur

Boerenwit of -bruin. Gratis gesneden.
2.30
4QE
Roomboter
allerhande.
250 gram.

SPORTCENTER WIM BUCHEL
SAUNA

H. W. COSTER BV

Keurstation

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Curiestr. 10
telef. 12323

Helpenden en Verzorgenden
voor de hulpverlening op avonden en in het week

'

De werkzaamheden zijn voornamelijk van verzorgend
bij thuiswonende (bejaarde) klienten.
Funktie-eisen:
- Leeftijd 21 jaar of ouder.
- Ervaring in verzorgende werkzaamheden.
- Bereidheid om op wisselende tijden te werken.
Geboden wordt:
- Zinvol werk.
- Afwisselende werkzaamheden en kontakten
- Een goede werkbegeleiding.

- Kollegiaal overleg.

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO-wel;

Haltestraat 52

Voor informatie en sollicitatie kunt u zich richten tot ons kantoor te A
hout, telefoon 023-248041.

Vanaf
7 november
starten wij met
een nieuwe kaart
waarbij wekelijks
een specialiteit.

CONDITIETRAim

*****
Gedurende de wintermaanden zijn wij
dinsdag en woensdag gesloten.
*****
Ook verzorgen wij graag uw feestjes
en partijen.
*****
Reserveringen 02507-17822

Wegens vakantie
van 2 t/m 6 november gesloten.

SONNEVELD SPORTING
Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond
Dinsdagochtend
Donderdagochtend

op:

19.30-21.30 uur
19.30-21.30 uur
19.30-21.30 uur
19.00-21.30 uur

45 min. grondgymn
Daarna kunt u gebi
maken van het Turl
stoombad, de Whirli
het zwembad.

9.30-11.30 uur
9.30-11.30 uur

Kosten /10,- per keer.
TEL.
02507-14678 - PASSAGE 37

*•*M

Altijd weer, gezelligheid
en sfeer!!
Elke zaterdag 20.00-03.00 uur

Muziek, dansen, hapjes enz.
Elke zondag 15.00-23.00 uur.

Matinee Diner Dansant.
Corr.kleding v.a. 25 jaar.

DE MANEGE ZANDVOORT
Tel. 02507-16023 (tevens partijen).

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021
(C. Koper)
02507-18225

AUTOLEASING

sinds 1926 HU l ULCNOIIl
Curiestraat 8-10, Zandvoort
tel. 02507-13360

RENAULT en FORD
Wilt u óók een vrijblijvende off a te t

Ga/é - TCeséaurané

Aannemersbedrijf

D. Louman
vraagt ervaren

timmerman
voor diverse onderhoudswerken.
Tel. na 18.00 uur 02505-1513.

van Aquarium tot Zangvi

PENS

v.a.

10 kg Huismerk

BLOEMENDAAL AAN ZEE. TEL. 023-252280
DE BRANDWEER EN IEDEREEN
DIE BELANGELOOS HEBBEN
MEEGEWERKT AAN DE
COLLECTE VOOR DE
NEDERLANDSE BRANDWONDEN
STICHTING
BEDANKT!!

J. van Campen en Zn.
Corn. Slegersstraat 2 - Tel. 15449

SCHOEN
REPARATIE

flf

DE OPBRENGST IS ƒ 2523,30

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.
„

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

i

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

HONDEDINER 18

GEBAKKEN TONG ONDER
DE DERTIG GULDEN

Geopend van 10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Dinsdag gehele dag gesloten

Waar kunt u dat nog eten? Wel, bij ons
natuurlijk. Voor ƒ 29,50 serveren wij u twee
mooie tongetjes (géén sliptong), met
uitgebreid garnituur van groenten en diverse
soorten aardappelen. Heerlijk!
Overigens, al onze gerechten zijn zeer
redelijk geprijsd.
Wat dacht u van een mooie Tournedos met
pepcrsaus voor ƒ 28,50, een Varkenshaas
van ruim 2 'A ons met
champignon-roomsaus voor ƒ 24,50 of
boterzachte Kalfslever met ui en spek voor
ƒ 19,50?
Ook op visgebied staan wij ons mannetje,
kijkt u maar: Gebakken Scholfilets met 3
sausen voor ƒ 18,50, Gepocheerde
Kabeljauw met mosterdsaus voor ƒ 17,00 of
Stoofaal met botersaus (nog beter dan bij
grootmoeder!) voor ƒ 24,50.
Ons restaurant is iedere dag geopend en
, heeft een eigen parkeergelegenheid.
Ook ideaal voor recepties, familiediners en
andere feestelijke bijeenkomsten.

DIBEVO-LID Dierengezondheidscor
Diaconiehuisstraat 36. Tel. 193

Zaterdag en zonds

BOSBESSE
GEBAK
(om mee te nemen)

1,
Haltestraat 13, tel. 1

Nieuw in Haarlem

•

DE KLUSSENMEES
POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN'TELEFOON 020-430151

voor alle reparaties in en om
Bel voor info. tel. 023-33042
Geen voorrijkosten.
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Gewest wil subsidie voor ophogen strand

ymnastiekvereniging ZAC 1950

Kritiek op provinciaal
beleid dagtoerisme ZVoort
ZANDVOORT - Het gewest
Zuid-Kennemerland
heeft
kritiek op de provincie ten
aanzien van haar beleid over
het dag- en verblijfstoerisme
in Zandvoort. Ook wil het gewest dat de provincie subsidie
geeft voor het ophogen van het
Bloemendaalse strand.
Het gewest, een samenwerkingsverband tussen Zandvoort, Heemstede,
Haarlem, Bloemendaal, Bennebroek
en Haarlemmerliede, reageert met zijn
kritiek op het ontwerp beleidsplan Recreatie en Toerisme van de provincie
Noord-Holland. In dit plan ontbreekt
volgens het gewest de aanwijzing van
Zuid-Kennemerland als aandachtsgebied.
De provincie maakt bij de behandeling van de Noordzeekust een deling
tussen een noordelijk en zuidelijk
kustgebied. In het ontwerp beleidsplan legt de provincie in het zuidelijk
kustgebied de nadruk op dagtochten;
en voor verblijfsrecreatie is slechts een
beperkte uitbreiding mogelijk.
Deze voorkeur voor het dagtoerisme
is in strijd met de opvattingen die momenteel binnen het gewest leven. In
het gewest bestaat namelijk juist de
overtuiging dat het dagtoerisme, met
name naar het strand, nu wel het plafond heeft bereikt. "Juist het verblijfstoerisme dient te worden gestimu-

Ie foto van deze week betreft de gymnastiekvereniging ZAC
oorts Aergentions Combinatie) tijdens de sportweek van 1950. De
ingeleverd door mevrouw H. A. v. Petegem-Kroon.

As naar rechts op de foto:

Ipende hand voor
|ugellam Fokker
""*HOL - De banken en de overheid steken samen ruim
miljard gulden in de in moeilijkheden verkerende
ndustrie Fokker. De overheid zelf neemt 212 miljoen
oor haar rekening en wordt zelf aandeelhouder in
ot maximaal 49 procent. Dit gaat in tegen de tendens,
tste jaren bij de overheid bestaat, om staatsdeelnemin'erheidstaken zoveel mogelijk af te stoten.
kant zal wijzigingen ondergaan. Mogelijk zal de huidige voorzitter van de
raad van bestuur Frans Swarttouw
over enige tijd het veld moeten ruimen. In de raad van bestuur bestaan
al enige tijd vacatures voor de portefeuilles produktie en financiën, die
moeten worden opgevoeld. Verder is er
tussen Swarttouw en verkoop-directeur Krook een conflict gerezen, waare Kamer en de vakbonden door laatstgenoemde zich zo weinig
emmend gereageerd op de mogelijk op kantoor ophoudt.
Wel zal er de komende
i/elz ie.
Behalve voor het oplossen van de
en ander moeten verandeeA <er. Er komt een ingrijpen- bestaande problemen is de steun ook
satie, die moet leiden tot 10 deels bedoeld voor vernieuwing. Een
ent kostenreductie. Dit is, deel van de de overheidsbijdrage wordt
at Fokker bij de huidige gebruikt voor de ontwikkeling van een
heel moeilijk vliegtuigen nieuwe variant van de Fokker 50 turjen tegen concurrerende boprop. Dit toestel biedt in zijn huidi[n kan nog enige tijd voor- ge uitvoering plaat aan circa vijftig
thans goedgevulde order- passagiers, maar gebleken is, dat er bij
[nieuwe orders moeten niet niet onbelangrijke luchtvaartmaatschappijen grote belangstelling beilijven.
staat voor een, variant met circa 60
«ding van de vliegtuigfabri- stoelen.
t het overheidsaandeel van
verkelijkheid wordt, hangt
mate waarin investeerders
aandelen aan te schaffen,
idige beursklimaat is de
leggers zich terughoudend
iet denkbeeldig. Is er wel
ng, dan wordt het overel kleiner.

Eerste rij: Mevrouw Lammers, Bep Schoenmaker en Aukje Hoekema
Tweede rij: Emmy Schoenmaker, ? Paap, Lucy Verkerk, ?, Hilly Kroon,
Ank van den Heuvel, H. R. van Zalinge, Miek van den Heuvel.
Derde rij: Roei Hobé, Marry Schoenmaker, ? Visser, An Nossen, Nan
Frank, Lucy de Boer, Anu van den Heuvel, Nel Kroon.
ADVERTENTIE

Daar het voor mij niet mogelijk was
persoonlijk afscheid te nemen, wil ik
langs deze weg al mijn clientèle heel
hartelijk bedanken voor al de
vriendschap en het jarenlange
vertrouwen dat ik mocht ondervinden.
Het gaat U allen goed.

PAVILJOEN
DE VIJVERHUT
H. Paap sr.

Anderzijds zijn met de nieuwe
steunoperatie gelden aangesproken,
die de overheid aan Fokker had toebedacht voor deelname van Fokker aan
de beide nieuwe projekten van het Europese consortium Airbus Industrie.
Dat betreft twee grote typen verkeersvliegtuigen voor middellange en lange
afstanden, respectievelijk aangeduid
als A330 en A340. Fokker wilde aan
pagina l
beide projekten deelnemen, zoals ook
De eerste paal werd geslagen door
bestaande Airbus-projekten het geval L.A. Wichers, voorzitter van de Neder'l benadrukte dat de keuze is.
landse Vereniging voor Luchttrans37 igeveld niet onlogisch was Niettemin wordt van Fokker ver- port (NVVL). Het verzamelgebouw
dat het streekplan op dat
omvat 4700 vierkante meter kantoren
; de mogelijkheid van een wacht samenwerking te zoeken met en 7400 vierkante meter loodsruimte.
meldde. De provincie had grote vliegtuigindustrieën, omdat de Het nieuwe gebouw wordt eind 1988
plannen om hier camping overlevingskansen als zelfscheppende opgeleverd.
it Bloemendaal te statio- vliegtuigindustrie op langere termijn
De bouwwereld beleeft aan Schipt nieuwe streekplan, dat niet groot geacht worden. Een stap in
geleden van kracht werd, die richting is de recente overeen- hol-Zuid momenteel gouden tijden.
komst met het Duitse Messerschmitt- Onlangs is gestart met de aanleg van
lijkheid geschrapt.
het eerste deel van een nieuw platform
Bölkow-Blohm.
voor het parkeren van vrachtvliegtuiveld moet nu per l maart
gen. Daarop is plaats voor vijf vliegn, maar waar de kamtuigen, tot en met het grootste type
n gaan, is nog niet duide(Boeing 747-400). Het platform kan
le van de VVD betreurde
worden uitgebreid, zodat er negen
alle belangen goed waren
vliegtuigen een plaats kunnen vinden.
ngv< vas van mening dat er
Ander bouwwerk omvat de conuldig gehandeld was en
structie van vrachtstation 5 van het
gde Artikel 17 procedure
afhandelbedrijf Aero Groundservices.
te strohalm' om iets voor
ZANDVOORT - Het Dien- Ook
Nippon Express, Copex Air en
ers te kunnen doen. PvdA
stencentrum
houdt
ook
dit
seiPandair laten momenteel nieuwe geen 'de hand in eigen boenen zich onvoldoende had zoen een sport- en spel-instuif bouwen verrijzen. In het betrokken
of onvoldoende had ge- voor ouderen vanaf vrjfenvijf- gebied hebben zich reeds gevestigd:
te gebeuren stond. "Wij tig jaar. Deze wordt donder- Road Air, Damco Air, Muller Air
Freight, VGL Airfreight en Road Air
l de illusie gehad, dat wij
ers nog konden helpen", dagsmiddags van 14.00 tot Parcel Service.
fractievoorzitter Van de 16.00 uur gehouden in de Pelli-

'edure
geveld

•a,

Sport en spel
voor ouderen

8

uur

kaanhal.

matig gebeurt, kreeg deze
oppositie geen steun van
>cor ndersteunende partijen,
193 met elf tegen zes stemsewezen.

De instuif staat onder leiding van
Ali Effen en Sonja Jacobs. Er zijn diverse activiteiten, zoals tennis, badminton, tafeltennis, gymnastiek, lijnbal en volksdansen. De keuze waaraan
men deelneemt, is uiteraard geheel
vrij. Alles mag, niets moet. De deelname aan de instuif kost ƒ2,-.

en

olloop
SE

MERMEER - zondag a

>rdt het startschot gegeende editie van de Schipe 100 kilometer van Windeze loop de langste van
6
deelnemers moeten een
61 kilometer overbrugaiigs de grens van de ge'lemmermeer, de Ring-

kilometer wedstrijdlnnp
'n drietal prestatielopen
over drie, tien en twinDe start voor de diverse
«n half elf bij de Elzenlarde parcours van de
'ig kilometerloop voert
door het Amsterdamse
lichtingen zijn verkrijg:..„,
Kerboom 071-766862, Lia
IU
^ 112034 of bij Ad Ulijn

n

Om bij de Pellikaanhal te komen,
kan men gebruik maken van de belbus
a./1,50. Hiervoor moet men echter wel
een dag tevoren reserveren bij de receptie van Huis in de Duinen, tel.
13141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
De instuif was al gestart, maar vanwege ziekte van de coördinator van het
dienstencentrum, was dit nog niet in
de publiciteit gebracht.

Nieuwe woningen
LISSERBROEK - Aan de Lisserweg
komen vijftien woningen en evenzoveel garages/bergingen. Burgemeester en wethouders van de gemeente
hebben hiervoor een bouwvergunning
verleend. Bouwbedrijf Willigen Sardes bouwcoôrdinatie B.V. uit Herwijnen gaat de huizen bouwen.

l

Huize Bodaan
houdt verkoopdag
ZANDVOORT - Huize Bodaan houdt volgende week
donderdag, 5 november, een
verkoopdag van door de bewoners gemaakte handwerken.
De verkoop begint om 10.00 uur. De
handwerken die te koop worden aangeboden zijn onder andere borduurwerk,
gebreide vesten, jumpers, zelfgemaakte poppen, tafelkleden en schortjes.
Wellicht een goede gelegenheid om een
cadeautje te kopen, in verband met de
komende feestdagen.

ZANDVOORT - Tijdens de ledenvergadering van Onderneniers Vereniging Zandvoort,
vanavond vanaf 20.00 uur in
Hotel Palace zal het bestuur
R.S. van der Laan voordragen
als nieuwe voorzitter.

Van der Laan is directeur van de
Zandvoortse vestiging van de Hema en
heeft vroeger in zijn woonplaats ervaring opgedaan als raadslid. Het bestuur komt met zijn voordracht, omdat interim-voorzitter Henny Hildering reeds in het voorjaar aankondigde, zijn taak in oktober neer te leggen.
Hildenng, die in vroeger jaren voorzitDe NV Luchthaven Schiphol inves- ter was van de voormalige handelsverteert tot 1989 circa 85 miljoen gulden eniging had deze taak vorig jaar tijdem de infrastructuur van het nieuwe lijk op zich genomen, na het aftreden
geheten Masterplan. Na completering van Charles Moerenburg.
van het nieuwe vrachtareaal beschikt
Schiphol over een capaciteit van 1,3
Verder zijn diverse sprekers uitgenomiljoen ton lucht- en truckvracht per digd, wat een interessant programma
jaar, ofwel twee keer zoveel als er mo- belooft. Zo zal de heer Kuiper van het
menteel wordt afgehandeld.
KNMI verslag doen van de plannen om
via een 06-nummer een strandweerbeNa de eerste-paal-ceremonie ver- richt te geven. Daarnaast zullen de
klaarde commercieel directeur K.J. voorzitter en de directeur van de StichNoordzij van de NV Luchthaven ting Accommodatie Circuit Park, de
Schiphol dat voor de mobiliteit in Ne- heren P.J.P. Bernelot Moens en P.J.G.
derland een 'Deltaplan' moet worden Holm informatie geven over de ontwikopgesteld. Nederland moet volgens kelingen rond het circuit.
Noordzij goed bereikbaar blijven om
internationaal te kunnen blijven concurreren en daarin speelt de infra- Het is al weer een flinke tijd geleden,
structuur (wegen, spoorwegen etc.) dat met deze uitnodiging een begin
een belangrijke rol. „Aan een goede
luchthaven in een land met files heb je werd gemaakt met de samenwerking
niet," aldus Noordzij.
tussen de Zandvoortse ondernemers

Gemeente betaalt
herstel Rebohoth
NIEUWE MEER - Het resterende
bedrag dat nodig is om het dorpshuis
Rebohoth te renoveren en uit te breiden, wordt door de gemeente bijgelegd.
Het dorpshuis is enige jaren geleden al
verbouwd. De gemeente heeft daarvoor subsidie gegeven uit het fonds
voor de dorps- en stadsvernieuwing.
Omdat andere instanties minder subsidie hebben gegeven dan verwacht
werd, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het resterende bedrag van achtduizend gulden
te verstrekken.
ADVERTENTIE

Een van de opdrachten die de
regering vervulde om de verschillende godsdiensten gelijk te
trekken, was de armenzorg uit
de burgerlijke sector weg te halen en als eerste opdracht aan de
kerken terug te geven. Over het
algemeen waren de katholieken
daar niet zo gelukkig mee. In de
grote steden ivaren in de achttiende eeuw fondsen gevormd
waaruit men steun kon verlenen
maar in de kleinere gemeenschappen en met name in Zandvoort was er niets voor noodlijdenden gespaard en teerde men
op de kas van de gemeente.

Stichting van een eigen armbestuur
De bisschoppen, die ervan
overtuigd waren dat eigen armbestuur ook een stuk emancipatie was, schreven voor dat in
elke katholieke parochie zo
spoedig mogelijk een armbestuur moest worden gekozen.
L'Ami, die de bisschop in alles
wilde volgen, vertelde aan de heren van het kerkbestuur dat hij
van plan was om in Zandvoort
een armbestuur op te richten. ,,Is
het mijnheer pastoor in het
hoo/d geslagen," zo merkte een
van de heren op. „We zitten nog
volop in de problemen met de
bouw van de kerk en kunnen
geen cent terzijde leggen: laat
staan dat we een fonds kunnen
vormen om onze eigen mensen
te helpen. Neen, laten we die
zorg voorlopig maar aan de gemeente over, die het altijd correct heeft gedaan." „Maar de bisschop wil het," zei L'Ami vertwijfeld. „Hij kan wel zoveel willen," zo sloot een andere kerk-

.leerd, vooral m Zandvoort en Haarlem.
Ten aanzien van de medewerking
van de provincie met betrekking tot de
kwantitatieve verblijfsaccommodatie
is het gewest tevreden. Enkele projecten in Zandvoort worden inmiddels gefinancierd vanuit de subsidieregeling
"publieke infrastructurele werken
van toeristisch-recreatieve aard".
Het gewest Zuid-Kennemerland wil
echter dat er voor nog een belangrijk
project subsidie door de provincie verstrekt wordt, namelijk de ophoging
van het Bloemendaalse strand. "Het is
evident dat het functioneren van een
badplaats staat of valt met de aanwezigheid van voldoende strand; een
prachtige boulevard zonder strand zal
weinig badgasten trekken", aldus het
gewest.

SCHIPHOL - Problemen bij het
schoonmaakbedrijf Westerveld op
Schiphol zijn opgelost. Het bedrijf
heeft overeenstemming bereikt met de
Industriebond FNV over de positie
van het personeel, dat op Schiphol
schoonmaakwerk verricht. Hiermee
moeten problemen tot het verleden behoren. In april voerde de helft van het
Westerveldpersoneel op Schiphol actie. Deze actie werd overigens niet gesteund door de Industriebond FNV
De bond heeft nu wel bemiddeld. Het
principe-akkoord omvat instelling
van vierploegendiensten voor het
overgrote deel van het personeel op
Schiphol, zonder dat dit kostenverhogend werkt. Verder worden twee comimssies ingesteld, die zich met zaken
die het personeel betreffen gaan bezighouden. Van het 1900 werknemers tellende Westerveld werken er 150 dagelijks op Schiphol

PvdA betreurt procedure
rond vergunning Casino
ZANDVOOET - De Partij van
de Arbeid heeft tijdens de
raadsvergadering van afgelopen dinsdag nogal wat bedenkingen geuit, ten aanzien van
de nieuwbouw van het casino.
Met name ging het om de gevolgde procedure voor het afgeven van een bouwvergunning.

de ontwikkelingen op de hoogte was
gebracht.
De fractievoorzitter van de VVD,
Methorst, ergerde zich danig aan de
'suggestieve vragen', die volgens hem
volkomen onterecht waren, omdat er
genoeg waarborgen zijn, dat het hotel
ook lager wordt, indien net lager moet.
Ingwersen, CDA, voegde eraan toe, dat
weigeren van een vergunning voor fase
l juridisch niet mogelijk was geweest
en dat de gemeente zelfs gedwongen
zou kunnen worden, de vergunning
alsnog af te geven. Dat werd bevestigd
door wethouder Van Caspel. Tot de
afgifte van een vergunning is besloten,
omdat de laagbouw m het bestemmingsplan past
Toen de raad het voorbereidingsbesluit goedkeurde, is het blijkbaar voor
de PvdA niet duidelijk geweest, dat dit
alleen voor de hoogbouw gold. Fractievoorzitter Ineke van de Storm betreurde het, dat de beslissing omtrent de
vergunning zo snel was genomen, terwijl de informatie van de zijde van de
wethouder naar de raad toe 'te weinig'
was geweest. Zij acht de wethouder
zeer kundig, maar verlangt ook dat hij
niet alleen naar de letter van de wet
werkt, maar ook naar de 'geest' van de
wet.

Het bezwaar richtte zich vooral op
de splitsing van de nieuwbouw in twee
fases. Voor fase l, de laagbouw waarin
het casino en een parkeergarage zijn
opgenomen, heeft het college besloten
een bouwvergunning te verlenen. Fase
2, het geplande hotel van zeventig meter hoog, komt in een later stadium aan
bod. Voor dit gedeelte zal overigens het
bestemmingsplan moeten worden aangepast, waarvoor reeds een 'voorbereidingsbesluit' is genomen.
De PvdA vreest dat door het afgeven
van de vergunning voor fase l, de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen
de hoogbouw danig wordt verminderd.
De fractie had er dan ook de voorkeur
aangegeven, dat men daarvóór nog van

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Eerste paal voor
'verzamelgebouw'
SCHIPHOL - Afgelopen
donderdag is in het nieuwe
vrachtareaal
Schiphol-Zuid
de eerste paal geslagen voor
een zogeheten 'verzamelgebouw'. Dit gebouw is bedoeld
voor kleine en middelgrote
luchtvracht-expediteurs,
die
nu gehuisvest zijn in Vrachtstation 3. Laatstgenoemd gebouw wordt volgend jaar gesloopt om ruimte te maken
voor uitbreidingen van de
KLM-vrachtgebouwen.

Overeenstemming
over schoonmaak
op Schiphol

ZANDVOOUT, 13 Mei 1908.

M. M.
wndergeteekenden noodigen U bij deze beleefd
uit, lot het bijwonen eener bijeenkomst, op Dinsdag,
19 Mei a.S., des avonds 8 uur precies, in „Hôfel
Drlehuizen."
Doel der bijeenkomst:

Oprichting Winkeliersvereeniging.
ANTH. BAKELS.
E. H. BROKMEIER.
J. JESSE.
C. F. G. ROEST.
P. SAAF.
JB. VAN DER WERFF WZN.

Katholiek Armbestuur
door Bertus Voets
meester de discussie, „maar
veren plukken van een kikvors
kan zelfs de bisschop niet"

Indienen van het reglement
Van de kant van de parochie
kon hij weinig hulp verwachten.
Nu kon hij de zaak op zijn beloop laten maar hij was doodsbenauwd dat hij een briefje van
bisschop Van Vree zou krijgen
en deze briefjes logen er niet om.
Hij dacht na wat hij moest doen
en hij vond de oplossing. Hij
moest de bisschop een brief sturen dat hij eeu armbestuur gevormd had. Zijn hoogste chef
zou dat papier voor kennisgeving aannemen en als officieel
stuk in zijn archief opbergen.
Nu in verband met overdracht
van plaatselijke stukken van het
bisschoppelijk archief aan het
rijk, moest er een inventaris
worden gemaakt en onder de
stukken Zandvoort vond ik een
zwaarwichtige brief met als opschrift oprigting van een catholijk armbestuur in Zandvoort".

Oprichting vastgesteld
Het stuk begint met de mededeling „Een parochiaal armbestuur is opgerigt bij besluit van 3
Maart 1855. Hetzelve bestaat uit
vijf leeden. De aftreeding volgens rooster: het eerste jaar twee
leeden, het tweede jaar en ver-

volgens telken jaare een lid". Namen werden niet opgegeven, immers dat was door het bisdom
met gevraagd en m de voorschrijten stond niet dat de bisschop de armmeesters moest benoemen. Er was op papier een
armbestuur en zo had L'Ami aan
de vooncaarden van het bisdoin
voldaaii

Reglement gemaakt
Om het zo echt mogelijk te
maken had de pastoor er een eigen reglement van verkiezing
aan toegevoegd Arrmneesters
werden gekozen door een verenigd kerk- en armbestuur. Drie
dagen voor een keuze moesten
de heren met de pastoor worden
uitgenodigd voor een kiesvergadering „Zij zeggen eerst de lofzang van de heilige Geest en bidden om een goede keuze van eenen armmeester te doen "De keuze werd heel nauwkeurig omschreven, ledere aanwezige was
verplicht „iemand, die geschikt
is, op een bneffie te schrijven en
in den bos te doen". Deze bus
werd in tegenwoordigheid van
allen door de koster, in dit geval
de zuster van de pastoor, plechtig geopend en de briefjes werden de pastoor m handen gegeven. Hij las de namen voor en de
persoon die de meerderheid
haald werd verzocht zitting te
nemen.

Zandvoorters niet gemakkelijk
L'Ami wist wel dat de Zandvoorters hun eigen ideeën hadden en daarom kon het wel eens
niet zo vlot gaan als in het regiement was beschreven. Men ivas
er nooit zeker van dat iemand
een stemmenmeerderheid kreeg.
Er konden wel eens mensen met
een gelijk aantal stemmen worden voorgedragen Om eventuele moeilijkheden die daaruit
naar voren konden komen int de
weg te gaan werd er vastgesteld
dat de oudste het recht had om
zitting te nemen
Ook beschouwde men een
aanstelling bij de kerk niet als
een erebaantje zoals het toen
nog in de meeste plaatsen het
geval was. Het kon best gebeuren, dat de gekozene niet mee
wilde werken „Indien de verkozene weigert zich de keus te laten welgevallen," zo stelde hij in
het reglement vast, ,,zal er binnen acht dagen opnieuw gekoozen worden".
Een paar jaar later kwam werkelijk het armbestuur. Maar er
werden maar drie aangewezen
alleen als men rondging d w.z
een inzameling ging houden
langs alle huizen, dan werden er
wel eens een paar mensen bijgevraagd maar het eigenlijke luerk
kon men met drieën wel af. Jammer is het dat dit bestuur geen
aantekeningen maakte zoals andere armbesturen wel deden
Het zou een bepaald facet van de
sociale geschiedenis van Zandvoort aanzienlijk verduidehj-

ken.
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Niosôme van Lancôme:
op weg naar'n jongere huid
en naar een fantastisch cade

Mag het 'n onsje meer zijn:
^^^^^
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Niosôme, het anti-verouderingssysteem van Lancôme is eei
weldigend succes. Talloze vrouwen ontdekten dat het nu mog<
is om op eenvoudige wijze de huid van het gezicht langer soepel
te houden. De spectaculaire resultaten van Niosôme zijn te i
aan microscopisch kleine lipidenbolletjes die de huidstructi
binnen uit weer opbouwen. Gewoon door Niosôme 's ochtenc
aan te brengen, kunt u al na enkele weken rekenen op een s
gladde huid. Blijf de tijd een stapje voor en maak nu kennis me
meest effectieve systeem tegen veroudering van de huid. Bij a;
van Niosôme krijgt u een smaakvol toilettasje cadeau. Bovem
ontvangt u een waardebon van tien gulden.
Deze bon kunt u inwisselen bij aankoop van Lancôme produk
vijfentwintig gulden of meer. Zet nu de eerste stap naar 'n tweed
en stap eens bij ons binnen.

Onze
Gelderse rookworst
komt vers uit de rokerij. Vandaar dat 'ie zo
beroemd is. Maar we hebben nu ook een Reuze Gelderse
rookworst. Reuze vers, en een ons zwaarder dan normaal: 350 gram
En beide zijn deze week in de vers-aanbieding met extra voordeel.
25Qgr.2.60 NU2 A AH 350gr.3.55 *\

• Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt

DROGISTERIJ PARFUMERIE

Or

DE GAPER
KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT

SLAGERIJ
ARBOUW

SPORTCENTER WIM BUCHEL
SAUNA
SPECIAAL „HERFSTTARIEF"
Sauna voor dames en heren en gemengd,
ƒ 10,- per keer
Woensdagavond v.a. 19.00 uur
Dames
Donderdagmorgen v.a. 8.30 uur
Heren
Donderdagavond v.a. 18.30 uur
Vrijdagavond v.a. 19.00 uur Gemengd
Zonnebanken-Zonnehemels
/ 8,- per half uur

Roomboter-amandelstaaf
250 gram 3.95

Gezouten of
ongezouten
cashewnoten.
100 gram 2.95

Boerenwit of -bruin. Gratis gesneden.
2.30

Belegen boerenkaas, 48+
500 gram. 7.25

Tel.

NU
Roomboter
allerhande.
250 gram.
2 35

Appel/citroenvlaai.
>4 ARA
0 28 cm. 12.75 NU lUi
Praliné bonbons, doos a 200 gram
4.75

Roomboterspeculaas
brokken.
Pak a 3 stuks

Zachte puntjes
of bolletjes.
Zak a 10
stuks. 2.50

Schoonmaakbedrijf Evon B.V.

vaste
schoonmaakmedewerksters
en een

NU

meewerkend voorvrouw
Echt Waar Voor Je Geld

voor een object in Zandvoort
werktijden: 08.00-10.30 uur
Voor informatie en/of aanmeldingen kunt u ons
bellen
tel.: 02522-19111 (tussen 8.30 en 17.00 uur)

Fa. Gansner & Co.

JEUGD JUDO
Nieuwe club - leeftijd 5, 6, 7 jaar

Bistro Ie
Pierrot

GAS-

en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Donderdagmiddag 15.30 uur

ZELFVERDEDIGING

Haltestraat 52

Toonzaal

Nieuwe damesclub Dinsdagavond 19.00 uur.
Onze zelfverdediging
is geheel op de praktijk gericht.
Een combinatie van conditietraining
bevrijdingen - karate en judo

15829

WEEKEND REKLAME

9
^j

1 POND RIBLAPPEN

1i/2 ONS HAM
1 ONS CERVELAAT

V

1 ONS AMERICAIN FILET

1,!

te Sassenheim
vraagt

Eenpersoons huzarensalade. Bakje
a 150 gram. 90 et.

75 CT

Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout
vraagt met spoed voor het rayon Zandvoort:

Helpenden en Verzorgenden
voor de hulpverlening op avonden en in het wee
De werkzaamheden zijn voornamelijk van verzorgen
bij thuiswonende (bejaarde) klienten.
Funktie-eisen:
- Leeftijd 21 jaar of ouder.
- Ervaring in verzorgende werkzaamheden.
- Bereidheid om op wisselende tijden te werken.
Geboden wordt:
- Zinvol werk.
- Afwisselende werkzaamheden en kontakten
- Een goede werkbegeleiding.
- Kollegiaal overleg.
- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO-we
Voorinformatie en sollicitatie kunt u zich richten tot ons kantoor te
hout, telefoon 023-248041.

Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Vanaf
7 november
starten wij met
een nieuwe kaart
waarbij wekelijks
een specialiteit.

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

SPORTCENTER WIM BUCHEL
Tel. 13965 - 15829

RINKO
APK-

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

13965 -

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Keurstation
Curiestr. 10
telef. 12323

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

*•!» J*
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CONDITIETRAINi

SONNEVELD SPORTING

*****
Gedurende de wintermaanden zijn wij
dinsdag en woensdag gesloten.
*****
Ook verzorgen wij graag uw feestjes
en partijen.
*****
Reserveringen 02507-17822

Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Vrijdagavond

Wegens vakantie
van 2 t/m 6 november gesloten.

Kosten ƒ 10,- per keer.

Dinsdagochtend
Donderdagochtend

Qp.

19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30
19.00-21.30

uur 45 min. grondgym
Daarna kunt u gel
uur
- maken van het TL
uur stoombad, de Whii
uur het zwembad.

9.30-11. 30 u^rl jd
9.30-11. 30 uurf 'aem

TEL. 02507-14678 -

Altijd weer, gezelligheid
en sfeer!!
Elke zaterdag 20.00-03.00 uur

Muziek, dansen, hapjes enz.
Elke zondag 15.00-23.00 uur.

Matinee Diner Dansant.
Corr.kleding v.a. 25 jaar.

DE MANEGE ZANDVOORT

AUTOLEASING

sinds 1926 HU l ULEHOII1
Curiestraat 8-10 Zandvoort
tel. 02507-13360

VAN MAAS

RENAULT en FORD

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR

Wilt u Óók een vrijblijvende

023-255021

(C. Koper)
02507-18225

IVi
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D. Louman

timmerman

oftc,ic.

(ja/é - Tveséauranè

Aannemersbedrijf
vraagt ervaren

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:

Tel. 02507-16023 (tevens partijen).

ijl)
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voor diverse onderhoudswerken.
Tel. na 18.00 uur 02505-1513.

/^IPe^onnehoeïr^

J. van Campen en Zn.
Corn. Slegersstraat 2 - Tel. 15449

SCHOEN
REPARATIE

«• «s»

DE OPBRENGST IS ƒ 2523,30

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a, Tel. 15186

van Aquarium totZanj

PENS

C

v.a

10 kg Huismerk

BLOEMENDAAL AAN ZEE. TEL. 023-252280

DE BRANDWEER EN IEDEREEN
DE BELANGELOOS HEBBEN
MEEGEWERKT AAN DE
COLLECTE VOOR DE
NEDERLANDSE BRANDWONDEN
STICHTING
BEDANKT!!

PASSAGE 3

HONDEDINER

GEBAKKEN TONG ONDER
DE DERTIG GULDEN

Geopend van 10.00-18.00 ui
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Dinsdag gehele dag gesloter
DIBEVO-LID pierengezondheidsc
Diaconiehuisstraat 36. Tel. 1£

Waar kunt u dat nog eten? Wel, bij ons
natuurlijk. Voor ƒ 29,50 serveren wij u twee
mooie tongetjes (géén sliptong), met
uitgebreid garnituur van groenten en diverse
soorten aardappelen. Heerlijk!
Overigens, al onze gerechten zijn zeer
redelijk geprijsd.

Zaterdag en zon

Wat dacht u van een mooie Tournedos met
pcpcrsaus voor f 28,50, een Varkcnshaas
van ruim 2tó ons met
champignon-roomsaus voor ƒ 24,50 of
boterzachte Kalfslever met ui en spek voor
ƒ 19,50?
Ook op visgebied staan wij ons mannetje,
kijkt u maar: Gebakken Scholfilets met 3
sausen voor ƒ 18,50, Gepocheerde
Kabeljauw met mosterdsaus voor ƒ 17,00 of
Stoofaal met botersaus (nog beter dan bij
grootmoeder!) voor ƒ 24,50.
Ons restaurant is iedere dag geopend en
\ heeft een eigen parkeergelegenheid.

BOSBESS
GEBAK
(om mee te nemer
1
Haltestraat 13, tel

Nieuw in Haarlem

DE KLDSSENMEE!

| Ook ideaal voor recepties, familiediners en
andere feestelijke bijeenkomsten.
POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN'TELEFOON 020-430151

voor alle reparaties in en om i
Bel voor info. tel. 023-330
Geen voorrijkosten.
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Gewest wil subsidie voor ophogen strand

mnastiekvereniging ZAC 1950

Kritiek op provinciaal
beleid dagtoerisme Z'voort
ZANDVOORT - Het gewest
Zuid-Kennemerland
heeft
kritiek op de provincie ten
aanzien van haar beleid over
het dag- en verblijfstoerisme
in Zandvoort. Ook wil het gewest dat de provincie subsidie
geeft voor het ophogen van het
Bloemendaalse strand.
Het gewest, een samenwerkingsverband tussen Zandvoort, Heemstede,
Haarlem, Bloemendaal, Bennebroek
en Haarlemmerliede, reageert met zijn
kritiek op het ontwerp beleidsplan Recreatie en Toerisme van de provincie
Noord-Holland. In dit plan ontbreekt
volgens het gewest de aanwijzing van
Zuid-Kennemerland als aandachtsgebied.
De provincie maakt bij de behandeling van de Noordzeekust een deling
tussen een noordelijk en zuidelijk
kustgebied. In het ontwerp beleidsplan legt de provincie in het zuidelijk
kustgebied de nadruk pp dagtochten;
en voor verblijfsrecreatie is slechts een
beperkte uitbreiding mogelijk.
Deze voorkeur voor het dagtoerisme
is in strijd met de opvattingen die momenteel binnen het gewest leven. In
het gewest bestaat namelijk juist de
overtuiging dat het dagtoerisme, met
name naar het strand, nu wel het plafond heeft bereikt. "Juist het verblijfstoerisme dient te worden gestimu-

e foto van deze week betreft de gymnastiekvereniging ZAC
iorts Aergentions Combinatie) tijdens de sportweek van 1950. De
ngeleverd door mevrouw H. A. v. Petegem-Kroon.
Is naar rechts op de foto:

tpende hand voor
[gellam Fokker
OL - De banken en de overheid steken samen ruim
miljard gulden in de in moeilijkheden verkerende
ndustrie Fokker. De overheid zelf neemt 212 miljoen
:>or haar rekening en wordt zelf aandeelhouder in
t maximaal 49 procent. Dit gaat in tegen de tendens,
:ste jaren bij de overheid bestaat, om staatsdeelneminerheidstaken zoveel mogelijk af te stoten.
kant zal wijzigingen ondergaan. Mogelijk zal de huidige voorzitter van de
raad van bestuur Frans Swarttouw
over enige tijd het veld moeten ruimen. In de raad van bestuur bestaan
al enige tijd vacatures voor de portefeuilles produktie en financiën, die
moeten worden opgevoeld. Verder is er
tussen Swarttouw en verkoop-directeur Krook een conflict gerezen, waarKamer en de vakbonden door laatstgenoemde zich zo weinig
mmend gereageerd op de mogelijk op kantoor ophoudt.
e. Wel zal er de komende
n ander moeten verande- Behalve voor het oplossen van de
er. Er komt een ingrijpen- bestaande problemen is de steun ook
atie, die moet leiden tot 10 deels bedoeld voor vernieuwing. Een
nt kostenreductie. Dit is deel van de de overheidsbijdrage wordt
t Fokker bij de huidige gebruikt voor de ontwikkeling van een
leel moeilijk vliegtuigen nieuwe variant van de Fokker 50 turen tegen concurrerende boprop. Dit toestel biedt in zijn huidikan nog enige tijd voor- ge uitvoering plaat aan circa vijftig
thans goedgevulde order- passagiers, maar gebleken is, dat er bij
lieuwe orders moeten niet niet onbelangrijke luchtvaartmaatschappijen grote belangstelling bejven.
staat voor een, variant met circa 60
iing van de vliegtuigfabri- stoelen.

J het overheidsaandeel van
ferkelijkheid wordt, hangt
ate waarin investeerders
aandelen aan te schaffen.
dige beursklimaat is de
eggers zich terughoudend
>t denkbeeldig. Is er wel
g, dan wordt het overkleiner.

Eerste rij: Mevrouw Lammers, Bep Schoenmaker en Aukje Hoekema
Tweede rij: Emmy Schoenmaker, ? Paap, Lucy Verkerk, ?, Hilly Kroon,
Ank van den Heuvel, H. R. van Zalinge, Miek van den Heuvel.
Derde rij: Roei Hobé, Marry Schoenmaker, ? Visser, An Mossen, Nan
Frank, Lucy de Boer, Anu van den Heuvel, Nel Kroon.
ADVERTENTIE

Daar het voor mij niet mogelijk was
persoonlijk afscheid te nemen, wil ik
langs deze weg al mijn clientèle heel
hartelijk bedanken voor al de
vriendschap en het jarenlange
vertrouwen dat ik mocht ondervinden.
Het gaat U allen goed.

PAVILJOEN
DE VIJVERHUT
H. Paap sr.

Anderzijds zijn met de nieuwe
steunoperatie gelden aangesproken,
die de overheid aan Fokker had toebedacht voor deelname van Fokker aan
de beide nieuwe projekten van het Europese consortium Airbus Industrie.
Dat betreft twee grote typen verkeersvliegtuigen voor middellange en lange
afstanden, respectievelijk aangeduid
als A330 en A340. Fokker wilde aan
pagina l
beide projekten deelnemen, zoals ook
eerste paal werd geslagen door
bestaande Airbus-projekten het geval L.A.DeWichers,
voorzitter van de Nederbenadrukte dat de keuze is.
landse Vereniging voor Luchttransjeveld niet onlogisch was
(NVVL). Het verzamelgebouw
Niettemin wordt van Fokker ver- port
lat het streekplan op dat
omvat 4700 vierkante meter kantoren
de mogelijkheid van een wacht samenwerking te zoeken met en 7400 vierkante meter loodsruimte.
neldde. De provincie had grote vliegtuigindustrieën, omdat de Het nieuwe gebouw wordt eind 1988
plannen om hier camping overlevingskansen als zelfscheppende opgeleverd.
t Bloemendaal te statio- vliegtuigindustrie op langere termijn
De bouwwereld beleeft aan Schipnieuwe streekplan, dat niet groot geacht worden. Een stap in
,eleden van kracht werd, die richting is de recente overeen- hol-Zuid momenteel gouden tijden.
komst met het Duitse Messerschmitt- Onlangs is gestart met de aanleg van
ijkheid geschrapt.
het eerste deel van een nieuw platform
Bölkow-Blohm.
voor het parkeren van vrachtvliegtuield moet nu per l maart
gen. Daarop is plaats voor vijf vliegn, maar waar de kamtuigen, tot en met het grootste type
i gaan, is nog niet duide(Boeing 747-400). Het platform kan
e van de VVD betreurde
worden uitgebreid, zodat er negen
üle
belangen
goed
waren
vliegtuigen een plaats kunnen vinden.
iTas van mening dat er
Ander bouwwerk omvat de conuldig gehandeld was en
structie van vrachtstation 5 van het
;de Artikel 17 procedure
e strohalm' om iets voor
ZANDVOORT - Het Dien- afhandelbedrijf Aero Groundservices.
?rs te kunnen doen. PvdA stencentrum houdt ook dit sei- Ook Nippon Express, Copex Air en
Pandair laten momenteel nieuwe gen 'de hand in eigen boelen zich onvoldoende had zoen een sport- en spel-instuif bouwen verrijzen. In het betrokken
of onvoldoende had ge- voor ouderen vanaf vrjfenvijf- gebied hebben zich reeds gevestigd:
te gebeuren stond. "Wij tig jaar. Deze wordt donder- Eoad Air, Damco Air, Muller Air
Freight, VGL Airfreight en Road Air
de illusie gehad, dat wij
TS nog konden helpen", dagsmiddags van 14.00 tot Parcel Service.
ractievoorzitter Van de 16.00 uur gehouden in de Pelli-

;edure
geveld

i

Sport en spel
voor ouderen

kaanhal.

natig gebeurt, kreeg deze
oppositie geen steun van
idersteunende partijen,
met elf tegen zes stem;ewezen.

Tolloop
TERMEER - Zondag 8
•dt het startschot gegende editie van de Schip100 kilometer van WinJeze loop de langste van
deelnemers moeten een
l kilometer overbrugngs de grens van de geemmermeer, de Ringtilometer wedst.rijdloop
i drietal prestatielopen
over drie, tien en twin3e start voor de diverse
m half elf bij de Elzenarde parcours van de
g kilometerloop voert
door het Amsterdamse
lichtingen zijn verkrijg*erboom 071-766862, Lia
'2034 of bij Ad Ulijn

De instuif staat onder leiding van
Ali Effen en Sonja Jacobs. Er zijn diverse activiteiten, zoals tennis, badminton, tafeltennis, gymnastiek, lijnbal en volksdansen. De keuze waaraan
men deelneemt, is uiteraard geheel
vrij. Alles mag, niets moet. De deelname aan de instuif kost ƒ2,-.
Om bij de Pellikaanhal te komen,
kan men gebruik maken van de belbus
a ƒ1,50. Hiervoor moet men echter wel
een dag tevoren reserveren bij de receptie van Huis in de Duinen, tel.
13141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
De instuif was al gestart, maar vanwege ziekte van de coördinator van het
dienstencentrum, was dit nog niet in
de publiciteit gebracht.

Nieuwe woningen
LISSERBROEK - Aan de Lisserweg
komen vijftien woningen en evenzoveel garages/bergingen. Burgemeester en wethouders van de gemeente
hebben hiervoor een bouwvergunning
verleend. Bouwbedrijf Willigen Sardes bouwcoórdinatie B.V. uit Herwijnen gaat de huizen bouwen.

i

Eerste paal voor
'verzamelgebouw'
SCHIPHOL - Afgelopen
donderdag is in het nieuwe
vrachtareaal
Schiphol-Zuid
de eerste paal geslagen voor
een zogeheten 'verzamelgebouw'. Dit gebouw is bedoeld
voor kleine en middelgrote
luchtvracht-expediteurs, die
nu gehuisvest zijn in Vrachtstation 3. Laatstgenoemd gebouw wordt volgend jaar gesloopt om ruimte te maken
voor uitbreidingen van de
KLM-vrachtgebouwen.

Gemeente betaalt
herstel Rebohoth
NIEUWE MEER - Het resterende
bedrag dat nodig is om het dorpshuis
Rebohoth te renoveren en uit te breiden, wordt door de gemeente bijgelegd.
Het dorpshuis is enige jaren geleden al
verbouwd. De gemeente heeft daarvoor subsidie gegeven uit het fonds
voor de dorps- en stadsvernieuwing.
Omdat andere instanties minder s>ubsidie hebben gegeven dan verwacht
werd, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het resterende bedrag van achtduizend gulden
te verstrekken.
ADVERTENTIE

Overeenstemming
over schoonmaak
op Schiphol

Huize Bodaan
houdt verkoopdag
ZANDVOORT - Huize Bodaan houdt volgende week
donderdag, 5 november, een
verkoopdag van door de bewoners gemaakte handwerken.
De verkoop begint om 10.00 uur. De
handwerken die te koop worden aangeboden zijn onder andere borduurwerk,
gebreide vesten, jumpers, zelfgemaakte poppen, tafelkleden en schortjes.
Wellicht een goede gelegenheid om een
cadeautje te kopen, in verband met de
komende feestdagen.

Stichting van een eigen armbestuur
De bisschoppen, die ervan
overtuigd waren dat eigen armbestuur ook een stuk emancipatie was, schreven voor dat in
elke katholieke parochie zo
spoedig mogelijk een armbestuur moest worden gekozen.
L'Ami, die de bisschop in alles
wilde volgen, vertelde aan de hèren van het kerkbestuur dat hij
van plan was om in Zandvoort
een armbestuur op te richten. „Is
het mijnheer pastoor in het
hoofd geslagen," zo merkte een
van de heren op. „We zitten nog
volop in de problemen met de
bouw van de kerk en kunnen
geen cent terzijde leggen: laat
staan dat we een fonds kunnen
vormen om onze eigen mensen
te helpen. Neen, laten we die
zorg voorlopig maar aan de gerneente over, die het altijd correct heeft gedaan." „Maar de bisschop wil het," zei L'Ami vertwijfeld. „Hij kan wel zoveel willen," zo sloot een andere kerk-

PvdA betreurt procedure
rond vergunning Casino
ZANDVOORT - De Partij van
de Arbeid heeft tijdens de
raadsvergadering van afgelopen dinsdag nogal wat bedenkingen geuit, ten aanzien van
de nieuwbouw van het casino.
Met name ging het om de gevolgde procedure voor het afgeven van een bouwvergunning.

de ontwikkelingen op de hoogte was
gebracht.
De fractievoorzitter van de VVD,
Methorst, ergerde zich danig aan de
'suggestieve vragen', die volgens hem
volkomen onterecht waren, omdat er
genoeg waarborgen zijn, dat het hotel
ook lager wordt, indien het lager moet.
Ingwersen, CDA, voegde eraan toe, dat
weigeren van een vergunning voor fase
l juridisch niet mogelijk was geweest
en dat de gemeente zelfs gedwongen
zou kunnen worden, de vergunning
alsnog af te geven. Dat werd bevestigd
door wethouder Van Caspel. Tot de
afgifte van een vergunning is besloten,
omdat de laagbouw m het bestemmingsplan past.
Toen de raad het voorbereidmgsbesluit goedkeurde, is het blijkbaar voor
de PvdA niet duidelijk geweest, dat dit
alleen voor de hoogbouw gold. Fractievoorzitter Ineke van de Storm betreurde het, dat de beslissing omtrent de
vergunning zo snel was genomen, terwijl de informatie van de zijde van de
wethouder naar de raad toe 'te weinig'
was geweest. Zij acht de wethouder
zeer kundig, maar verlangt ook dat hij
niet alleen naar de letter van de wet
werkt, maar ook naar de 'geest' van de
wet

Het bezwaar richtte zich vooral op
de splitsing van de nieuwbouw in twee
fases. Voor fase l, de laagbouw waarin
het casino en een parkeergarage zijn
opgenomen, heeft het college besloten
een bouwvergunning te verlenen. Fase
2, het geplande hotel van zeventig meter hoog, komt in een later stadium aan
bod. Voor dit gedeelte zal overigens het
bestemmingsplan moeten worden aangepast, waarvoor reeds een 'voorbereidingsbesluit' is genomen.
De PvdA vreest dat door het afgeven
van de vergunning voor fase l, de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen
de hoogbouw danig wordt verminderd.
De fractie had er dan ook de voorkeur ,
aangegeven, dat men daarvóór nog van

Ondernemers Vereniging Zandvoort
ZANDVOORT - Tijdens de ledenvergadering van Ondernemers Vereniging Zandvoort,
vanavond vanaf 20.00 uur in
Hotel Palace zal het bestuur
R.S. van der Laan voordragen
als nieuwe voorzitter.
Van der Laan is directeur van de
Zandvoortse vestiging van de Hema en
heeft vroeger in zijn woonplaats ervanng opgedaan als raadslid. Het bestuur komt met zijn voordracht, omdat interim-voorzitter Henny Hildering reeds in het voorjaar aankondigde, zijn taak in oktober neer te leggen.
Hildering, die in vroeger jaren voorzitter was van de voormalige handelsver eniging had deze taak vorig jaar tijdelijk op zich genomen, na het aftreden
van Charles Moerenburg.

De NV Luchthaven Schiphol investeert tot 1989 circa 85 miljoen gulden
in de infrastructuur van het nieuwe
geheten Masterplan. Na completering
van het nieuwe vrachtareaal beschikt
Schiphol over een capaciteit van 1,3
Verder zijn diverse sprekers uitgenomiljoen ton lucht- en truckvracht per digd, wat een interessant programma
jaar, ofwel twee keer zoveel als er mo- belooft. Zo zal de heer Kuiper van het
menteel wordt afgehandeld.
KNMI verslag doen van de plannen om
via een 06-nummer een strandweerbeNa de eerste-paal-ceremonie ver- richt te geven. Daarnaast zullen de
klaarde commercieel directeur K.J. voorzitter en de directeur van de StichNoordzij van de NV Luchthaven ting Accommodatie Circuit Park, de
Schiphol dat voor de mobiliteit in Ne- heren P.J P. Bernelot Moens en P.J.G.
derland een 'Deltaplan' moet worden Holm informatie geven over de ontwikopgesteld. Nederland moet volgens kelingen rond het circuit.
Noordzij goed bereikbaar blijven om
internationaal te kunnen blijven concurreren en daarin speelt de infra- Het is al weer een flinke tijd geleden,
structuur (wegen, spoorwegen etc.) dat met deze uitnodiging een begin
een belangrijke rol. „Aan een goede
luchthaven in een land met files heb je werd gemaakt met de samenwerking
niet," aldus Noordzij.
tussen de Zandvoortse ondernemers

Een van de opdrachten die de
regering vervulde om de verschillende godsdiensten gelijk te
trekken, was de armenzorg uit
de burgerlijke sector weg te halen en als eerste opdracht aan de
kerken terug te geven. Over het
algemeen waren de katholieken
daar niet zo gelukkig mee. In de
grote steden waren in de achttiende eeuw fondsen gevormd
waaruit men steun kon verlenen
maar in de klemere gemeenschappen en met name in Zandvoort was er niets voor noodlijdenden gespaard en teerde men
op de kas van de gemeente.

SCHIPHOL - Problemen bij het
schoonmaakbedrijf Westerveld op
Schiphol zijn opgelost. Het bedrijf
heeft overeenstemming bereikt met de
Industriebond FNV over de positie
van het personeel, dat op Schiphol
schoonmaakwerk verricht Hiermee
moeten problemen tot het verleden behoren. In april voerde de helft van het
Westerveldpersoneel op Schiphol actie Deze actie werd overigens niet gesteund door de Industriebond FNV.
De bond heeft nu wel bemiddeld Het
principe-akkoord omvat instelling
van vierploegendiensten voor het
overgrote deel van het personeel op
Schiphol, zonder dat dit kostenverhogend werkt Verder worden twee commissies ingesteld, die zich met zaken
die het personeel betreffen gaan bezighouden. Van het 1900 werknemers tellende Westerveld werken er 150 dagehjks op Schiphol.

leerd, vooral in Zandvoort en Haarlem.
Ten aanzien van de medewerking
van de provincie met betrekking tot de
kwantitatieve verblijfsaccommodatie
is het gewest tevreden. Enkele projecten in Zandvoort worden inmiddels gefinancierd vanuit de subsidieregeling
"publieke infrastructurele werken
van toenstisch-recreatieve aard".
Het gewest Zuid-Kennemerland wil
echter dat er voor nog een belangrijk
project subsidie door de provincie verstrekt wordt, namelijk de ophoging
van het Bloemendaalse strand. "Het is
evident dat het functioneren van een
badplaats staat of valt met de aanwezigheid van voldoende strand; een
prachtige boulevard zonder strand zal
weinig badgasten trekken", aldus het
gewest.

ZANDVOOKT, 13 Mei 1908.

M. M.
LJndergeteekenden noodigen U bij deze beleefd
uit, lot het bijwonen eener bijeenkomst, op Dinsdag,
19 Mei • a.S., des avonds 8 uur precies, in „Hotel
Driehuizcn."
Doel der bijeenkomst:

Oprichting Winkeliersvereeniging.
ANTH. BAKELS.
E. H. BROKMEIER.
J. JESSE.
C. F. G. ROEST.
P. SAAF.
JB. VAN DER WERFF WZN.

Katholiek Armbestuur
door Bertus Voets
meester de discussie, „maar
veren plukken van een kikvors
kan zelfs de bisschop niet."

Indienen van het reglement
Van de kant van de parochie
kon hij weinig hulp verwachten.
Nu kon hij de zaak op zijn beloop laten maar hij was doodsbenauwd dat hij een briefje van
bisschop Van Vree zou krijgen
en deze briefjes logen er niet om.
Hij dacht na wat hij moest doen
en hij vond de oplossing. Hij
moest de bisschop een brief sturen dat hij een armbestuur gevormd had. Zijn hoogste chef
zou dat papier voor kennisgeving aannemen en als officieel
stuk in zijn archief opbergen.
Nu in verband met overdracht
van plaatselijke stukken van het
bisschoppelijk archief aan het
rijk, moest er een inventaris
worden gemaakt en onder de
stukken Zandvoort vond ik een
zivaarwichtige brief met als opschrift oprigting van een catholijk armbestuur in Zandvoort".

Oprichting vastgesteld
Het stuk begint met de mededeling „Een parochiaal armbestuuris opgerigt bij besluit van 3
Maart 1855. Hetzelve bestaat uit
vijf leeden. De aftreeding volgens rooster: het eerste jaar twee
leeden, het tweede jaar en ver-

volgens telken jaare een lid". Namen werden niet opgegeven, irnmers dat was door het bisdom
niet gevraagd en in de voorschriften sto?id niet dat de bisschop de armmeesters moest benoemen. Er was op papier een
armbestuur en zo had L'Ami aan
de voorwaarden van het bisdom
voldaan.

Reglement gemaakt
Om het zo echt mogelijk te
maken had de pastoor er een eigen reglement van verkiesing
aan toegevoegd. Armmeesters
werden gekozen door een verenigd kerk- en armbestuur Drie
dagen voor een keuze moesten
de heren met de pastoor worden
uitgenodigd voor een kiesvergadenng. „Zij zeggen eerst de lofzang van de heilige Geest en bidden om een goede keuze van eenen armmeester te doen "De keuze werd heel nauwkeurig omschreven, ledere aanwezige was
verplicht „iemand, die geschikt
is, op een brieffie te schrijven en
in den bos te doen". Deze bus
werd in tegenwoordigheid van
allen door de koster, m dit geval
de zuster van de pastoor, plechtig geopend en de briefjes luerden de pastoor m handen gegeven. Hij las de namen voor en de
persoon die de meerderheid
haald werd verzocht zitting te
nemen.

Zandvoorters niet gemakkelijk
L'Ami wist wel dat de Zandvoorters hun eigen ideeën hadde?i en daarom ko?i het wel eens
met zo vlot gaan als in het regiement was beschreven Men icas
er nooit zeker van dat iemand
een stemmenmeerderheid kreeg.
Er konden wel eens mensen met
een gelijk aantal stemmen worden voorgedragen Om eventueIe moeilijkheden die daaruit
naar voren konden komen uit de
weg te gaan werd er vastgesteld
dat de oudste het recht had om
zitting te nemen
Ook beschouwde men een
aanstelling bij de kerk met als
een erebaantje zoals het toen
nog m de meeste plaatsen het
geval was Het ko7i best gebeuren, dat de gekozene met mee
wilde werken. „Indien de verkozene weigert zich de keus te laten welgevallen." zo stelde hij m
het reglement vast. „zal er binnen acht dagen opnieuw gekoozen worden"
Een paar jaar later kwam werkelijk het armbestuur. Maar er
werden maar dne aangewezen,
alleen als men rondging d w z.
een inzameling ging houden
langs alle huizen, dan werden er
wel eens een paar mensen bijgevraagd maar het eigenlijke werk
kon men met dneèn wel af. Jammer is het dat dit bestuur geen
aantekemngeii maakte zoals andere armbesturen wel deden
Het zou een bepaald facet van de
sociale geschiedenis van Zandvoort aanzienlijk verduidelij-

ken.
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Thema Turbo Diesel
en comfortabel

Autonieuws
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Remmen met de ge\entileerdc schijven
geeft nimmer een probleem Overigens
kunt u ABS laten monteren tegen meeipnjs maar snel blokkeren doen de wiekn niet op een normaal \vegdLk Op n
glad \\egdek moet er uiteraard wat voor/lehtiger \\ordcn omgesprongen met het
rempedaal Kortom het rijden en vertoe\en in de Lancia Thema Turbo Diesel die/ ^S 550 -kost, is een sportief en
comfortabel genoegen
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h|kt bi|iiaLLii \k)Lk Maai dat is het niLt
OnbLgii|pLli|k dat dL \ieiLilindLrdiLStl
UK! /i|ii inhoud \an 2 S !ULI m honderddui/LiidLii F i a t Ixstclw agens /ijn
kiaditdadig \\Lrk d(Kt Onbegnipchjk
dal niLt vv.it ingrepen /oals montage \an
de tuiboLompiLssor diL motor LLn /eer
SIILÜL sLd in /LLT hard \\LLt IL laten gaan

l U d l II\ III \\ IS l UlgL ll|d L L l l \\ 11

nuni!i_i i nivpii.ki.ndi. l IIILI i l i j n

Vndcrs
l IOL i n d L i s i s d it nu \ \ L L I JL\\oidi.n UIL!

DL kraLht \an dL Thema Turbo Diesel
/U in liL.t ri|den Natuurli|k \\eet iedereen
d it de Thema en de Saab 9000 broertje
LII /USJL /ijn DL stOLix /\\eed /ou ik
d in mannelijk willen noLiiun en de
Hierna met het \\at nn_i_r frivole uitLrlijk
v r o u w e l i j k lloe\\el bi| het rijden de/e
l anei i \oor\\a.u /i]n maniuljL staat
Italiaans eompleet is het dashboard
goed doordaeht ook de bediening v .m
de sehakelaaisom de /ijiuiten elektnseh

open en dicht te laten gaan De zetels 7ijn
/oals /e behoren IL /ijn Ze ge\en eLii
goede zijdelingse steun en \oorm /ijn /e
op alle mogelijke manieren te verstellen
De bestuurdersstoel /ells in de hoogte
waardoor een ideale /itpositic is te eieeren
Schakelen doet de l hcma iip/icnbaiend
gemakkelijk in alle \ijl veisnellmgen
Starten als een lier \\arm of koud dat
maakt geen verschil

Topsnelheid 186 km/h acceleratie van O
tot 100 km/h m l l 9 sec Verbruik over
üehele testjienode l liter dieselolie op
l l 7 km

Geld:

Fiat Panda Co
De Panda College is een speciale uitvoermg van de Panda 750 CL en onderschcidt /ich door een zilveren metaalkleur een /vvarte bics, gladde wiel-"
doppen van de Uno Super en College
emblemen op de zijkanten en achterop

Door Rein Lepoink

wegen is het dus zaak om wat voor/ichtiger m de boehten te /ijn De stuurbekraehtigmg doet /ijn werk vrijwel onmerkbaar Je merkt die voomcning pas
bij liet parkeren en dan ben je er dankbaar\oor

PL ,.L isK l L U H d it di. n i im l mei i op
i k n k l in mini nul w is d H noj in di_ ^c
il i i n t L \ 111 1-i.n ii_l\\ it oiilxriAcnbiiii.
l i it pilo >t i i j d L i i s di. al MOL g popul uu.
1111 ii ILLS D t l inoLl / o n bLLt|L lond

diesel J 55 550 - Motomjtiugenbelastmg \an J 121 l - t o t / 12^7-gulden
per jaar Airconditioning J 4 800 - mcl
BTW
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In het ir
binnenbe
College \
en dat is
huidige F
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Techniek:
Motor viercilmder lijn, dwars voorin
geplaatst Inhoud 2445 cm S boring \
slag 9^ \ 90 mm comprcssieverhoudmg 22 op l Maximaal vermogen 74
kW bij 4100 omw/min, maximaal
koppel 216 Nm bij 2300 omvv Aandnjvmg op de voorwiel via een Mjfversnellingsbak
Dieselpomp Bosch met boost control,
turbocharger van KKK met wastcgatc op 0,8 bar Elektrische installatie
12 V. dynamo 85 A met airco, zonder
airco 65 A, accu 70 Ah Wielophangmg voor met McPherson vecrpoten
en achter onafhankelijk met schroefvercn voor en achter voorzien van
stabilisator Remsvsteem voor met
geventileerde schijven en ook achter
schijtrcmmen, bekrachtigd en bcgrcnsd diagonaal gescheiden Parkeerrem op de achterwielen handbcdicnd
Lengte 459 cm breedte 175.5,
hoogte 143 l cm wielbasis 266 cm.
spoorbrecdte voor 149 en achter 148
cm Bekrachtigde tandheugel stuurmnchtmg draaicirkel l O 6 meter
Eigen gewicht 1240 kg, maximaal
aanhangwagengewicht
1300 kg
Banden" standaard 185/65 HR 14
Inhoud brandstoftank 70 liter

Aanscha'prijs Lancia "Hierna Turbo-

Pittig is een /wak \\oord voor het sprmtgedrag van de Thema Het spnntje van O
tot 100 km/h volbrengt /c m slechts 11.9
sec en de topsnelheid is maar liefst IS6
km/h Menige bcn/meauto met hct/elfde aantal cilinders en een gelijke inhoud
/al met ietwat knarsende tanden de
fraaie achterkant van de Thema buiten
het beeld acn rijden Dorstig is ze ook al
•niet Bij echt stevig rijden verbruikt /c
S 6 htei diesclbrandstot per 100 kilomcter
Deze Thema ligt als een blok op de \\eg
m de bochten mooi neutraal, iets gas los
en niets breekt weg Alleen op een zeer
gladde \veg is /e wat moeizamer te manoeuvreren Ze heeft dan de neiging om
/ich nogal stevig tegen het uitw ijken naar
links of rechts te verzetten Op gladde

Skoda Florida
l

Bij de Skoda dealers staat een nieuwe
versie \an het Skoda 130 sedan-model
de Skoda Florida, met exclusieve stnpmg speciale wieldoppen en een dakspoiler In het vooronder huist een 1289
cm"5 motor met een vermogen van 54,2
kW die gekoppeld is aan een vijfversnel-

lingsbak
is bijzon
Florida l
wit, gnjsl
groen, dt
baar in \

Peugeot 309
Er is weer een Peugeot 309 Allure beschikbaar, maar nu m een 3-dcurs uitvoenng De naam Allure heeft hij te
danken aan het exclusieve uiterlijk en
aan de complete uitrusting Hij is leverbaar m drie speciale carrosscnckleurcn
rood wit en blauw De sierstnppen op de
flanken, met een zwarte bies in het midden (/ilver op blauw) de spoiler en de
kotferdeksel /ijn in de/elfde kleur gespoten als de carrosserie
Ook de wielplaten zijn zilverkleurig die
van de uitte Allure /ijn echter vwt Verder is de Allure te herkennen aan zijn
elegante striping en aan de signatuur
ALLURE op de achterspatborden

kotferU
Standaa
o a hak
voorruit
bmncnu
op de
mmg, rr
' kleding.

De Alh
motor di
aan een
tijdelijk
op J 2
nneskos

Als u zonder ai
kunt u bij Baron b.v. een a

v/a f 32,50 ex. b
* 100 km vrij per
* 500 km vrij per
* incl. All Risk-ver2
Ook verhuur 9 per<
Verhuur vanuit Haarlem, Hq<
stede, Bentveld en Driehui
Bel: 7 dagen per v

Baron Autoverl
Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) He

Zoveel extra's, dat we de kleur
eenvoudig hebben gehouden.
\\1. 41 l 14 I I I ( l 11 l ) l | / i ) l l ( l l U
^\\ "^ 11 II l) l l |tlt \ t t t t 1111 M l l u l i m l o p
\\ U i t l 1 kunt nu i l i h . n u l k u,uvu
ip l ( 11 s]H i l lll /(. ( l l K |K t k i l l (11
l
MI \ . 1 1 1 1 11 Rl l u i u l i 'K n 11 ik Ri l u u i l t >

i M 11 S|)tmu
l \ \ t i ki.u htpatsi is nu t uk
i \ti s i )m i 1 t ru paai u noi'im u
« / D l l \ \ l K lll l ui is • spoitstuiu nit't
^pi n u badiAi •~> M i s i n lliiim'ii
• \\ 11 /i i n i u i ak • \ a n I n n i u nuit u i

sidtuu 1 buiti'iispieiids • sioilijk
>4i l i j i u k Ju scjji^i imtjjps •
a i h t i istijlrn on achlciklc
\\aaibi| ik' Renault 11 Spnn^
b i A t ' i u l u n 11014 OCMIS OMM een dtvl
baiivu h t e i l w n k i M i i u i t o u i s s o i achtoi
besdiikt (/o\\el m j dein s als in
l iknnsuitMK'Uiig") De Renault l Jenll
S p i n m / i ] n LiTL \eisies \\at be
tekent dat u beschikt mei b8 paaide
ki M l Hen en een stuitte 1400 c e inotoi

Dit alk s hi] elkaai optellend, zal
t u niet \ei\\ondcicn dat \\c de
klem maai eem oudig hebben gehou
den Nou ]a eeinoudig
Hun hai^elu itte uit ei lijk (^tot aan
bumpois en \\ leldoppen toe)
maakt de Renault *-) en 11 Spuug zon
dei meei tot een oj)\ allende \ ei schi]
ningop de \\eg
Zoals ge/:egd is de oplage be
pei kt dus snel beslissen is \ ei eist

Kom daai om vandaag nog bij ons langs
voor n pi oen il
Renault 9 Spi ing f 23.900,-,
Renault 11 Spring f 24.750,- (3-deuis)
en f 25.800,-^5-dems) AfleVeringskosten l 420,- Pn;zen inclusief BTW

02

BLOEMBOLL
• Winterheide
• Bloeiende violer
Beplanting voor winterb
Vaste planten • Beme
Tuingereedschap • Kan

NAULT 9/11 SPRING)

; Rinko, Subdealer van Stokman Haarlem, Curiestraat 8
(Nieuw Noord), Tel. 02507-13360.
DiHèrtaultdèaltr Informeert u dtswwenst over flnïnclerihc of Itaslnt-

023-240102

C49 K

Renault adviseert elf oliën.

Kwekerij P. van l
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093
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VOOR 'N TV

BUFJE
IN ZANDVOORT

al vanaf ƒ 29 f 5O
te badplaats aan de Noordzee bestaat op de afdeling
n de dienst van Publieke Werken de vacature van:

BOUWKUNDIG
MEDEWERKER
(m/v)
Irmatie:
jikenkamer kent een bezetting van acht medewerkers
art-time. De te benoemen medewerk{st)er wordt in voorfen bijgestaan door een van zijn/haar collega's.
at ie:
kket behoort:
igen van beleidsvoorbereidende bouwkundige adviezen
jende aard;
an het gemeentelijk wonmgbezit alsmede het overgrote
overige gemeentelijke gebouwen;
iden en begeleiden van kapitaalwerken;
en bijhouden van een geautomatiseerde administratie.
jf V.W.O.-diploma;
cjS.-bouwkunde;
faryig in voormelde taken;
elinge en schriftelijke vaardigheden;
, i functioneren in teamverband;
affiniteit m.b.t. automatisering strekt tot aanbeveling;
O tot 40 jaar.
sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging van
Dkken.
sch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie-

jopleiding en ervaring zal aanstelling plaatsvinden in de
haal 8) of de functierang (schaal 9). Het salaris bedraagt
3,- en maximaal r" 4.705- bruto per maand.
jfrenf de functie kunnen worden ingewonnen bij de
dienst van Publieke Werken, de heer N. Wertheim telefoon
vrent de sollicitatie-procedure kunnen worden inge\ureau Personeelszaken, telefoon 02507-12014.
richt aan de directeur van de dienst van Publieke
binnen tien dagen na publicatie van de advertentie
nden aan bureau Personeelszaken, Postbus 2 2040
de enveloppe dient men te vermelden 'vertrouwe-

* De Zeeschuimers kunnen
nu ook zingen' Daar hoort en
ziet u spoedig meer van Inl
tel 13113

ICRO
_E KLEINE
ES VOOR DE
EN PARTICULIER

ENGLISH LESSONS (PRIVÉ)
conversatie en/of grammatica, alle niveaus Inlichtingen
tel 18308, Jane Hall

r, Dorpsstraat 8, Postbus 264,

cro-advertentie combinatie Z telefo1626271 (dit nummer is niet voor
in aan:
'eekmedia,

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplem
Tel 14534

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5/f 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie-boxen

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakketi Geen
adres' Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235

EEN KLEINE
BEURT BETEKENT
1. spaken controleren en spannen en
wielen richten
2. naven en pedalen smeren
3. kabel smeren

* De Literatuurclub wil nu
| ook
dinsdagmorgen
van
start Romans en gedichten
l komen aan bod Interesse'
Bel M Bais 13873

STIPHOUT

PRIJS INCL. BTW en f _ _ m
schoonmaakmiddelen ƒ l 9j

;i»oCtl5

7^,1 <LA6itMO

Wielersport
Haltestraat 31, ZANDVOORT

bezorger

KAMER TE HUUR
v a 1 november
De Witte Zwaan Tel 12164

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Welke moeder/vader (liefst
uit Noord) wil v a half febr '88
2 a 3 dgn per week een
GASTGEZIN voor onze baby
zijn of deze dagen in ons huis
komen oppassen' Br o nr
798-75558 bur v d blad

v^tl l/ t makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

TE HUUR GARAGE
aan de Van Galenstraat
Huurprijs ƒ 95 p m Tel 15531

NV M

Maatkleding
Veranderwerk
Silhouettes

* Te koop aangeboden eikehouten t v-kast, breed 1 10
m, hoogte 2 10 m Prijs ƒ 300
CORN SLEGERSSTRAAT2
Tel 12447
TEL 18599
* Te koop dameskledmg, mt Dinsdag t/m zaterdag ge42, partij kaarsen Tel 16050 opend van 1000 tot 1400 u
* Te koop eiken deur Tel Met spoed gezocht GARAGE
16675
of WERKRUIMTE met elektri
* Te koop hometrainer, zo citeit Tel 02507-13449
goed als nieuw Tel 12297
PENTAX ZOOM volautomati
* Te koop kinderstapelbed, sche camera met zoomlens
voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
kl rood, ƒ300 Tel 19100
+ verzekering bij
•*• Te koop tweezits bruine leren bank, tweepersoons bed
+ toilettafel Tel 14593 of
Grote Krocht 26
15235
Zandvoort
Tel 13529

Foto Boomgaard

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

voor al uw timmer- en onder
houdswerk Tel 023364168,
bgg 023-381378
•W"W*« «OI-KI-NMH nu ts

Hülegorn
5 showrooms
EIKEN
GRENEN
Tel lijden 12-16 uur
MAHONIE
02520-20993
MECHELS
ook zondag
HENRYII
LEIDSESTR 122, Koopavond
Ltgt aan de doorgaande weg N208

Antiek

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de behandeling

BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijbetaling
excl hcntgew nappa/lam* T k 4 eetkamerstoelen, my's ook voor heren bontgev
regenmantels
Prachtige
donker hout, met mohair bebontcollectie Repareren, mo
klede kussentjes op de zitderniseren Bel v afspraak of
ting,/20perstoel Tel 16461
documentatie 020-233488
* T k 7 disco-singels (12")
o a Herbie Hancock, Fun * T k zwaar smeedijzeren
Fun,
David bowie, Mee salontafel, 45x45x100 cm,
brooks enz, m zeer goede met 4 cm dik marmeren blad,
ƒ150 Tel 14643
staat, ƒ50 Tel 16461

Pour toi

* T k blauw/wit petroleumlamp met kralen erom heen,
op elektra van ƒ300 voor
ƒ90 Tel 17123

T k a 2-pers witleren BANKSTEL, i z g st Prijs n o t k Tel
na 1730 uur 13075
* T k a kindertractor/drie
wieier ƒ25 Tel 15913

~T£L- . |'b'b'T-9

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.

vraagt een

voor ochtendblad
te beginnen op 26 oktober
Aanmelden E. Steen.

Voor
advertentiemogelijkheden

Tel. 18531

020-562.2762

•* T k tienerbureautje/25,1persoons kantelbed ƒ 50,
donkergroene mooie dames
mantel, mt 40, ƒ35 Tel
15817

BEL:

* T k z g a n bankstel +
3 m oersterk ant velours m
mooi motief Tel 13317
WONINGRUIL Aangeb huurwon te MONNICKENDAM,
huur ƒ 600 5 kamerw aan het
water Ind 3 etages, cv
badk + ligbad 2 toilets, 4
slaapk, woonk + openk -tschuur
Gevr
te ZAND
VOORT min 3-kamerwon
met tuin in Centr of Boul Br
o nr 798-75555 bur v d blad

SLAGERIJ ZWINKELS

Speciale aanbieding

WONINGRUIL
Aangeb
hoekwoning te Vinkeveen,
bev 3 kam, badk, c v ,
schuur Gevr soortgel won
m Zandvoort, geen flat Tel
029723959, na 19 uur

MALSE PAARDE

BIEFSTUK

WONINGRUIL
Gevr
2/3
k won m Zandvoort Aangeb
A dam-Nw-Z 4 kam won •+•
zolderk m keuk , vrije opg ,
hr ƒ 300 p m 020-425563

250 gr.

4,95

ook weer voor diverse „kant en klaar" STAMPPOTTEN

* Zeer mooie langharige
perz poes m stamboom 3jr,
ƒ75 Tel 12615

HALTESTRAAT 30

ZOMERHUIS TE HUUR
voor werkend alleenstaande

Tel 13946

tel. 12175
'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

De
5 REGELS

familie
over de
krant

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
t e k 0o p b r u i d S 1 a Po n , mt
*
3 8 ; m0 d
;
s a 1 0 n t a f e
1 e uk e
r i e t en s t o e 1
T e 1
0 2 0 - 111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

r
Zandvoorts Nieuwsblad

nog steeds
actueel

* Toonkunstkoor Zandvoort
(TOZ)
Uitvoering op 26 nov
m de Herv Kerk, aanvang 20
uur, The Messiah van Handel
U komt toch'?

* Verkoopdag
(rommeimarkt) zaterdag 7 nov van
Rechtstreekse import
uit
T k DATSUN CHERRY 1200 10-16 uur, m en bij Geref
USA topkwaliteit Naturest
15 Kom
GL HB 1979, APK okt 88 Kerk, Julianaweg
1
Prof Zeemanstr 27, Z'voort even langs
Hydr gestabiliseerd
Geh * T k Etna Mmigas keuken
compl mcl verw en ledikant,
kachel ƒ50, eiken wieg op
geen ƒ4000, maar slechts
wielen ƒ 150 Tel 17860
ƒ1750 15 j fabneksgarantie
Telefoon 023-292693 - 02290- T k LAMMY-COAT, mt 42/44,
z g a n , tegen elk aann bod gediplomeerd hondentrimster
37151, b g g 047546240
Tei 15007
* Scnnjfavond Amnesty InFriedhoff plein 10
ternational, 9 nov, 20 uur in * T k Moulinex frituurpan
2042 B N Zandvoort
ƒ25
en
een
AEG
broodroosJeugdhuis N H Kerk Muz
Tel. 02507-12773
oml door Chileens zanger ter/25, allebei 100% m orde
Tel 16461, bgg 15052
Louis Arefena Opg 12572

ci

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

waterbedden

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
per week Corn Slegersstr
2b, tel 02507 12070

GAJÉ

PETER VERSTEEGE

T k beukehouten babyledikantje, commode/hangkast
(om te bouwen) tienercombi
natie Pr n o t k Tel 16675

50 et p rii

i

Volkskrant Trouw AD

T k antiek eiken damesbureau (4 laden), Gritzner trapnaaimachme m meubel (uit
1930) Tel 0250716456

06
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YOOR'N TV

4 fiets ontroesten en schoonmaken, uw
flets wordt brandschoon en ingevet afgeleverd
5 afstellen en totale controle van uw
fiets, zodat deze weer goed in orde is

WINTERCONTROLEBEURT
* Kabel smeren * Afstellen en totale controle
f AA e /t
van uw fiets, zodat deze weer goed in orde is ƒ «9yOU
VERLICHTING OKÉ? ZO NIET, LAAT DAN UW VERLICHTING
NAKIJKEN!!! BIJ UW FIETSADVISEUR

* Jong en oud, man en
vrouw, schaken bij de Zandvoortse Schaakclub
Voor
info 17272/15721 of vanavond m Gemeenschapshuis

32O.32O Ob

a

racefietsen ƒ 135,PRIJS INCL. BTW
semi-racefletsen ƒ 150,- •
en genoemde
na afspraak weer na 3 dagen onderdelen
ƒ 145;'
gereed.
WIJ ADVISEREN ZO'N UNIEKE WINTERBEURT VOOR ELKE
FIETS VAN 2 JAAR EN OUDER.
NATUURLIJK KUNT U UW FIETS OOK EEN KLEINE BEURT GEVEN

Woninggids van Zandvoort

HATHA YOGA CURSUS
vanaf 2 nov m Gemeepe die op vrijdag - gelden voor plaat- schapshuis iedere maandagpr betaling ontvangt u een acceptgi- ochtend onder bekwame leidmg Vrijblijvende ml en aanmelding tel na 19 uur 14855

iversen

6 ketting vernieuwen
7 nieuwe remkabels (bij handremmen)
8. uw hele fiets wordt brandschoon en mgevet afgeleverd
9 afstellen en totale controle van uw
fiets, zodat deze weer 100 procent m
topconditie is

GRATIS

* Gevr hulp, beschaafde
jelijk in de volgende combinatie:
; Courant, Zwanenburgse/Halfweg oudere dame, voor 2x p
irps/Venneper Nieuwsblad, Amstel- week, maandag en vrijdag
toornse Courant, De Ronde Vener, Tel 19100
, Buitenveldertse Courant, Diemer •*• Gevr m moderne flat erva3ijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al ren hulp m huish, dond of
iterdams Stadsblad, Nieuwsblad De vrijdag van 8-12 uur, Z'voort)ost-Waterland, De Zaanse Gezins- C Tel 02507-12747
esper, Muider Post, Almere Post en
jrtentie edities ƒ 5,61 per millimeter. * Gevr zorgvuldig werkende zelfst hulp id huishou6 00 uur.
ding, 2 ocht p w , bijvoork
overige aantrekkelijke advertentie- ook vrijd Tel 13875, na 17
:ro's is op aanvraag bij onze kanto- uur
ir. wordt 1 regel extra m rekening
5,00 adm. kosten.
icro's worden geen bewijsnummer:
i wordt aan adverteerders buiten hè
ien krant verstuurd, hiervoor word
iracht

1. nieuwe kogels en vet m het balhoofdstel (voorvork)
2. nieuwe kogels en vet in bracket-as
(trapas)
3 nieuwe kogels en vet m de voornaaf
4. achternaaf schoonmaken en van
nieuw vet voorzien
5 spaken controleren en spannen en
wielen richten

* Er is van alles te beleven
bij de Verg Vrouwen van Nu
Word ook lid of bel eens orn
SURFFANAAT EN STUDENT
inlichtingen met tel nr 14462
SPORTACADEMIE
ZOEKT
ERMELO eengez won , door KAMER met gebruik d k t tot
zonkam pi, 4 si kam , open ƒ300 mcl Tel 05730-1412
haard, c v , tuin v en a ,
schuur, 150 m van bos en
heide Hr ƒ 550 Gevr, evt
Zandvoort, Overveen, Bloe
mendaal of Haarlem eengez won , evt klein , hr ± ƒ 600
Tel 03417-57947

ETAGE OF ZOMERHUISJE
zakenman en particulier kunnen wor- GEVR v werkend meisje Br
kolommen breedte in diverse letter- o nr 798-75554 bur v d blad
/ij naar de speciale bon voor gratis
vlICRO'S"
de volgende editie.
ƒ 0,3 3 per millimeter
00 uur.
fonisch opgeven: 02507-17166 of
1 of zenden aan:
lad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-

in optimale conditie met onze VvllMTERBEURT

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Naam:

onmisbaar

Adres:

Of afgeven bij

Telefoon:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Postcode:

Plaats:

WE

WOONRUIMTE
gezocht
tot ± 850.tel. 12553

DROGISTERIJ

BOUWMAN

DEdLLEflBESTE
^QÖR.DE LAAGSTE Pfl/JS/

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:

FUJI VIDEOBANDEN VHS

ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Autoverzekering
te duur?
';w.a.-premie v.a. 29,per kwartaal.
Ook voordelige
maandpremie mogelijk.
Voor informatie:

DIE ZIJN HANDIG! l

ELEKTRISCHE

HAARKRULTANG

speelduur 180 minuten

GEEN $£& MAAR

GEEN

'HÜISHOUDMANDJES

KOEIKAST, BEWAARDOZEN

in diverse
kleuren

STUNTPRUS!

zolang de voorraad strekt

JORDAN
HANDIGE
J4-DELIGE
STAPELBARE

u,.»""

datiskw

ideaal voor vleeswaren

GEEN

GEEN 5ï9tTlv1AAR

OLOF GÖRANSSON
.;, , tel. 02507-18505
•Ook voor uw autofinanciering.

l i ui;
ccn
ook

uiiii
lliss

mi i
\;in
Kcs
min

An
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THOMAS

200 gram
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± 19 jaar

KILO GOUDREINETTEN

tel. 14738
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tot 15 maart
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ORIGINELE
LIMBURGSE

min. 2 slaapkamers.

Tel. 17385
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: KUST TOT DE FLEVOPOLDER EN VAN
LAND TOT IN DE HAARLEMMERMEER
ag 5 november 1987

Los nummer ƒ1,-

47e jaargang nummer 44

onde bij schietpartij in Noord
DOET - Bij een
ij, zondagmorgen in
jtzstraat, is een ach;-jarige Zandvoorter
geraakt. De man
let een slagader,lij ke
Ivan de linker onder.omen worden in het
s. De politie kent de
lijke dader, maar
gistermiddag, tijdens
erse gaan van deze
l voortvluchtig,
chte, de zesendertig-jarilit Haarlem, belde zonaan bij de flat van zijn
die in de Lorentzstraat
.urfde echter niet open te
1de uit angst een kennis,
irter, die later slachtoffer
n van de schietpartij.
i.de zich naar de flat en
arlemmer daar beneden
.n. Tussen beide mannen
:n woordenwisseling, met
dat laatst genoemde uit
lerholster een vuistvuurc, naar vermoed wordt
m 44.
de diverse schoten af,
in de Zandvoorter in de
irarm raakte. Het slachts lift te bereiken en zo te
. Omwonenden hadden
gehoord, waarna zij de
rschuwden. Deze trof op
verdiepingen het slachtet een slagaderlijke bloe-

VOORT - De Sint
weer in het land. De
eiligman komt za14 november in
art aan, zo is zokend geworden.
:ervriend zal 's mid|r de reddingboot van
KM worden opge•na hij om 13.45 uur
trand wordt afgezet.
•olgt een feestelijke
r het Raadhuis, waar
15 uur wordt ontvann rondwandeling door
jcentrum, bezoekt de
keicentrum Noord en

erstanden
HW
LW HW LW
0239 1223 1457 22.58
03 20 11 05 1535 23.44
03 59 - -- 1613 1151
04.39 0030 1650 1238
05.18 01 12 1728 1320
05.58 01 43 18.06 1353
06.36 01 56 1846 1419
07.17 0222 1937 1451
0805 03.06 2052 1535
0904 0404 2159 1630
1013 0528 2309 1742
/rijdag 13 nov LK 1538 u
3v 10 13 u NAP + 50 CM

was het flink druk op de
isdag, maar dit jaar waleer gasten. Naar schatde driehonderd vijftien
erd vijftig in totaal. Veweer oude bekenden teoals de cijfers al aangeen ook veel nieuwe georal van de zijde van
im, was de opkomst veel
vorig jaar. Veel mensen
fs op het laatste nipperZo kwam bijvoorbeeld

_

...

Vanavond valt de beslissing
over de Pro World Surf Cup
Zandvoort verbonden is. Voorwaarde is echter wel, dat de Stichting Pro
World Cup Zandvoort aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Vóór l december, als de besprekingen voor volgend jaar weer
beginnen, moet de laatste verschuldigde som van ongeveer ƒ40.000,worden voldaan. Lukt dat niet, dan

verdwijnt het surfspectakel waarschijnlijk naar een andere badplaats.
"De directeur van de Stichting
Scheveningen Bad liep hier tijdens
het evenement al handen wrijvend
rond, met het idee dat hij dit volgend
jaar zelf in huis zou kunnen halen",
aldus Paul Zonneveld, voorzitter

Korpschef Menkhorst waarschuwt voor gevolgen

Bezuiniging op politiekorps
wordt enige tijd uitgesteld
• In deze flat in de Lorentzstraat vond zondagmorgen de schietpartij plaats,
waarbij één gewonde viel. De recherche hield later een uitgebreid sporen-onFoto: Bram Stijnen
derzoek.

een teken van de inzittenden. Later
bleek dat het meisje onderweg uit de
auto was gezet.
Ondertussen was het slachtoffer
naar de Mariastichting in Haarlem
gebracht, waar hij in verband met
eventuele nieuwe bedreigingen een
permanente politiebewaking kreeg.
De man kon gisteren uit het ziekenhuis worden ontslagen.

ZANDVOORT - Bezuinigingen bij de Zandvoortse politie
kunnen leiden tot een vermindering met 4,6 personeelsplaatsen. Korpschef Menkhorst deelde dit vorige week
woensdag mee in de gemeentecommissie voor financiën.
Menkhorst waarschuwde echter, dat hierdoor het 'strategisch beleid' van de politie ernstig in de knel komt. De bezuinigingen worden nu uitgesteld, totdat duidelijk is wat de
gevolgen zullen zijn.

De Zandvoortse politie ontvangt
jaarlijks via de Gemeente van het
Eijk een doeluitkering, waarmee
men in principe rond moet komen.
Dit jaar is dat ongeveer vijf miljoen
gulden. De Gemeente heeft echter
vele jaren geld bijgelegd omdat het
korps met tekorten bleef kampen.
Deze werden vooral veroorzaakt
door de aanwezigheid van het korps
reservepolitie, door overuren en een
dure uitrusting in verband met de
seizoenpieken. Deze factoren houden weer verband met de situatie
van het dorp als toeristenoord.
Het tekort over 1987 bedraagt
ruim drie ton, terwijl voor 1988 een

bedrag van ruim 7260.000,- is geraamd. Voorlopig zou dit gedragen
worden door de post saldi-reserve
van de Gemeente, maar het College
van Burgemeester en Wethouders is
van mening dat dit bedrag te zijner
tijd door de politie moet worden teruggestort.
College en gemeenteraad hadden
echter in het voorjaar van 1987 al
besloten, dat er nu eens daadwerkelijk tot bezuiniging overgegaan
moest worden. Deze beslissing had
echter voornamelijk een financiële
basis, zo bleek woensdag.
Vervolg op pagina 7

Politie bepleit afsluiting voor doorgaand snelverkeer

Fietsers voelen zich onveilig
in de Verlengde Haltestraat
ZANDVOORT - De Zandvoortse gemeentepolitie is bezorgd over de verkeerssituatie
in de Verlengde Haltestraat.
Hier worden fietsers en bromfietsers
onvoldoende
beschermd ten opzichte van het
autoverkeer, zo stelt men. De
politie heeft daarom een plan
ontwikkeld, dat maandag 26
oktober door de korpsleden
Bruntink en Vermeulen aan
de direct belanghebbenden
werd gepresenteerd.

'Als het aan de gemeentepolitie
ligt, wordt de Verlengde Haltestraat
afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Aan de ingang moet dan
het trottoir doorgetrokken worden,
maar voor de bewoners en pensiongasten we' met de mogelijkheid, de
straat m te rijden. Voor hen worden
parkeervakken gecreëerd langs het
spoorwegtracé. Aan het eind, vlak
voor de spoorwegovergang, moet via
een verkeerslus de mogelijkheid geschapen worden, om met de auto te
keren. Een hoekspiegel gewenst, om
vóór het nemen van de bocht het
tegemoet komend verkeer al waar te
kunnen nemen.

ADVERTENTIE

AANBIEDING
Herenjack met
uitritsbare mouwen

NU ƒ 298,DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850;

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1 -3,
Haarlem, 023-322187; Gen.- Oranjestraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

een bus bij Huis in de Duinen, om'
eenentwintig gasten op te halen.
Maar uiteindelijk waren er twee bussen nodig, om alle liefhebbers op te
halen. Daarnaast kwamen ook vele
anderen even op bezoek, zoals een
aantal raadsleden en wethouders.
De gasten vermaakten zich uitstekend. 'Kostelijk' zelfs volgens mevrouw Van Maris, die zich al vele
jaren met de organisatie bezighoudt.
Naast de perfecte organisatie, de
vele vrijwilligers die gisteren rneehielpen, soms spontaan en onaangekondigd, de koffie, de broodjes en de
warme saucijsjes, zorgde ook het
programma voor een fijne sfeer. "Ik
heb al gehoord, dat het een schot in
de roos is", bevestigde mevrouw Van
Maris.
De verschillende programma-onderdelen werden aaneengepraat
door Hans van der Togt, die deze
taak weer met verve volbracht, niet
gespeend van de nodige humor. Het
bleek wederom weer een goede keuze.
Voor de afwisseling was dit jaar

Menkhorst constateerde dat de
Verlengde Haltestraat werd gebruikt als sluiproute naar de wijken
Oud- en Nieuw-Noord en dat na
22.00 uur met name dronken automobilisten deze weg volgen om politiecontrole te vermijden. Daarnaast
bleek ook, dat automobilisten en
motorrijders 's nachts via deze
straat tegen het verkeer in naar het
centrum reden. Zo ook overdag, tijdens filevorming op de Van Lennepweg.
Vervolg op pagina 7

gekozen voor een wat luchtiger programma, omdat dat van vorig jaar
klassieke muziek had bevat. Het optreden van het Mokums Jordaan Cabaret, gistermorgen, viel erg in de
smaak. Op het programma stonden
veel oude liedjes, die vooral bij de
vele ouderen veel herkenning opriepen.
Na de middagpauze, waarin een
lunch werd geserveerd, bezette het
Zandvoorts Vrouwenkoor het podium. De leden waren in zo'n grote
getale opgekomen, dat het podium
zelfs te klein bleek. Het koor, gekleed in het officiële kostuum,
bracht onder de bezielende leiding
van Dico van Putten een groot deel
van het repertoir.
Kortom, in de feestelijk versierde
Van Pagëehal waren alle 'ingrediënten' voor een zeer gezellige Ontmoetingsdag aanwezig, zodat de organisatoren en alle medewerkers, waaronder ook niet de vrijwillige chauffeurs te vergeten, op een bijzonder
geslaagde dag kunnen terugzien.

VAN IIIOIRLAKO:

DIRK VAN DEN BROEK
BAS VAN DER HEYDEN

LDIRKSON en DIGROS

ZANDVOORT - E. van Koningsbruggen neemt na ruim dertien
jaar afscheid van het Reddingsstation Zandvoort van de Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij. Tegelijkertijd
is het plaatselijk Commissielid J.
Attema vijfentwintig jaar in dienst
van de KNZHRM.

Foto: Berlott

van de Zandvoortse stichting.
Tijdens de bijeenkomst vanavond,
donderdag 5 november, die om 20.00
uur begint en waarvoor alle ondernemers zijn uitgenodigd, komen diverse aspecten van het evenement
aan bod, zoals onder andere de uitstraling, die volgens diverse kringen
groter was dan vorig jaar. Zo ook
wordt er een overzicht gegeven van
de financiën en de publiciteit rond
het spectakel. Uiteindelijk hoopt de
stichting dat de ondernemers zich
middels een bijdrage zullen uitspreken over de vraag, of het evenement
wel of niet in Zandvoort moet blijven.

Krant te laat
ZANDVOORT
Het
Zandvoorts
Nieuwsblad
verscheen vorige week veel
later dan gebruikelijk. Oorzaak was een technische
storing bij de drukkerij. Wij
bieden de lezers onze excuses aan voor dit ongemak.
De medewerkers

Raadsleden
breken record
ZANDVOORT - De raadsleden Flieringa van Gemeente
Belangen Zandvoort en Ingwersen, CDA, hebben dinsdagavond waarschijnlijk een record gebroken, door binnen
twee minuten een commissievergadering te verlaten. Reden was, dat hen niet op zeer
korte termijn het zogenaamde
ODRP-rapport
overhandigd
werd.
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De fietsenstalling op de Krocht gaat definitief dicht.

(Archieffoto)

Enige bewaakte fietsenstalling
gaat binnenkort komt,
definitief
dicht
indien een lid van dit zieken-

ZANDVOORT - De enige bevan Zandvoort-Noord naar
waakte
fietsenstalling
in fonds
het dorpscentrum gebracht moet
Zandvoort, bij Taxi Zandvoort worden.
aan de Grote Krocht, gaat per
l december 1987 dicht. De exploitant van dit bedrijf voelt
zich hiertoe gedwongen, omdat de stalling geenszins meer
rendabel is en andere activiteiten in dit pand in de weg staat.
Hierdoor dreigt een lastige situatie voor het grote aantal
fietsers dat regelmatig gebruik
maakte van deze service.

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

17166

Nieuwsblad

Van Koningsbruggen
verlaat KNZHRM

|rns Jordaan Cabaret viel erg in de smaak op de Ontmoetingsdag.

Oplage: 4.400

"Ik laat me niet langer door dit
college bij de neus nemen" wierp
Plieringa wethouder Aukema toe,
terwijl hij bijna briesend met zijn
tas onder de arm de vergaderzaal
uitstormde. "Afspraak is afspraak",
voegde Ingwersen daaraan toe, terwijl hij de GBZ-man achterna
spoedde. Wethouder Aukema was
zeer verbolgen over deze reactie, die
hij veroorzaakt zag door een 'zee van
achterdocht'.
Het rapport van de Organisatie
Documentatie Registratie Personeel, van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, bevat een vooronderzoek naar het functioneren van de
ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de Gemeente.

Al sinds begin 1984 is de verkeersveiligheid al onderwerp van gesprek, aangekaart door de Coördinatie Commissie Verkeer. Het gevolg was dat nog' in dat jaar aan de
noordzijde een fietsstrook werd aangebracht, met als bijkomend voordeel dat het half parkeren van auto's op de rijbaan daardoor onmogelijk werd gemaakt. In augustus
werd de situatie opnieuw door
korpschef Menkhorst in een schrijven aan de burgemeester aangekaart, omdat er effecten optraden,
die volgens hem verder ingrijpende
maatregelen noodzakelijk maken.

ADVERTENTIE

noetingsdag biedt veel gezelligheid
)ORT - In een bij^ellige sfeer werd gisVan Pagéehal voor
Ide keer de Ontmoelehouden. De organijweer perfect en op
je moment verscheBs meer vrijwilligers
landje meehielpen.
| voor de gasten vast
jetelijke dag zijn ge-

Editie:30

ZANDVOORT - Gaat Zand- Bijdrage ondernemers wordt bepalend

voort door met de Pro World
Surfcup, of moet dit evenement definitief afgeschreven
worden. Voor de organiserende
Zandvoortse stichting is dit de
grote vraag. Men hoopt hierop
tijdens een vergadering vanavond in Hotel Palace, samen
met de plaatselijke ondernemers een antwoord te vinden.
Met de overkoepelende organisatie Eurotrading is begin dit jaar een
contract afgesloten, waardoor het
surf evenement tot en met 1991 aan

in een poging hem tot rust te brengen, waarna zij ook in zijn auto
stapte. De grijze BMW stoof weg
met het stel, even later achtervolgd
door de politie. Doordat dit voertuig
echter 'geleast' was, waren identiteit en adres van de dader snel te
achterhalen. Maar het spoor van de
auto was men snel bijster. Deze
•voor was de dochter van werd later teruggevonden in de Sopp de verdachte afgegaan, hiastraat te Haarlem, maar zonder

erwachting!

eek

Ter gelegenheid van afscheid en
jubileum wordt morgen, vrijdag 6
november, in Hotel Faber, Kostverlorenstraat 15, een bijeenkomst gehouden, aanvang 20.00 uur. Tijdens
deze avond vertoont de Algemeen
Directeur, de heer Van der Zweep,
een film van Pim Korver over de
berging van de Herald of Pree Enterprise, de veerboot die dit jaar bij Zeebrugge verging.

De fietsenstalling heeft een capaciteit van ongeveer vierhonderd
fietsen, het minimum aantal stalImgen per dag, dat nodig is om deze
bedrijfsactiviteit rendabel te maken, aldus eigenaar Paul van de
-Boogaard. Dit aantal wordt echter
slechts gemiddeld tien dagen per
jaar gehaald. Voor het overige
draait de stalling dan ook met verlies. Daarom heeft Van de Boogaard
besloten deze activiteit te staken, al
beseft hij dat hierdoor veel klanten
in de problemen komen. Velen van
buiten het centrum maakten gebruik van deze service, om hun fiets
te stallen terwijl zij in het dorp boodschappen gingen doen, of zich per
bus of trein buiten Zandvoort begaven. Anderen die er gebruik van
maakten, waren dagjesmensen die
per fiets naar Zandvoort kwamen.
Voor hen blijft er geen goed alternatief achter, want behalve in de
zomerdag bij de Watertoren, bestaat
er in Zandvoort geen andere bewaakte stalling. Ook op de in- en
uitloop bij de fietsenstalling op het
NS-station bestaat geen afdoende
controle.
Van de Boogaard had echter geen
keuze, zo verklaart hij, omdat een
taxi-bedrijf in Zandvoort, dat volgens de vergunning dag- en nacht
klaar moet staan, op zichzelf niet
rendabel is. Een bijkomstige doorn
in het oog is voor hem dan ook, dat
alle ritten voor ziekenfonds Spaarneland naar een Haarlems taxi-bedrijf gaan. Een regeling die getroffen is, voordat hij dit Zandvoortse
bedrijf overnam. Het houdt bijvoorbeeld in, dat er een taxi uit Haarlem

'T1"! 5'

aal

EEN COMPLETE KRANT MET O A
•
•
•
•
•

NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KEPK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

iilêlltl

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR :
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR •ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

WEEKMEDIA30

DONDERDAG 5 NOVEMBER 1987

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

JEUGD JUDO

FAMILIEBERICHTEN

Nieuwe club - leeftijd 5, 6, 7 jaar
Wij bedanken u voor uw medeleven en belangstelling na
het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Teunis Paap

Donderdagmiddag 15.30 uur

uitvaartverzorging

ZELFVERDEDIGING

Uw aanwezigheid, de bloemen en brieven en condoléances hebben wij zeer op prijs gesteld.
Uit aller naam:
C. Paap-v, d. Mye
Zandvoort, nov. 1987

Nieuwe damesclub. Dinsdagavond 19.00 uur.
Onze zelfverdediging
is geheel op de praktijk gericht.
Een combinatie van conditietraining
bevrijdingen - karate en judo

Dr. B. v. Bergen

SPORTCENTER WIM BUCHEL
Tel. 13965 - 15829

WONINGBOUWVERENIGI

kennemerland

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKB
NOVEMBER 1987

tel. 02507 - 1 53 51

1. De eengezinswoning
C. HUYGENSSTRAAT 15

DAG EN NACHT VERZORGING

Huur ƒ355,14 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, be
en tuin.
Indien de nieuwe huurder/huurster dit wenst, zal 6
installatie worden aangebracht, de huur per maand zal d
maal met ƒ 80,00 worden verhoogd.

is afwezig van 4 nov. tot 28 nov.
De praktijk wordt waargenomen door Dr. A. Scipio.

Vergadering
Dozo adu'itsMitifiuimte van 80 mm bieed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\ a n bijvooiheeld jubileum, reunie, vergadering, huw e
lijk. sebooite of andere familiebenchter
U bei eikt met deze advertentie 11 ÜÜU mensen in Zand
v ooi t Bentveld en Aei denhout en betaalt daarvooi
ilecliti / 25. ipnjs. excl 6°» BT\Vi
Vooi meei mfoi matic bel Weekmedia Aalsmeer, tele
toon 0297728411

Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vnje
besteding • Zekerheidsslelling niet nodig • Goedlopende
leningen nemen wi| graag over • Informeer vrijblijvend naar
uw mogelijkheden cf vul de bon m.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- is mogelijk.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v a. 7%.
Informeer mij vrijblijvend ovar een lening ven
D 3.000,D 10000,D 17500,D 5.000,D 12500,D 20000,D a 000,D 15000,U 25000,Ik kan per maand afloiien:

D 50,D 100.D 150,-

IEDEREEN BEDANKT
het was voor ons een
onvergetelijke dag.

Q 200,D 250,D 300,-

Ik wil mi|n geld ontvangenD kontanl
D per cheque
naam •* voorl

G 350,D 400,G 450,Q per gno

Q 30 000,D 35.000D
G
' D

500
550

D

Deioep
gehuwd met
huur/hyp kosten
ik heb nog leningen bij

Onttrekking aan het openbaar vervoer

Zandvoorts-Verzekenngs-Service
GELDLENINGEN
Tel 02507-12150 of 13050 U Kunt ons bellen tot 'savonds 9 uur
Helmersstraat 1 1 - Zandvoort

De raad heeft in zijn vergadering van 27 oktober 1987 vastgesteld de 'Verordening geldeli/ke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987'.
Deze verordening treedt met ingang van 1 december 1987 in werking.
De verordening ligt gedurende drie maanden op dn afdeling Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing.
Exemplaren van de verordening zijn tegen betaling verkrijgbaar.

13965 - 15829

DE I

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarragementen.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

UITVAARTCENTRUM'
Onderling Hulpbetoon

Ongebonden mensen let op!!
St. Harten Twee
is dé gezellige sociëteit ook voor u!
Elke zat. 20.00-03.00 uur (tot half tien)
gratis kopje koffie,
elke zond. 15.00-23.00 uur
matinee Diner Dansant.

DE KLUSSENMEESTER

Tel. 02507-13278

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

Huur ƒ25,00 per maand

De huurders van de woningen Flemingstraat 242 t/m 34i
voorrang bij de toewijzing van bovengenoemde bergii
toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaa
nummer.
In het flatgebouw Keesomstraat 273 t/m 395 komt voo
beschikbaar:

6. De berging
KEESOMSTRAAT 3 A

Huur ƒ 25,00 per maand
De huurders van de woningen Keesomstraat 273 t/m 39
voorrang bij de toewijzing van bovengenoemde berginc
wijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatscfï
mer.

luxe auto
bestelwagen
personenbusje
auto-ambulance

Taxi-centrale
Zandvoort BV
Grote Krocht 18,
tel. 12600

*Beauty 5afon
BOUWMAN

Nieuw voor Zandvoort in onze salon

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Systeem Kosmetiek

OOK NAAR MAAT

J. Jongsma
o» FORD
verkoop-service

Curiestr. 8
tel. 13360

RUILRUBRIEK NOVEMBER 1987

1. Aangeboden: 3-kamerflatwoning
DE SCHELP
Huur ƒ 683,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkarr
che, lift en c.v.; bergruimte ligt direct naa
ning.
Gevraagd:
Eengezinswoning.

3. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur ƒ 645,97 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkarr
che, c.v., lift en berging.
Gevraagd:
Andere woonruimte, niet in Nieuw Noc
4. Aangeboden: 2-kamerwoning

DROGISTERIJ

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

l

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 10 noveml
vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer mei
stelling heeft voor meerdere woningen of bergingen kan
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder o
aparte brief te schrijven. U dient de woningen/bergingen in
van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in d«
bus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het be;
strekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkr
een woonvergunning berust bij het College van Burgem<
Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van d
LOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 13 novembei
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de verenii
den gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het vooi
niging geldende "puntensysteem voor lidmaatschapsjaren
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
telijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te ve
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijl
systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voi
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvi

2. Aangeboden: 2-kamerflatwoning
DR. DE VISSERSTRAAT
(1e tevens hoogste etage)
Huur ƒ351,07 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer
c.v., inclusief zolder en berging.
Gevraagd:
3 a 4-kamereengezinswoning; geen flat
Nieuw Noord.

Auto Huren?

Secretaris Bosmanstraat 40"
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Daar zit u dan Een heerlijk huis op t o o g
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller want

l

De Manege Zandvoort
(tevens partijen)

Vraag rustig vrijblijvend allé
inlichtingen bij:

De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22 lid 2 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij besluiten van 27 oktober 1987 op grond van artikel 21 van deze Wet hebben
verklaard, dat voor het perceel: Julianaweg 29 een bestemmingsplan wordt
voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening waarop met rode omlijning het
voormeld perceel staat aangegeven, voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (geopend maandag tot en
met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur).
5 november 1987

Nieuw in Haarlem

tel. 02507-16023

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~> inschrijvingen
1
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

FLEMINGSTRAAT C (2e etage)

Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen voor
- oprichten pergola, loggia en carport-berging, Julianaweg 29.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 5 november 1987 gedurende 14
dagen ter gemeentesecretarie afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
voor een ieder ter inzage(geopend maandag tot en met vrijdag van 08.30 -12.30 uur).
Gedurende de termijn van de terinzagelegginq, kan een ieder bij Burgemeester en
Wethouders schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen.

CORRECTE KLEDING, V.A. 25 JAAR

DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
en crematies!

5. De berging

Voorbereidingsbesluit

GEOPEND
Corn. Slegersstraat 2c, achter het
postkantoor. Tel. 14987
Wij gaan nog steeds door
met onze aanbiedingen.

Huur ƒ 25,00 per maand

Voorgenomen bouwvergunningen

Hét adres voor:

.W-SHOP

maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur

FLEMINGSTRAAT B (1e etage)

111B87 Hogeweg 30
- berging
137B87 Zandvoortselaan 341
- garage
138B87 Van Lennepweg 2/6
- dakkapel
143B87 Hobbemastraat 17
- achtergevel
145B87 Vinkenstraat 1
- dakkapel
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ƒ 10,- per keer

LORENTZSTRAAT

4. De berging

Verleende bouwvergunningen

SPECIAAL „HERFSTTARIEF"
Sauna voor dames en heren en gemengd,

en de De flatwoning

Huur ƒ683,69 per mai
Huur ƒ 683,69 per maand
- Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer
kamers, douche, c.v., berging en lift.
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Z,
verlenen voor de drie bovenstaande woningen slechts v
gunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen
In het flatgebouw Flemingstraat 242 t/m 340 komen voo
beschikbaar:

Geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen

SPORTCENTER WIM BUCHEL
SAUNA

Tel.

3. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 258

Gedurende een termijn van dertig dagen na heden ligt ter gemeentesecretarie,
afdeling Algemene Zaken (op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van
13.45 uur tot 16.30 uur) voor een ieder ter inzage het door Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Holland goedgekeurde raadsbesluit van 24
februari 1987 tot gedeeltelijke onttrekking van de Vondellaan aan het
openbaar verkeer.
Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten kan door iedere belanghebbende gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de
Kroon.
Een dergelijk beroepschrift dient te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin,
maar te worden ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie NoordHolland, Provinciehuis, postbus 123, 2000 M D Haarlem.

Zandvoort, 5 november 1987.

Woensdagavond v a. 19.00 uur
Dames
Donderdagmorgen v.a. 8 30 uur
Heren
Donderdagavond va. 18.30 uur
Vrijdagavond v.a 19.00 uur Gemengd
Zonnebanken-Zonnehemels
ƒ8,- per half uur

Huur ƒ648,14 per maand

D per bank

geb dalum
woonpladlb
nulto inkomen
nello inkomen
lel

In geslolert envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247. Zandvoort

Elbert en Carla Vlieland
Sandy

2. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 177

Geld van Z.V.S. voor elk doel

vanaf £ O • ~

Met behulp van onze nieuwe apparatuur is het nu
mogelijk om een keuze te 'maken uit 20
behandelingen van elk ±30 minuten.
Samen met onze specialiste kiest u een
behandeling toegespitst op uw huidtype.
Snel of uitgebreid, alles is met dit unieke systeem
mogelijk.

VAN LENNEPWEG (begane grond)

Gevraagd:

Huur ƒ 190,06 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamei
berging en grote tuin.
Eengezinswoning (niet in Nieuw Noord

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijl
nen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomso
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ru
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingsv
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitge
maatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reagen
einde van deze maand.

Uiteraard kunt u kiezen uit kosmetica van
Chr. Dior - Chanel - Lancaster - Clinique - La
Prairi - Orlane - H. Rubinstein - Jil Sander
- Clarins enz.
Bel nu voor een afspraak tel. 12107
Kerkstraat 23
Ook 's avonds mogelijk

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NI

DIA 30

DONDERDAG 5 NOVEMBER 1987

"nemers Vereniging Zandvoort heeft nieuwe voorzitter

ndvoort moet concurrentie
t omgeving aankunnen'
7OORT - Onderneereniging Zandvoort
n nieuwe voorzitter,
donderdag overinterim-voorzitter
Hildering de voorzitr aan Rein van der
e deze functie voor
op zich neemt,
mer hebben wij gekregen
arig bestaan van de Hanhem voor u schoongeloop dat u hem net als ik
erzorgen". Met deze woorandigde Henny Hildering
k donderdag de voorzitvan OVZ aan opvolger
der Laan. Het was voor
na een langdurig voorzitn twee interim-periodes,
iet de eerste keer dat hij
d overdroeg. Een 'act voor
' vond Van der Laan het.
it nam hij de hamer over.
jaar wordt je misschien
en Heintje Davids", voorïildering. Van der Laan
ht voor de vraag om voorrden, omdat hij, al zevend van OVZ, het niet ge,nderen altijd het werk te

•e voorzitter is vast van
een stevig aan te pakken,
al uit de straffe hand,
de vergadering verder
aar sommige leden duimoesten wennen. Wat
e badplaats, is hij van
t er veel verbeterd kan
andvoort is de afgelopen
soort Sterfhuis B.V. gehij direct al weten. Hij
r veel vertrouwen in de
net 225 van de ongeveer
ortse ondernemers zeker
ief is. "Een apparaat
uik gemaakt moet worlaast pleitte hij voor een
marketing en een beter
an het 'mooie produkt
Een gelukkige omstanrolgens hem, dat de on('veertig procent is van
• en klein bedrijf') tegen:er waardering krijgen,
aan Van der Laan ligt,
de toekomst meer geïnde markt bijgesteld om
sten naar Zandvoort te
l toeristen gaan tegen-

Kerkbestuur wil Hervormde
Kerk op de Monumentenlijst

lijst is aangevraagd, omdat men
hiermee ervan verzekerd wil zijn,
dat de Hervormde Kerk in stand
wordt gehouden. Ook kan dit betekenen dat er een subsidie los komt
voor het onderhoud, een taak waarmee de ouderlingen zijn belast. Behalve in verband met het gebouw
zelf is dit mede van belang vanwege
de culturele functie die de kerk moDe plaatsing op de Monumenten- menteel heeft. Zoals bekend worden

hier vele uitvoeringen van koren en
andere activiteiten gehouden.
Een bijzonderheid is, dat een deel
van de kerk reeds op de Monumentenlijst staat, zoals bijvoorbeeld de
doopvonten, de kansel en het graf
van Paulus Loot. Ook de kerktoren
staat hierop vermeld. Deze was het
enige overblijfsel van de oorspronkelijke kerk die in de late middeleeu-

ZANDVOORT - Kerstmis
nadert gestaag en het Kerst-In
Team is dan ook al druk bezig
met de voorbereidingen voor
deze feestelijke dagen. Men is
echter nog hard op zoek naar
vrijwilligers, die willen helpen
om de Kerst-In weer grandioos
te laten slagen.
Het belooft weer een gezellig feest
te worden, 24 en 25 december in het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat te Zandvoort. Dit
vooral dankzij de inspanningen van
het Kerst-In team, dat al maanden
bezig is met de voorbereidingen.
Men heeft dan ook een aantrekkelijk en gevarieerd programma op
kunnen stellen, met de medewerking van diverse artiesten. Er komt
een heerlijk kerstdiner en ook de
zeer gewaardeerde samenzang van
kerstliedjes zal dit jaar niet ontbreken. Vooral dit onderdeel belooft dit

jaar dankzij de medewerking van
'Zamor' bijzonder goed te worden.
Natuurlijk is er weer een groot
aanbod van spelletjes in de speciale
spelletjeszaal. Zowel voor jongeren
als voor de ouderen, zoals klaverjassen en bridgen. Ook kan men zich
weer uitleven in het maken van
kerststukjes.
De organisatie heeft echter nog
gebrek aan medewerkers en doet
dan ook een beroep op ieder, die deze
dagen nuttig en gezellig bezig wil
zijn. Men kan zich aanmelden als
vrijwilliger bij mevrouw De Leeuw,
Wilhelmmaweg 7, telefoon (02507)
17436. Maandag 30 november is er
vanaf 20.00 uur in Hotel Faber,
Kostverlorenstraat 15, een bijeenkomst van alle medewerkers.
Ook giften zijn van harte welkom.
Men kan deze storten op postgironummer 1125908, ten name van de
'Penningmeester Kerst-In Zandvoort'.

Leerlingen Mariaschool in actie
tegen de hondepoep op de stoep
• Interim-voorzitter van OVZ Henny Hildering (r.) draagt de voorzittershamer
over aan Rein van der Laan.
Foto: Bram Stijnen

woordig naar het buitenland op vakantie. Dat is een slag die wij verloren hebben. Maar dat betekent niet
dat wij ook de 'oorlog' verloren hebben". Voor een ommekeer is het volgens hem nodig de 'ruziesfeer' te
veranderen en beter samen te werken. "Wij hebben
een gemeenschappelijk belang: de
klant".
Naar te verwachten zal de gemeente ook nog het een en ander
kunnen wachten van Van der Laan,
die na twintig jaar als raadslid en
twee periodes als wethouder van
Hillegom het klappen van de politieke zweep wel kent. De prijskaartjes die de Gemeente 'ongecoördineerd' aan allerlei evenementen
hangt, kunnen bij hem weinig goedkeuring wegdragen. Eventueel zal
men bijvoorbeeld zelf voor de bewaking moeten zorgdragen. "Een gekleurde band om je arm tijdens een
evenement doet ook al veel. Bovendien is een agent geen kaartjescontroleur".

ZANDVOORT - Leerlingen
van de Mariaschool aan de
Prinsesseweg gaan volgende
week woensdag de straat op,
om actie te voeren tegen de
hondepoep op de stoep. Onder
de bezoekers van de markt zullen zij folders uitdelen, waarin
de aandacht wordt gevestigd
op dit probleem.

Van der Laan is er een voorstander van, met behulp van het Terp-rapport een en ander aan het uiterlijk van het dorp te veranderen.
Daarnaast benadrukt hij, dat met
het aantal horeca-etablissementen
en winkels de ingrediënten voor een
goede concurrentiepositie met de
wijde omgeving in feite aanwezig
Naar aanleiding van een actie van
zijn. "Zandvoort moet de concurrentie met de omgeving, zoals bijvoor- Green Peace zijn veel basischolen de
beeld het winkelcentrum in Schalk- laatste weken actief op het gebied
wijk of het uitgaansleven in Am- van het milieu. De leerlingen van de
sterdam, aankunnen. Maar aller- Mariaschool besloten wat te gaan
eerst moeten we beginnen met het doen aan een lokaal probleem, met
stoppen van de afkalving en uitein- name de hondepoep voor de deur
delijk het produkt adequaat verko- van hun school. Momenteel zijn zij
onder leiding van onderwijzer Jerry
pen".
de Vries druk bezig met de voorbereidingen voor deze actie.
Zo wordt er een spandoek gemaakt én een groot aantal folders.
Vrijwillige Hulpverlening
Deze mogen de kinderen via het
postkantoor en de NMB-bank verspreiden, maar ook zullen zij rondgedeeld worden op de markt. De
17373
tekst is nog niet geheel bekend,
maar waarschijnlijk worden de hondebezitters hiermee gevraagd, er beter op te letten, waar hun hond zijn
behoefte doet. Ook worden er suggesties gedaan, om de hondepoep op
te ruimen. De leerlingen zijn al naar
een dierenwinkel geweest om hierderde donderdag van de maand over advies te vragen.
20.00 - 21.00 uur.
Daarnaast krijgen de marktbezoekers waarschijnlijk ook zonnekleppen niet een toepasselijke tekst,
KERKDIENSTEN
terwijl hun handtekening wordt geWeekend 7-8 november
ADVERTENTIE
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger5 t/m 12 nov.
./Herv. dienst in Herv. Kerk, Mevr.
Ds. N. van Keulen-Schaafsma,
3 x VHS E 180
Overveen
Sony
videoband
Kindernevendienst en crèche

vraagd om de actie te ondersteunen.
In verband hiermee is er tevens een
brief naar burgemeester Machielsen verstuurd. De leerlingen hopen
van harte dat het zal helpen tegen
deze vorm van milieuvervuiling en
dat de actie een uitstraling zal hebben naar het hele dorp.

De vereniging Vrouwen Van Nu
bezoekt morgen, vrijdag 6 november
de Centrale Suiker Maatschappij te
Halfweg. In verband met de oogst is
dit de laatste rondleiding van het
jaar, aanvang 13.00 uur. Er is gratis
toegang voor een groep van dertig
personen. Verzamelen bij de ingang
van de Suikermij, die vanuit Zandvoort met bus 80 is te bereiken.
Dinsdag 10 november verzamelt
men zich om 11.00 uur bij de ingang
van het Frans Halsmuseum waar
onder leiding van de heer Kooij onder andere de apotheek wordt bekeken. Een ander onderwerp zijn de
schilderijen die destijds in het televisieprogramma Openbaar Kunstbezit zijn behandeld. De kosten bedragen ƒ4,- en de entree van het
museum is voor eigen rekening.
Woensdag 11 november wordt een
gezellige spelmiddag gehouden in
restaurant Delicia in de Kerkstraat.
Hier zal uiteraard ook veel Rummikub gespeeld worden, een spel dat
momenteel bij de leden nogal opgang maakt. Daarnaast wordt de leden verzocht, in het bezit zijnde spelen mee te nemen.
De spelmiddag begint om 14.00
uur. Na afloop bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk te blijven eten.

ENPRAKTIJK
ORD: tel. 19507.
ergen

Thorbeckestraat
tel. 15847.

17 te Zandvoort,

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.

Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
ENPRAKTIJK
G.J.J. Guido van Schagen, maandag en
. Paardekoper:
donderdag
11.00-12.00 uur en
nstdoende
arts:
tel 19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
lichtingen omtrent de Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
nsten worden verstrekt en 19.00-20.30 uur in het politiebu•foonnummers van de reau Hogeweg.
Anderson, tel. 12058, Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
13355,
woensdag
11.00-12.00 uur
en
el. 12181 en Zwerver, tel. 19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.
Hiervoor de eigen BRANDWEER: tel. 12000.
Hen.
CENTRALE POST AMBULANCEZandvoortse Apo- VERVOER (CPA) KENNEMERA. Mulder, tel. 13185.
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
LEGING: Voor inforde dienstdoende wijkver;e: 023-313233.

TAXI: tel. 12600.

DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
ÏNDIGE:
Mevrouw maandag en donderdag van 1.30 tot
hoorn, Kochstraat 6A, 3.00 uur door de heer Frits van Veen
tel. 02507-14437, bgg: of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
TS: Mevrouw Dekker, BELBUS:
De belbus is te gebruiken door bewoners van 55 jaar en ouder. Hiervoor
dient men zich 24 uur van tevoren
op te geven bij de receptie van Huis
idvoorts
in de Duinen, tel. 13141, van
euwsblad 11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
gemeente.
nieuwsblad voor Zandvoort
Aerdenhoul Verschijnt op
Uitgave Weekmedia BV
C Hollander Hoofdredacteur
ing
ithuisplem
tel 02507
dres
'040 AA
'end
16 u,
3en 14 16
911 u ,
O 12 en 13-17 u. vrijdag 9-12 u
verkoop: Dorpsstraat 8.
02977-28411 Postadres
'430 AG Aalsmeer
' B Lode *vegen
ntiestel 020-5626271 Telex
'B730 PCADV
a
sthuisplein 12 Zandvoort. tel
Postadres postbus 26. 2040
ek Redactieche! DickPiel
*Prijzen: ƒ 11 50 per kwartaal. /
laar ƒ 39.95 per jaar Voor
3
gelden andere tarieven Losse
'en: vrijdag 9-12 u tel 02507Nieuwsblad is opgericht m

STORINGSDIENST
DRIJF: tel. 17641.

GASBE-

GEREFORMEERDE KERK,

Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Ger./Herv. dienst in Herv. Kerk, Mevr.
Ds. N. van Keulen-Schaafsma,
Overveen
Kindernevendienst en crèche
NEDERLANDSE

ƒ 29,50

Wat dacht u ervan?

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

PROTESTAN-

TENBOND

Zondag: prof. dr. C.W. Mönnich,
Amsterdam
10 nov., 14.30 uur bijbelkring o.l.v.
ds. S. v.d. Meer

Huurdersverbond
krijgt subsidie

ZANDVOORT - De Gemeente heeft de voorlopige
subsidie 1987 voor het Nederlands Verbond van Huurders,
afdeling Zandvoort, vastgeKERK v.d.NAZARENER, Zijlweg steld op ƒ12.221,-, zoals door de
NVH was aangevraagd. De
218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en subsidie over 1986 is definitief
bijbelgespreksgroepen
vastgesteld op ƒ4.373,-.
ROOMSKATHOLIEKE KERK

Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
Caeciliakoor, cel. P. Meijer

10.30 uur: Morgendienst,
19.00 uur: Avonddienst,
Woensdag 20.00 uur: Celgroepen/bijbeloverdenking/bidstond

NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

GEMEEN-

ledere veertien dagen een samenALG.MAATSCHAPPELIJK
komst op maandag 15.00 uur, tel:
WERK ZANDVOORT: Noorder- 14878
straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els
van 9.00-10.00 uur, maandagavond woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smevan 19.00-20.00 uur. Verder volgens destraat 37 te Haarlem.
afspraak. Voor deze hulpverlening, Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inbeschikbaar voor iedere inwoner lichtingen: R. van Rongen, Van
van Zandvoort geldt dat ervoor de Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
vrager geen kosten verbonden zijn. 023-244553.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informa- BURGERLIJKE STAND
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur. Periode:
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC •27 okt. - 2 nov. 1987
Ondertrouwd:
Zandvoort.
Mertens, Pieter en Vergroesen,
WETSWINKEL:
Gemeenschaps- Henriëtte Monique Lambertine
huis L. Davidsstraat. Eerste en derde woensdag van de maand van Overleden:
17.30-18.30 uur.
Van Dam, Nicolaas Johannes, oud
67 jaar
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't Diesbergen geb. Koopman, CathariStekkie, Nieuw Noord. Eerste en na Ava Maria, oud 78 jaar

De subsidie voor 1986 werd in september van dat jaar voorlopig bepaald op maximaal ƒ8.795,-. Voor
dat jaar is bij beschikking van de
Staatssecretaris van VROM op 16
april 1986 een bijdrage toegekend
van ƒ10.403,-. Naar aanleiding van
de overlegde bescheiden en besprekingen met de penningmeester van
de afdeling Zandvoort, wordt nu dus
een bedrag van ƒ4.373,- uitgekeerd.
Daardoor kon het restant, ƒ6.030,-,
worden gereserveerd.
Door de Staatssecretaris is voor
1987/11.715,- toegekend. Samen met
het restant van 1986 betekent dit,
dat er voor 1987 ƒ17.745,- beschikbaar is. De NVH vroeg voor dit jaar
een subsidie van ƒ12.221,-, welk bedrag voorlopig is vastgesteld door de
gemeenteraad.
Wel werd in de commissie voor
maatschappelijk welzijn veel kritiek
geleverd op de wijze van presenteren
van de cijfers over 1986 en 1987, die
verre van compleet zou zijn. Het
College van Burgemeester en Wéthouders zal de NVH er dan ook op
wijzen, 'dat op een zo verantwoord
mogelijke wijze met de gelden dient
te worden omgegaan en dat controle
bewijzen moeten worden overlegd'.

van deze wedstrijden is om ook de
paren in de lagere lijnen een kans te
geven, een bridgeprijs te winnen. De
paren die het hoogst scoren in percentages, worden geplaatst, maar
doorgaans worden deze hoge scores
juist in de lagere lijnen bereikt.
De beste score in deze ronde was
voor de heren Holtrop en Van Zoelen (uit de D-hjn), die 63,10% behaalden. Als tweede plaatste zich
het echtpaar Van Beek uit de A-lijn,
met 62,50%. Goede derde werden de
dames Berhoff en Drose uit de
B-lijn, met G0,71°o. Ook een koppel
uit de C-lijn plaatste zich, het gelegenheidspaar
mevrouw
Koning/dhr. Stomps. Zij behaalden
58,33%.
Inlichtingen over de Zandvoortse
Bridgeclub zijn te verkrijgen bij C.
Braun, tel. 14060, of mevrouw E.
Visser, tel. 18570.

De Schuimkoppen

Carnavalsvereniging De Schuimkoppen neemt 11 november 1987 om
21.00 uur in Hotel Esplanade aan
het Badhuisplein afscheid van de
huidige prins. Diezelfde avond, om
23.30 uur, wordt de nieuwe prins geïnstalleerd.
Dinsdag 24 of woensdag 25 november organiseert de vereniging
een mosselavond in restaurant Dehcia, aanvang 20.00 uur. Liefhebbers
kunnen zich nog hiervoor opgeven,
met vermelding van voorkeur voor
de avond en het aantal personen,
De Zandvoortse Bridgeclub speel- waarmee men wil komen. Hiervoor
de woensdag de tweede voorronde in kan men bellen 16544.
de strijd om de 'Koningsbeker'. Vier
koppels konden zich weer voor de
finale in 1988 plaatsen. De bedoeling
Carnavalsvereniging De Scharrekoppen maakt zaterdag 7 november
haar nieuwe 'Prins van het Scharregat 1988' bekend, plus de 'Zandvoortse Nestor'. Dit gebeurt tijdens
een gezellige avond, waarop men
ook het vernieuwde carnavalsprogramma 1988 zal presenteren.
De avond vindt plaats in Sociëteit
Duysterghast, Diaconiehuisstraat l
te Zandvoort. Aanvang 21.00 uur.

Zandvoortse
Bridgeclub

De Scharrekoppen

Stichting Harten Twee
noteert duizendste lid

VVD-fractie wenst
duidelijkheid rond
nieuwe paspoorten

WEEKENDDIENSTEN
• 8 november

wen werd getóouwd, maar in 1840
werd afgebroken. De toren was in de
'Franse tijd' eigendom geworden
van de Gemeente, vanwege het belang voor de burgerlijke gemeenschap. Zo werd bijvoorbeeld de klok
geluid als er ergens brand was uitgebroken. De gemeente draagt ook
nu nog zorg voor de kerktoren. De
nieuwe kerk werd in 1850 voltooid
K.C van der Mije Pzn. zal op deze
avond een en ander vertellen over de
beweegredenen om de plaatsing op
de Monumentenlijst aan te vragen.
Daarna wordt meer informatie gegeven over de monumentenzorg in
Noord-Holland in het algemeen,
toegelicht met een documentaire.

Kerst-In Team zoekt VERENIGINGSNIEUWS
aantal vrijwilligers Vrouwen Van Nu

zijn politieke verleden
ctie als directeur bij de
e Hema, schaart de
g-jarige en in Friesland
ein van der Laan, die in
economie studeerde,
de normale ondernemers,
zoon van een slager, de
/an een molenaar en een
r als alle anderen. Ik heb
itie als de managers bij
edrijf. Ik loop risico's met
neming indien het slecht
et".

is B.V.

ZANDVOORT - 'Onze oude
Hervormde dorpskerk een monument?' is het thema van een
informatieve avond die volgende week donderdag, 12 november, door het College van
Kerkvoogden wordt gehouden.
Op deze avond, vanaf 20.00 uur
in de Hervormde Kerk aan het
Kerkplein, zal K.C. van der
Mije Pzn. vertellen, waarom
het college de kerk graag op de
Monumentenlijst
geplaatst
ziet.

De derde verjaardag van Harten Twee werd een gezellig feest voor alle leden.
Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - De Stich- ciale functie heeft. We dwingen oveniemand om direct lid te worting Harten Twee voorziet in rigens
den en men kan rustig een paar keer
een grote behoefte. Dat bleek komen kijken of het sfeertje bevalt".

weer eens tijdens de derde verjaardag van deze club voor alleenstaanden, die vorige week
zaterdag uitgebreid werd gevierd in 'De Manege' aan de
Zandvoortselaan. Deze dag
werd tevens het duizendste lid
ingeschreven.

Bestuurslid Rob Cohen blijkt tijdens het festijn m de manege aan de
Zandvoortselaan min of meer verrast over de snelle groei van Harten
Twee. "We hebben kennelijk de goede formule gevonden om het fenomeen 'alleenstaande' uit de taboe-sfeer te halen", aldus Cohen. "Het is
duidelijk gebleken dat zo'n club,
waar wordt gezorgd dat alles prettig
en stijlvol verloopt, bepaald een so-

Informatie voor
familieleden van
stevige drinkers
ZANDVOORT - Het Consultatiebureau voor Alcohol en
Drugs organiseert op de
maandagen 9, 16 en 23 november weer informatie-avonden
voor partners en familieleden
van 'stevige drinkers'.
Wat moet je doen als je loopt te
tobben over het alkoholprobleem
van anderen? Wat moet je doen of
juist laten, als je partner, je moeder,
vader, broer, zuster of kind te veel
drinkt? Deze vragen komen uitgebreid aan bod op deze drie avonden
voor mensen die problemen hebben
met het alkoholgebruik van anderen in hun naaste omgeving.

De sfeer bij Harten Twee blijkt,
gezien het bereikte aantal leden in
drie jaar tijd, duidelijk aan te slaan.
"Veel alleenstaanden komen hier
gewoon voor een gezellig avondje
met gelijkstemden", meldt Cohen.
"Maar toch zijn er in De Manege al
tientallen relaties en zelfs enkele
huwelijken opgebloeid. Daarom
hebben we op veler verzoek ons diner-dansant op zondag nu ook toegankelijk gesteld voor paren. De zaterdagavonden blijven speciaal voor
alleenstaanden". Door ruim vierhonderd van hen werd het verjaardagsfeest uitbundig gevierd.
Door chef-kok Peter was er m beide zalen een grandioos koud buffet
opgesteld, waarop men om 23.00 uur
mocht aanvallen. Van achter de bar
verzorgden de gastvrouwen Mieke
en Irma de drankjes, terwijl Tmy de
mensen in de zaal bediende. Ondertussen zorgden twee disc-jockeys
voor een sterk gemelleerd muzikaal
programma en trad de bekende Ben
Cramer op als gastzanger. De gasten vermaakten zich uitstekend, zodat het feest tot in de kleine uurtjes
uitliep.

ZANDVOORT - Het huidige
paspoort moet volgens de bedoelingen van de staatssecretaris van buitenlandse zaken
per l januari 1988 vervangen
worden door een fraudebestendig document. De voorbereidende werkzaamheden van
de overheid zijn echter niet op
tijd afgerond, wat voor de diverse
gemeente-ambtenaren
een onduidelijke situatie veroorzaakt.
Voor de Zandvoortse VVD-fractie
was een en ander aanleiding om het
College van Burgemeester en Wéthouders om opheldering te vragen.
'Het bestuursaccoord stelt dat de
beoogde wetgeving minimaal drie
maanden voor de invoering gereed
dient te zijn', aldus fractievoorzitter
Methorst. Voor invoering per l januari 1988 is dit dus niet meer mogelyk. Hij vraagt zich af, of de beoogde uitgifte van nieuwe paspoorten door de gemeente Zandvoort per
die datum wel haalbaar is en of een
door het Rijk goedgekeurde legesverordening tijdig gereed is.
Maar het college wordt ook gevraagd, of men enige zekerheid
heeft of de nieuwe paspoortwet wel
wordt afgekondigd en wanneer de
benodigde handboeken beschikbaar
zijn voor de ambtenaren, die straks
met de afhandeling van de nieuwe
paspoorten worden belast. 'Is voor
de afdoening van de aan deze materie verbonden werkzaamheden voldoende mankracht op de afdeling
Burgerzaken aanwezig?', is een andere zorg.
Methorst dringt er bij het college
op aan, via de gebruikelijke media-voorlichting naar de Zandvoortse
burgerij de nodige duidelijkheid te
verschaffen, 'opdat met betrekking
tot dit belangrijke document geen
vergissingen kunnen ontstaan'.

Toneelvereniging Wim Hildering
erg blij met 'Nee schat, nu niet9
ZANDVOORT - Toneelvereniging Hildering geeft op 11 en
12 december twee uitvoeringen, waarvoor de repetities pas
zijn begonnen. De vereniging
is echter nog steeds gehandicapt door de inbraak die eind
september werd gepleegd. Men
zit nu vooral verlegen om gereedschap.

Het beloven een paar dolkomische
De bijeenkomsten worden gehou- avonden te worden in december,
den van 19.00 tot 21.00 uur bij de want dit keer is gekozen voor de
afdeling Alcohol, Spaarne 62 te klucht 'Nee schat, nu niet', van Ray
Haarlem. Men kan zich voor deze Cooney en John Chapman. De veregratis cursus opgeven of meer in- niging is erg blij, dat zij dit stuk
lichtingen verkrijgen via telefoon- heeft kunnen bemachtigen. Elf pernummer 023-319294.
sonen nemen eraan deel, waaronder

verschillende debutanten.
Zoals altijd moet er weer het nortige gesleuteld worden aan attributen
en decor. Het gereedschap werd echter ontvreemd tijdens een inbraak
in de opslagruimte en is nog steeds
zoek. De vereniging is hierdoor ernstig onthand, al werd de pijn iets
verlicht door ere-lid Henny Hildering, die een grote gereedschapskist
beschikbaar stelde. De vereniging
hoopt dat een aantal Zandvoorters
nog wat overtollig gereedschap
heeft om de kist te vullen. Alles is
welkom, hamers, schaven, zagen en
tangen. Hiervoor kan men bellen
naar Hanneke Jongsma, tel. 12432
of Bram Stijnen, tel. 16629. Zij komen het graag bij u ophalen.
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HONDENKAPSALON

Als u zonder autob<

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd m poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Speel squash
EEN SPANNEND CONDITIONEEL
EN INTELLIGENT SPEL
SQUASH jeugdtarief t/m 16 jaar
per half uur / 5,SQUASH overdag dames/heren
per half uur / 7,50
WEEKEND aanbieding
per half uur ƒ 8,-

kunt u bij Baron b.v. een auto hure

BLOEMBOLLEN

v/a ƒ 32f 50

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering

• Winterheide
• Bloeiende violen •
Beplanting voor winterbakken •
Vaste planten • Bemesting •
Tuingereedschap • Kamerplanten

Ook verhuur 9 personen bu

Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp, l
stede, Bentveld en Driehuis.
Bel: l dagen per week

SPORT CENTER WIM BUCHEL
Tel. 13965 - 15829

POSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

Baron Autoverhuur l

Kwekerij P. van Kleeft

DE HMCTENJfiGERS
VAN DEZE WEEK

ex. btw per

Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

023-240102

023-270

l

HEROPENING
Verander de robot in een auto of in een
vliegtuig Met de komplete serie
van 6 kunt u een extra grote cosmo-bot
maken 18 75 nu 15.75

DONDERDAG 5 NOVEMBER 'S MORGENS OM 9.00 UUR
VAN ONZE TOTAAL VERNIEUWDE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ
Gr. Krocht 7, Zandvoort
U zult uw ogen niet geloven Wij hebben kosten noch moeite gespaard
Wi| hebben de allernieuwste TNO-gekeurde gekoelde meubelen waarmee wij onze ti|d ver vooruit zi|n
Ook wat kleur en vormgeving betreft zult u zich bi| ons thuisvoelen In
onze slagerij vindt u 3 afdelingen

1. Een moderne ambachtelijke slagerij
2. Een specialiteitenhoek
3. Een aparte afdeling vleeswaren

Kortflanel nachthemd, I00°ó katoen
Wit met bleu, rose of turquoise
Mt 38/40-46/48 27 75 nu 23.75

Wij willen u nog meer service geven Wij leveren u elke dag opnieuw kwaliteitsvlees tegen de voordeligste prijzen Wij zijn gewoon anders dan alle
anderen Wi| zijn gewoon de voordeligste niet met een of twee lokker-

tjes per week maar met het gehele vlees- en vleeswaren assortiment
Zo worden o a de fijne vleeswaren vers afgesneden waar u bij staat
Ook wat de service betreft, willen wij graag dat u zich als klant koning l
voelt Wi| laten het niet alleen bi| woorden

FEEST VOOR ONS IS NATUURLIJK OOK
FEEST VOOR U!

7

Daar zi|n op de eerste plaats onze GEWELDIGE OPENINGSAANBIEDINGEN

MAAR NU KOMT HET!+
ledere klant krijgt bi| aankoop van vlees en vleeswaren

1a/se
VOOr de- mooiste

Wereldontvanger met FM/MG, LG
en KG ontvangst Metdraagnem en etui
77 50 nu 67.50

WIJT/,

£00 9*

friet vee/vtecs

_

-

f«P*c/oor

elkaar

Wit porseleinen kop en
schotels met blauw biesie
6 7 5 nu 5.75

,v;v
toet- W. b.

Ma/S
Dames- en heren metalen quartz
analoog horloge met datum
en centrale serondewi|zer 39 75
nu 33.75

Nog meer V Hartenjagers
Hobbylamp, m zwart en wit max
Suède dameshandschoenen met ge60 Watt
V19.75 nu 16.75 breide fourchettes In gri|s marine, bruin
of zwart Mt S t/m EL
Echt lederen zemen in div maten *
18.75 nu 15.75
6.75/9.75 _ nu 1.- goedkoper
Modieuze damesslips, katoen of syn13.75/16.75 _ nu 2.- goedkoper
thetisch Div dessins en kleuren Mt 34
19.75 V
nu 3.- goedkoper

Verwen uw hond met kauwkluiven
vanaf 1.75

V

't :•:

nu 30 c goedkoper

Smulmenu om uw kat te verwennen.
Met rundvlees, kip of konijn In handig
kuipje van 100 gram 1.35
V
nu 3 voor 3.50

Ma/se, magere-

Nieuw! Knabbelsticks om uw kanarie
nu 75 c goedkoper of parkiet te verwennen
Uni flanel lakens en hoeslakens m o a
Per 2 stuks
V 2.25
wit of bleu Vanaf 17.75 en 21.75
Ongevormde, 20 denier panties voor nu ter introduktie 2 stuks 1.85
V
nu 3.- goedkoper de grote maten Mt 44/46, 46/50
*
1.60 nu 7 voor 10.Bijpassende slopen, per 2 stuks
Hemax fosfaatvrij (40°, 60°, 95°),
V
13.75 nu 11.75
Herensokken knielang 60% wol 40% totaalwasmiddel, pak a 2 kg
polyamide O a in navy, flessegroen,
*
6.75 nu 5.75
Katoenen witte lakens en hoeslakens. zwart en grijs mêlee Mt 39 t/m 46
Vanaf 18.75 en 21.75
7.75, 8.75 en 10.75
Naadloze beha in o a wit, rose en
V n u 3. - goedkoper %?
nu 1.25 goedkoper ivoor Mt 70-SOAA/A, 70-85Ben 75-85C
Bijpassende slopen, per 2 stuks
*
7.75 nu 2 voor 13.75
V
11.75 nu 9.75 Plastic afwasbak, rond en vierkant
in diverse kleuren
2.25 nu 2.Lang flanel nachthemd 100% katoen
V
en 3.75 nu 3.25
Hairspray met normale of extra
Wit met bleu, rose of turquoise
V
versteviging Inh 315 ml
Mt
38'40-50/52
_
27.75
nu
23.75
Hoogpolige badkamerkleed|es

t m 44 4.75 en 5.75 en 6.75

V

V

_

3.25 nu 2.75

50 x 80 en 60 x 90 cm

Glazen combi-kan, inh 1 2 liter VerknjgLederen huishoudportemonnee m
Aanbiedingen geldig t/m 7 nov. '87.
zwart, blauw bordeaux cognac en grijs baar o a m wit zwart, aqua, rood
6.75 nu 5.75
* 15.75 nu 13.75V

V

Wit porseleinen serviesgoed
met blauw biesje Dessertbord 6.75,
diep of plat bord 7.25

4.25 nu 3.75 V

200
«*K|

V

29.75 en 39.75 nu 25.75 en 33.75 Ranel damesblouse van pol /katoen m
Witte tissues Doos me' 200 stuks
ecru/gnjs, mint/grijs of bruin/zwart
Bijpassende toiletmat
%>
2.75 nu 2 voor 4.75 f»
» 29.75 nu 24.75
19.75 nu 16.75 Mt 38 t/m 44

Shetlana breigaren. Acryl wol in
12 kleuren Bol a 100 gram

•*

nu 1.- goedkoper

HEMA

Echt Waar Voor je Geld

•»* -'S//1

Voor het mooiste vlees voor

Culinair genieten hebben wij
alles in huis en snijden het
vlees af op uw wensen!!
Eymert Teekens.
Aiio aanbiedingen zijn geldig
t/», wounsdag 11 november as.

9 9 W ^^

fee^
O/UJ1
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dagteams
n op gang
VOORT - De zaterdageams van Zandvoortn en TZB kruipen door
erwinningen omhoog.
rtmeeuwen haalde uit
Lsen met maar liefst 6B won het midden:1 niet 2-0 van Telefoetbal

ZANDVOORT - Een deze
competitie wisselvallig spelend Zandvoortmeeuwen kon
opnieuw voor eigen publiek
niet voor een aansprekend revoetbal

*

sultaat zorgen. De Meeuwen
waren over het-algemeen meer
in de aanval maar een uitgekookt counterend Geel Wit
won met duidelijke cijfers, 0-4.
Zoals reeds eerder opgemerkt
ontbreekt het bij de Zandvoorters aan een hechte defensie.

Gebrek aan hechte defensie
tekent zich af bij Z'meeuwen
De Meeuwen traden aan met invallers voor Fred Ipenburg en Jan Hein
Carree. De eerste aanvalsdaden kwamen op naam van de gastheren en
Mario van Meelen zag zijn inzet
voorlangs gaan. Zandvoortmeeuwen
drong sterk aan doch de eerste uitval
van Geel Wit betekende een doelpunt. Ondanks vlaggen van grensrechter Vermaal (de Geel Wit spits
stond meters buitenspel) floot de re-

feree niet en Wim van der Kuijl werd
kansloos uitgespeeld: 0-1 na zeven
minuten. Een geduchte tegenslag,
maar Zandvoortmeeuwen bleef de
aanval zoeken. Een vrije trap van
Jos van der Meij ging net naast en
een keihard schot van Rik Keur
werd gestopt. Het overwicht leverde
niets op en in de 32e minuut was een
snelle Geel Wit counter wel doeltreffend: 0-2.

Nadat in de tweede helft Geel Wit
een aantal hoekschoppen mocht nemen, nam Zandvoortmeeuwen het
heft opnieuw in handen maar het zat
niet mee. Ivar Steen knalde rakelings over en Mario van Meelen
schoot hard op de doelpaal. Het aandringen van de Meeuwen wierp geen
vruchten af en Geel Wit sprong beter
om met de kansen. Na een half uur
spelen hadden de Haarlemmers afgerekend met Zandvoortmeeuwen
en met twee uitvallen was het wederom raak, 0-4. Zandvoortmeeuwen
probeerde het wel maar stuitte telkens op de Geel Wit doelman die
bekwaam zijn heiligdom schoon
hield.

Dames winnen knap van Nieuw Vennep

irtmeeuwen en Velsen
een zeer aantrekkelijke
waarin de gastheren aande startblokken kwarhen.
i minuten spelen leverde
icht de Meeuwen een 1-0
g op door een treffer van
Iks. Zandvoortmeeuwen
zien dat Velsen de overg en terecht de gelijkma• ie: 1-1. Na de pauze een
> strijd waarbij beide ploede winst vochten. De trefZANDVOORT - Ondanks
rtin Visser gaf Zandvoorteen 2-1 voorsprong, waar- dat het ZVM herenteam met
ging drukken om alsnog 11-13 verloor van Berdos werd
>men. De badgasten profi- er zeker geen onverdienstelijk
. ;er bekwaam van het opL pmet snel uitgevoerde aan- spel in de Pellikaanhal ver• d Velsen naar een grote toond. Indien in de eerste helft
„ gespeeld. Martin Visser zuiniger met de kansen was
_Jr 3-1 en de strijd was gelo- omgesprongen dan had er
goede combinaties liet meer ingezeten. De ZVM da[meeuwen zien terecht in
l van deze klasse thuis te mes zorgden voor een gave
Heino en wederom Vis- overwinning in en tegen Nieuw
voor 5-1 en Wim Buchel Vennep. De Zandvoortsen zijn
karwei definitief af door niet in de problemen gekomen
scoren.
en wonnen verdiend met 16-12.

ZVM heren vertonen goed handbal
maar laten de punten nog liggen

A

3OV-Zandvoortmeeuwe'n
Nieuw Vennep
'{
|14.30 uur terrein aan de
peg.
iltius-Zandvoort '75 14.30
Id-TZB zat. 14.30 uur.

aal

>

|negido-ZVM heren 13.45
polytushoef.
9.00 uur Onze Gezellente Haarlem.
bnd in de Pellikaanhal de
•rting OSS-OVRA 3 20.00
Ing OSS 2-VCY 3 20.30
Tig OSS 3-Allides 5 19.30
Ing 'OSS 5-Heemstède 4
leren: Sporting OSS-Van
|0 uur; Sporting OSS 210.30 uur. Adspiranten:
ES M-Spaarne '75 M 18.30
Ing OSS K-Triumph M

al
hd in de Pellikaanhal:
tndvoort '75 D Jun.-Onze
1.30 uur ZandvoortmeeuI.-HBC; 19.00 uur Zand|dames-DSK; 19.45 uur
<Joord-v. d. Post M; 20.40
| vet.-HD/Lansner; 21.25
portmeeuwen 6-NAS 4;
Indvoort '75 2-Hoofddorp
Ivond in de Pellikaanhal:
|hot L,-Dry CR; 21.40 uur
L 4; 22.20 uur Zandvoort
buwentroost 3.

handbal

In de beginfase kon ZVM geen opening vinden in de Berdos verdediging en voordat er orde op zaken was
gesteld hadden de gasten een 0-3
voorsprong genomen. ZVM herstelde zich, mede door een perfecte inzet
en goed handbal. Vooral verdedigend zat het prima in elkaar. Evert
van der Werf scoorde fraai na zes
minuten maar Berdos bracht het
,verschil snel weer op drie doelpunn.^De Zandvoorters keken steeds
'tègeij'een achterstand van drie punten aan en konden niet doordrukken. '^Na die moeizame beginfase
schiejsèn zij zich wel kansen maar de
Berdo's doelman greep goed in of de
bal verdween via het houtwerk
naast. Nadat Peter Pennings via een
strafworp ZVM op 2-4 had gezet leek
het te gaan lukken. De kansen werden echter gemist en toen Berdos
uitliep naar 2-7 gaf niemand meer
iets voor de thuisclub. Dat ZVM tot
fraai "handbal in staat is liet het derde doelpunt zien, vlak voor de rust
gescoord. Snel werd de Berdos defensie uiteen gespeeld en Joost Berkhd'ut scoorde onhoudbaar, 3-7.
In de tweede helft heeft ZV-M" er
alles aan gedaan om de achterstand
weg te werken. Met tomeloze inzet
werd gestreden voor elke meter en
Berdos had het uiterst moeilijk. Ook
bij de stand van 3-8 weigerde ZVM
zich over te geven. Met snelle breaks
en harde schoten bestookten de badgasten het doel van Berdos en daaruit werd de achterstand terug gebracht tot 7-9. Het ontbreekt ZVM
nog aan de kracht om dan door te
drukken waardoor Berdos uit de
greep bleef en weer uitliep naar 8-12
en 9-13. In de laatste minuten zette
ZVM nog even aan voor een slotoffensief en door enige harde schoten van Dirk Berkhout werd het 1113. De tijd was echter te kort om de
gehele achterstand weg te werken
maar er zit duidelijk stijging van het
spelniveau in. Dat constateerde ook
trainer/coach Hans Loenen. „We

Foto: Bram Stijnen

liisch beter Nihot verliest op het nippertje
laar winst
)ORT - Zandvoort
de tegen Bloemenzwaar bevochten
wel verdiende 3-1
ig. Door deze zege
derlaag van IJFC
dvoort '75 de tweede
de ranglijst in. Het
op een misstap van
dat ongeslagen aan
it.

Trefpunt 8 en Scandals maken
indruk met goed zaalvoetbal
ZANDVOORT - De zaalvoetbalverenigingen deden het de
afgelopen week niet onverdienstelijk. Trefpunt 8 won na een
spectaculaire wedstrijd met 3-2
van Hoofddorp en Scandals zegevierde met 4-2 over Mimi's.
Nihot kwam tot sterk zaalvoetbal doch Sekura wachtte de
mogelijkheden goed af en won
gelukkig met 6-5.

'75 was technisch veel
iloemendaal, doch tde
enseerde dat met zeer
aardoor duurde het bij
5 even eer het ritme geBloemendaal nam in
ut een verrassende 0-1
m moest toen terug in
zaalvoetbal
|
pe Zandvoorters bouw|t veldoverwicht op en
Met een nieuwe coach op de banK
Ier kon niet uitblijven,
ien aantal inzetten het werd Trefpunt 8 nieuw leven ingeImisten was het Philip blazen. Dit was in het begin nog niet
fel die de gelijkmaker te merken daar na tien minuten spelen al tegen een 0-2 achterstand werd
bleef Zandvoort '75 het aangekeken. Tot aan de rust zat er
ouden en binnen een nog geen lijn in het Zandvoortse
de strijd beslist. Eerst spel. Na de doelwisseling een duideinis Keuning die de lijk beter Trefpunt 8 dat vocht voor
op voorsprong zette een beter resultaat. De enorme inzet
de Heuvel zorgde voor die gepaard ging met goede combiffer, 3-1. Bloemendaal naties bracht succes. Via paal en lat
t tij te doen keren en zorgde Thomas Schulte voor 1-2 en
'sje maar Wiebe Beeke- toen Ronald Braamzeel de gelijkmazijn klasse. De Zand- ker scoorde ging er nog een schepje
ken zich in de verdedi- bovenop. Met een hoog tempo werd
waren met counters Hoofddorp terug gedrongen en kon
far de zuiverheid ont- geen indruk meer maken. Trefpunt 8
kreeg de beloning voor het harde
[tneer uit te halen.
werken. Met een schitterend schot
Ï^EFITENTIE
van Herman van der Ham sleepten
de Zandvoorters de 3-2 winst binnen.
Door deze zege heeft Trefpunt 8 de
'T STRAKS
aansluiting met de top behouden.
IN DE

^

Scandals
In de interregionale klasse heeft
kampioen Scandals het niet gemakkelijk en moet alles uit de kast halen
om zich te handhaven. Tegen Mimi's
lukte het eindelijk weer eens. In een
spannende partij zaalvoetbal deden

de teams in de eerste helft niets voor
elkaar onder. Die eerste helft werd
dan ook in evenwicht afgesloten, 1-1.
Het Zandvoortse doelpunt kwam op
naam van Marcel Looyer. In de tweede helft een fanatiek aanvallend
Scandals dat Mimi's dreigde te overspelen. Snelle aanvallen waaruit Richard Kerkman en Patrick Steenkist wisten te scoren, 3-1. Toen Marcel Looyer 4-1 op het scorebord
bracht was de strijd gestreden en
nam Scandals gas terug.
Daardoor kon Mimi's uit de greep
komen maar verder dan een treffer
konden de gasten het niet brengen, 42. Coach Bert Leijenhorst haalde opgelucht adem na afloop. „Eindelijk
gewonnen. Het werd tijd en door het
goede voetbal was het dik verdiend."

Nihot
Een zeer aanvallend spelend Nihot
had meer verdiend dan de uiteindelijke 6-5 nederlaag, Sekura is echter
een geroutineerde zaalvoetbalclub
die behoudend speelt en loert op de
kansjes. Nadat de Zandvoorters op
een 1-0 achterstand kwamen ging het
lopen. Prima combinaties en met
leuk zaalvoetbal om te zien trok Nihot ten strijde. Remco van Lent
maakte al snel 1-1 en na een vloeiende één-twee tussen Dennis Keuning
en Henry Marcelle zorgde laatstgenoemde voor 1-2. Bijna was het 1-3
doch Bas Heino had pech met een
schot op de paal. Sekura probeerde
nog voor de rust op gelijke hoogte te
komen maar doelman Jaap Bloem
wist van geen wijken.
Direct na de pauze was Bloem
toch kansloos en was de strijd weer
open. Van afstand kogelde Remco
van Lent Nihot naar een 2-3 voorsprong doch enige misverstanden en
Sekura nam een voorsprong, van 4-3.
Door een dubieuze strafschop werd
het zelfs 5-3 voor Sekura en leek de

ZANDVOORT - De reeks oefenwedstrijden, die zowel de
dames als de heren van Sporting OSS de afgelopen weken
hebben gespeeld, werpen hun
vruchten af. De volleybalsters
versloegen, na een aarzelend
begin, Die Raeckse 2, terwijl de
heren de meerdere waren van
aartsrivaal Heemstede 1. De
topwedstrijd in de tweede klasse dames, tussen SBY l en
Sporting OSS 3 eindigde in een
2-2 gelijkspel.

ji volleybal
/"
Het eerste damesteam van Sportmg OSS had in de eerste set moeite
met de speelwijze van Die Raeckse.
Dit team traint zelden en op basis
van routine speelt het altijd mee in
de top van de promotieklasse. Werd
de eerste set nog uit handen gegeven,
in de tweede set wist Sporting bij een
10-10 stand door te drukken tot een
10-15 setwinst. Sporting OSS kwam
steeds beter in het ritme en gaf de
wedstrijd niet meer uit handen.
Coach Ad Akkerman, schor, nadat
hij zijn team naar de overwinning
„toegeschreeuwd" had, toonde zich
na afloop een tevreden mens. „Dit
Die Raeckse is een lastig team, met
veel prikballetjes achter het blok.
Dit vereist, dat de dames op scherp
staan en dus uitermate goed geconcentreerd moeten spelen. Welnu, ieder hield zich aan de opdracht, de
overwinning is binnen en het zelfvertrouwen is gegroeid. We hopen deze
lijn voort te zetten."
Het tweede damesteam was niet
opgewassen tegen het enthousiaste
spel van Allides 4. Gingen de eerste
twee sets nog gelijk op, met de laatste twee sets gaf Sporting OSS de
wedstrijd uit handen en werd verloren met 3-1. Met wat meer geluk had
Sporting OSS 3 van koploper SBY l
kunnen winnen. In een spannende
laatste set bleef SBY met 15-12 Sporting OSS de baas, zodat er een 2-2
eindstand op het scorebord verscheen. Het team van Ria Akkerman
was, over de gehele wedstrijd genomen, de beter spelende ploeg Vooral
de service bleek een geducht wapen.
Door dit resultaat blijft Sporting in
de running voor promotie naar de
eerste klasse.

Heren

De ZVM heren gaan vol ijver in de aanval, maar de overwinning blijft buiten bereik.

hebben wel verloren maar er wordt overklasten de Zandvoortse dames
in een hoog tempo en met grote inzet de tegenpartij en vooral Elly von
gespeeld. Vooral verdedigend gaat Stein was in goede doen en had met
het erg goed en nu gaan we aan de tien doelpunten een groot aandeel in
aanval werken. Berdos gaat dit jaar de zege. Bij vlagen speelde ZVM een
meedoen om" de bovenste plaats en uitstekende partij handbal en vooral
had het erg moeilijk tegen ons. Door aanvallend kwam het spel goed uit
blessures heb ik de junioren Evert de verf. Verdedigend liet ZVM af en
van der Werf en Peter Pennings bij toe een steek vallen waardoor Nieuw
het team betrokken en dat gaat ze- Vennep de schade beperkt kon houker niet verkeerd. Er zit voldoende den. Rust 4-7. Ook in het tweede gesnelheid in de ploeg en als we zo deelte bleef ZVM het beste van het
blijven spelen zit er meer in en ko- spel houden en via snelle break outs
men de punten vanzelf. Daar ben ik werd Nieuw Vennep geen kans gegenog steeds van overtuigd. We moe- ven naderbij te komen. ZVM speelde
ten alleen wat geduld hebben, het is de partij bekwaam uit naar een goeeen nieuwe ploeg, die nu nog niet een de 16-12 zege. „Ik ben erg blij met de
tegenstander onder druk kan nou- overwinning" stelte coach Janna
den, maar dat komt zeker," aldus Pennings. „Verdedigend moeten we
een hoopvolle Loenen.
nog iets sterker worden en we zullen
Doelpunten ZVM: Peter Pennings het nog wel zwaar krijgen maar er is
3, Dirk Berkhout 3, Gerard Damhof voor het overige goed gespeeld. Ook
2, Evert van der Werf l, Joost Berk- voor de speelsters is het natuurlijk
leuk dat er gewonnen is, dat geeft
hout l, Richard Vos 1.
weer wat vertrouwen."
De ZVM dames kenden geen moeiDoelpunten ZVM: Elly von Stein
lijkheden in het duel met Nieuw 10, Erna van Rhee 4, Nicole BerkVennep. Vanaf het beginsignaal hout l, Wendy van Straaten 1.

Sporting OSS-teams
herstellen zich goed

Heemstede l, dat vorig jaar nog in
de promotieklasse speelde, was dus-

ZHC laat punten liggen
ZANDVOORT - In de hockey-competitie konden de heren en dames van ZHC niet
voor overwinningen zorgen.
Gezien het spelbeeld was het
best mogelijk geweest om er
meer uit te halen dan de 2-0
nederlaag bij Bleiswijk en het
verlies bij HIC met 2-1.

een counter wist het zelfs de leiding
te nemen, 2-1. Na deze achterstand
trok ZHC massaal ten aanval om de
schade weg te werken. Daar kreeg
ZHC goede mogelijkheden voor
maar zoals al gesteld de kansen werden gemist en de punten gingen verloren.

Heren

Ook de ZHC heren waren.prima
op dreef. Daar zowel Bleiswijk als
hockey
Zandvoort erg op de aanval speelden
werd het een enerverende partij met
In een erg goede partij kwam het vele kansen. ZHC had minstens zoZHC damesteam al snel op een 1-0 veel mogelijkheden als Bleiswijk,
achterstand. De Zandvoortse dames maar het vizier stond onzuiver.
waren geenszins onder de indruk en Bleiswijk kon m de eerste helft eennamen het initiatief. Er werd een maal profiteren van een doelnjpe
groot veldoverwicht opgebouwd en kans en pakte een 1-0 voorsprong
dat resulteerde in de 17e minuut in
In de tweede helft zette ZHC het
de verdiende gelijkmaker. In eerste duel geheel naar zijn hand en drong
instantie werd de strafcounter ge- vele malen gevaarlijk ver door m de
keerd doch Manon Kist was er als de cirkel. De fraaiste kansen werden
kippen bij om de rebound af te ron- echter om zeep geholpen Het prima
den, 1-1.
veldspel had beter verdiend BleisDe tweede helft gaf geen ander wijk creëerde zich ook een aantal
spelbeeld te zien. Een erg aanvallend mogelijkheden en wist nog eenmaal
ZHC dat echter enorme kansen liet het doel te vinden waardoor de eindliggen om de strijd af te maken. HIC stand op 2-0 kwam Ook in dit duel
bleef overeind en door middel van liet ZHC de punten onnodig liggen.

*

danig verzwakt, dat Sporting OSS
een gemakkelijke overwinning kon
behalen. Ook hier bleek dat de oefenwedstrijden hun nut hadden gehad.
De posities werden beter mgenomen, de passing verliep naar wens
waardoor de aanval volledig uit de
verf kwam. „Sporting OSS liet eindelijk zien, wat het kan", zei coach Rob
van Straaten. „Het team speelde als
een collectief geheel en hiermee
moeten we doorgaan. De 0-3 winst is
duidelijk."
Het derde team kwam er tegen
HSVC niet aan te pas. Na een goed
begin van de competitie zakken de
Zandvoorters nu wat terug. De geringe motivatie om te trainen hangt
hiermee samen. Ook het gemengde
adspirantenteam moest tegen HSVC
aantreden. Dit team deed het heel
wat beter en won met 0-3 na een goed
gespeelde wedstrijd. De meisjes
moesten het onderspit delven tegen
die van SBY. In een spannende wedstnjd won Sporting alleen de laatste
set, wat te weinig was, 2-1.

Standen
voetbalclubs
Vierde klasse KNVB
DIO
8-12
Geel Wit
8-10
Ripperda
8-10
DSOV
8- 9
BloemendaalS- 9
Hillegom
8- 9

VSV
De Brug
Renova
Zandv.m.
DSS
TYBB

8-7
8-7
8-7
8-4
8-4

Vierde klasse KNVB Zaterdag
Hoofddorp
Zandv. '75
Altius
IJFC
TOV
SMS
Halfweg

7-14
8-12
7-11
7-11
8-11
7-10
8- 6

SIZO
SVJ
SVB
NAS
Bloemendaal
DSC'74

8-5
7-4.
7-4'
8-4;
7-2'
7-2

Tweede klasse HVB
KIC
9-13
SVIJ
8-12
Vogelenzang 9-12
DSK
7- 9
Schalkwijk 8- 9
VVH
7- 8

8-8
BSM
Spaarnevogels8-8
DSC'74
8-6
EHS
7-1
TZB
7-0,

Eerste klasse HVB Zaterdag
9-18
9-13
scw
9-11
Zandv.m.
9-10
Velsen
9-10
Kennemers 9- 9
EHS
DCO

Energie
KIC
J. Hercules
Van Nispen
SVIJ
Stormvogels

9-8,
9-8
9-7
9-6
9-6'
9-2'

Derde klasse HVB Zaterdag
Overbos
8-16 Onze Gezellen8-6>
DSOV
8-11 Telefonia
8-5
ADO'20
8-11 Ripperda
8-4
DSS
8-10 Spaarnestad 8-4
TZB
8- 7* Vogelenzang 8-4
•"Twee winstpunten in mindering

Wisselende vangst
Zeevisvereniging
ZANDVOORT - Zeevisvereniging Zandvoort hield dinsdag 27 oktober haar zeventiende strandwedstrijd van dit seizoen. Zondag toog men naar
Zeeland. De vangsten waren
zeer wisselend.
Erg veel plezier was er dinsdag
wat betreft het vissen niet te beleven De vangsten waren zeer slecht,
en in dat opzicht misschien ook wel
een record. Slechts één man ving
slechts één vis. Willum Dróse was de
'gelukkige winnaar'.
Anders liep het afgelopen zondag,
toen twintig leden naar Zeeland togen om op de Oosterschelde hun geluk te beproeven. In tegenstelling
tot dinsdag waren de vangsten dit
keer enorm. Wel was er erg veel
klein spul bij. Aan het eind van de
dag bleek Herman Hogkamer het
meest gevangen te hebben, waarmee hij de eerste plaats veroverde,
gevolgd door Henk Bluijs en Ton
Haak.

strijd gestreden. Nihot liet het er niet
bij zitten en doet op zaalvoetbalgebied voor weinig teams in de hoofdklasse onder. Via uitstekend spel
kwamen de Zandvoorters terug tot 55. Henry Marcelle en Dennis Keuning brachten de treffers op hun
naam. Dit zou de eindstand worden
dooh de scheidsrechter gaf Sekura
wederom een cadeautje in de vorm
van een strafschop, 6-5. Met nog anderhalve minuut te gaan kon Nihot
niet meer langszij komen.
Coach Ruud Krijgsman was toch
tevreden over het vertoonde spel.
„We hebben erg goed gevoetbald,
maar moeten alleen wat bedachtzamer gaan spelen. Wat meer geduld
en de tegenpartij meer laten komen
dan komen er meer punten. Het zal
moeilijk worden in de hoofdklasse
maar gezien het vertoonde spel heb
ik wel vertrouwen."

Schaakteam gaat
aan de leiding
ZANDVOOET - De Zandvoortse Schaakclub heeft ook
zijn tweede partij in de externe
kompetitie van de NHSB winnend kunnen afsluiten.

• De vertegenwoordigers van de bij de federatie aangesloten vechtvliegerclubs.

Foto: Berlott

Vechtvliegerclubs komen tot federatie
ZANDVOORT - Nederland

Nadat Ton van Kempen in een
vooruitgespeelde partij al een half heeft een echte vechtvlieger
punt mee naar huis had genomen, federatie. Tijdens een bijeenpakten de overige zeven leden van komst, zaterdagmiddag in Hodit team, Cliteur, Gerhards, Twint, tel Palace, besloten acht clubs
Ter Bruggen, Geerts, Van Brakel en dit initiatief van Edo van TetLindeman de resterende vier pun- terode door te zetten. Op dat
ten. Zandvoort had hiermee 4,5
punt, Bloemendaal 3,5. Door dit re- moment werd de Nederlandse
sultaat staat het Zandvoortse team Vechtvlieger Federatie onder
nu met vier punten uit twee ge- de naam Fly Away een feit.
speelde wedstrijden aan de leiding
De aangesloten clubs komen uit
in zijn groep.
heel het land. Dit zijn: Djago uit

Vught, Garuda uit Hoofddorp,
Pombo uit Moordrecht, Goheba uit
Capelle aan de IJssel, Pelangi uit
Zandvoort, een club uit Breda, Bisamelayang uit Deventer en Para
Angkasa uit Amsterdam. ledere
club zal zijn zelfstandigheid behouden, maar de leden worden centraal
geregistreerd, waarna zij hun jaarlijkse vliegerlicentie ontvangen.

le contacten via een centraal secretariaat geregeld worden. De leden
hebben hiermee 'gezocht naar wat
ons in de vechtvliegersport met zijn
allen bindt en niet wat ons scheidt'.

De oorspronkelijke Zandvoortse
Fly Away heeft in het verleden getracht, het vliegeren van volksvermaak te verheffen tot een sport,
compleet met diverse Nederlandse
Men streeft ernaar te komen tot kampioenschappen. Met de stich»
een schema van de speeldagen. Ook ting van de federatie lijkt dit uitste-J
zullen de toekomstige internationa- kend gelukt.
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in gevaar kan brengen, zoals bij voorwiclaandrijvers met veel pk's.

Mazda 929 3.0 V6i
Een stille reisgenoot

De Ma/da 929 is een /eer geslaagd model geworden. Uiterlijk is de/e nieimehng totaal andeis dan /i|n voorganger.
Die was hoekig en \ierkant maar de/e
929 is lond en glad atgewerkt. zodat de
aeiodsnamica ook weer met de/e moderne \\mdtunnclti|d meekan.
De nieuwe 92') is uitgevoerd met grote
kunststot bumpers, die de kleine klappen
schade\ri| kunnen opvangen. Natuurlijk
/.i|ii de ruitenwissers ook weggewerkt
achter de grote motorklep zodat daar
weinig tot geen windgeruis \an komt.
Trouwens, w indgeruis is de/e Ma/da 929
toeh vreemd want ook bij hoge snelhcden is hi| /eer/wi|g/aam. mede veroor/aakt door de afwerking /oals bijvoorbeeld de weggewerkte portiergrepen die
helemaal in het ponier /elt vallen.
higenli|k /i|ii de twee buitenspiegels de
enige uitstekende delen aan de auto. Deze /i|n elektrisch te bedienen zodat de
spiegels altijd/onder v cel ti|d in beslag te
nemen |iiist /.i]ii al te stellen, wat de \erkecrsveiligheid /eker ten goede komt.
Voor het voorkomen van hinderlijke
schade aan de /ijkant. door opengegooide portieien v,m mensen die minderzui-

nig zijn op hun eigen en andermans eigendom. wordt deze 929 beschermd
door grote rubber strips op de zijkant van
de auto. die trouwens bij licht gekleurde
versie's de auto langer en sierlijker doen
li|ken.
Naaimachine
De 3-liter zescilinder motor is een ju\veelt|e van techniek. Drie kleppen per
cilinder bij deze V6 /orgen samen met
een brandstof injectie voor een perfecte
ademhaling en het resultaat is dat de
moior loopt als een naaimachine. Zo
verschrikkelijk soepel en opvallend stil

Rustig interieur
De rust die van de motor uitgaat vind je
terug in het interieur, de klokken zijn
duidelijk afleesbaar en goed geplaatst,
llecn dat er gebruik gemaakt wordt van
plastik hout als decoratie, vind ik wat uit
de toon vallen. Misschien is dat een misplaatste Engelse invloed in Japanse automohiclen.
Uiteraard geschiedt het openen van de
ramen geheel en al elektrisch en is het
knopje daarvoor in de portieren gcplaatst, wat ten goede komt aan het bedicningsgcmak. Je hoeft immers niet te
zoeken want in de portieren bevinden
zich logischerwijze altijd de openers van
de ramen. Ook de stoelen zijn goed en
makkelijk voor een ieder te verstellen
zodat je in deze fauteuils een goede en
ontspannen zit kunt vinden.
Wat ik zelf zeer waardeer is de steun

heb ik in deze prijsklasse nog maar vvcinig auto's gereden.
De motor levert maar liefst 190 pk bij
5500 omvv/min en stelt de 1460 kg zware
auto in staat om de sprint van O naar 100
km/h in slechts cS,5 sec te volbrengen en
doortrekkend naar zijn topsnelheid van
ruim 220 echte km/h laat deze motor
ook niet brullen. Hij blijft als een soort
stille kracht de jrgaan, zodat je de snelheidsmeter in zijn vijfde versnelling uit
het aangegeven gebied van 240 km/h
ziet gaan.
De motor pakt bij elk toerengebied goed
op zodat je niet veel hoeft te schakelen
en zeker als er rustig mee wordt gereden
is de souplesse van de motor voorbeeldig. Natuurlijk heeft een driclitcr motor
wat brandstof nodig. Een liter op S,5
kilometer gebruikt deze knaap bij een
vlotte rijstijl zeker, niet echt zuinig dus
maar ook niet onredelijk voor zo'n formaat automobiel.
De wegligging is ronduit goed te noemcn, de aandrijving en de besturing zijn
gelukkig gescheiden zoals dat in deze
klasse automobielen hoort. De massa
wordt zodoende goed verdeeld waardoor de gewichtsverdeling tegen het
neutrale aan zit.
Buiten de/.e gewichtsverdeling is het
natuurlijk ook een goede zaak dat met,
zo'n hoeveelheid paardekrachten niet de
voorwielen worden aangedreven en op
kritische momenten de bestuurbaarheid

voor de linkervoet, die zorgt dat die voet
een goede en ontspannen plaats heeft.
Het uitzicht rondom is alleen schuin naar
achter door de brede achterstijlen wat
gehinderd maar verder is alles goed
overzichtelijk. Twee achtcrpassagiers
hebben een riante zitplaats maar ook
di ie mensen kunnen er zeer behoorlijk
plaats nemen.
Wat een enorme bijdrage geeft aan het
totale comfort is de elektrische stuurbekrachtiging. Deze helpt als het nodig is,
bijvoorbeeld bij parkeren en andere manocuvres bij lage snelheden maar schakelt zichzelf uit bij hogere snelheden zodat je niet het gevoel hebt dat de besturing vaag wordt. Met andere woorden,
de stuurbekrachtiging werkt niet tegen
door vaag aan te voelen bij hogere snelheden zoals vaak voorkomt. Nee, deze
929 is goed en doeltreffend te besturen
door zijn/haar bestuurder/ster. Kortom,
deze Mazda 929 is een comfortabele en
geruisloze auto, die weinig negatieve
punten scoort, zeker voor zijn prijs van
ƒ 57.500,-, waarbij ook nog eens ABS is
inbegrepen.

Opel Corsa met nieuwe

Geld
ƒ 57.500,- incl. BTW en standaard ABS.
Motorrijtuigenbelasting van /' 1.012,tot j 1.051,- per jaar.

Techniek
Voorin geplaatste 6-cilinder V-motor.
Cilinderinhoud 2954 cm3. Boring x slag
90 x 77,4 mm. Compressicverhouding
10,0:1. Max. vermogen 140 kW (225
pk) bij 5500 omw/min. Max. koppel 225
Nm bij 4200 omvv/min. Elektronische
injectie.
Achterwielaandrijving. 5-Versncllingsbak met achteruit. Wielophanging voor
onafhankelijk met McPlicrson vcerpoten, driehoeksarmen, torsicstabilisator,
telescopische schokdempers.
Wielophanging achter onafhankelijk
met schrocfvcrcn volgens Mazda E-Link
systeem, torsiestabilisator, telescopische
schokdempers. Stuurinrichting tandhcugel met toerental afhankelijke bckrachtiging. Schijfremmcn rondom, voor gevcntileerd, voor en achter gescheiden,
vacuüm bekrachtigd, ABS standaard.
Lengte 488,5 cm, breedte 170,5 cm,
hoogte 142,5 cm.
Wielbasis 271 cm. Spoorbrcedte voor
144 cm, achter 145 cm. Massa 1460 kg.
Max. aanhanggewicht geremd 1500 kg.
Draaicirkel 10,8 m. Inhoud brandstoftank 75 liter. Velgen lichtmetaal 6 JJ x
15, banden staalgordel radiaal 105/60
VR 15.

Opel x.ou Opel niet zijn wanneer /e ook
niet zouden trachten een xak graan mee
te pikken uit de markt van de kleine
diesels, vandaar dat de Corsa nu ook
geleverd wordt met een l .5 liter dieselmotor. Deze dieselmotor is door Isuzu
ontwikkeld, waarmee General Motors
een nogal stevige binding heeft. De dicselmotor heeft een vermogen van 37 kW
(50 pk) en is gekoppeld aan een vijfvcr-

KLINKEND VOORDEEL BIJ UW GILDESLIJTER

advertentie

EEN ANDERE AUTO KOP
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
*Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
*Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
*Vrije besteding van het geld, geen
onderpand
*Kwijtschelding bij Overlijden

Persoonlijke leningen
netto
in handen

looptijd *
48 mnd.

eff.

5.500.10500.20 000.35 000.-

143,18
268,28
51 1 .02
889.64

12.0

looptijd
60 mnd.

rente

109
109
10.6

12065
225 12
42880
745.64

Wij verzorgen tevens doorlopende kredieten e

*Lopende leningen meestal geen bezwaar

t,

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel er
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Prestaties
Topsnelheid 224 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h in 8,5 sec.
Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de
test l op 9.1.

snellingshak. Het maxin
draagt 90 Nm bij 3()()(
topsnelheid is 15 l km/
sprintje van O naar 100 k
17.5 sec. nodig. Het hran
volgens Euromix 5.0 lite
de prijzen van deze Cors;
van J 22.49S,- voor d
driedeurs uitvoering tot
de vierdeurs Sedan-uitvt

FINANCIERINGEN
BedrijfSWeg 26, EmmelOOrd

Bel BECAM:
05270-16991*
ma-vrij van 09.00-I1.00 uur, za. van 10.00-

Er is nu nog genoeg orr
eigen naam op te eter
We hebben nu nog alle chocoladeletters in alle smaken en maten. Dus iedereen kan z'n voorletter komen ui
melk, puur, wit of hazelnoot. Alleen Ineke en ^~~**\. Xavier moeten even van naam veranderen.
Witte chocolade 100 gram
Meikof puur75 ^ £C%
gram 1.85 NU i •

COEBERGH
BESSENJENEVER

BOOTZ
RUM

HARVEYS
SHERRY

BALLANTINE'S
SCOTCH WHISKY

IA 9 55 M' IA 95

Nü I4i
l f? Nu
Nul 4.

Nü

23?

Nü7?

SCOTCH WHISKY NU

VERHOEVEN
100 % GRAANGENEVER

Nu 21?

ANIARETTO Dl SARONNO
LIQUEUR

U vindt bij de Gildeslijter óók 'n interessant wijnassortiment
Wij bezorgen
eventueel ook thuis
Ay
y^
^t

-.

Gevuld roomboter
amandelspecülaas, 230
gram. 3.95

5

CROFT
PORT

THE6LENLIVET

SAFARI
LIQUEUR

Melk of puur met
hazelnoot
150 gram

.

Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoort

Oecmsen DO rei 02507/12532

Leverworst speciaal.

Kip/kerry-salade.
Bak a 300 gram.

Barros Port
white of rul
9.75

Q1

NU O
Croissants. 75 et.

NU 2
VOOR

Wortel/sellene-salade.
Bakje a 300
gram. 3.25 NU

Belegen Goudse
kaas met
komijn, 48-F
500 gram 6.90

Elzasser cervelaat.
100 gram. 1.55
Hoogrond witof tarwebrood.
Gratis gesneden

Extra belegen
Goudse kaas
48+

500 gram.
7.25 ^on

NU 6?°
Aanbiedingen geldig t/m 7 november '87

RiojaTmti
de la Rein
Spaanse l

NU
VO(

Echt Waar \

/IEDIA30
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komt met boekje langs de deur
•VOORT - Begin 1988
de Folklorevereniging
jrf" veertig jaar, een jui k
waaraan ongetwijfeld
ge aandacht zal worden
iken. Terecht, want aan
>rpronkelijke buurtveris het te danken dat de
generatie inwoners en
n kennis kunnen nen de historie van Zand:J
poor middel van toneelHingen, volksdansen,
racht-manifestaties en
igheid bij plaatselijke
enten houdt ze de herjg aan het vroegere vis|p levend.
dit alles wekt het dan ook
iazing dat de Rotary Club
|rt Wurfleden spontaan bemedewerking te verlenen
irkoop van het boekwerkje
Ivoorts Verleden", het eer§Jct van de Community Ser.etwwijfeld zal ook het conitaan door de originele wijze
laas Koper, voorzitter van
-revereniging, indertijd bij
ting van de Rotary Club
t de vierentwintig Zand/piotarians aan de genodig''stelde, van invloed zijn ge-

mt
t boekje betreft: het is ui;orgd, rijk geïllustreerd en
de omslag een bijzonder
lurenprent van Ph. Sadee.
bijdragen van auteurs als
oets en de heer P. Brune,
iand reeds eerder geschrifhet vroegere dorpsleven
:n. Eerstgenoemde begint
bij het begin, nl. zo'n vijfaar geleden, toen door kliche veranderingen het ijs
and bedekte ging smelten,
t met de archeologische
p van de Rijksuniversiteit
die na de oorlog in een
hoogte van de Zuidbouleewerk-scherven uit de eeran de twaalfde eeuw vond
it de conclusies trok dat
echt dorp moet zijn geamusante verteltrant vertus Voets verder over de
es en het ongeluk dat ze
dorp hebben gebracht, het
»lijke van de H. Agatha, de
mg die het Agathabrood

gaf en de lotgevallen van de kerk. In
zijn artikel „Van mensen en dingen
die voorbijgaan" wijst de auteur onder meer op de grote betekenis die
kunstenaars als de schrijver Nicolaas Beets en de schilders Johannes
Jelgersma, Jozef Israëls en Max Liebermann voor Zandvoort hebben gehad.
Ook aan de viserij wordt in het
boekje veel aandacht besteed en het
is Zandvoort-kenner P. Brune die interessante gegevens verstrekt over
deze vroegere hoofdbron van bestaan. De verschillende scheepstypen, de samensteling van de vissersvloot, het schilderachtige gebeuren
rond de visafslag die aan bepaalde
regels gebonden was en de merken
van de schepen der Zandvoortse reders, het is allemaal terug te vinden
in „Uit Zandvoorts Verleden".

Klederdracht
Over de Zandvoortse klederdracht
valt heel wat te vertellen en Emmy
van Vrijberghe de Coningh zet op
boeiende wijze uiteen hoe de oorspronkelijke langs de kust gedragen
kleding, bestaande uit jak, rok,
schort, omslagdoek en muts, in de
loop der negentiende eeuw een geheel eigen gezicht krijgt. Het waren
de rijkere vrouwen die hun kleding
konden aanpassen aan de heersende
stadsmode en zij droegen dan ook
meer luxueuze sieraden en mutsen,
zoals de „lange kap". De schrijfster
verluchtte haar artikel met o.a. nog

niet eerder gepubliceerde foto's van
vrouwen met deze lange kap, de korte kap en een vislopershoed. bij de
verhandeling over het Oude Mannen- en Vrouwengasthuis werden
eveneens een paar opmerkelijke afbeeldingen geplaatst.
Van de renbaan was tot dusverre
weinig bekend en daarom is het verheugend dat een paardenminnend
trio als Filip Dros, Wouter en Govert
Slob in een informatief artikel uit de
doeken doen hoe het allemaal in z'n
werk is gegaan bij dit hippische
spektakel anno 1843. Er was veel belangstelling van het Koninkljk Huis,
hetgeen niet alleen tot uiting kwam
in deelname van paarden uit de koninklijke stallen maar ook in de vorstelijke ter beschikking gestelde
prijzen. Mede dankzij de talrijke illustraties, de citaten uit jaarboekjes,
de programma's en het „Reglement
van Policie" vormt „Renbaan te
Zandvoort" een belangrijke bijdrage
tot de kennis van de Zandvoorts historie.
Van 9 tot en met 14 november zullen in oud-Zandvoorts kostuum gestoken Wurfleden het boekwerkje
huis aan huis ter verkoop aanbieden. „Uit Zandvoorts Verleden" kost
ƒ 25,- en is ongetwijfeld een welkom
geschenk voor de komende feestdagen. Belangrijk is bovendien dat de
Rotary Club Zandvoort het batig saldo zal aanwenden voor het verder
doen herleven van Oud-Zandvoort.
Derhalve van harte aanbevolen!

|drie dagen
kijken
(VOORT - De expositie
• bijzondere poppen, in
fureel Centrum Zandnog drie dagen te beZondag is de laatste
n groot aantal poppen, dat
noeite waard is om te bekijpen van veertien 'kunsteallerlei stijlen en veelal
nder veel fantasie ontworet een vergevorderde techaardigd.
ultureel Centrum ZandIthuisplein 9b, is komende
•pend tussen 13.30 en 16.00
pegang is gratis.

Raadsleden
verlaten
vergadering

Bezuiniging
politiekorps

Vervolg van pagina l
Er is vier
maanden aan gewerkt in opdracht
van de gemeenteraad, die had geconstateerd dat er nog al wat
schortte aan de bestuurlijke en personele verhoudingen binnen het gemeentelijk apparaat.
De raadsleden wilden het rapport
zo snel mogelijk na de voltooiing in
handen hebben, een eis waar vooral
de oppositiepartijen, GBZ en CDA,
erg veel gewicht op legden. Vorige
week dinsdag tijdens de raadsvergadering eisten zij al inzage in het
rapport, dat al bij het college beland
was. "Er is geen rapport", bleef Aukema na herhaaldelijk aandringen
verklaren. Het rapport was door het
ODRP teruggenomen, met het verzoek om bepaalde punten uitgebreider te onderbouwen. Bij de oppositiepartijen leek dit echter argwaan
op te wekken, omdat het rapport
mogelijk kritische opmerkingen bevat over het bestuurlijk apparaat.
"Ik heb vernomen dat het rapport
in huis is en ik wil het nu hebben",
opende Flieringa afgelopen dinsdag
de commissievergadering voor financien. "Het zou onverwijld aan de
raad worden toegestuurd, zodra het
binnen was", viel Ingwersen hem
bij. Beide waren van mening dat dit
afgesproken was en dat zij hier ook
recht op hadden, omdat het onderzoek in opdracht van de gemeenteraad is verricht. Aukema voldeed
niet aan het 'verzoek', omdat er
maar vier exemplaren waren en hij
weigerde zich naar boven te laten
'sturen', om te overleggen met de
overige leden van het college, die
daar bijeen waren.

Vervolg van pagina l

Onverwijld
Daarnaast bleek ook het maken
van copieén op bezwaren te stuiten,
evenals het compromis-voorstel van
Ingwersen, om het rapport de volgende dag voor 17.00 uur klaar te
hebben liggen.
"Ik vind dit een schandalige manier van doen", nep Aukema beide
heren na, toen zij de zaal verlieten.
"Ik krijg geen kans om het uit te
leggen". Na het vertrek kreeg hij
deze kans wel. Het rapport was vrijdag binnengekomen, met een briefje
van het ODRP, dat men het pas op
10 november wilde presenteren. Volgens de wethouder wilde het college
contact opnemen met het bureau,
om een andere presentatiedatum te
zoeken en de mogelijkheid te bezien,
het rapport eerder aan de raadsleden toe te zenden. Maar dit was nog
niet gelukt. Volgens een van de aanwezige ambtenaren is deze werkwijze echter zeer ongebruikelijk voor
het ODRP.
Desondanks wil Sandbergen,
D'66, het rapport eerder in handen
hebben om beter beslagen ten ijs te
komen tijdens de officiële presentatie. Zo ook PvdA-raadslid Kuyken.
"U heeft nu nog een zee van tijd om
dit te regelen", voegde deze eraan
toe.

Tennisclub krijgt
andere voorzitter
ZANDVOORT - De samenstelling van het bestuur van
Tennisclub Zandvoort heeft
recentelijk een wijziging ondergaan.

lositie
lengd

Jur van de Lip heeft na onenigheid binnen zijn commissie besloten, met onmiddelijke ingang zijn
functie neer te leggen. De leiding
van de technische commissie zal tot
de Ledenvergadering uitgevoerd
worden door het bestuur. Hieraan is
Cees Blaauw tijdelijk toegevoegd,
die op de Ledenvergadering door het
bestuur kandidaat wordt gesteld
voor de functie van Voorzitter T.C.
Daarnaast heeft het bestuur geen
nieuwe trainingsovereenkomst aan
gegaan met Paul van Geuns. Met
Hans Schmidt is afgesproken, dat
de trainingen onder zijn leiding zullen plaatsvinden. Hij zal hierbij
worden bijgestaan door Van Geuns
als hulptrainer.

/OORT - De expositie
Jrt den Hout in socië[sterghast is verlengd
pet zondag 15 novemIsitie van deze kunstenaar
10, begin oktober geopend
Juffermans, chef presenle NOS), toont een aantal
met het thema 'Langs
,n vroeger en nu'. Een titel
al voldoende zegt over het
i, dat op een bijzonder vertier is uitgewerkt. De exn de weekenden te bezoei 14.00 en 19.00 uur, in de
uisstraat 1.

Korpschef
Menkhorst waarschuwde voor de
gevolgen, al zijn deze nog met geheel
te overzien. De korpsleiding en de
dienstcommissie zijn momenteel bezig met een onderzoek hiernaar.
Menkhorst kon echter nu al mededelen, dat door de bezuiniging op
personeel en materieel, het 'strategisch beleid' ernstig in de knel zal
komen.

Nullijn
Enkele commissieleden hadden
kort daarvoor geklaagd, dat er nog
steeds geen beleid was uitgestippeld
• De gemeentepolitie wil de Verlengde Haltestraat afsluiten voor het door- voor de bezuinigingen Maar ook
gaand auto- en motorverkeer.
Foto: Bram stijnen was er lof voor het pohtie-apparaat,
met name van de zijde van het CDA.
Na de mededeling van Menkhorst
en de toezegging dat erbinnen enkele maanden een rapport uitkomt,
deed men echter een stapje terug.
Vervolg van pagina l
dopark voor ongeveer anderhalf
jaar afgesloten zal worden Men wil De doorvoering van de bezuiniginDe verkeersonveiligheid was de een verhoogd gebruik van de Ver- gen kan nu op een laag pitje gezet
afgelopen jaren vooral tot uiting lengde Haltestraat m deze periode worden, tot de te verwachten gevolgekomen m een aantal aanrijdingen tegen gaan. om te voorkomen dat de gen op papier staan Op dat moment
met ernstige materiele schade of h- automobilisten zo 'gewend' raken zal men beslissen of de gemeente
chamelijk letsel. Oorzaken waren aan deze route, dat zij deze altijd blijft bijdragen, of dat de politie toch
drank, een te hoge snelheid, of de zullen blijven gebruiken Adviezen terug moet naar de 'nullijn' Lastig
onoverzichtelijke situatie in de van de zijde van het politiekorps punt daarbij is, dat ook van de zijde
bocht. Door hun gevoel van onvei- over andere routes zullen bmnen- van de Rijksoverheid nog een bezuiligheid kozen veel fietsers op den kort volgen.
niging van ongeveer 10°o valt te
duur voor een andere route van en
verwachten.
Het plan viel bij bewoners en ovenaar het centrum. Een veilige route
is ook nodig voor de vele voetgangers rige direct belanghebbenden meIndien er toch personeelsplaatsen
die naar verwachting deze straat als rendeels in goede aarde, al wilden moeten verdwijnen, zal dit met geverbinding tussen het Vendorado- sommigen liever een parkeerruimte paard hoeven te gaan met gedwonpark en het dorp zullen gebruiken. voor de deur. Door de geringe breed- gen ontslagen, viel op te merken uit
te van de straat is dit echter niet de woorden van Menkhorst. Door de
Door de werkzaamheden op het mogelijk. Ook de NS, die verzocht is onrust binnen het korps die een en
Stationsplein en binnenkort op de enige grond af te staan, ten behoeve ander met zich meebrengt, zal de
Van Speykstraat dreigt de verkeers- van de parkeervakken en de ver- huidige bezetting naar verwachting
druk in de Verlengde Haltestraat keerslus, heeft wel oren naar het komende maanden op 'natuurlijke
nog verder toe te nemen. Zo ook door plan. De onderhandelingen met wijze' afnemen.
de komende werkzaamheden aan de deze instantie zijn echter nog met
huidige Secretaris Bosmanstraat, geheel afgerond Zodra dit wel het
die in verband met het Karel Door- geval is, wordt het project opnieuw
man (woonhuizen)project en de besproken binnen het College van
eventuele aanleg van het Vendora Burgemeester en Wethouders.

Afsluiting Verlengde Haltestraat

Leerlingen maken
kennis met ballet

ZANDVOORT - De leerlingen van de Van Heuven Goedhartschool bezoeken maandag
16 november een voorstelling
van het Scapino Ballet in het
Cultureel Centrum Amstelveen. Ter gelegenheid daarvan
kregen de kinderen maandag
alvast een voorproefje.
In de Van Heuven Goedhartschool liepen maandag diverse Pulcinella's, Pantaloons, Kapitano's en
Isabella's rond Zo voelden de kinderen zich, zo leek het. Manon Reede
van het Scapino Ballet was naar de
Zandvoortse basisschool gekomen,
om de kinderen alvast wat te vertellen over het uit te voeren ballet. Dit
• Deze tekening toont de nieuwe verkeerssituatie in de Verlengde Haltestraat. jaar wordt het een verhalend ballet,
met als hoofdfiguur Pulcinella, een
vrolijke deugniet en het hevelmgetje van een rondtrekkend toneelgeZANDVOORT - Zaterdag
zelschap. Het verhaal speelt zich af
jongstleden was het Lions bijin het Italië van rond 1600.

na gelukt om de tweede overwinning te pakken dit seizoen.
Tegen het sterke Akrides 2 hadden de Zandvoorters in de
tweede helft een voorsprong
doch konden de druk niet aan
en verloren nipt met 67-70.

Lions zijn op
de goede weg

Naast Pulcinella komen in het
stuk diverse andere types voor, zoals
de gierige en wat kippige oude baas
Pantaloon en de eigenwijze Kapitano, die het allemaal wel weet en zich
zeer belangrijk voelt. En natuurlijk
ontbreekt ook een lieftallig jong
meisje niet, Isabella.

werd de achterstand in een mum van
tijd omgezet in een voorsprong van
vijf punten. De zege was binnen
handbereid maar de pressing van
Akrides werd Lions te veel en in de
slotfase ontglipte nipt de zege, 67-70.
basketball
Wat betekent het nou, om als zo'n
Topscores werden Ruud Becic met
28 punten en Peter van Konings- figuur over het toneel rond te dartelen? De kinderen konden het een
In de eerste helft een vrijwel gelijk- bruggen met 18 punten.
beetje ervaren, want van Manon
opgaande strijd. Zowel Lions als Akkregen zij de opdracht, zelf eens deze
rides probeerden wel afstand te netypes te spelen. En zo gebeurde het,
men doch slaagden daar niet m.
dat maandagmiddag meisjes rond
Doordat beide ploegen elkaar niets
liepen als oude mannetjes, maar ook
toegaven ontstond een boeiend basjongens liepen te dansen als Isabel-.
ketbalduel. Bij de rust leidde Akrila's Want dat waren zij wel verdes met 33-35.
plicht aan de meisjes, vond Manon.
In de tweede helft trok Akrides de
zaken naar zich toe en liep uit naar
Het werd een speels uurtje voor de
een voorsprong van tien punten. The
groepen vijf tot en met acht, waarLions gooiden een schepje er boven
door de kinderen waarschijnlijk nog
op en onder aanvoering van Ruud
meer uitzien naar het optreden op
Becic en Peter van Koningsbruggen
16 november.

a

Amnesty houdt
schrijfavond
ZANDVOORT - De Werkgroep Amnesty International
Zandvoort houdt maandag 9
november een speciale schrijfavond, in het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk. Leden
van de werkgroep zullen een
en ander vertellen over het
werk van Amnesty, waarna
gezamenlijk brieven worden
geschreven. De avond wordt
afgesloten met een optreden
van een Chileense zanger.

"jr

Amnesty International onderzoekt regelmatig waarom gevangenen in het buitenland worden opgesloten, en hoe zij worden behandeld
Vooral als de omstandigheden 'verdacht' zijn. Met het schrijven van
brieven tracht men de autoriteiten
in die landen ertoe te bewegen, opheldering te geven of zelfs gevangenen vrij te laten.
De werkgroep zal op de schrijfavond hierover en over Amnesty in
het algemeen méér informatie geven. Ook wordt er gezamenlijk geschreven, aan de hand van voorbeeldbrieven. De Chileense zanger
Louis Arefena zal met een optreden
de avond afsluiten.
Iedereen is welkom in het Jeugdhuis, bijvoorkeur na telefonische
aanmelding bij Arjen de Boer, tel.
12572. De schrijfavond begint om
20.00 uur.

Zandvoort A Junioren
Afgebeeld staan:

von Perlstein, Wim Keur, Siep Hofstra, Arie Weber en op de voorgrond Kees Paap.
Staand: Steef Geerling, Albert Molanus, Maarten Paap, Jaap Kees-

Knielend (v.l.n.r.): Cees Schaap, Lou v.d. Bos, Henk Koper, Eddie

man, Cor van Eldik en Jan Kraayenoord.

Deze foto toont het junioren voetbalteam van Zandvoort A, tijdens
het seizoen 1934-1935. De inzender is S. Hofstra.
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Deelnemer „OVZ" Sinterklaas

VERHUIZEN?

Huizenhoog
LANDMEETKUNDIGE/TAXATEUR m/v

Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.

Algemene informatie
De afdeling Tekenkamer kent een bezetting van acht medewerkers waarvan één part-time

Voor
advertentiemogelijkheden

In de bekendste badplaats aan de Noordzee bestaat op de afdeling Tekenkamer van de dienst van Publieke Werken de vacature van

Functie-informatie
Tot het takenpakket behoren landmeetkundige- en kadastrale zaken,
kabel- en leidingnetten, marktzaken, strandexploitatie en taxaties t.b.v.
gemeentegaranties voor hypothecaire leningen.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

BEL:

Voor exclusieve, maar ook voor
re, leuke en aparte kleding en se

020-562.2762

Functie-eisen
- H A V O en/of V WO-diploma,
- HTS landmeetkunde,
- ervaring m voormelde taken,
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden,
- goed kunnen functioneren m teamverband,
- leeftijd van 30 tot 40 jaar

FRKBWE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

BELLI E RIBI
Kinder- en tienermo

Haltestraat 45, tel. 1270
Zandvoort

Selectie
BIJ de te houden sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging van
de afdeling betrokken
Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aanstelling plaatsvinden m de
aanlooprang (schaal 8) of de functierang (schaal 9)
Het salaris bedraagt minimaal f 3 039,- en maximaal f 4 705,- bruto per
maand
Informatie en sollicitaties
Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de directeur van de dienst van Publieke Werken, de heer mg N Wertheim, telefoon
02507-14841
Inlichtingen omtrent de sollicitatie-procedure kunnen worden mgewonnen bij het Bureau Personeelszaken, telefoon 02507-12014

\

Sollicitaties, gericht aan de directeur van de dienst van Publieke Werken, kunnen binnen tien dagen na publicatie van de advertentie worden ingezonden aan Bureau Personeelszaken, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Linksboven op de enveloppe dient men te vermelden 'vertrouwelijk'.

\

NU BIJ DIRCKHTSLIJTERiJEN

ORIGINELE

MUILER-THURGAU

De Golf Avance en u.

||BlflVfl|f voortuin, balkon of
I
I
I
I Jfc l II• in huis (met duidelijke

GRATIS
BU AANKOOP VAN S FLESSEN
"'NIERSTEINF.R-KIRCHPIATTE
MULLER THURGAU
O.b.A. 198G

5

FLESSEN
met wijnstok

27.50

JOSEPH GUY
EERLUKE FRANSE

COGNAC

HOLLANDSE

GRAANJENEVER

'<\ Bereid met 100%
< l pure graan alcohol.
U proeft het verschil
35% alcohol

20.95

ONZE VASTE
LAGE PRUS

Wie is er't eerstverkocht'

95
LITERFLES
ONS SPAANSE SUKSES"

RIOJA CONDE BEL
TINTO of BLANCO per fles 5.98

v".

e.

l

AMSTERDAM.
l Nieuwpoortstraat 1001 Lijnbaansgracht 331 Sloterkade 1101 Delflandplein 182
l Osdorpplein 2281 Lambertus Zijlplein 31 Plein 40 45 nr 3 l Motorkade 10
l Kamperfoelieweg 11 l Kastelenstraat 1701 Volendam Hyaontenstraat 14
l Zandvoort Burg Engelbertstraat 211 Zwanenburg Dennelaan 171 Hoofddorp,
Tuinweg 441 Nieuw Vennep Hoofdweg 11831 Sassenheim Oude Haven 111 Hillegom,
Vossenlaan 151 Noordwi|k Kerkstraat 21 l Noordwi|kerhout, Dorpsringweg 21 Oude
Wetering Meerkreuk 41 Katwijk aan Zee Visserijkade 21 Leiden Lange Gracht 3
l Hilversum (m het souterrain van Hilvertshof Groest 86)
en nog 11 filialen m Rotterdam en omgeving (Kijk voor adressen m de Gouden Gids)

NIEUW!

l Amsterdam Bflerü,kst aal 124 1551 Haarlem Ca 'om apie n 1;
(naast f~e! ooslkartoor W nkelcenlrum Scha'kwi|k) l Zoetermeer
W nkelcenlrurr C'oes rckpie n (b ] Dg'os) l De Bilt Hessemveg 68

Nederland rijdt 40 jaar Volkswagen en dat
vieren we met de Avance. Een speciale serie
Volkswagens die alleen dit jaar en alleen in Nederland leverbaar is. Daarna nergens meer
Dat op zich al maakt de Avance tot een meer
dan begerenswaardige auto. Want volgend jaar
worden ze niet meer verkocht Ier zijn er trouwens
ook niet zoveel meer).
Wat dat betreft moet u er snel bij zijn als
u nog zo'n exclusieve Avance wilt bemachtigen.

Zoals de hierboven afgebeelde Golf Avance S.
Een Volkswagen die standaard meer in huis
heeft dan wat u gewoonlijk bij een Golf zult
aantreffen. Waarbij met name de sportieve extra's
(vandaar die 'S') in het oog springen.
Zo is de Avance S voorzien van comfortabele sportstoelen, waarvan de bestuurdersstoel
in hoogte verstelbaar is, een vierspaaks
sportstuur en een fraaie middenconsole. Maar ook

handige opbergvakken in de portie
van binnenuit verstelbare büitenspiec
Extra's waar u normaal zo'n f!]
moet betalen, maar die nu slechts e
van f885,- opleveren.
Bent u verkocht? Kom dan sr
de Volkswagendealer of bel 020-£
informatie. En neem uw' huidige auto
Dan is die ook weer verkocht.

De Golf Avance.Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt.

Golf Avance S f24975,- U betaalt f23480,- Uw voordeel fl 495,- Golf Avance C (24 800,- U betaalt 23 480,- Uw voordeel fl 320,- Pripen zi|n "vanaf" prezen, inclusief BTW en katalysator, exclusief aflevenngskosten

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
bij

Auto Strijder B.V.

;DIA 30
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^lerares bereikt opmerkelijk resultaat met 'haar' meisjes

BRIEVENBUS

etsen doen we wel na de les'

„Ik vind het hier heerlijk wonen,
hoewel het trouwens wel even wennen was in het begin. Ik was hier een
vreemde, ik kende niemand. Omgekeerd moest men natuurlijk ook aan
mij wennen in de lessen, je hebt toch
altijd weer een andere aanpak dan je
voorgangster".

matig bezoek aan het danstheater.
Hier doet zij ook ideeën op voor haar
eigen balletten, want behalve als
danslerares ziet ze zichzelf ook als
choreografe.
Conny vindt het enig zelf balletten
te ontwerpen en de daarbij passende
muziek en kostuums te zoeken. Ook
het ballet „Differend" is een eigen
vondst. Hiermee boekten de zeven
Zandvoortse meisjes, in de leeftijd
van veertien tot negentien jaar, een
prachtig resultaat. Hoewel de jury in
haar rapport zeer lovend spreekt,
was men het niet helemaal eens met
de muziekkeuze. Zij is echter van
mening dat de gebruikte muziek
juist perfect bij de bewegingen van
de meisjes past. „De muziek is evenals het ballet net even anders dan
anders..."

Vastroesten

Ingenomen

OORT - Conny Lodewijk, eigenaresse en lerares van
idio 188 is bijzonder trots op „haar meisjes". Zij wisten
;s met het door haar ontworpen ballet „Differend"
inale van het modern-jazz festival van Noord-Holland te
. „Er is geen prijs aan verbonden, maar ik zie het vooral
srkenning. Het is de eerste keer dat een Zandvoortse
,n zoiets meedoet en dan meteen met zo'n mooi reusl./^rmee is het Zandvoortse ballet eindelijk eens uit het
loekje gekomen." Trots leest ze het juryrappport voor,
zeer lovend over het ballet en de prestaties van de
*fesen wordt gesproken.
twee jaar geleden nam
dewijk de balletstudio aan
^3 lis Slegerstraat over van
oe Jemma de Boer. Het echtlier een aantal jaren ballet
.sen voor het Zandvoortse
irzorgde, had besloten de
ol af te stoten. Toen Conny
nnen hoorde, besloot ze de
wagen. Het was een uitdaandvoort haar eigen dansbeginnen.
die tien jaar verbonden
et Nederlands Dans Theaze ook als soliste danste,
aalf jaar geleden een balletDen Haag. „Daar ben ik
een begrip. In Den Haag is
urrentie; als je niet goed
ze naar een ander," zegt
slist. Ze is twee dagen van
e vinden in Den Haag. De
igen werkt ze in haar studvoort, dat sinds enige tijd
woonplaats is geworden.

Connie vindt goed lesgeven heel
belangrijk. Ze eist dan ook het nodige van zichzelf en haar leerlingen.
„Kletsen doen we wel na de les. Als je
voor een uur autoles betaalt, is het
ook niet de bedoeling een kwartier
koffie te gaan drinken met je instructeur," is haar mening.
Om zo optimaal mogelijk les te
geven, is het volgens haar belangrijk
niet vast te roesten, maar ook aan je
eigen ontwikkeling te blijven denken. Dit betekent open staan voor
nieuwe invloeden, trainen en regel-

Conny benadrukt nog eens hoezeer ze is ingenomen het onlangs behaalde resultaat. „Als je nagaat dat
we pas twee jaar bezig zijn! Het is
enig om met zulke gemotiveerde
mensen te werken. Wat ik ook zo
leuk vond: de reacties van de familie.
De meesten hadden nog nooit iets
van de prestaties van de meisjes gezien en hadden zoiets voor ogen als
twee pasjes naar links, drie naar
rechts, maar toen ze het ballet hadden gezien, waren ze er helemaal stil
van."

Evenementen

• De succesvolle balletgroep van Conny Lodewijk: op de achterste rij: Claudia waterdrinker, Diana Bruynzeel en
Claudia Ketwick. Daarvóór Marleen van Reen, Saskia Bol en Sabine van Dam. Vooraan Danny Clark en Conny zelf.
• Foto: Berlott

In Hilversum, waar de voorronde
voor de finale plaatsvond, bleven
van de achtenveertig deelnemende
groepen zestien over, waaronder het
Zandvoortse gezelschap. Op 15 november vindt in Haarlem in de

dere door een tijdelijk onderdak te
bieden of door culturele activiteiten. "Wij willen een functie vervullen voor de wijk. Zo kunnen ouderen
hier elke dag komen eten aan onze
'open eettafel'. Het is handig voor de
mensen die niet zelf willen koken,
maar ook erg gezellig. Hierdoor
houdt men bovendien makkelijker
de sociale contacten in stand. Zo ook
met de overige culturele activiteiten
buitenaf toe te- laten", aldus me- die
ZANDVOORT - Het bestuur
hier organiseren, waarbij in
vrouw Van Dril. "Maar de Zand- feitewij
van
Ondernemers Vereniging
alle
ouderen
welkom
zijn".
voorters gaan wel vóór".
Zandvoort
mag de plannen
In Zandvoort komt er steeds meer
hulp- en dienstverlening voor oude"Maar wij moeten de toeloop hier- voor een eigen Zandvoorts
ren die thuis willen blijven wonen, voor nog erg inperken, omdat onze weerbericht via een 06-teleopgezet door particulieren of door recreatiezaal te klein is. Zelfs alleen foonnummer verder uitwerde overheid. Ook het HiK draagt al voor onze eigen bewoners, onder ken. De ledenvergadering gaf
hier een steentje aan bij, onder an- andere doordat er steeds meer men- donderdag hiervoor haar fiat.
sen in rolstoelen bij komen. Vooral Daarnaast gaat ook het KNMI
als er een podium geplaatst moet
worden, zoals bijvoorbeeld voor een door met het ontwikkelen van
toneelvoorstelling, kunnen wij lang een kustweerbericht.
Het bestuur had op l juli van dit
niet iedereen een plaatsje bieden.
Voor een nieuwe recreatiezaal is jaar bij de PTT al een voorlopige
vanuit het flankerend beleid van de aanvraag ingediend voor een
Provincie al ƒ300.000,- gereserveerd, 06-nummer, maar moest deze uiteinmaar daarmee zijn we er nog niet, delijk toch intrekken omdat het nowant die nieuwe zaal moet waar- dige geld n.iet beschikbaar was. De
schijnlijk ƒ700.000,- gaan kosten. Als PTT wilde namelijk binnen veertien
die nog eens gerealiseerd wordt, wil- dagen weten, of de aanvraag definilen we dolgraag meer ouderen uit tief definitief was. In de eerstvolgenhet dorp bij onze activiteiten be- de bestuursvergadering werd de
trekken".
zaak opnieuw aangekaart. Het be"Want dat er veel animo voor is, stuur gaf groen licht, om te trachten
staat wel vast. Zo zit bijvoorbeeld de onder de leden het benodigde geld te
klaverjasclub op vrijdagmiddag werven. Zo werd ongeveer ƒ45.000,tjokvol en ook bij de gymclub op vergaard en op 7 september opnieuw
woensdagochtend hebben we al een zes 06-nummers aangevraagd, mét
aantal mensen van buiten af. Deze een voorrangsbehandeling. "Wij wemaand beginnen we met 'koersbal', ten zeker dat wij dezekunnen krijeen soort jeu de boule voor binnen. gen, maar wanneer is nog niet be
En zo zijn er nog meer activiteiten. kend", aldus penningmeester NanDe meeste mensen ervaren de spel- ninga. Men hoopt vóór l april.
De kosten lijken mee te vallen. In
middagen als erg leuk en een voordeel is natuurlijk dat het drempel- plaats van de ƒ45.000,- die was opgeverlagend werkt. Men leert de bewo- haald, zal het prijskaartje nu
ners kennen, en als men hier wil J 18.000,- per jaar vermelden. Een bekomen wonen, is de stap niet meer drag, dat in eerste instantie ten laste
zo groot".
komt van de ondernemersvereniJOAN KURPERSHOEK ging, maar naar verwachting later

in het Kostverloren staat open voor ouderen uit het dorp

Ondernemersvereniging
werkt aan een specifiek
Zandvoorts weerbericht

ij willen een functie vervullen
>r ouderen uit de omgeving'
VOORT - Huis in het
oren biedt onderdak
eveer honderd vijfenouderen. Allemaal
rters, hoewel het beuis sinds kort ook oun buiten de badplaats
uisvesten. Daarnaast
Huis in het Kostverde 'volksmond' ook
<.' genoemd, een befunctie voor de omlet draagt een steenan de ondersteuning
snen die thuis willen

uit Zandvoort afkomstig zijn en
graag terug willen. Tot voor kort
was in de statuten opgenomen, dat
wij alleen maar mensen uit deze
plaats mochten opnemen. Maar omdat er af en toe plaatsen open blijven en omdat er zoveel ouderen zijn
die in Zandvcort willen wonen, hebben wij besloten ook anderen van

ranen.

iteel hebben wij negenennensen in huis en wonen
;ventig in de aanleunwoverklaart directrice Van
irnaast hebben wij een
van ongeveer tien oudendvoort, die hier wel zoui wonen. Natuurlijk koen toe kamers of woninlaar vaak komt de vrijgeats voor veel mensen toch
acht. Dan hoor je vaak de
: blijf zo lang het kan toch
; thuis wonen'. Logisch,
veel mensen is het prettiwoning te blijven, waar
en woont. En dat geldt ook
ren die al in Huis in het
•en wonen. Stel dat ieds meer verzorging nodig
proberen wij dit zoveel
p te vangen, zodat diegene
veg hoeft. Liefst laten wij
.s naar een verpleegtehuis
et echt niet meer anders
^ manier krijgen de meeste
en verzorgingshuizen
l meer een verpleegfunctie.
pdat degenen die nog een
[standig zijn, thuis blijven
doeluitkering van het
chter nog niet aan aangein principe hebben wij"
leverlenende functie. Wij
(bewoners de hulp die no] zo goed mogelijk te kunEn als het aan ons ligt,
zij hun energie zoveel
blléén voor gezellige din-

|ook veel ouderen van buit, die hier graag willen
fensen die dit een fijn dorp
Ier wellicht altijd op valamen, of misschien zelfs
md 1860 Zandvoort als
door Amsterdammers
jdekt, kwamen geregeld
bewoners uit de hoofd>aar maanden rust zoe;ee. Ze werden hartelijk
en soms geheel in de
opgenomen. Een van
n was een koopman B. J.
f. Hij huurde voor de zovissershuisje en ging
idags naar de kerk. De
n L'Ami nodigde hem
om een kopje koffie te
n een praatje te maken
stoor.
voor het laatst in

t

bracht hij zijn laatste beZandvoort. Het viel een
at hij er ziekelijk uitzag
er ze voorzichtig inforvertelde hij „dat ben ik
ik wil nu alle naarighen me afzetten door hier
°rt te zijn waar alle menrienden geworden zijn."
f maar een paar weken
ij weer terugging naar
n, ging hij nog even bij
mi aan om afscheid te
*
ï f voel dat O.L. Heer mij
&" zo vertelde hij aan de
^aar
voordat ik naar bo2
al ik er voor zorgen dat
r
Uw parochie krijgt. Ik
e
r altijd thuisgevoeld. Ik
hier leren kennen en
hen gaan houden".

Inzameling gebruikte kleding
voor Stichting Mensen in Nood
ZANDVOORT - Dit jaar zal
op 13 en 14 november weer de
jaarlijkse kleding-inzameling
ten behoeve van de Stichting
'Mensen in Nood' gehouden
worden. Men vraagt dringend
om kleding en andere materialen 'in goede staat'.
Sinds 1985 is het totale gewicht
van alle kleding, die in Nederland
wordt ingezameld, jaarlijks met
ruim duizend ton toegenomen. De
kwaliteit is echter enorm achteruit
gegaan. 'Lompen' zijn door de hoge
verwerkingskosten
tegenwoordig
vrijwel niets meer waard, het kost
vaak zelfs geld om deze spullen af te
voeren. Men wordt daarom met
klem verzocht, alleen goede kleding
en bruikbare dekens en gordijnen te
geven. Dus ook geen gescheurde kleding of afgetrapte schoenen.

Daarnaast wordt men verzocht,
om de spullen liever niet in een kartonnen doos maar in een gesloten
plastic zak te doen en schoenen per
paar aan elkaar te binden. Dit om
het transport en de verdere verwerking te vergemakkelijken.
Vrijdag 13 november kan men
tussen 19.30 en 20.30 uur de kleding
inleveren bij: de St. Agatha Kerk
aan de Grote Krocht, de Nicolaasschool aan de Prof. Zeemanstraat,
de Nederlands Hervormde Kerk aan
het Kerkplein, de Gereformeerde
Kerk aan de Julianaweg en de Nederlandse Protestanten Bond in de
Brugstraat.
Zaterdag 14 november kan men
tussen 10.00 en 13.00 uur terecht bij:
de St. Agatha Kerk, de Nicolaasschool of de vrachtwagen bij Dirkson, aan de Burgemeester Engelbertstraat.

De dank van een gast
door Bertus Voets

Met de plichtmatige clichés van
„ach misschien gaat het bij u wel
weer over" en „komt u het volgend
jaar weer als gast" werd dit bezoek
besloten.
Het testament
Maar in 1866 kwam hij niet naar
Zandvoort. Hoewel de communicatie in die tijden nog gebrekkig
was, was de pastoor via verschülende kanalen te weten gekomen
dat hij thuis te bed lag en het niet
lang meer zou maken. Er werd in
de kerk gevraagd om voor de heer
Blokdijk te bidden. Men zorgde
dat hij het te weten kwam en hij
was diep ontroerd.
In begin september 1866 hoorde
men dat hij gestorven was. Men
voelde dit overlijden van een goede
hartelijke gast als een gemis en
met elkander haalde men leuke gebeurtenissen op die men met
Blokdijk had beleefd.
11 Oktober 1866 kreeg L'Ami een
brief van een notariskantoor in
Amsterdam met de volgende mededeling: D. J. P. Blokhof, wel eer
woonende te Amsterdam en aldaar
nu overleden, heeft behaagd aan
de R. C. gemeente te Zandvoort
een legaat te maken van een duizend gulden, onder voorwaarde

Stadsschouwburg de finale plaats zullen ze zichzelf eerst op 15 november moeten bewijzen. Zij hopen op
's middags vanaf 14.00 uur.
een grote belangstelling, kaartjes
Connie en haar groep zijn vastbe- zijn in de balletstudio te verkrijgen a
sloten door te stoten naar de lande- ƒ7,50.
Mieke Reinbergen
lij ke finale, maar voor het zo ver is

dat geduurende twintig jaren na
het overlijden van den testateur in
de kerk jaarlijks twaalf H. Missen
voor zijn zielerrust te lezen.
Formaliteiten
De pastoor was erg blij met deze
schenking en vroeg hoe of hij die
kon verwerven. Het was in die tijd
nog nodig om toestemming van de
koning en van het ministerie die
de zaken van de eredienst behandelde te ontvangen. Dat liep allemaal over het bisdom. L'Ami was
wat bang voor de houding van het
bisdom, daarom had hij deze formaliteiten als maar uitgesteld.
Maar de notaris die de zaken van
Blokhof behandelde, wist dat het
van belang was dat men in Zandvoort spoedig over het geld kon
beschikken.
Hij had van Blokhof gehoord'
hoe arm de mensen daar nog waren en bij zijn laatste bezoek had
Blokhof hem gezegd „Geef die duizend niet in baar geld maar beleg
dit zo mogelijk in hypotheken die
zeer lonend zijn.
En 21 februari 1867 stuurde het
kantoor een brief naar Zandvoort
met het verzoek om de formaliteiten zo gauw mogelijk te vervullen.

door de gebruikers wordt gedragen.
Uiteindelijk wil men komen tot tien
lijnen in totaal. Een eventueel overschot kan gebruikt worden voor promotie, mogelijk te realiseren met
hulp van het NBT.

Moment
Het telefonische bericht zal de
weersituatie van het moment weergeven, maar aan een voorspelling zal
men zich waarschijnlijk niet wagen.
De heer Kuiper van het KNMI vroeg
zich af, hoe men aan de informatie
voor een voorspelling moest komen.
"De beller wil ook een weersverwachting". Er kwam geen direct antwoord. Men zou wel gebruik willen
maken van de diensten van het
KNMI maar dat zou ook hogere kosten betekenen.
Kuiper zag weinig heil in een apart
nummer voor Zandvoort en opperde
de mogelijkheid om met het geld het
KNMI-weerbericht uit te breiden
met extra informatie over deze badplaats. Hij vond weinig gehoor onder
de aanwezigen, evenals de opmerking dat volgens ANP-man Van Bekkum minstens tweehonderd lijnen
nodig zijn om rendabel te kunnen
werken. Volgens Nanninga en enkele andere OVZ-leden is een telefoonnummer een uitstekend middel om
de badplaats en de mogelijke activiteiten die hier plaatsvinden, naar
buiten toe te promoten. Een weerbericht voor de hele kuststrook - of een
gedeelte daarvan - via het KNMI zou
daarvoor te algemeen zijn.

Uw krant niet Veel artikelen op bazaar ten
ontvangen? bate van Gereformeerde Kerk
Bel voor vrijdag
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
De reden daarvan was „Dat de uitvoerder van de boedel Blokhof op
zeer voordeelige wijze in het belang van de parochie te hypotekiseren wat zeer gunstig voor de
arme kerk bestemd zal zijn".
De notaris die wel meer van dat
soort zaken had gedaan wist dat
voor sommige priesters het bisdom een drempel was waar men
niet zo gemakkelijk overheen stapte. En daarom werd een afschrift
gestuurd naar Haarlem en daar
voelde men wel aan waar de
schoen wrong. Zonder verder op
brieven vanuit Zandvoort te wachten, legde het bisdom alles voor
aan de regering en kreeg prompt
zowel van de koning als van het
ministerie de toestemming om
deze gift van een dankbare gast
aan te nemen.
Familie Westerwoudt
In de zomer van 1879 was de
familie Westerwoudt voor rust enkele maanden in Zandvoort. Ook
deze ondervonden de hartelijkheid en vriendelijkheid van de bewoners en werden in de kerk met
alle egards ontvangen. Deze gaver
bij hun vertrek volgens een aantekening van 24 september 1879 drie
stukken van duizend zo maar in
handen en maakten dit kapitaaltje
tot een fundatie, men kan zeggen
een altijd durende herinnering aan
dankbare gasten in Zandvoort, dat
het een eer vond om gasten op te
nemen.

ZANDVOORT - De gereformeerde kerk aan de Julianaweg is toe aan een opknapbeurt
en dat kost geld. Een oud beproefd middel om daar aan te
komen is een bazaar en aan de
voorbereidingen daarvan is
door een aantal dames maandenlang intens gewerkt.
„We hopen dat er ook van nietkerkelijke zijde belangstelling zal
zijn" zegt één van hen, mevrouw De
Hoop. „Het kerkgebouw is eigenijk
een beetje van héél Zandvoort. Het is
een historisch monumentje". Inderdaad zijn het alleen de ouderen die
zich herinneren hoe een kleine zestig jaar geleden de gereformeerde gemeente na tal van omzwervingen
eindelijk in een eigen kerkgebouw
onder dak kwam. Dat dak nu, is één
van de onderdelen die hard aan revisie toe zijn. Met de bazaar, die op 7
november zal worden gehouden,

hoopt men daar financieel een flinke
bijdrage aan te leveren.
Er is een enorme hoeveelheid artikelen, zowel oud als nieuw, ingezameld en het laat zich aanzien dat de
z.g. rommelmarkt een groot aantal
snuffelaars zal trekken. Er zijn o.a.
fornuizen, ledikanten en oude naaimachmes te koop, terwijl de wintersportliefhebbers bij de ingebrachte
ski's en schaatsen wel iets van hun
gading zullen vinden.
Een aantrekkelijk onderdeel van
een bazaar is altijd de vrijmarkt voor
en door kinderen, maar ook het rad
van avontuur en de koffiestand met
zelf gebakken cake zullen niet ontbreken. Men hoopt op mooi weer
zodat niet alleen in de Calvijn- en de
nevenzalen stands kunnen worden
ingericht maar ook op het terrein
van de kerk aan de Julianaweg. De
bazaar is geopend van tien uur 's
morgens tot 's middags vier uur en
naar verwachting beslist de moeite
van een bezoekje waard.

Kamermuziek-uur Jeugd & Muziek
ZANDVOORT - De Stichting Jeugd & Muziek Haarlem
organiseert zaterdag 7 oktober
voor de tweede keer dit seizoen
een Kamermuziek-uur voor
amateurs. Dit vindt plaats in
de Grote Zaal van Jeugd &
Muziek, Cultureel Centrum de
Egelantier, Gasthuisvest 47 te
Haarlem. Aanvang 13.30 uur.
De toegang is gratis.
Op het programma staan werken

van Nancy Calthorpe, F. Mendelssohn, Ruth Mervijn en O. Rieding.
Zo ook composities van Anton Stawitz, Rudolf Wiedolft en Sylvia
Woods.
De uitvoerenden zijn: Paul Breevaart, Prancien de Kanter, Jacqueline van der Voort en José Waardij k,
allen piano, Esther en Ruth Visser,
viool, Esther Jansen, harp en zang,
Rollen Klomp en Annet Prins,
dwarsfluit, Fransje van Luin, saxofoon, en Ciska Meuling, zang.

Naar aanleiding van een stukje ,
uit het Haarlems Dagblad van 27 l
oktober j.1. wil ik reageren op enkele •
meningen en uitspraken van de \
stichting 'Leefbaar Zandvoort'.
Deze stichting zegt in het stukje, dat
ze geen 'massale' en 'luidruchtige' ,
evenementen in Zandvoort wil. Dit
is krankzinnig, want dan kun je alle
evenementen wel afschaffen. Evenementen worden juist georganiseerd om massaal de mensen te trekken.
i
En hun opvatting over 'luidruchtig' is ook al dwaas. Uit het stukje •
blijkt, dat ze de vlaggen, die bij de
'Pro World Cup' langs het strand
hingen, al luidruchtig vonden. Er
was nota bene met eens wind.
De enkele evenementen die geor-'
ganiseerd worden, zijn maar voor
enkele dagen. En de evenementen (
die 's avonds zijn, zijn om twaalf uur,
afgelopen. De stichting moet ook re-;
kening houden met het merendeel!
van de mensen die de evenementen'
wel leuk vinden en vooral met de
middenstand, want die leeft ervan.
Als de stichting blijft zeuren, kunnen ze hun naam wel veranderen in
'Dood Zandvoort'.
M. Geerts
!

Verlichting

Als burgemeester Machielsen in,
maart volgend jaar zijn ambt zal,
neerleggen, is het precies 5 jaar gele-den dat ik voor het eerst getracht!
heb, verlichting achter het Huis in (
de Duinen te bewerkstelligen, terbeveiliging van de merendeels al-i
leenstaande bewoonsters van de;
huisjes. Zowel het vorige bestuur-'
sapparaat als het huidige heeft eg
nimmer op gereageerd en/of zich er?
voor ingezet.
^Mevrouw Erika Terpstra, lid van!
de Tweede Kamer voor de VVD, dre:
ik bij een ontmoeting ervan op d£hoogte stelde en de krante-artikelen
erover liet lezen, was zeer verbolgen
en beloofde terstond kontakt op te
nemen met de plaatselijke afdeling.
Helaas zonder resultaat.
Hoewel er voor andere, niet-urgente gevallen, wel geld beschikbaar
was, beweerde wethouder Van Caspel dat er subsidie voor moest worden aangevraagd. Nu er door verkoop van bouwgrond aan V & D en
aan het Beach Hotel zoveel geld is
binnengekomen, waarvan bijna 3
miljoen netto winst, is het aanbrengen van een 6-tal lantaarns (eventueel met een gepland fietspad) geen
financieel probleem meer. Aan het
verwijderen van de nu welbekende
paaltjes (één achter het Huis in de
Duinen en drie bij de Tol) als obstakel voor rolstoelgebruikers, is geen
geldelijke consequentie verbonden.
Zodra voor de heer Machielsen
een opvolger is aangewezen, zal ik
mijn eenmans-actie voortzetten.
J.L.G. Niessen

Surfen
OMWONENDEN BOULEVARD
HEBBEN VEEL PLEZIER BELEEFD AAN DE AKTIVITEITEN
ROND SURFEN.
Dit zou de vetgedrukte kopzin
kunnen zijn van een artikel in uw
krant.
De Stichting Leefbaar Zandvoort
concludeert dat omwonenden van
de boulevard hinder hebben ondervonden van b.v.: de speakergeluiden
en de muziektent. Daar kan men inderdaad niet omheen. Het galmt en
is binnen niet te verstaan. Dat is
waar, maar buiten de commentaren
om is men bescheiden geweest met
muziek. De stuntvliegerij is voor ons
niet zo rustig maar tienduizenden
mensen keken hun ogen uit. Zij zien
dit nooit en dan is het leuk en spannend.
De helikopter (die zelfs een duinwandelaar van zijn rust beroofde ...). De klager(ster) heeft er duidelijk niet m gezeten en dus iets onvergetelijks gemist. Want het tochtje
rondom Zandvoort is een ware gebeurenis. Eén maal per jaar gedurende tien dagen heb je de kans je
eigen dorp op een adembenemende
wijze te zien. Sparen dus en doen
volgend jaar.
Het klapperen van de vlaggen. Dat
is natuurlijk lachen geblazen. Ze
werden 's morgens pas gehesen en
gingen 's avonds weer weg en er was
geen wind!
Al met al: Wie in Zandvoort woont,
weet dat het van oudsher een druk
bezochte badplaats is. Zeker diegenen die de boulevard als woonplaats
kiezen kunnen verwachten veel activiteiten, geroezemoes en zelfs enige
overlast te ondervinden. Als men dat
niet wil, dan niet aan de boulevard
van Zandvoort gaan wonen. Evenementen horen erbij. Zeker de surfweek is een goed voorbeeld. Er vinden geen incidenten plaats, het publiek is vrolijk, jong en sportief.
Ook wij wonen op het Favaugeplein, aan de boulevard dus. Onze
acht bewoners variëren van ca. 17 tot
75 jaar. Allemaal, zonder uizondering, hebben wij het leuk gevonden
en zijn tolerant geweest t.o.v. bij
voorbeeld standhouders onder of
voor onze ramen met haringlucht en
al. Allemaal hebben we genoten van
deze week.
Als u dus schrijft: „omwonenden
boulevard" vragen wij ons af: heeft u
wel nagegaan hoeveel dat er waren?
Er waren ten slotte slechts 20 aanwezigen op de vergadering. Welk deel
was van de boulevard?
Wij hopen nog vaak dit soort gezellige evenementen mee te mogen maken en met ons denk ik velen!
H. J. Halsema-v.d. Horst
ADVERTENTIE

5 t/m 12 nov.

SONY HIFI SET XO D1
2 x 20 W.

tuner

dubbelcassettedeck

draaitafel
boxen

slechts

769.-
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WEEKMEDIA30

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
Wegens succes
extra bussen!!
Dagtocht Kerstinkopen in
het buitenland per luxe bus.
Voor de prijs van slechts ƒ 16,50 retour.
Rechtstreeks
- dus geen ophaalroute geen verkoopreis.
OPSTAPPLAATSEN
ZANDVOORT-HAARLEM-HEEMSTEDE

WEEKENDAANBIEDING
SPRUITJES

héél pond

Heerlijke handpeer

DOYENNE DE COMICE héél kiio
Grote witte

5 voor

GRAPEFRUITS

MAAKT MOOIE MODE

o,

BROCCOLI SALADE
Va pond

Nu ook zonder
negatief een perfecte
afdruk van uw
originele foto

2,50

0,95
10x15 cm
0,95
113x18 cm 1,50

groente en fruit

5-9-12-16-19 dec.

ANTWERPEN

12-16-19 dec.

BRUSSEL

12-16-19 dec.

Grote Krocht 25

PARIJS

Prijs slechts ƒ 32,50 retour
(inkl. 2 uur stadstour).

Inlichtm

TOERKOOP REISBURO
ZANDVOORT
Grote Krocht 20 - tel. 02507-12560

Voor de beste
keus naar:

Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,

ECHT

Kerkstraat 12, Zandvoort

JE PROEFT T!
Buttermilchbrot
.u
Butterbenestich

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

^

Haltestr 22, Zandvoort

Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Gr Krocht 17 Zandvoort

Vnjdat

SLAGERIJ

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

1 ,50

WEEKEND REKLAME

BALK

ECHTE BAKKER
!HOGEWEG 28

Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort

J.M.

Galerij l
Te

g[ ARBOUW

1,45
. _n

Haltestr 9, Zandvoort

Drog. BakelS,

Dat heef
van J M
Yvonne

SHOE-BIZZ
Grote Krocht 22, Zandvoort

Vrijdag en zaterdag

Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,

Ma> co,
wat ben
geknipt

HERMAN HARMS

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT DOOR UW ECHTE BAKKER

Reserveringen

Fa Wa
Gasthu

VERKRIJGBAAR BIJ

Grote Krocht 26, tel. 13529

Zandvoorts Nieuwsblad

tel.

Dat bewijst de
najaarskolleklie 87
opnieuw Een uitgebreide
kollektie van elegante stijlvolle
en puur vrouwelijke schoenen
Lekker lopende schoenen die
met veel zorg en aandacht zijn
gemaakt voor vrouwen van elke
leeftijd Daarom verdienen ze"
de aandacht van vrouwen van
deze tijd altijd mode en
kwaliteitsbewust

PERFEKTIE IN PASVORM

DEZE MAAND EXTRA VOORDEU6!
Foto BOOMGAARD

STUNT
7-14-21-28 november.
Vertrek vrijdagavond
v.a. Parijs zaterdag 18.00 uur.
OPSTAPPLAATSEN
ZANDVOORT-HAARLEM-HEEMSTEDE

wo
2£

9x13 cm

KEULEN 5-9-12-14-16-18-19-21 dec.

OSNABRÜCK

Inboe

en hui:
tmg (n
gesteld

Formaat J_ Prijs

21-28 nov. 2-12-19 dec.

de wi

to

1,95
2,50

21-28 nov. 2-5-9-12-16-18-19 dec.

ESSEN

KOMFORTABFT

van

KANT EN KLAAR UIT ONZE KEUKEN

in knoflooksaus

DÜSSELDORF

HELIOFORM

vrijdag en zaterdag
Winterharde

veilir

SCHNITZEL 100 GR.

1Vz ONS HAM

BLOEMENHUIS

Wij gaan verbouwen!!

1 ONS GEBR. GEHAKT

J. BLUYS

Profiteer daarom nog deze maand van onze opruimingsprijzen voor fietsen en onderdelen.

1 ONS GERR. FRICANDEAU

Haltestraat 65
Zandvoort, tel 12060

Pasteurstr 2, Zandvoort

J. van Campen en Zn.
Corn. Slegersc»raat 2 - Tel. 15449

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN
SCHOEN
REPARATIE

SLEUTEL
SERVICE

* Toonkunstkoor Zandvoort
uitvoering van Messiah op
donderdag 26 nov a s om 8
uur s avonds m de Herv
kerk Ook u wordt verwacht
* Verkoopdagi Zaterdag 7
nov a s van 10 16 uur bij/en
in de zalen van kerk Juliana
weg 15 Alles voor weggeef
prijzen Kom ook even langs
Voor al uw bloemen en plan
ten gaat u natuurlijk naar

Erica
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- Grote Krocht 24 Zandvoort
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse letterVoor trouwfoto's
grootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Foto Boomgaard
Micro s op de pagina MICRO S
Grote Krocht 26
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 33 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2 2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Aalsmeer Dorpsstraat 8 Postbus 264
gediplomeerd hondentnmster
1430 AG Aalsmeer
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
Friedhoffplem 10
Z Badhoevese/Slotense Courant Zwanenburgse/Halfweg2042 B N Zandvoort
se Courant Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad AmstelTel 02507- 12773
veens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant Diemer
Courant De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam al- •* Zandv Operette ver 40 jr
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De 142021 nov 8 u 22 nov
Purmer Nieuwsblad Oost-Waterland De Zaanse Gezins- mat 14 u avonden bal na krt
bode De Nieuwe Weesper Muider Post Almere Post en Tel 13840 of don avond 7 30
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5 6 1 per millimeter 9 u Gemeenschapshuis
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- * T k aangeb div kleding
combinaties in de Micro s is op aanvraag bij onze kanto- stukken ruime maat 42 Tel
ren verkrijgbaar
12007 vrijdag 611
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
* T k aangeb grote box
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers voor een tweeling ƒ 100 box
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het ƒ50 beide met toebehoren
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wordt neten fietsmand ƒ 15 Tel
023311409
ƒ 2 50 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro advertentie combinatie Z telefo * T k equalizer 5 banden
nisch opgeven tel 020 562 6271 (dit nummer is niet voor per kanaal zilver front merk
Phonic met alle benodigde
bezorgklachten) of zenden aan
snoertjes evt spelend te ho
Centrale orderafdeling Weekmedia,
ren ƒ60 Tel 16461
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam
T k mass salontafel ƒ150
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat slaapk ameubl geh compl
sing in dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgi ƒ500 relaxstoel ƒ150 tuin
ger (+ grasmach Husqvar
rokaart
na) ƒ75 Tel 15589
* T k Moulinex frituurpan en
* Te koop fauteuil goud * Te koop Teletron moduTi een AEG broodrooster ƒ25
kleur ƒ40 Tel 12857
per stuk 4 eetkamerstoelen
ƒ225 Tel 15923
met kussentjes ƒ 20 per stuk
* Te koop hoogslaper met Th
Centr Z voort ZIT/
kast bureau en boekenplan SLAAPKAMER voor 6 mnd Tel 16461
ken ƒ200 Tel 02507 15295 keuken douche toilet bad * T k Philips comb radio
* Te koop kofferschnjfma kamer ƒ 650 p m all in Br o cassettedeck platenspeler 2
chine merk Remmgton ƒ90 nr 798 75569 bur v d blad speakers incl meubel in
goede staat spelend te be
Tel 17517
luisteren ƒ150 lel 15253
Timmerbedrijf
* Te koop miniwasser merk
* T k Philips k t v 52 cm
R F Lammers
Kalorik onjs n o t k Tel
12104
voor al uw timmer en onder prima beeld ƒ 150 onder
schuifbed z g a n ƒ 55 voor
* Te koop sjoelbak merk houdswerk Tel 023364168 zelfbouw 2 Can kano mallen
b
g
g
023381378
Homas z g a n Tel 15052
compl Tel 14906
T k SIMCA CHRYSLER 78
techn 100% APK aug 88
ƒ850 Tel 12281
* T k wit electronisch orgel
Woninggids van Zandvoort
Mark 1600 ƒ250 Tel 16275
T k a BLONDE BOUVIER met
w 11 U C makelaars o.g.
zw masker 11 mnd teef
NV M
stamt af van Dafzicht ƒ 750
Tel. 02507-12614
Tel 19049 of 15444

Tel 13529

&&*&&

GRATIS

TASSEN

Wedn 78 jr lang 1 88 m niet
roker geen problemen kern
gez niet onbem bew mooi
modern vrij huis rijdt auto
zou gaarne kennis willen ma
ken met lieve zachtaard in
teil wed
op basis v
vriendsch 60 a 70 jr ook
geen problemen Br met te!
en recente foto o nr 798
75567 bur v d blad
Wie wil ± 5x p w onze lieve
GOLDEN RETRIEVER UIT
LATEN tegen vergoeding
Tel 17834
Nooit geen koude voeten
meer 1 p nieuwe witte lams
wollen pantoffels en 1 paar
mooie blauwe l w slippers
maat 39/40 Tel 15253
PENTAX ZOOM volautomati
sche camera met zoomlens
voor ƒ 699 met 2 jaar garantie
+ verzekering bij

Foto Boomgaard

Taxi-centrale Zandvoort BV
Grote Krocht 18, tel. 12600
P.S. Onze stalling is helaas vanaf l december gesloten.
* BIJ 50+meer bewegen dat
kan de ANBO u geven kom
naar het Gemeenschapshuis
iedere vrijdag om 11 uur gym
onder vakkundige leiding
BONTMANTELINRUIL
'egen (kleine) bijbetaling
excl lichtgew nappa/lam
my s ook voor heren bontgev
regenmantels
Prachtige
bontcollectie Repareren mo
derniseren Bel v afspraak of
documentatie 020233488

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507 12070
1 film /5//750 pd
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie boxen

Grote Krocht 26
Zandvoort
Tel 13529
Aangeboden A dam Nw Z
4 kamerwoning + zolderk m
keuk vrije opg ƒ 300 p m
GEVR
4 kamerwoning in
Zandvoort Tel 020425563
BIEDT ZICH AAN ervaren
hulp m de huishouding op
woensdag Tel 18167

5 showrooms
GRENEN
MAHONIE
Tel l |den 1 2 1 8 uur
MECHELS
02520-20993
HENRY II
ook zondag
LEIDSESTR 122 Koopavond
L qt aan de doorgaande weg N208

* Het dagje naar Friesland
was enig' Waarom gaat u niet
ook mee met de Verg Vrou
wen van Nu Bel eens met
tel nr 14462
* Huish hulp gevraagd voor
'/2 dag m de week Tel 02507
19554 na 18 uur
Jongeman 36 jr WAO er
HBS diploma zoekt BIJVER
DIENSTE 5 ocht p w liefst
adm werk Inl 02507 19055
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 12164

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.
Had ik daar maar eerder aan
gedacht
AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING
Kostverlorenstraat 70 Tel. 12071
waterbedden

Broodje Burger
Schoolstraat 4 Tel 18789
ZOMER EN WINTER
Geopend 11 1 uur s nachts
Weekend 11 3 uur s nachts
Dinsdag gesloten
* Help de Polen Stuur eens
(een 7voedselpakket1 Geen1
adres Dat hebben wij voor u
Inl tel 029075235

* Te koop aangeboden Sa
nyo videorecorder (Bèta)
i g s t Prijs ƒ 300 Tel 16076
* Te koop crossfiets BMX
2000 ƒ55 Tel 15160
* Te koop Etna gasfornuis
oven met thermostaat Tel
17427 na 19 uur

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26

Tel 13529

* Gevr huish hulp voor 2
ocht p w voor mw v Hou
ten van Rest Queenie Tel
13599

Glenda Exclusief
Bruidskledmg
Cocktailkledmg
Avondkleding
v Woustraat 42
Amsterdam
Tel 020-620731
* Gratis af te halen antieke
piano (plaatsgebrek) Tel
17426

Heeft u iets te vieren?

Maatkleding
Veranderwerk
Silhouettes

Probeert u eens onze borrel
hapjes Al vanaf ƒ 7 p p

Tel 19366

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

Hydr gestabiliseerd Geh
compl incl verw en ledikant
geen ƒ4000 maar slechts
ƒ1750 15 j fabneksgarantie
Telefoon 023 292693 02290
37151 b g g 047546240
SINT EN PIET OP BEZOEK?
Bel 15301 tussen 17 19 uur
TE HUUR GARAGE
aan de Van Galenstraat
Huurprijs ƒ 95 p m Tel 15531
Te huur gevr ZANDVOORT
4 kamerflat of kleine woning
ongemeubileerd permanent
niet in Noord op zeer korte
termijn Br o nr 79875566
bur v d blad
* Te koop 18sports schuif
ladder ovale eiken salontafel
eenpersoons divanbed grote
mahonie linnenkast moet op
geknapt Tel 14632
* Te koop 2 fauteuils (maho
me) met losse kussens per
stuk ƒ50 Julianaweg 15 za
terdag 7 nov tussen 10 12
uur Tel 13858
* Te koop 2 skipakjes als
nieuw wegens te kleine
maat 74+80 lichtblauw +
lichtblauw met geel ƒ25 per
stuk Tel 18556
•*• Te koop 2 zwarte pieten
pakken met pruiken passend
voor maat 36 t/m 40 Tel
16262
* Te koop 4 pits gascomfoor
(wit) met afdekplaat in prima
staat ƒ 75 Julianaweg 15 za
terdag 7 nov tussen 10 12
uur Tel 13858
Te koop aangeboden
FORD ESCORT 1100 77

Tel 13529

CORN SLEGERSSTRAAT 2
TEL 18599
Dinsdag t/m zaterdag ge
opend van 1000 tot 1400 u
MET SPOED WOONRUIMTE
GEVRAAGD voor 4 pers

Fa. Gansner & Co,

USA topkwaliteit Naturest

VIDEOTHEEK DOMBO 1 film
v a ƒ5 per dag 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b tel 02507 12070
ENGLISH LESSONS (PRIVÉ)
conversatie en/of grammati
ca alle niveaus Inlichtingen
tel 18308 Jane Hall
* Flinke huish hulp gevr 1
ochtend p week Tel 16887
na 18 uur

GROTE KOLLEKTIE
TRUIEN

ƒ1000 Tel 16824

v.a.

5

KATOENEN KOLBERTS

s

KOLLPULLS

2

KERKSTRAAT 20

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTIC
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
*
3 8

r i

k oo P b r u id
mo d . s a 1 o n t
T
e t en s t o e 1

Te
;

s

1
a f
e 1

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGEL
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ART
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 E)
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE K

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (franh
met vermelding van uw postcode, naa
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Naam
Of afgeven bij

Adres
Telefoon
Postcode

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort
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Prins Claus opent nieuw expeditiecentrum in veiling

Bloemenexpediteurs richten
coöperatieve vereniging op
AALSMEER - In Aalsmeer is een unieke samenwerking tot
stand gekomen. Vijftien expediteurs hebben zich verzameld in
een coöperatieve vereniging. Er zijn bovendien nog twee adspi
rantleden. Die vereniging heeft als naam als de behuizing,
Expeditie Centrum Aalsmeer (ECA). De coöperatie is opgericht
om het nieuwe expeditiecentrum bij de veiling verantwoord te
kunnen exploiteren. Op 4 november werd het centrum geopend door Prins Claus. De coöperatie is daarom zo uniek omdat
er in de expeditiewereld een felle concurrentiestrijd bestaat die
samenwerking veelal verhinderd.
l

ie

n: jloemen wel op de karren, maar geen opsteker in beeld. De camera is in staat om iedere bloem afzonderlijk

2
dr
lei

•ld te brengen. Dus zeker het hele boeket.

Foto: w.ifrïed overwater

He-veilen is kopen met vertraging

HLSMEER - „Nee, SF
niet voor voor Science
)n, het staat voor ZwitFrank," Dat vertelt
:nne Lansbergen, van
-afdeling van de veiling,
laar toehoorders in Geals de veilingklok in
l komt. Toch lijkt het
.J science fiction-achtig
•ki iren . het veilen van
len door middel van een
ietverbinding.
odag ging Tele-VBA van
Bezoekers van de Wereldtenalling Telecom in Genevève
n bloemen kopen in de Aalsveiling. In de voorpublica:rd de indruk gewekt dat de
voor alle bezoekers zou zijn.
lat blijkt niet waar. Het zijn
tend de Nederlandse bezoem de Nederlandse PTT-stand
ève die mogen proberen een
te veroveren.
• alvorens zij achter de klok
scherm kruipen, krijgen zij
et een en ander van Aalsmeer
meer nog van de veiling te
ie film is wel op het internapubliek gericht. Het comir is in het Engels. Natuurlijk
de kijkers te horen dat Aalsde grootste bloemenveiling
\e grootste exporteur is, dat

tachtig procent van de bloemen
worden geëxporteerd. Ook wordt de
bezoekers uitgelegd dat telecommunicatie in het veilingwezen steeds
belangrijker wordt.
Daarna verschenen vanuit de veiling de Nederlandse Adrienne Lansbergen en Jan Akerboom, branchemanager PTT-telecommunicatie op
het Zwitserse scherm. Zij beantwoorden vragen die vanuit Zwitserland worden gesteld. „Kunt u me
ook doorverbinden met de beurs in
Amsterdam?," is de eerste vraag.
„Nee, dat kan niet, maar we kunnen
wel een krant met de beurskoersen
ophouden," is het antwoord.
„Is dit systeem ook door te trekken
naar de weg?," is een volgende
vraag. „Als het gaat om het directe
vervoer dan gaat dat niet. Gaat het
om formulieren die bijvoorbeeld aan
de grens moeten klaarliggen dan
kan het weer wel. Toch zou het in de
toekomst wel eens zo kunnen worden dat het per satelliet rechtsstreeks bij de kweker gebeurt." Er
komen nog vragen over de controle
op ziekten, er wordt verteld over
koeldozen, maar dan komt toch het
grote moment dat de veilingklok
wordt uitgelegd.
In plaats van het Nederlandse
muntstelsel wijst de klok nu Zwitserse francs aan. Er blijken vijftien
boeketten geveild te worden. Per
stuk. De opbrengst van de bloemen
is bestemd voor Pestalozzi. Een in-

ternationaal opvangcentrum van
weeskinderen. Dinsdag wordt het
geld aan de bestuurders van het
dorp overhandigd.
De kopers wordt erop gewezen dat
zij altijd iets minder betalen, dan zij
denken. Doordat met een satellietverbinding wordt gewerkt krijgt het
signaal een vertraging. Het scheelt
ongeveer vijf franks. Met de televisie
erbij wordt de klok plotseling een
stuk levendiger. Want opeens verschijnt het boeket te veilen bloemen
in het midden van de klok.
De eerste koper mist duidelijk ervaring. Hij legt voor het boeket
maar liefst 83 francs neer. Het blijkt
mijnheer R. Scargo te zijn. Er wordt
beloofd dat de KLM zal zorgen dat
de boeketten de volgende dag in Genève zijn. Een aanwezige in Zwitserland wil weten of de KLM ze ook in
Nederland bezorgt. „Dat zal dan per
NLM gebeuren." De kopers krijgen
er duidelijk meer oog in. Want de
prijs blijft gedurende de hele veiltijd
schommelen rond de dertig franc.
Toch nog zo'n vijftig gulden.

Het nieuwe expeditiecentrum is een
drie verdiepingen tellend gebouw,
waarin ongeveer zevenduizend vierkante meter op de begane grond bestemd is voor de verwerking van zowel
oppervlakte- als luchtvrachtvervoer.
Op de verdiepingen is nog eens eenzelfde oppervlakte aan kantorenruimte.

kiest men vaak voor de Aalsmeerse
Bloemenveiling. Om alles goed te kunnen opvangen is gekozen voor dit Expeditie Centrum. Daardoor is een
snelle afhandeling van inkomende en
uitgaande sierteeltproducten mogelijk. De distributie van sierteeltpro-

dukten ontwikkelt zich steeds meer in
de richting van een vergaande standaardisatie in verpakkmgs- en vervoereenheden. Het ECA speelt hierop m
met de modernste apparatuur. Commumcatieapparatuur wordt gezamenlijk aangeschaft.
Met de opening van dit centrum beschikt de veiling nu over een ultramoderne expeditieruimte. De afhandehng van bloemen en planten geschiedt
overdekt. In een grote hal worden de te
vervoeren goederen per wagen klaargemaakt. Zodra de lading voor een
wagen klaarstaat, maar ook niet eerder, komt de truck naar het laadperron en dan wordt hij volgeladen. Door
op deze manier te werken staan de

Vrijwillige Hulpverlening
17373
wagens maar een heel korte tijd voor
de perrons
Er zijn twintig plaatsen voor vervoer
over de weg en twee voor luchtvracht
Die luchtvrachtplaatsen zijn uitgerust met apparatuur om pallets op te
bouwen Er is een apparaat dat de pallets meteen weegt, zodat het gewicht
naar Schiphol kan worden doorgebeld Op die manier kan men met het
laden van de vliegtuigen al rekening
houden met de pallet, zonder dat die
op Schiphol is.
Een bijzonderheid m de bouw van de
hal is dat er vrije overspanningen zijn
van 46 meter. Wat betreft de kantorengalerij is een kassemdee gebruikt.
Daardoor is die kantoorruimte heel
licht. Het klimaat binnen die 'kas' is
geheel geregeld. Het hele expeditiecentrum heeft vijftig miljoen gulden gekost Het is een onderdeel van de
nieuwbouw van de veiling

In die kantoren zijn de verschillende
expeditiebedrijven gevestigd. Maar
ook dienstverlenende bedrijven en instellingen vinden er onderdak. Dat
zijn instellingen als de Japanse en de
Nederlandse Plantenziektenkundige
Dienst, de Stichting Uitvoering Landbouw Maatregelen, het Consulentschap voor de Tuinbouw en banken.
De vereniging huurt het centrum
van de Aalsmeerse Bloemenveiling en
exploiteert dit. Het heeft allemaal als
doel te komen tot een snellere verwerking van de bloemen. Op dit moment
wordt geprobeerd een lATA-erkenmng te krijgen. Als die er is dan hoeven de bloemen op Schiphol niet meer
te worden gecontroleerd. „We zijn bezig de landsgrenzen naar Aalsmeer te
krijgen," aldus de heer E. Booter, voorzitter van het Expeditiecentrum.
Net als de veiling zelf, heeft het expediteren een enorme vlucht genomen. Toen 75 jaar geleden met veilen
werd begonnen ging de export nog per
trein. Dat is natuurlijk allemaal verleden tijd. Vooral de laatste jaren zijn er
echter belangrijke veranderingen tot
stand gekomen.

Als de vijftien boeketten zijn geveild, gaan de televisielampen uit.
En dan blijkt dat het televisiehcht
toch veel meer is ingesteld op het
weergeven van kleuren dan de normale verlichting op de tribune. De
bloemen op het scherm ogen vrolijker dan onder de veilinglampen.

In de sierteelt komen buiten Neder.and steeds meer produktiegebieden
tot ontwikkeling. In Midden- en ZuidAmerika en Afrika, maar ook in Europa zelf worden op grote schaal sier:eeltprodukten gereed gemaakt voor
de markt. Als afzetcentrum daarvoor

• De galerij met de kantoren in het nieuwe expeditiecentrum. Duidelijk is het kasidee te zien. Door de klimaatbeheersing kunnen er bomen groeien.
Foto VBA

ER LANDT EEN VLIEGTUIG
IN HET ZWEMBAD!
of je het niet, kom dan maar zwemmen op:
,£RDAG 7 november 11.00 u.-15.00 u.
lENSDAG 11 november 12.00 u.-15.30 u.

K

Zwembad „De Duinpan"
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

TAXI
Dcag en nachtseivice

ix i Centrale Zandvoort BV
Grote Krocht 18, tel. 12600
ijden ouk voor.
~ GAK/Detarn
- alle ziekenfondsen m u. v

van Z.V.S. voor elk doel
E elle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije
:L iteding • Zekerheidsstelling niet nodig • Goedlopende
=ff gen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
uw mogelijkheden of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- is mogelijk.

-i- voorl

D 30.000,D 35.000,D
_ D
D
D

betaalt En dat terwijl de Peugeot 309 standaard al ongehoord compleet is uitgerust
De Peugeot 309 Allure heeft een
C-f-^-nfJ^ rr\65 pk motor, die zonder kostbare katalysator
Oud!IV-ldcil<J-.
toch schoon is. Drt vermindert niet alleen clc RIJ SCHOON
schadelijke uitlaatgassen, maar ook de Bijzon- RIJ PEUGEOT
Om maar iets te noemen: . 5-versnel- dere Verbruiksbelasting. Vandaar clan ook zijn bijzonder
Nu kunt u de Peugeot 309 tijdelijk in een lingsbak • de geavanceerde, krachtige l.3 liter aantrekkelijke prijs (f21.595,-).
zeer bijzondere uitvoering kopen: de Peugeot motor, die in combinatie met de ongeëven309 Allure. Met voor meer dan f l.OOO,- aan aarde voorwielaandrijving van Peugeot voor
attractieve extra's, waarvoor u niets extra's een uitzonderlijke wegligging en soepel rijgedrag zorgt • het lage brandstolverbruik: 1:20 bij 90 km/u* en
U zult gemerkt hebben dat deze Peugeot 309 een
slechts iedere 20.000 km een auto met allure is. Alleen verkrijgbaar in de speciale klcugrote onderhoudsbeurt • plus ren rood, wit en blauw, waarbij de kleur van clc extra's tclstandaard een gelaagde voorruit kcns precies is afgestemd op de kleur van de carrosserie.
• van binnenuit te openen tankDat alles maakt de Peugeot 309 Allure tot een
dop • 11 controlelampjes • luxe exclusieve gezinsauto, die in geen enkel hokje is in te "
stoffen bekleding • moquette delen. Alle reden dus om vandaag nog even bij ons langs
vloerbedekking • halogeen kop- te komen voor een eerste kennismaking met de attracü'evc Peugeot 309 Allure.
lampen • achteruitrijlampcn,
mistachterlicht en achterruitverwarming • necrklapbare achterbank en niet te vergeten het onnaUxm/IIM\l,iMI I \Vll\Mi
volgbare Franse zit- en rijcomfort

Standaard: de schone motor.

complete uitrusting.

De gezinsautomet allure dié
niet in een vakje past.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.
neer mij vrijblijvend over een lening van:
IOO,D 10.000,D 17.500,IOO,D 12.500,D 20.000,iO,D 15.000,D 25.000,n per maand aflossen:
O,D 200,D 350,0,D 250,D 400,0,D 300,D 450,mijn geld ontvangen:
ntant
D per cheque
D per giro

Allure! Waar kom je dat nog tegen vandaag de
dag, in een tijd waarin auto's steeds maar saaier
en grijzer lijken te worden? Vandaar een feestelijk gebaar van 'n succesvol automerk.

500,550,-

D per bank

geb.datum
woonplaats
nettu-inkomen
netto-inkomen
tel

D
''d met
lyp.kosten
1
nog leningen bij
'loten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Ongehoord goed.
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Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN
02507-12150 of 13050. U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.
Helmersstraat 11 - Zandvoort.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.
PEUGEOT

_.

,

^r?^ :by*a»a*cfi op we? '•

KM l'l K |\\K.
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CAFÉ-RESTAURANT
BILJART

BELL-HOTEL
Biljartliefhebbers
opgelet!!

Het vertrouwde merk voor nog
lagere prijzen bij Dirk van den Broek!

Kom eens een keertje
bij ons biljarten
voor enthousiastelingen
is er nog plaats

ilp ül-fl FI13 UWSi
s'A'V:"."';1;* }:<'fiift.j?.\

Hogeweg 7
Tel. 02507-19000

f>'':'-*;1

•;;'i;/_,;ï

f f$li«!
11

Telegraaf Zandvoort
vraagt

CALVÉ

BEZORGERS

ERWTEN- of
BRUINE BONENSOEP

BORRELNOOTJES

voor kleine wijken
± % uur per dag
Verdienste ƒ 60,- tot ƒ 80,- p.w.

KOOP
MANS
ZELFRUZEND

BAKMEEL

zak 235 gram - 3 smaken

LITERFLES

én GRATIS

Aanmelden:
023-271185
of 02507-18375 tussen
18.00 - 20.00 uur

geen

NOTENSCHAALTJE

PAPIEREN
ZAKDOEKJ
sterk absorberen

pak 500 gram
geen U39 nu
PAK

6x10

STUKS

JUPITER

il

FRÏESCHE
VLAS

^

vraagt voor haar afdelingen

GÓpIlNÖi

* Sport

KOFFIÏ-

* Huishoudelijke en
geschenkartikelen

".DEI
f. U L. rVi_ H \J t f:ïv:v. :5iï
ÏBÉKENbË!
""'"IllNÖÈNi
............... . JiiRSTil

iüi Jordan
:

l-HAlyÉiiTË.!!

* Speelgoed

ï;djvë.r||;isi)öften|:

?

Hulpverkoopsters
voor ca 10 uur per week

llilil
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,^j
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.,.111111
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3.59
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Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt
u bellen met dhr. C. J. Bruijnzeel, tel.
02507-12838.
Spectra Jupiter, Raadhuisplein 15,
Zandvoort.

Volkskrant Trouw AD
vraagt een

T
voor ochtendblad
te beginnen op 26 oktober
Aanmelden E. Steen.

Tel. 18531

Wie brengt het aantal van onze
medewerkers op de 20?

HANDIGE HOUTEN

KLAPSTOEL
APSTO
zwart of bruin

GEEN

JMó
MAAR

PRACHTIGE

handige doorzichtige
NU ALVAST KOPEN!

ZAKAGENDA1988

KOELKASTDOZEN
4-delig en stapelbaar

GEEN

tar SSB

^ntlll

MAAR

h^^lf.J;?

IW i»^5'

VOLKOREN
PUNTJES
STUKS
2.10

MAAR ^

KEUR GLASB.V.
Paradijsweg 2-6, Postbus 57,
2040 AB Zandvoort

AFTERSHAV

MET GRATIS VERSTUI

7.90

8.95

MAAR

MAAR

MOKKA-

voor onze glashandel.

Graag uw schriftelijke sollicitaties aan:

KAARSEN

LUXE DOOS DEr>

GEEN

werkvoorbereider/
calculator

Interesse?

.n..,

GEEN

Wij zoeken een:

Zijn taak zal bestaan uit het zelfstandig
opnemen of bespreken, het uitrekenen en
begeleiden van glasisolatieprojekten en
het assisteren waar nodig in de
glasherstelafdeling of glasslijperij.
Leeftijd vanaf ± 25 jaar, ervaring in
bouwtechnische branche heeft de
voorkeur, i.b.v. rijbewijs, goede
contactuele eigenschappen.

ï

KEUKENDOEKEN :

DIRK VAN DEN

4.,.,

ELKE WEEK
HET
DAGELIJKS
NIEUWS
ag 12 november 1987
VOORT - Het Golden
sino, dat gevestigd
iet souterrain van hoblijft definitief geslovergunning is geweiie gemeente was vooraachtigd op te treden,
zaak alsnog geopend
den. Dit lijkt echter
r te gebeuren, want
B.V. heeft het casino
eek ontruimd.
et begin af aan heeft de
een vergunning geweiat de vestiging werd geongewenste ontwikkever had het zogenaamde
iverleg
plaatsgevonden

Bouwes
?steld door
geding

Nieuwsblad

Los nummer ƒ1,-

Golden Ten
blijft dicht
tussen de burgemeester, de politiekorpschef en de officier van justitie.
Belangrijk argument was, dat men
verstoring van de openbare orde
verwachtte. Bovendien past de weigering in het beleid, geen nieuwe
speelautomaten-hallen
meer in
Zandvoort toe te laten. Een 'observatie roulette' als in het Golden Ten
Casino geplaatst zou worden, wordt
gezien als een kansspel, en niet als
een 'behendigheidsspel', zoals Dokama het deed overkomen. Daarnaast
geldt er ook nog een horeca-stop.

47e jaargang nummer 45

De gemeente gaf een 'waarschuwing tot het uitoefenen van bestuursdwang', wat inhield dat men
tot sluiting over zou gaan, indien
het casino toch geopend zou worden. Een zogenaamde 'AROB'-procedure tegen het de weigering van
de vergunning loopt nog, maar de
waarschuwing blijft van kracht. De
eis van Dokama, om een optreden
van de gemeente via een gerechtelij ke uitspraak te verbieden, zolang er
geen definitieve uitspraak is, werd
onlangs afgewezen. Blijkbaar heeft
deze uitspraak bij Dokama het vertrouwen op een gunstige afloop
doen verliezen. Het spelmateriaal
werd eind vorige week ingepakt, om
dit in een andere vestiging, elders in
Nederland, te installeren.

Iterstanden
HW
LW HW
07.17 0222 19.37
0805 0306 2052
09.04 0404 2159
1013 0528 2309
11.54 0719
00 18 08.24 12.49
01 07 09 18 1329
01 47 10.08 14.05
02.24 10.54 14.41
0301 1133 15.18
03 40 --.-- 15.46
vrijdag 13 nov

LW
14.51
1535
1630
17.42
1914
2022
21.19
2211
2301
23.47
1203

'Zandvoort mist bestuurlijke eenheid'
ZANDVOORT - Het ODRP-rapport, dat vanavond aan de
raadsleden wordt overhandigd, wijst op niet mis te verstane
wijze op een aantal zwakke punten binnen het gemeentelijk
apparaat, zo blijkt uit betrouwbare bronnen. Het rapport is het
resultaat van een vooronderzoek, dat werd uitgevoerd door het
adviesbureau Organisatie Documentatie Registratie Personeel, in opdracht van de gemeenteraad. Aanleiding was het
gevoel, dat er iets 'schortte' aan het functioneren van het
gemeentelijk apparaat. De onderzoekers constateren, dat een
bestuurlijke eenheid ontbreekt, wat verregaande gevolgen zou
hebben gehad voor de Zandvoortse 'organisatiecultuur'.

Bazaar trekt honderden bezoekers

• In de kraampjes op de bazaar bij de Gereformeerde Kerk was van alles te koop.

ZANDVOORT - De verkoopdag ten bate van de Gereformeerde Kerk, die afgelopen
zaterdag werd gehouden, is een groot succes geworden. Nadat 's morgens voor de opening
van de markt al rijen mensen voor de deur stonden, waren er ook de gehele dag veel
kooplustigen. De organisatoren zijn zeer verguld met deze belangstelling, die uiteindelijk
zorgde voor een opbrengst van bijna ƒ4500,-.
nieuwe eigenaar, terwijl "de wat duurdere stukken
werden geveild. Zo bracht bijvoorbeeld een antiek
tafeltje meer dan honderd gulden op. Tussen de activiteiten door kon men even neerstrijken voor een
kopje koffie en iets lekkers. Het weinige dat aan het
eind van de dag nog over was, werd in één klap
verkocht aan een handelaar.
De organisatie van de verkoopdag was in handen
van de damessoos van de Gereformeerde Kerk, terwijl vele vrijwilligers er aan hebben bijgedragen,
Men is zeer blij met de grote belangstelling en de
opbrengst, die besteed wordt aan een flinke opknapbeurt van de kerk.

lernemers willen Pro World
•f Cup in Zandvoort houden

idering was door de ben Paul Zonneveld en
'erg van de Stichting Pro
Zandvoort bijeengeroeADVERTENTIE

Goedkoop !

[DIRK VAN
lBROEK

Exact om twaalf uur 's nachts
begon de kleinste, zogenaamde
Angelus-klok te luiden wat tien
minuten aanhield, tot Ton Bakels
er een einde aan maakte. Bakels,
die de sleutel van de toren heeft,
spoedde zich na de eerste geluiden naar de kerk en draaide daar
resoluut de stop om van een 'module', die 's middags was aangebracht. Het eerste waar Bakels op
dat moment aan dacht, was het
verhaal van Roeland, zo verklaarde hij later. Deze Roeland redde
op een nacht, eeuwen geleden,
Antwerpen van een gigantische
brand, door de kerkklok te luiden.

pen, omdat men een oplossing zocht
voor het huidige tekort. Vrijdagmorgen zou een gesprek met hoofdorganisator Eurotrading plaatsvinden, waarbij een bedrag van
ƒ50.000,- op tafel moest worden gelegd. Vóór l december moest nog
eens ƒ20.000,- gestort worden, maar
slechts het eerst genoemde bedrag
was beschikbaar. In totaal betaalt
Zandvoort ƒ224.000,-, 15% van de totale onkosten van het evenement.

Een van de voornaamste oorzaken
voor het tekort is, dat de bijdrage
van de Zandvoortse ondernemers
was achtergebleven ten opzichte
van de verwachtingen. Bovendien
stond er nog een tekort van ƒ 17.000,van vorig jaar. Een 'domper' vormde
de ƒ40.000,- aan leges die aan de Gemeente moet worden betaald, aldus
voorzitter Zonneveld,
VERVOLG OP PAGINA 7
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een
lamsvacht
jas?
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655
Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

Haarlem, tel. 023-270350;

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Beverhof E, Beverwi;!:, tei. 02510-10C19.

Fracties CDA en GBZ boycotten
aantal commissievergaderingen
ZANDVOORT - De raadsfracties van CDA en Gemeente Belangen Zandvoort hebben
afgelopen week de diverse
commissievergaderingen geboycot. Aanleiding was, dat
men het ODRP-rapport, over
het functioneren van de Gemeente, niet direct in handen
kreeg.
Na een felle maar kortstondige
discussie verlieten de vertegenwoordigers van beide fracties vorige
week dinsdag na enkele minuten al
de commissie van financiën. Men
had geconstateerd dat het ODRP-rapport al 'in huis' was en men
eiste dit dan ook onmiddellijk op.
Een 'onverwijld' doorsturen naar de
fracties was toegezegd, zo was men
van mening. Wethouder Aukema,
voorzitter van de commissie, ontkende dit en weigerde op de eis in te
gaan. Dit was voor de vertegenwoordigers van CDA, Ingwersen, en
GBZ, Flieringa, aanleiding om de
vergadering direct te verlaten.
Door de boycot kon de commissie-

Sommigen van de vele verontruste omwonenden die naar de
kerk waren toegekomen, vreesden voor een nieuwe 'beeldenstorm' op het kerkhof, waarbij
men tehulp zou zijn geroepen om
de vandalen te vangen. De politie
werd overspoeld met telefoontjes, maar de oorzaak zat in 'een
klein hoekje'. Of er is korstsluiting ontstaan in de module, of dit
'regelapparaat' stond niet hélemaal goed afgesteld. In ieder geval had de klok 's middags om
twaalf uur moeten luiden en niet
twaalf uur eerder, zoals nu was
gebeurd.

Sinterklaas viert
feest in 't Stekkie

NU ƒ 298,

DE LEERSHOP
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ZANDVOORT - Omwonenden van de St. Agathakerk werden maandagnacht opgeschrikt door het luiden van de klok.
Vervolgens kwamen velen op de kerk af, om polshoogte te
nemen. Een 'kleinigheidje' bleek de oorzaak.

Herenjack met
uitritsbare mouwen

Foto: Beriott

het ambtelijk apparaat heeft geleid
tot tal van achterstanden, vooral op
het punt van kwalitatief functioneren. Toch constateren de onderzoekers, dat er de laatste jaren hard is
gewerkt aan het wegwerken van
deze achterstanden en dat dit samen met het opstarten van de automatisering een positieve uitwerking
heeft. Maar het is een 'inhaalmanoeuvre', die nog niet als voltooid
mag worden beschouwd. Zo wordt
bijvoorbeeld ook aangeraden, de
verschillende diensten, momenteel
in diverse panden ondergebracht,
meer centraal te huisvesten. Dit is
nodig voor een betere integratie.

Klokgelui veroorzaakt schrik

AANBIEDING

iwerkingsverband moet financiële problemen voorkomen

DORT - Het Samen'Verband moet voortsteun en toeverlaat
oor de Stichting Pro
.p Zandvoort. Deze
>nd is nodig, om fiproblemen in de toevoorkomen. Tot deze
J kwamen de ondernehet stichtingsbestuur
2ek donderdag tijdens
nkomst in Hotel Palamidige tekort van de
bedraagt ongeveer
maar de ondernelen er alles aan doen,
wereldkampioenschap
oor Zandvoort te be-

Volgens het ODRP-rapport vertoont de Zandvoortse organisatie
'trekken van een cultuur, die gekenmerkt wordt door een fundamentele
gespletenheid'. Dit zou inhouden,
dat een 'consistente centrale leiding' ontbreekt, met als gevolg een
gemis aan bestuurlijke eenheid en
samenbindend vermogen in de top.
Bovendien ontbreekt in een dergelijke 'cultuur' een herkenbare bestuurlijke koers, waardoor een 'ad
hoc' beleid ontstaat.
De onderzoekers zijn blijkbaar
van mening, dat deze cultuur al langere tijd bestaat, omdat men constateert, dat het nieuwe college hierin
weinig verbetering heeft gebracht.
Daarnaast stelt men, dat er sinds de
machtswisseling eerder gesproken
kan worden van een 'tegenovergesteld effect', omdat de nieuwe collegeleden zich aan deze cultuur hebben aangepast. De samenwerking
zou te wensen overlaten en er is eerder sprake van een 'verzameling
portefeuillehouders met elk hun eigen prioriteiten'. 'Het feit dat een
voor de gemeente Zandvoort belangrijk en grootschalig project als het
MABON-plan (vrijwel?) volledig
door twee collegeleden wordt behartigd, vormt hiervan een illustratie',
zo meldt het ODRP.

Het gebrek aan eenheid werkt volgens het rapport een 'sterke verkokering' van het ambtelijk apparaat
in de hand De verschillende diensten lijken zoveel mogelijk op zichzelf te willen draaien. Daarnaast
constateert men, dat de scheiding
tussen ambtelijke en bestuurlijke
taken dreigt te vervagen, waardoor
bestuurders ambtelijke werkzaamheden vervullen, met het risico, dat
dit ten koste gaat van andere taken.
Als mogelijk gevolg ziet men stagnatie in de voortgang, en over- of onderbelasting op andere plaatsen in
de organisatie.
Gebrek aan aandacht voor de
structuur en het functioneren vari

ADVERTENTIE

Een kwartier eerder dan gepland besloot men zaterdagochtend de deuren van de hal, waar de boekenverkoop zou plaatsvinden, én de zaal achter de kerk
maar te openen, omdat er buiten al tientallen mensen stonden te wachten. Vooral de ochtend werd het
razend druk, maar ook 's middags waren er veel
belangstellenden. Naar schatting waren het er over
de hele dag honderden in totaal.
Binnen waren kraampjes opgesteld, maar ook buiten stond koopwaar uitgestald. Men kwam niet voor
niets, want er was van alles te koop, van balen wol tot
tweede hands lampen of radio's, soms voor slechts
luttele guldens. Een aantal artikelen kwamen door
middel van het rad van avontuur in handen van een

Oplage: 4.400

ODRP-onderzoekers constateren zwakke punten binnen gemeentelijk apparaat

fOORT - De sloop
;asino, waarmee dinsinnen zou worden, is
d. Kort voordat de
opersbal de pui van
ilijk deel van Bouwes
'en, verraste de eigenachtclub Cecils de
iding met een kort gegeding eist nachtclubMees dat het vonnis van
geding wordt opgeschort,
definitieve uitspraak is
deze vorige rechtszaak
iter het Casino het gelijk,
[llen, dat er van een huurmst geen sprake is. Nees is
[echter in cassatie gegaan,
ttieve uitspraak kan lang
laten wachten, mogelijk
iar.
lees bij dit kort geding in
,vordt gesteld, kan dit een
uitstel betekenen van de
e daarop volgende bouw
euwe, zuidelijke gedeelte
lino. De zaak was gisteren
eling en een uitspraak
ende week verwacht.

Editie:30

vergadering van Publieke Werken,
die voor vorige week donderdag
stond gepland, niet doorgaan. Mede
doordat raadslid Sandbergeh (D'66)
wegens ziekte verstek moest laten
gaan. Ook verschenen beide fracties
niet op de commissievergadering
van Maatschappelijk Welzijn, afgelopen dinsdag. 'Wij worden niet in
staat gesteld, ons werk verantwoordelijk en met de benodigde kennis te
verrichten', aldus een toelichting
die het CDA het College van Burgemeester en Wethouders ondertussen had doen toekomen.
Naar verwachting zal de situatie
na de presentatie van het rapport,
vanavond tijdens een gesloten bijeenkomst in het Raadhuis, weer
naar het oude zijn weergekeerd.

ZANDVOORT - Kinderen
tot en met 11 jaar kunnen komende zaterdag in Zandvoort-Noord Sinterklaas van dichtbij meemaken. Tussen 15.15 en
15.30 uur zal de Sint een bezoekje brengen aan 't Stekkie.
Zoals bekend komt Sinterklaas
zaterdagmiddag om ongeveer 13.45
uur met de reddingboot van de
KNZHRM aan op het Zandvoortse
strand, waarna hij zich naar het
Raadhuis zal begeven. Daar wordt
hij om 14.15 uur verwacht. Na een
kort verblijf in het dorpscentrum
vertrekt de Sint naar Winkelcentrum Nieuw-Noord en 't Stekkie.
Daar wordt ter gelegenheid van de
komst van de Goed Heiligman een
feestje gegeven, waarbij hij zelf korte
tijd aanwezig zal zijn. Het feest is
voor kinderen tot en met 11 jaar, die
bovendien allemaal een kleine verrassing kunnen verwachten.
Ook voor woensdag 2 december
staat er een Sinterklaasfeest in 't
Stekkie op het programma, met een
optreden van een clown. Dit feest is
voor kinderen van 4 tot en met 11
jaar en het begint om 14.00 uur.

Nieuwsblad

Scharrekoppen benoemen 'Dirk den Urste'
ZANDVOORT - Carnavalsvereniging De Scharrekoppen
heeft afgelopen zaterdag op
feestelijke wijze de nieuwe
Prins Carnaval 1988 geïnstalleerd. Tot prettige verrassing
van de aanwezigen in Sociëteit
Duysterghast,
waar
deze
plechtigheid plaatsvond, werd
dit Dirk Rosekrans, oftewel
Dirk den Urste. Nieuwe Nestor
werd Jan Kraayenoord. Deze
avond werd ook een opzienbarend programma bekend gemaakt, voor de carnavalsdagen in februari.

Na de 'ontmanteling' van - de
oude - Prins Walter I, die steek, cape
en staf inleverde in ruil voor een
oude fiets, en vervolgens door de voltallige Raad van Elf uitgeleide werd
gedaan, werd in Duysterghast een
groot pakket afgeleverd in de Zandvoortse kleuren. Om 23.00 uur trad
hieruit tot verrassing van velen
Dirk den Urste tevoorschijn. Een
goede keuze, zo was men algemeen
van mening, want Dirk kent het
klappen van de zweep onderhand
wel. De al lang in Zandvoort woonachtige Dirk Rosekrans, was hiervpor vijfjaar adjudant bij deze vereniging. Deze goedlachse en markante drieënvijftig-jarige, die over de
nodige humor en welbespraaktheid
beschikt, heeft zich over laten halen
tot de taak, het Zandvoortse carnaval een nieuwe impuls te geven.

meentelijk rattenvanger maar ook
olieboer, wat hem de bijnaam Jan
Oliekan opleverde. Tegenwoordig
gaat hij schuil onder de naam Jan
de Nobie. Vanweze zijn - belangeloze
- inzet voor de Zandvoortse verenigingen ontving hij de 'Ereschar'
plus een oorkonde, waarop hij werd
vermeld als onder andere Gildemeester van de bruine rat, Lord van
de dorpspost en Baron van Zandvoortmeeuwen. Omdat Jan altijd
per fiets naar zijn verenigingsklusjes gaat, kreeg hij nog een stel fietsbanden cadeau.
Voor Jan Kraayenoord was het
een complete verrassing, deze benoeming, waar hij zeer verguld mee
was, ook al was hij stevig bij de neus
genomen. Hij was met een smoesje
meegelokt naar Duysterghast, om
'vandaar per bus een zaalvoetbal-wedstrijd te gaan bezoeken'. In de
• Prins Dirk den Urste, geflankeerd door de oude prins Walter l (I.) en Jan vansociëteit werd ook mevrouw Kraayde Broeck, voorzitter van de Scharrekoppen, toont zich zeer ingenomen met enoord bij de huldiging betrokken.
Onder de klanken 'O! O! wat ben je
Foto: Bram Stijnen
zijn benoeming.
mooi!' kreeg zij een flinke bos bloeEen warm applaus was er eerder men overhandigd.
Gestoken in een prachtig kostuum in Hendrik VHI-stijl, in tien op de avond al voor Jan SchuurDe vereniging maakte deze avond
dagen en nachten ontworpen en man, de zeer door ziekte gekwelde een opmerkelijk programma bekend
vervaardigd door Ivon van der Zee, praeses van Duysterghast. Gesto- voor de komende carnavalsdagen in
ging Dirk den Urste zaterdag en- ken in de traditionele kledij van deze februari. In het dorpscentrum zal
thousiast van start, met de benoe- sociëteit heette hij De Scharrekop- een grote tent worden opgezet, geming van Wim Kokkelkoren als de pen na hun vele omzwervingen weer schikt voor ongeveer duizend personieuwe adjudant. Daarna volgde de hartelijk welkom op het oude nest. nen, en diverse artiesten zullen daar
Eerder op de avond was al de twee- optreden. De totale kosten van deze
uitreiking van onderscheidingen
aan onder andere Grootvorst Wim ënzeventig-jarige Jan Kraayenoord nieuwe opzet, waarmee men ook
Buchel en voorzitter Jan van den uitgeroepen tot de achtste nestor. carnavalsvierders uit de regio wil
komen
op ongeveer
Broeck. Eén daad kreeg het meest Kraayenoord is zeer bekend in het lokken,
applaus, het afkondigen van 'een dorp, vooral onder de wat oudere ƒ40.000,-. Méér hierover op een van
Zandvoorters. Vroeger was hij ge- de binnenpagina's.
rondje voor de hele zaak'.

EEN COMPLETE KRANT MET O A
•
•
•
•
•

NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
• RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDDENSTAND

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!
BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR.:
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50. PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.

DONDERDAG 12 NOVEMBER 1987

:WEEKMEDIA30

EN TOCH WIL IK

Na een moedig gedragen ziekte is toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man,
onze vader en opa

Jacobus Adriaan van der Stelt
op de leeftijd van 59 jaar.
Zwanenburg:
L. W. M. van der Stelt-Spierenburg
Kinderen en kleinkinderen.
1161 CD Zwanenburg, 8 november 1987,
Troelstralaan 155.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Diaconessenhuis, Handellaan 2 te Heemstede, alwaar dinsdag en woensdag van 14.3015.00 uur gelegenheid is tot afscheid nemen.
De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 13 november a.s. om 14.00 uur op de Hervormde begraafplaats, Kerkhoflaan te Zwanenburg.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de aula op de begraafplaats.

Ze kunnen me wat! Iedereen praat over de bezuinigingen in de gezondheidszorg en over de zware taak van de mensen
die daarin werken. Nou én? Met praten alléén wordt die gezondheidszorg er niet beter van. Neem al die mensen die in
een verpleeghuis wonen. Moeten die maar afwachten of ze de verzorging, verpleging en begeleiding krijgen waar ze
volgens mij gewoon récht op hebben? Nee dus. En daarom doe ik de opleiding tot ziekenverzorgende. Trouwens, met
de toenemende 'vergrijzing' in Nederland zit mijn toekomst dan heus wel gebakken. Je zult zien, mij hebben ze nodig.
Die Stichting Verpleeghuizen Amsterdam omvat drie verpleeghuizen, die elk vier keer per jaar starten meteen nieuwe opleiding
tot ziekenverzorgende. Het theoretische deel wordt verzorgd
door de Sloterplasschool in Amsterdam. Je begint met een
introductie van 30 weken, met een vergoeding van f 395,- per
maand, waarin de theoretische en praktische basis gelegd wordt.
Dan ga je naar het huis van je keuze en volgt daar nog twee jaar
de opleiding, in combinatie met je eigen werk en verantwoordelijkheden. Tijdens die opleiding krijg je een minimaal aanvangssalaris van f 1.160,- bruto per maand (en kun je intern
wonen).
Als toelatingseisen gelden een minimale leeftijd van 17 jaar en
één van de volgende diploma's: Mavo 4; LBO met minstens twee
vakken op C en viervakken op B-niveau; BVB-1; Verzorgingsassistent(e), INTAS, KMBO of een overgangsbewijs van 3 naar 4
in het hoger onderwijs.

HARTELIJK DANK
voor de overweldigende belangstelling en cadeaus die ik
bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis mocht ontvangen
van collega's, buren, vrienden en kennissen.
In het bijzonder dank ik de doktoren en personeel van
het Marine Hospitaal, dokter Paardekooper, mijn ouders, mijn kinderen en mijn lieve vrouw.
Ben Depenbrock.

Wie zich aanmeldt wordt uitgenodigd voor een informatiemiddag,
gevolgd door een gesprek waarin we je motivatie en mogelijkheden bespreken.
Je kunt je aanmelden bij een van de drie nevenstaande huizen.
Daar kun je ook terecht met eventuele vragen over je vooropleiding, de toelatingseisen, de opleiding zelf, huisvesting etc.

VERPLEEGHUIS GAASPERDAM
is gloednieuw en staat in een jonge wijk. Gaasperdam heeft twee
afdelingen voor in totaal 60 bewoners met lichamelijke klachten,
en vier voor in totaal 120 bewoners met ook geestelijke
ouderdomsverschijnselen. Bovendien zijn er 18 dagbehandelingsplaatsen voor ambulante patiënten.
(Soestdijkstraat 4,1107 HG Amsterdam, telefoon 020-97 9311).
VERPLEEGHUIS SLOTERVAART
is watje noemt nog in de goede tijd gebouwd. Voldoende ruimte
voor iedereen en voor elke activiteit en met een sfeer waar je
U tegen zegt. Er zijn bijna 300 bewoners, verdeeld over
afdelingen voor somatische en psycho-geriatrische patiënten/
bewoners. Er is ook een dagbehandeling vooM 5 ambulante
bezoekers uit de regio.
(Louwesweg 10,1066 EC Amsterdam, telefoon 020-1418 05).
VERPLEEGHUIS OSDORP
is ietsje ouder dan de andere twee, en kleiner. Het ligt prachtig in
het groen en heeft 146 bewoners, waarvan 96 lichamelijk zieken
en 50 geestelijk gehandicapte ouderen ouderdomsklachten
heeft. Het huis is gelijkvloers van opzet en gelegen nabij de
Sloterpias.
(Meeren Vaart 21,1068 KV Amsterdam, telefoon 020-19 62 00).

ZIEKENVERZORGENDE WORDEN
Dr. B. v. Bergen
is afwezig van 4 nov. tot 28 nov.
De praktijk wordt waargenomen door Dr. A. Scipio.

Nieuw in Haarlem

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

DE KLUSSENMEESTER

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk. geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts / 25., iprijs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, telefoon 02977-28411

't PANNEKOEKENHUISJE
ZEESTRAAT 38

Tel. 17616
Onze openingstijden

ged. de
wintermaanden
dagelijks van
12.00-19.00 uur
Zondags van
13.00-20.00 uur
Maandag en dinsdag
gesloten.
TOT ZIENS

tel.

02507-19453

HET WORDT KOUDER!
Wij hebben een grote sortering truien.
Ook truien die niet prikken...

BELLI

E RIBELLI

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

de witte zwaan

INBOEDEL VEILING
DE WIT VERHUIZINGEN

Kleingoed en verlichting
Vastgesteld op woensdag

25 november

UITVAARTCENTRUM'
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

Begrafenissen
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Gedurende een bepaalde periode zal het verkeer op de Boulevard vi,
staande parkeerstroken worden geleid.
De Karel Doormanstraat, de Tjerk Hiddesstraat en de Van Galenst
len aan de zijde van de Boulevard worden afgesloten.
De aansluitingen van de De Ruyterstraat en de Trompstraat zullen in
met de bouwactiviteiten aan de Burg. van Alphenstraat tijdelijk geha
blijven.
Het werk zal worden uitgevoerd door Gebr. De Bolster B.V. uit Leide
De directeur van de dienst
van publieke werken, ing. N. Wertheim.

l

Zandvoort, 12 novemb

Kinder- en tienermode

De organisatie
vrouwen in de V.V.l

Haltestraat 45, tel. 12705
Zandvoort

houdt op 17 nov. een och
waarop mevr.

OCHTENDBLADEN
Volkskrant, Trouw, AD

mr C. J. Hemmes-Boei

BOUAG

APK-

Back to the sixties

Keurstation
Curiestr. 10
telef. 12323

(ERKENDE
VERHUIZERS

ECHT

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04.04

...JE PROEFT'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

DAS
SCHMECkT
NACH riEHR!

Vrijdag en zaterdag:
Butter Benestich
Vanaf dinsdag
Berglander Brot

1,50
1,45

ECHTE BAKKER
HOGEWEG 28

Elke zaterdag in november terug in
de tijd! Deze zaterdag 20.00
uur-03.00 uur, zingt Johnny Faddis.
Kom ook en waan je terug in de
zestiger jaren.
Zondag 15.00 uur-23.00 uur
matinee diner-dansant. Corr.
kleding. Vanaf 25 j. De Manege,
Zandvoort. Tel. 02507-16023.
(Tevens partijen).

RINKO

De Mooy
distributie
huis-aan-huis
verspreiding
vraagt met spoed

bezorgers/sters
voor Oud-Noord.
Inl. tel. 023-315709

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein. - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

UITVERKOOP

WINTER KOLLEKTIh
lido Uromet mode
zonJvoort
18, telefoon (

Zandvoortse Operette Vërei

Jubileum Conce

in gebouw „De Krocht"
14-20-21 november
Aanvang 20.00 uur <
22 november 14.00 uur
Gevarieerd programma
Operette - opera - music
Kienen met mooie prijze
Black-jack
Bij de avondvoorstellinge
bal na.
Muzikale leiding:
Bert v. Poelgeest.
Regie: Paul v.d. Ancker
Entree donateurs ƒ 5,-.
Koopkaarten ƒ 7,50
Kaartverkoop
<
J. Troupée,
Celsiusstraat 95.
Tel. 13840.

Te huur

MOOIE GEM. KAMER
met d/t; met of
zonder pension

Meer bewegen voor ouderen
Onder leUlng In het ondiepe
gedeelte.
Ontspannen d.m.v. bewegingsoefeningen.
Do. 11.00-12.00 uur
Vr. 13.00-14.00 uur

Zwembad „De Duinpan"
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

A

Maand borg.
Tel. 02507-12003.

BLOEMENDAAL AAN ZEE, TEL. C

Gevraagd

DAAR KUNT U BIJ ONS VAN GE*
Van het kalf bieden wij u de Kall
de Kalfsmedaillons (kalfsbiefsl
van het lam de Lamskotele
van het varken het allerzachtsi
de Varkenshaas en van het
de Tournedos (zachter rund'
is er niet),
de Kogelbiefstuk en de Entr
De prijzen zullen u alleszins m<
Zij variëren van ƒ 19,50 voo
Lamskoteletjes en de Kogelbi'
tot ƒ29,50 voor de Tournedos van
met gebakken champignoi
Vanzelfsprekend serveren wij all
ten met een uitgebreid garnituui'
schillende groenten en diverse
aardappelen.

Tel. 19100.

OOK IN UW ZWEMBAD

Ga/c • Tweséaurar

r.'.iv -•

v. 1 pers.
tot eind april.

(met ervaring) voor
maandags van half
10-12.00 u. en vrijdags
van half 10-13.00 u.

SUPER-VERBOUWINGS

OP ONZE HELE

spreekt over
„Vrouw en Criminalitc

Fa. Gansner & Co.

NETTE HULP
l.d. hulsh.

20 40% KORTING

officier van Justitie te Haarlt

Plaats: Hotel „Triton"
Zuiderstraat 3, Zandvoc
Tijd: 9.30-11.30 uur.

Min. leeftijd 15 jaar.
Verdienste ± 70,- per week.
Inl.: tel. 02507-18531.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Gasthuisplein

Voorts brengt de burgemeester ingevolge artikel 22 lid 2 van de W<
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeenteraad bij b
van 27 oktober 1987 op grond van artikel 21 van deze wet hebben verkl
voor het terrein gelegen langs de Secretaris Bosmanstraat (voorheer
meester van Alphenstraat) en de Dr. J. G. Mezgerstraat een bestemmi
wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode omlij
voormelde terrein is aangegeven, voor een ieder ter gemeentesecretai
ling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ter inzage (geopend n
tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur).

EEN BEZORGER M/V

veilinggebouw

DE WITTE ZWAAN

Voorbereidingsbei

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat de gemeenteraa
sluit van 27 oktober 1987 heeft ingetrokken het bij besluit van 24 febru
genomen voorbereidingsbesluit voor het perceel grond plaatselijk bel
het Roggeveld.

zoeken voor Zandvoort

Verhuizen is vakwerk!

In!.: Tel. 12164

Verleende bouwvergi
126 B 87 Kostverlorenstraat 28, wijzigen indeling.
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getrof
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen vai
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvo
bus 2, 2040 AA Zandvoort.

Boulevard Ba

Wees wijs

Nu ook Motorrijles met
portofoon-instruktie
privé theorieles is ook mogelijk

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgeme
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden \
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten n

In de week van 9 november 1987 zal een aanvang worden gemaakt
werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Boulevard E
tussen de Jac. van Heemskerckstraat en de ingang van camping 'de Br
Er zal naar worden gestreefd, afhankelijk van de weersomstandighei
werk voor half april 1988 te voltooien.

DAG EN NACHT VERZORGING

haal bij
Autorijschool v. Engelen
uw Rijbewijs
Eerste 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Vervolglessen
ƒ 42,50 p.u.

8.30 tot 12.30 uur.

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

tel. 02507 - 1 53 51

voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

Huwelijk

Deelnemer „OVZ" Sinterklaasaktie

Aangevraagde bouwvergunr
185 B 87 Frans Zwaanstraat 28, vergroten woning
186 B 87 Pasteurstraat 8, 10 en 11, dakopbouw
187 B 87 Frans Zwaanstraat 54, uitbreiding garage
188 B 87 Boulevard Paulus Loot 57, uitbreiding keuken
189 B 87 Haltestraat 75, terrasschotten.
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit b
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmo

PETIT RESTAURANT
Onze specialiteit:
Spiezen vanaf

ƒ13,50
woensdag en
donderdag
gesloten.
Tel. 12092 na 16.00 uur
Zeestraat 36

Het zachtste vlees voc
zachtste prijs

Ons restaurant is iedere da)!
geopend en heeft een eigen
parkeergelegenheid.

(MEDIA 30

DONDERDAG 12 NOVEMBER 1987

S-beambte Borstel
ag minstens nog
jf jaar blijven
loft." „Ja, je kan het natuurlijk ook
vieren in de stationsrestauratie met
een vulkoek, maar dat vond ik
niets," voegt hij eraan toe.
Op de vraag of hij van plan is de
veertig jaar vol te maken antwoordt
de heer Borstel dat dit wel de bedoeling is, maar - met een knipoog vraagt hij zich af of dit lukt met „zulke" collega's. „Zulke" tussen aanhalingstekens want zij kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Dat moet
ook wel, is hij van mening, want werken met zo'n kleine ploeg in wisselende diensten betekent op elkaar
kunnen rekenen en een goede sa•cwam hier 's morgens bin- menwerking is dus een vereiste.
ertelt de heer Borstel „en alnog helemaal donker. Toen
icht aandeed, zag ik dat ze
Het drietal wordt binnenkort verrsierd hadden." Collega Adri
vervolgens gniffelend dat ze sterkt door een vierde kracht. Geen
heuglijke feit melding had luxe vindt men, in feite is de persot op een groot bord en dit op neelsbezetting de laatste jaren alleen
ategische plaats had beves- maar terug gelopen. Zo betreurt de
leverde de jubilaris die och- heer Borstel het dat de bewaakte
fietsenstalling gesloten moest worenige felicitatie op.
den, omdat deze niet langer rendabel
die dag, werd er in kleine bleek. Wel te begrijpen, maar het been feestje gevierd. Een echt tekent weer een verlies van drie arest zat er deze keer niet in beidsplaatsen, verzucht hij.
vijfendertig jaar „niets offiOp maandagochtend is het noods. Dat geldt wel voor vijfen- zakelijk dat er twee loketten „been veertig jaar.
mand" zijn om aan de vraag naar
ijn vijfentwintig jarig jubi- week- en maandabonnementen te
reeg hij van de Spoorwegen kunnen voldoen. Dit moet dan ook
veren speld en een extra nog met de nodige vlotheid gebeusalaris uitgereikt. Een be- ren, want de mensen hebben altijd
t opging aan de kosten van haast. Reizigers die te laat van huis
estje" dat ter ere van deze zijn gegaan en daardoor de trein
.eid werd gehouden. Er kwa- dreigen te missen, hebben nogal
'n tweehonderd mensen, eens de neiging degene achter het
izellig, het was net een brui- loket hiervan de schuld tegeven.

Kruisvereniging geeft informatie
over hulpmiddelen voor ouderen:
ZANDVOORT - De Kruisvereniging Zuid-West Kennemerland houdt vanmiddag,
donderdag 12 november, een
informatie-bijeenkomst
over
hulpmiddelen voor ouderen.
Met name hulpmiddelen voor
mensen, die bij het ouder worden te maken krijgen met allerlei ongemakken. De bijeenkomst is van 14.30 tot 16.30 uur
in het Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen 1.

altijd makkelijk te verrichten waren, kunnen op hogere leeftijd heel
moeilijk worden. Zo bijvoorbeeld het
open draaien van een kraan, het
zichzelf wassen op de rug of het
vastmaken van overhemdknoopjes.
De kruisvereniging organiseert de
bijeenkomst om over deze en andefe
ongemakken te praten en een aantal eenvoudige hulpmiddelen te tbnen. Ook voor problemen met incontinentie.
Eventuele inlichtingen over een
en ander kan men verkrijgen bij de
Kruisvereniging Zandvoort, teleKleine handelingen, waar men foon 02507 -16364, van 13.00 tot 14.30
dagelijks mee te maken heeft, en die uur.

JDVOORT - Veel Zand;e trelnrelzgers zal het ge>p de foto bekend voorkotfet Is de heer Borstel, de
ie al jarenlang werks aan het loket van het
oortse station. Op 4 nojrj.l. was hij precies vljf;ig jaar In'dienst van de
landse Spoorwegen. Een
t collega's Jaap Molen Adrl Wassink niet onkt voorbij lieten gaan.

Terug

migingen treden in overleg
•VOORT - Op initiade voorzitter van het
iorts Vrouwenkoor, AnKalk, wordt vrijdag 20

ARP
'I-SET
CD-speler
koxen

fat dacht u ervan?
DIO PEETERS
Haltestraat 56
DVOORT - Zoals beonlangs in Zandvoort
Jlecte gehouden voor de
,ndse
Brandwonden
Deze geldinzame;ft in totaal ƒ2523,30 opit.

november een vergadering gehouden, waarvoor de vertegenwoordigers van alle Zandvoortse verenigingen zijn uitgenodigd. Men wil onder andere tot een betere spreiding van
de optredens komen.
Voor de verenigingen is het om
diverse redenen niet gunstig, dat de
meeste uitvoeringen vaak bijna tegelrjkertijd gegeven worden. De
maand mei is hier een goed voorbeeld van. Men hoopt dan ook tot
een betere spreiding te komen, maar
hiervoor is de medewerking van alle
verenigingen nodig. Omdat lang
niet alle vertegenwoordigd waren op
een eerdere bijeenkomst, vrijdag 11
september, heeft men nu opnieuw
een vergadering georganiseerd. Alle
Zandvoortse verenigingen zijn weer
uitgenodigd, plus Gemeente, politie
en WV.
Behalve in verband met een betere coördinatie van de optredens,
acht men een dergelijke bijeenkomst ook zinvol voor een nadere
kennismaking met elkaar en het
eventueel uitwisselen van ideeën.

VERENIGINGSNIEUWS
Vrouwen Van Nu
De heer Borstel is al vijfendertig jaar werkzaam op het Zandvoortse NS-station en voor velen dus een oude bekende.

„Soms moet je een olifantenhuid
hebben," vindt Jaap Molenaar. Zijn
oudere collega beaamt dit, maar is
van mening dat „je overal wel wat
hebt." Toch heeft hij wel eens heimwee naar vroeger, toen alles veel gemoedelijker was dan nu.

Schilder
Wat dat vroeger betreft: de heer
Borstel begon zijn loopbaan op 4 november 1952 bij de Spoorwegen in
Zandvoort. Hij was van beroep schilder, maar zat in die periode zonder
werk, bovendien wsa hij kostwinner.
Bij de „Arbeidsbeurs" aan de Zeestraat kreeg hij van de toenmalige
directeur Kuiper de tip eens langs te
gaan bij het station, daar zochten ze
iemand. Nog diezelfde middag werd
hij aangenomen als stationsassistent.
„Ik had toen een weeksalaris van
vierenveertig gulden, een uitkering
was dertig gulden per week en er
werd gewerkt met drie-ploegendiensten," aldus de heer Borstel. In de
loop van de jaren verrichtte hij in
verschillende functies werkzaamheden van uiteenlopende aard, als onderhoudswerk, rangeren, seinwachter en goederenvervoer, dat toen ook
nog met de stoomlocomptief gebeürde. In die tijd werkte hij samen met
maar liefst vijf stationschefs.
Na een ongelukkige val zo'n tien
jaar geleden waarbij zijn knie een
ernstige klap opliep, zag hij zich genoodzaakt zittend werk te gaan verrichten. Zo is hij achter het loket
beland en gelukkig niet tegen zijn
zin. En als het aan zijn collega's ligt,
mag hij óók de volgende vijfjaar nog
volmaken.
MIEKE REINBERGEN

Vrouwenkoor uitgenodigd
voor optreden in Duitsland
ZANDVOORT - Op uitnodiging van het mannenkoor Polyhymnia vertrekt het Zandvoorts Vrouwenkoor aanstaande zaterdag voor een
weekend naar het Westduitse
Mariadorf, nabij Aken. De dames zullen daar voor een gastoptreden zorgen.
Het is al de tweede keer dat het
Zandvoorts Vrouwenkoor een bezoek aan Mariadorf brengt, want
ook in november 1986 trad men daar
al op. Gezien het nog kortstondige
bestaan van het koor, nu sinds drie
jaar, is men zeer verguld met deze
eervolle uitnodigingen.
De groep van tachtig personen,
waaronder ook enkele fans, vertrekt
zaterdagochtend om 07.00 uur per
bus vanaf het Gemeenschapshuis,
waar Ap en Claudia een uur eerder

de koffie al klaar hebben staan. Men
wordt aangeraden, broodjes mee te
nemen voor onderweg, omdat er
maar een tussenstop wordt gemaakt. Naar verwachting arriveert
men dan eind van de ochtend, rond
twaalf uur, in Aken, waar het hotel
wordt opgezocht.
Na een gezamenlijke maaltijd,
aan het eind van de middag, wordt
van het koor verwacht, dat het diezelfde avond al om 20.00 uur in de
kerk op de planken staat. Naar verwachting staat hen daarna een
feestje te wachten, dat wel tot in de
kleine uurtjes zal uitlopen. Toch
moet men weer vroeg uit de veren,
om volgens Duitse traditie te 'frühshoppen'. 's Middags wordt de thuisreis weer aanvaard. Voorzitter Annette Kalk en dirigent Dico van
Putten hebben er het volste vertrouwen in, dat het uitstapje een.
groot succes wordt.

De vereniging Vrouwen Van Nu
is dinsdagmiddag 17 november te
vinden in Hotel Triton, waar de
heer Tulleners een lezing houdt,
verlevendigd met vele dia's, over de
hofjes in Amsterdam. In deze plaats
werden er tussen de jaren 1600 en
1900 wel éénenvijftig gebouwd, als
een vorm van bejaardenzorg. Nu
zijn er nog zevenenveertig van over,
waarvan een aantal met fraaie regentenkamers en kapelletjes. Op de
bijeenkomst, die om 14.00 uur begint, zullen achtien hofjes aan bod
komen.
Donderdag 19 november houdt de
vereniging een gezellige kienmiddag in Hotel Triton. Er zijn prijzen
te winnen, die door de VVN zelf beschikbaar worden gesteld.

Zandvoortse
Bridgeclub
De Zandvoortse Bridgeclub speelde vorige week woensdag de eerste
wedstrijd in de tweede competitie.
De bridgers zijn na de promoties en
degradaties vol frisse moed begonnen aan de nieuwe competitie, die
deze keer uit zes wedstrijden zal bestaan. De heren Bakker en Groen,
die net zijn gepromoveerd, deden het

'Zang en spel' op jubileumconcert
Zandvoortse Operette Vereniging
ZANDVOORT - Opera, ope- gigantisch feest", aldus voorzitter ren. "Wij zijn nog in onderhanderette en liedjes uit een musical Van der Werff, maar hij verklapt ling met de gemeente, en dat moet
staan op het programma van nog niet wat er precies gaat gebeu- eerst rond zijn".
het jubileumconcert van de
Zandvoortse Operette Vereniging, dat dit en volgend weekend gegeven wordt in gebouw
De Krocht. Het concert, afgewisseld met kienen en Black
Jack, maakt deel uit van de
feestelijkheden ter gelegenheid van het jubileumjaar,
waarin de vereniging zich bevindt.

Alle activiteiten hebben dit jaar in
het teken gestaan van het kpmende
jubileum, zoals bijvoorbeeld de
markt, deze zomer bij het Gemeenschapshuis en de kraam op de grote
pleegkundige: 023-313233.
braderie. Zo ook heeft dit jubileumBRANDWEER: tel. 12000.
concert, dat samenvalt met het naVERLOSKUNDIGE:
Mevrouw CENTRALE POST AMBULANCE- jaarsconcert, een extra feestelijk
Tine Oudshoorn, Kochstraat 6A, VERVOER (CPA) KENNEMERtintje.
Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg: LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
Alle vijfenvijftig leden zijn mo023-313233.
menteel druk bezig met de voorbereidingen en houden vanavond geTAXI: tel. 12600.
DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
nerale repetitie in De Krocht. Het
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, DIENSTENCENTRUM: Koningin- jubileumconcert wordt gehouden
tel. 15847.
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op op zaterdagavond 14 november, vrijmaandag en donderdag van 1.30 tot dagavond 20 en zaterdagavond 21
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnum- 3.00 uur door de heer Frits van Veen november, aanvang 20.00 uur, én op
mer 14444.
of na telefonische afspraak. Tel: zondagmiddag 22 november, aanSpreekuur wijkfunctionaris Noord, 02507-19393
vang 14.00 uur. Tijdens deze voorGuido van Schagen, maandag en BELBUS:
stellingen zullen de koorleden aandonderdag 11.00-12.00 uur en De belbus voor bewoners van 55 jaar treden in 'stemmige' kleding, om het
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel. en ouder is met ingang van 5 okto- feestelijk karakter te benadrukken.
17113.
Op het programma staan operaber weer van start gegaan. Om hierWijkfunctionaris Centrum, Peter van gebruik te kunnen maken dient en operettewerken van bijvoorbeeld
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur men zich 24 uur van tevoren op te Pietro Mascagni, Francesco Cilea
en 19.00-20.30 uur in het politiebu- geven bij Huis in de Duinen, tel. en Lehar, en wat 'lichter' werk uit
reau Hogeweg.
13141, van 11.00-17.00 uur. De kos- de musical South Pacific van RiWijkfunctionaris Zuid, Co Koper, ten bedragen ƒ1,50 per persoon per chard Rogers. Ook wordt het puwoensdag
11.00-12.00 uur
en rit binnen de gemeente.
bliek een blik in de toekomst ge19.00-20.30 uur, politiebureau Hogegund, met liederen uit de operette
'Eine Nacht in Venedig' van Johan
weg.
STORINGSDIENST
GASBEStrauss Jr., die op het programma
DRIJF: tel. 17641.
staan voor het grootse jubileumoptreden in maart, in de StadsschouwALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorder- burg te Haarlem. Op het komende
straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of concert wordt zowel solistisch als
320464. Spreekuur op werkdagen met het gehele koor tegelijk opgetreKindernevendienst en crèche
van 9.00-10.00 uur, maandagavond den.
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens Het concert wordt afgewisseld
GEREFORMEERDE KERK,
afspraak. Voor deze hulpverlening, met tweemaal kienen en het spel
Zondag 10.00 uur: Ds. L.J. Wolthuis, Beschikbaar voor iedere inwoner Black Jack. Na afloop is er een geHeemstede
van Zandvoort geldt dat ervoor de zellig 'bal na', met uitzondering van
Kindernevendienst en crèche
vrager geen kosten verbonden zijn. de matinee op zondag 22 november.
De toegangsprijs is ƒ7,50; voor donaNEDERLANDSE
PROTESTANCENTRUM VOOR VRIJWILLIGE teurs ƒ5,-. Kaarten kunnen besteld
TENBOND
HULPVERLENING: Voor informa- worden bij mevrouw Troupée, teleZaterdag: 14.00 - 16.30 uur, verkoop- tie, advies en hulp tel. 17373, op alle foon (02507) 13840.
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
-middag
Voor de uiteindelijke feestdag, 7
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC mei 1988, bestaan al grootse planZondag geen dienst
Zandvoort.
nen, waarvoor de voorbereidingen
ROOMSKATHOLIEKE KERK
al in volle gang zijn. "Het wordt een
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel WETSWINKEL:
Gemeenschapsen samenzang
huis L. Davidsstraat. Eerste en derZondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.de woensdag van de maand van
Caeciliakoor, Cel. H. Kaandorp
17.30-18.30 uur.

•EKENDDIENSTEN
P: 14/15 nov. 1987
SENPRAKTIJK
JMOORD: tel. 19507.
|io Blüme
rSENPRAKTIJK

G.J.J.

p.F. Paardekoper:
dienstdoende
arts:
91.

tel

inlichtingen omtrent de
diensten worden verstrekt
elefoonnummers van de
n: Anderson, tel. 12058,
el, 13355,
tel. 12181 en Zwerver, tel.
TS: Hiervoor de eigen
bellen.
IEK: Zeestraat Apotheek,
|tel, tel. 13073
ïPLEGING: Voor inforfr de dienstdoende wijkver-

RKDIENSTEN
14/15 november
MDE KERK, Kerkplein:
~.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-

;Eeuwsblad
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*ik nieuwsblad voor Zandvoort,
n
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Uitgave Weekmedia BV
'C Hollander Hoofdredacteur
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'Qrl, tel 02507 ladres
2040 AA
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f1 02977 -28411 Postadres
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B Lodewegen
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J '0730 PCADV
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's|ioek Redactiechef Dick Piet
itsprijien: / 11,50 per kwartaal, /
"laar. ƒ 39,95 perjaar Voor
es
gelden andere tarieven Losse
*"en: vrijdag 9-12 u tel 02507f Nieuwsblad is opgericht in

KERK

v.dNAZARENER,

Zijlweg HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't

218, Haarlem
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en derde donderdag van de maand
bijbelgespreksgroepen
20.00 - 21.00 uur.
10.30 uur: Morgendienst
19.00 uur: Avonddienst
Woensdag 20.00 uur: Celgroepen/bijbeloverdenking/bidstond
NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

GEMEEN-

BURGERLIJKE STAND

ledere veertien dagen een samen- Periode:
komst op maandag 15.00 uur, tel:3 - 9 november 1987
14878
Gehuwd:
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els- Jongbloed, Christiaan Cornelis Mawoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- rio en Barlag, Marie Louise
destraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. In- Overleden:
lichtingen: R. van Rongen, Van Vermeulen, Beppie, oud 60 jaar
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel. Jongen, Hendrik Frangois, oud 74
jaar
023-244553.

• De Zandvoortse Operette Vereniging zal komende weekenden weer voor de
nodige sfeer zorgen in gebouw De Krocht. Wel zijn dit keer de kostuums
verruild voor 'stemmige kleding'.

erg goed in de A-lijn en lieten met
69,29% de rest van het veld ver achter zich. Tweede werd het echtpaar
Spiers met 56,79%.
In de B-lijn willen de heren Van
de Molen en Oostermeijer, net gedegradeerd, blijkbaar terug naar de
A-lijn, want zij werden eerste met
een score van 63,39%. Goede tweede
werd het - net gepromoveerde - koppel Slegers/Zeepvat, met 60,71%.
Het koppel Ten Broeke/Brandse
ging goed van start in de C-lijn,
waar men met 57,64% eerste werd.
Het nieuw gevormde team bestaande uit de dames Meijer en Rooijmans, werd tweede met 54,17%. Een
ander nieuw team, gevormd door de
dames Van Duijn en Koning werd
eerste in de D-lijn met 62,50%. Goede tweede werden de dames Haverkate en Rudenko met 59,38%.
Inlichtingen over de Zandvoortse
Bridgeclub zijn te verkrijgen bij C.
Braun, tel. 14060, of mevrouw E.
Visser, tel. 18570
. .
v 6r6ÏÏl£riIl£ Van
.
° o
TT
HUlSVrOUW6n
De 'Kring Zandvoort' van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Haarlem en omstreken, organiseert voor dinsdag'17
november een lezing met dia's over
de huwelijksceremonie in Marokko.
Dit is een plechtigheid met boeiende
gebruiken. Het belooft dan ook een
bijzonder interessante middag te
worden in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat. De presentatie wordt verzorgd door de heer
Swanink.
Aanvang 14.00 uur, leden én introducé's zijn van harte welkom.

Taxi Zandvoort
blijft bestaan
ZANDVOORT - Bij Taxi
Zandvoort B.V. op de Grote Krocht staat de telefoon
roodgloeiend.
Menigeen
denkt dat deze taxi-centrale dicht gaat. Dit is echter niet het geval.
Vorige week vermeldde deze
krant, dat de fietsenstalling, die
in het zelfde pand is gevestigd,per l december dicht gaat. Re-'.
den is, dat deze service niet ren-;
dabei te maken is en zelfs flinkverlies oplevert. Door het op-,
heffen van de fietsenstalling
ontstaat ruimte voor andere
activiteiten, zoals bijvoorbeeld
de verkoop van fietsen.
;
Menigeen leeft nu echter in
de veronderstelling, dat ook het
taxi-bedrijf dicht gaat, maar
dit is niet het geval. Taxi Zandvoort B.V. blijft gewoon open.

(Archieffoto)

Scharrekoppen kiezen voor een nieuwe opzet

Zandvoorts carnaval moet een
regionale bekendheid krijgen

kistenrace gehouden, waarbij diverse prijzen te winnen zijn. Dit enigszins in navolging van een zeepkistenrace, die ongeveer dertig jaar geleden werd gehouden op de Van
Lennepweg. Als ludieke onderbreking vindt dan om 15.00 uur de traditionele intocht van de prins
plaats, gevolgd door de ontvangst
door de burgemeester en de proclamatie op het bordes van het Raadhuis. Dit laatste in tegenstelling tot
vorige jaren, toen een en ander binnen plaatsvond, terwijl het publiek
buiten koukleumend stond te wachten tot de heren weer naar buiten
kwamen.
's Avonds wordt in de tent tot 01.00
uur het carnavalsbal gehouden.
Deze avond zullen op het grote podium diverse bekendheden optreden,
zoals bijvoorbeeld Manke Nelis. Een
ander nog eens flink opgefleurd
De grote feesttent komt zaterdag en
door
een aantal 'dans-mariekes'. Uien zondag, 13 en 14 februari, of op
zijn er weer schitterende
het 'Zwarte veldje' aan de Prinsesse- teraard
te winnen. Voor
weg te staan, óf op het terrein van kostuumprijzen
prettige gang van zaken in de
het voormalige Sterre der Zee, te- een
zonder ordeverstoorders, zal er
ZANDVOORT
Mooie genover de St. Agathakerk. Gedu- tent,
een eigen bewakingsdienst ingesteld
rende
deze
twee
dagen
zal
dit
de
handwerken, kleine snuisterijworden.
en en dus wellicht presentjes residentie voor deze vereniging zijn,
hier tal van
voor de feestdagen in decem- maar daarnaast zullen
plaatsvinden, meber, kan men zaterdagmiddag, feestelijkheden
rendeels gepresenteerd door Pieter
Voor de carnavalsoptocht op zon14 november, vinden op de Joustra en Bram Stijnen. Deze du- dagmiddag,
muzikaal ondersteund
jaarlijkse verkoopmiddag van ren tot rond middernacht, om de door drie gekostumeerde muziekplaatselijke horeca niet al te zeer in korpsen, is dit keer gekozen voor een
de NPB in de Brugstraat.
De verkoopmiddag, inclusief een de wielen te rijden. De toegangsprij- korte route door het dorpscentrum,
kleine rommelmarkt, wordt georga- zen bedragen ƒ10,- voor één of ƒ15,- die eventueel meerdere malen gelopen wordt. De straten waar men
niseerd door de Vrouwengroep van voor twee avonden.
Zoals gebruikelijk beginnen De langs komt, kunnen meedingen
de Nederlandse Protestanten Bond,
afdeling Zandvoort. Het gebouw Scharrekoppen hun carnavalsvie- naar de titel 'Carnavalsstraat van
van de NPB, Brugstraat 15 in Zand- ring op vrijdagavond (12 februari ?r-'".ourt'. De winnende straat zal
voort, is hiervoor geopend van 14.00 1988) met een kr"p« r. ..'••., .„„„^ aoor de Prins, zijn Raad van Elf en
tot 16.30 uur. Behalve naar harte-de zogenaamde ~ 'Maxi-inspectie- een muziekkorps 'versierd' worden.
lust 'snuffelen' tussen de spulletjes, tocht', vergezeld van een boerenka- Na afloop kan de jeugd terecht in de
kan men er ook gezellig een kopje pel. Op zaterdagmiddag wordt er op feesttent voor het kindercarnaval,
koffie of thee drinken. Uiteraard is de Oranjestraat, richting Raad- met een optreden van Pommetje
huisplein, een gekostumeerde zeep- Horlepiep en de boerenkapel.
iedereen van harte welkom.

ZANDVOORT - Caranavalsvereniging De Scharrekoppen heeft zaterdagavond
haar nieuwe plannen bekend
gemaakt, voor de carnavalsviering in Zandvoort. Meest
opmerkelijk is de plaatsing
van een grote feesttent, geschikt voor duizend personen,
midden in het dorp. Daarnaast
heeft men plannen voor 'de
grootste zeepkistenrace ooit in
Zandvoort gehouden'. Voor
deze opzet, waarmee men het
carnaval nieuw leven in wil
blazen en ook feestgangers uit
de regio wil aantrekken, is het
benodigde bedrag van ƒ40.000,al binnen.

NPB organiseert
verkoopmiddag

Carnavalsstraat

Ook zondagavond is er een carnavalsbal in de feesttent, dat duurt tot
middernacht. Hiervoor wordt nog
een bekende artiest aangetrokken,
waarbij gedacht wordt aan Vanessa.
Daarnaast treden er een orkest en
de boerenkapel op. Zo ook tijdens
het gekostumeerde bal, dat op
maandagavond op Nieuw Unicum
wordt gehouden. Het carnavalsfeest
wordt op dinsdagavond afgesloten
met een gekostumeerde kroegentocht.
De Scharrekoppen willen met
deze opzet het carnaval in Zandvoort nieuw leven in blazen en regionale of misschien zelfs wel landelijke bekendheid geven. Er is dan
ook gekozen voor een zeer grote tent,
omdat men hoopt dat er veel feestgangers uit de regio op af zullen
komen. Een en ander is te realiseren
dankzij vooral de hoofdsponsors Casino en Heineken Brouwerij.

Verdachte
schietpartij
meldt zich
ZANDVOORT - De verdachte van de schietpartij die vorige week in Zandvoort Noord
plaatsvond, is in 'bewaring' gesteld.
De zesendertig-jarige, uit Haarlem afkomstige, J.J.M. B. meldde
zich afgelopen donderdag vrijwillig
op het politiebureau. Waarschijnlijk om aan een voortdurende jacht
te ontkomen, want zijn naam en
adres waren bij de politie bekend. De
verdachte is maandag voor de officier van justitie geleid en is nu in
bewaring gesteld.
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HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

M

H. W. COSTER BV

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

Lid NVM

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Dijkman B.V.

Gevraagd: voor
rest „La Reine"
Kerkstraat 15,

voor al uw muziekinstrumenten.
Grote afdeling OCCASIONS
inkoop-verkoop-verhuur
Rozengracht 115, Amsterdam. Tel. 020-265611.

Onze winkels worden elke dag voorzien van verse broden en broodjes. En als u deze aanbiedingen ziet, d
,. het wel eens storm lopen. Daar hebben we op gerekend, zodat u er niet zo vroeg bij hoeft te zijn als onze t

BUFFETBEDIENDE
Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer,

HET IS ER WEER!!

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Onze

roomboter amandel speculaas
poomboter amandel staven
poomboter speculaas brokken
ledere dag een
leuke aanbieding

U hoeft echt niet zo vroe
op als onze bakkers.

M/V

Fi|n volkoren tarwebrood 2.20 nu

(week-end dienst)
Voor
patisserie Thomas.
Haltestraat 13.

of grof volkoren tarwebrood 2.40
Kaïserbrotchen. 4 voor 1.60 nu ,

SERVEERSTER
plm. 19 jr.

Krentenbollen Zak a 4 stuks 1.8!

Soll. tel. 12253-14738.

Lasbedrijf
Sebregts
tel, 17235

Brood- en banketbakkerij

SEYSENER
Haltestraat 23, tel. 12159

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

Kersenbonbons
met hele kersen
Zak|e a 200 gram.
3.75 nu 3?5

Paarderookvlees,
100 gram. 2.15
Pekmgnoten,
2 50 gram

Slagroommokkataart,
met een lichte
mokkavulling
9.75nü8?0

Gelderse
achterham,
100 gram.
2.10 nu
180

Roomboteramandelstaaf
Bereid met echte "
boter en zuivere amandelspijs
Ca 250 gram 3.95 nu 3 25

nul?*

2.75 nu 2.35
POSTBUS 110 • 1180 AC AMSTELVEEN -TELEFOON 020-430151

Nieuw:Hemakoffie"Pittig,"

Keuken het weekend
geopend
Onbep. spareribs
eten
Daghap

Gezonde voeten door een juiste
voetverzorging

ƒ 17?»
ƒ 12p»

Pittige, vacuüm verpakte koffie met snelfiltermaling. 500 gram 4.70
nu ter introduktie 4?°

Liesbeth Sluijter
Med. Gedipl. Voet- en
Schoenkundig Pedicure
(S.V.O.S.)

Gasthuisplein 10
Tel. 14638

Als u zonder auto bent
32f 5O ex. btw per dag.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering

• Winterheide
• Bloeiende violen •
Beplanting voor winterbakken •
Vaste planten • Bemesting •
Tuingereedschap • Kamerplanten

AUTOLEASING

sinds 1926 HU l ULCHOIIK
Curiestraat 8-10, Zandvoort
tel. 02507-13360

Kwekerij P. van Kleeft
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

Baron Autoverhuur b.v.
Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-270434

sterke satijnzachte permanent
vol volume, lange houdbaarheid HU 85,mcl. cremebehandelmg en knippen.
Gratis onder onze V-vormige gezichtsbruiner.
Maandagochtend en dinsdag de gehele dag gesloten.

PASSAGE 20. TEL. 16309

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije
besteding • Zekerheidsstelling niet nodig • Goedlopende
leningen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
uw mogelijkheden of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- is mogelijk.

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

(C. Koper)
02507-1 82 25

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.

8.000,D 15.000,kan per maand aflossen:
50,D 200,100,D 250,150,D 300,wil mijn geld ontvangen:
kontant
Q per cheque

naam + voorl
adres .
beroep
gehuwd met
huur/hyp kosten
ik heb nog leningen bij

D 25.000,-

D 30.000,D 35.000,D

D per
per giro
giro

D
D
D

Indische spedaliteih
elke dag geopend.
U kunt uw maaltijden <
meenemen.
Haltestr
Zandvoo

HENSEN
BEDRIJFSKLEDING BV
Producent van verpleegsters-,
operatie-en high-techkleding.

500,550,-

D per bank

geb datum . . .
woonplaats .. .
netto-mkomen
netto-inkomen
tel
f

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN
Tel. 02507-12150 of 13050. U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.
Helmersstraat 11 - Zandvoort.

MEDEWERKSTERS
CONFECTIE ATELIER
- Volleerde mpdmettes
- Handige meisjes/vrouwen die opgeleid
willen worden tot modmette.
WIJ BIEDEN:
- Modern, ruim opgezet bedrijf van
ongeveer 100 pers.
- Centrale ligging: 3 min. lopen van station
Haarlem.
- 38-urige werkweek
- Reiskostenvergoeding op basis van
openbaar vervoer.
Heb jij zin om in een jong en enthousiast team te
komen werken, bel of schrijf dan:
HENSEN BEDRIJFSKLEDING BV
Phoenixstraat 6 - 2011 KC Haarlem
Mevr. B. Klaren, Tel. 023-319587
Ma.-Do. 8.00-17.00 uur. Vr. 8.00-13.45 uur.

Sint Nicolaz
ook bonnet
aankoop

J. BLU
Haltestraat 65
Zandvoort, tel.

'KOPEREN KOPRA1
Kopra, de groep van
22 samenwerkende
fietsenzaken
' inNoord-Holland
bestaat 12'/2 jaar.
Een feestje, waarvan
u kunt profiteren: zeer handige
artikelen tegen prijzen van
12'/2 jaar geleden...

Leren handschoentjes

Wereldberoemd zijn
ze inmiddels. De
fietshandschoentjes
van rundleer met
gehaakt bovenstuk.
Worden door fielsers
gebruikt, maar ook
door gewichthelfers,
ruiters, golfers en de
jongens van de disco.
In alle maten nu: 1O5Q

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEM

De zachte LUN
contactlens

Dansi lampset
Is uw fietsverlichting wel in orde?
Een goede koplamp
en dynamo nu voor een
prachlprijs:

12.50
Lichtgevend
veiligheidsvest
Voor de donkere
dagen: voor trimmers,
lietsers, ruiters en
wandelaars een
uilkomst. Draagt
u over de bcstaande kleding.

Fietspomp
op plank

Sterk beugelslot

Een goede pomp
komt altijd
van pas.
De Koprapomp
wordt
kompleet
gemonteerd, mét
slang
rjj^
geleverd.

Zet uw
fiets goed
op slot.
Prima slot

met een

geplaslificeerde
beugel
(25 cm
lang) en koper

binnenslot.

12.50
Sportzadel
Terra
comforte

WIJ ZOEKEN:
D 350,D 400,D 450,-

Echt Waar Voor

BLOEMENHL

biedt u de unieke combinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging.
Wegens enorm succes weer:

Dulcia Vital

Bel: 7 dagen per week

D
Ik
D
D
D
Ik

HE

Wilt u óók een vrijblijvende offerte?

Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp, Heemstede, Bentveld en Driehuis.

Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 3.000,D 10.000,D 17.500,D 5.000,D 12.500,D 20.000,-

Aanbiedingen geldig t'm 14 no

Tel. 1861

RENAULT en FORD

Ook verhuur 9 personen bus.

023-240102

5.95 nu 5r

„Rumours

Kostverlorenstraat 31, Zandvoort
of bezoek aan huis.
Tel. 02507-13163.

kunt u bij Baron b.v. een auto huren
v/a f

Gold & Black
sherry, medium
dry of pale dry.

PAS GEOPEND
Bar-Restaurant

BLOEMBOLLEN

Praktijkadres:

HS7 264 10/11

Amandel-marsepe
200 gram
o je

lampHi-Tech'87
Waterdicht. Blijft drijven
op het water. Door Krypton
lampjes (gasgevuld) 70%
meer lichtopbrengst.
Inclusief polsband.
Robusl model.
1950
Bijpassende blokbatlerij (6V) 4.95
Natuurlijk bij uw Kopra-jubilaris:

Sterk zadel voor comfortabel lietsen.
Extra zachte loam verwerkt op de
plaats van de zilknobbcls.
Nu slechts:

12?°

Omdat alleen het beste goe
uw ogen.

22 samenwerkende fietsenzaken

Dag en nacht draagbaar en
de Kleuren blauw, groen, ge
te leveren.
Verkrijgbaar bij

H

D] Dl Q

\®

Inllnl

PETER VERSTEEGE
Wielersport
Haltestraat 317 ZANDVOORT

YORK-OPTIEK
Lid Optometristen Verenigir
Lid Algemene Nederlandse Vereniging
lens Specialisten
Leidsestraat 32
2042
1017 PB Amsterdam
Tel.
Tel. 020-233295
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ïuimers
ers streven naar goede aansluiting bij de nationale top

itzwemsters jagen op limieten
'VOORT - Elke kunst- meest gelukkig mee, haar felbegeerB-diploma kunstzwemmen beedstrijd grijpen de Zee- .de
Vivian Croes bleef niet achers aan om te proberen haalde.
ter en geïnspireerd door haar clubge: de Landelijke kunst- note liet zij een persoonlijk record
mmissie gestelde li- afdrukken.
te bereiken. Want één)et zo'n limiet op zak
jr üs kunstzwemster een Puzzelen
druk leven voor de succesvolJgsbewijs" voor deelna- le Een
kunstzwemtrainster Coby ter
de Nederlandse Kam- Heijden-Failé die nu alweer zit te
happen junioren of se- puzzelen welke meisjes op welke
Zo'n limiet is erg zwaar wedstrijden en niveaus zullen moeworden ingezet, om het meeste
t dan nóg tweemaal ge- ten
te bereiken. Zelf zegt zij daarvorden. In de zwem- succes
over: „Natuurlijk, je probeert met je
tfoord-Holland steken meisjes zo goed mogelijk te socren
schuimers met kop en en daarbij kijk ik heus wel of er naers uit boven tegen- tionaal kansen zijn. En als een keer
meisje een diploma of limiet niet
m ers van D.W.T. Haar- een
meteen haalt, dan neem ik haar mee
iwepho Hem, Z.Z.S. naar
een wedstrijd ergens anders.
m en WZ&PC Purmer- Als een kind graag de top wil halen,
zij leveren zeer beslist dan krijgt zij bij ons'kansen genoeg."
Intal kandidaten voor
.e aan die kampioenin die in februari en
988 worden gehouden,
bestaat de KNZB (Koe Nederlandse Zwem
| naar liefst 100 jaar en
Sqiegrijpelijk dat in zo'n
k jaar de Zeeschui- ZANDVOORT - Een opmereslist acte-de-presence kelijke prestatie leverden de
even.
damesteams van Sporting Oss.
er trots zijn de kunst- Alle teams kwamen tot een
nde Zeeschuimers al op Inenvoorden die haar limiet overwinning en vooral de veraald om mee te mogen richtingen van 'het eerste en
a voor opname in de Natio- vijfde volleybalteam vielen op,
nselectie Senioren. Daarbij door de ruime 3-0 en 3-1 zege.
htstreeks duelleren tegen Het heren topteam was evenndvoortse Annet ter Heij- eens erg op dreef en maakte
ex-clubgenote) die zich inil stevig heeft kunnen nes- korte metten met Van Nispen,
de huidige selectieploeg. 3-0. Het jaarlijkse Ada Schilpordervliet en Saskia Wes- zand-toernooi vindt plaats aanandidaten voor de selectie- staande zondag 15 november.
oren en geven daarbij aan Vanaf 9.00 uur tot 20.45 uur
i tot de beste junioren van
d mogen beschouwen, valt er te genieten van veel,
kunstzwemsters die tot de goed en enthousiast volleybal.

„Het trainen voor de Zeeschuimer-toppers is echt niet makkelijk,
dat geef ik toe, maar ik probeer een
goede aansluiting te krijgen bij de
nationale top en daar wordt natuurlijk wel erg zwaar getraind. Maar dat
allemaal moet niet ten koste gaan
van de gezelligheid en de saamhorigheid van de ploeg. Plezier hebben in
je sport (dat geldt ook voor mij) is de
beste stimulans om in teamverband
echte successen te behalen." De
kunstzwemafdeling van de Zeeschuimers groeit gestaag, want
steeds meer meisjes voelen zich aangetrokken tot deze, vaak sierlijke
zwemsport.
Uitslagen: Nike Hanneman 18.76,
Marcel Kraaijenoord 17.85, Daphny Arlette Sandbergen, Vanessa en Anouk Noordervliet, Sandra Dijkzeul zijn
Paap 24.17, Marjolijn v.d. Meer 23.05,
Resi Abbenes 25.42, Sandra Dijkzeul klaar voor de Nederlandse kampioenschappen.
32.63, Vanessa Noordervliet 28.32,
Sandra Paap 28.07, Annerose Abbe- Sylvia Mettes 53.58, Ditte Valk 51.34, 68.63, Arlette Sandbergen 62.31, Sasnes 53.71, Vivian Croes 45.29, Anouk Sylvia Mettes 54.26, Joanna v.d. kia Wester 61.08, Petra Holst 56.81
Noordervliet 62.43, Linda Paap 52.85, Meer 52.80, Anouk Noordervliet Annet ter Hei]den 74.28.

Alle topteams behalen volle winst

Sporting Oss presteert verrassend

g van Nederland behoren,
an strijden om de 12 beplaatsen in de Nationale
lOgisch dus ook dat alle bode jongedames hun toeijs voor de Nationale Kamippen hebben verdiend.
Sandbergen scoort onder
;eer goed en komt daarom
de N.K. (Nationale Kamppen Senioren). In de
se NJK is er in de leeftijds,er twaalf jaar een uitstens voor Sandra Dijkzeul
de enige weken terug de
ste prestatie van Neder^anessa Noordervliet. Onheeft Anouk Noordervliet
-cans op een medaille terMettes en Linda Paap
n inspannen om zich tij'jeugdkampioenschappen
te 20 te scharen. Onder 17
ikia Wester de belangrijkge troef van de Zeeschuiven enthousiaste kunsts die zeker zijn van hun
n het Nationale kunstzijn zeker nog vijf meisjes
licht tegen deze limieten
Ook de meisjes (en één
de lagere niveaus, die ovel niet zo lang met het
mmen bezig zijn, laten
ij in wedstrijden uitmunj len scoren. Nike Hannearcel Kraaijenoord noteerknap een tweede en een
its in hun categorie; zij deiet eerst mee aan een echte
[nwedstrijd.
Paap en Marjolijn v.d.
in het in categorie 2 nog
een eerste en een tweede
iezetten, terwijl Resi Abbe;orie 3 zeer knap als tweeIe. Sandra Dijkzeul en Vairdervliet (de twee NJKieten geen concurrenten
top; Sandra paap noteerde
Ifnlijk record en een vierde
p het voor Annerose AbbeJ categorie 4 niet alleen de
|ats opeiste, een persooni in punten zwom en haar
|gangslimiet voor de NJK
aaar, en daar was ze het

latieve
llon voor
ierde keer

Tegen

het

OVRA 3 speelde het eerste damesteam van Sporting OSS een goede
wedstrijd. Met snel gevarieerd spel
werd de tegenstander onder druk gezet. Hierdoor kon OVRA niet in het
spel komen. „Alles ging perfect," aldus spelverdeelster Lydia Akker-

volleybal

ting OSS 3 verloor regulair zijn wedstrijd met 0-3 omdat het team niet
compleet was.

Heren

Ada Schilpzandtoernooi

man. „De passing, de aanval, het serveren, alles klopte. Het was van onze
kant een heerlijke wedstrijd." Met
deze overwinning bewezen de dames
dat ze hun inzinking te boven zijn en
weer mee gaan tellen in de promotieklasse.
Het tweede damesteam behaalde
een nuttige overwinning op VCY. In
Ruim drie kwartier had het eerste
hooggeklasseerde de laatste set wisten de dames een herenteam van Sporting OSS nodig
om Van Nispen aan de kant te zetten.
Van Nispen bleek over veel lengte te
beschikken, maar was zwak in de
verdediging en had weinig verweer
tegen het snelle aanvalsspel van
Sporting OSS. Vooral het blok functioneerde goed en demoraliseerde de
aanval van Van Nispen. Ondanks het
gemis van twee basis-spelers bleek
Sporting OSS een homogeen geheel
dat met elke wedstrijd beter lijkt te
gaan spelen. De komende bekerwedstrijd tegen Triumph wordt dan ook
met vertrouwen tegemoet gezien.
Het tweede Sporting team had
weinig in te brengen tegen het hooggeklasseerde HSVC 1. Vooral in de
eerste set was de tegenstand minimaal en werd er met 0-15 verloren. In
de overige sets gaf Sporting OSS beter tegenstand en er ontstonden een
aantal erg leuke ralley's. Met 6-15 en
9-15 was HSVC toch te sterk. Spor-

Scandals

Jeugd
Bij de adspiranten won het gemengde team van Triumph met 2-1
en gingen de meisjes met driemaal 515 de boot in tegen koploper Spaarne'75. De mini's hadden 's middags
in de Spaarnehal een competitieronde. Tegen Allides l, 2 en 3 werd verloren. In de laatste wedstrijd tegen Alhdes 4 speelden de mini's goed volleybal en behaalden een verdienstelijk gelijkspel.

Komende zondag organiseert
Sporting OSS haar jaarlijkse toernooi, het Ada Schilpzandtoernooi geheten. Uit erkentelijkheid voor het
vele werk dat Ada Schilpzand voor
Sporting OSS heeft gedaan is dit gebeuren omgedoopt in een naar haar
vernoemd toernooi. Het bijzondere
van dit toernooi is dat de beste verliezer in het bezit komt van de Ada
Schilpzand wisseltrofee. De toernooicommissie is al wekenlang druk
doende alles te organiseren om het
toernooi vlekkeloos te laten verlopen. Maar liefst 46 teams zijn uitgenodigd voor deze dag. Om 8.45 uur
opent voorzitter Fred Kok het toernooi en de lagere teams bijten in de
ochtend de spits af. In de loop van de
middag komen de hogere teams aan
bod. Het toernooi duurt tot 20.45 uur
waarna de prijsuitreiking volgt. Het
belooft opnieuw een geweldige volleybaldag te worden waarvoor de
toegang gratis is in de Pellikaanhal.

ZAND VOORT - Waar al lang
op werd gewacht, namelijk een
handbal
overwinning, dat werd afgelopen zondag waargemaakt. Een
uitstekend spelend ZVM heren eigen huis geen schijn van kans
handbalteam gaf Tonegido in en won met de gave cijfers 1118.

A

Trefpunt 8
ZANDVOORT - Doordat
Trefpunt 8 zonder wissel
moest aantreden leek het een
moeilijke partij te worden tegen Out. Niets bleek minder
waar en met prima zaalvoetbal
werd Out opgerold met 9-3.
Coach Atze van der Heijde had eerst
geheel geen wissel, doch halverwege
kwam de zieke Herman van der
Ham zich toch nog melden. De toeschouwers kregen een goede partij
zaalvoetbal voorgeschoteld met snel
en goed verdedigend werk van Trefpunt 8. ,
Na een 1-0 achterstand kwam Trefpunt 8 los en liep vlot uit naar een 7-1
voorsprong. Even werd gas terug genomen en Out kon tot 7-3 terug komen. Een laatste tempoverhoging
bleek te veel voor Out en Trefpunt 8
bepaalde de eindstand op een 9-3
zege. Gansner en Van der Ham zorgden voor ieder drie doelpunten,
Schulte scoorde tweemaal en Van
Marie zorgde voor één treffer.

Zandvoort 75
afgetroefd

Standen
voetbalclubs

Technisch is het spel prima verzorgd bij de Zandvoorters en dat was
in de strijd tegen Altius wederom het
geval. Altius liet Zandvoort '75 echter gewoon komen om via snelle uitvallen gevaar te stichten in de defensie. Met zo'n aantal vlijmscherpe uitvallen wist Altius driemaal de Zandvoort'75 verdedigers te verrassen en
kon gaan rusten met 3-0 voorsprong.
In de tweede helft kwam er geen
verandering in het spelbeeld. Zandvoort'75 was de meest aanvallende
ploeg maar kon niet erg gevaarlijk
worden. Toen Altius al snel voor 4-0
had gezorgd was de wedstrijd beslist. De Zandvoorters probeerden
nog wel de eer te redden maar waren
deze middag onmachtig. Altius
speelde veel doeltreffender en kon in
de slotfase zelfs een vijfde treffer
produceren, 5-0.

Sporting OSS slaat de bal over het blok van OVRA.

Foto: Bram stijnen

Zandvoortmeeuwen mist gelijkspel
Ook in de tweede helft een aanvalZANDVOORT/VIJFHUIZandvoortmeeuwen dat op
ZEN - Door met 1-0 te verlie- lend
moest passen op de snelle counters
zen van DSOV is Zandvoort- van DSOV. De actieve Ivar Steen had
meeuwen aardig in de gevaren- wederom geen succes en zag een
zone geraakt van de vierde knap schot tot hoekschop verwerkt.
klasse KNVB. De strijd kende Ondanks het aandringen kon Zandnauwelijks krachtsverschil en voortmeeuwen geen uitgespeelde
kansen creëren en moest het van
een gelijkspel was zeker op zijn verre
schoten komen. De geblesseerplaats geweest.
de Rik Keur werd vervangen door
In de beginfase openden beide
teams voorzichtig, waarna Zandvoortmeeuwen tot de eerste aanvallende daden kwam. In de 15e minuut
werd het Zandvoortse ritme verstoord toen de DSOV-spits in duidelijk buitenspel positie door mocht
gaan en zo doelman Wim van der
Kuijl kon passeren, 1-0. De Meeuwen
herstelden zich snel en drukten
DSOV terug in de defensie. Ivar
Steen zag een hard schot gestopt en
een aantal hoekschoppen leverde
eveneens niets op.

Michel Dijkstra en John van der
Zeijs kwam in het veld voor Steegman.
De druk werd wel groot maar
DSOV ondernam een snelle uitval
waaruit de bal op de lat belandde. In
de laatste minuut eindelijk een goede kans. Jan Hein Carree snelde vrij
op de doelman af en werd door deze
neergelegd. De scheidsrechter zag er
niets in en daardoor ging de laatste
mogelijkheid voor Zandvoortmeeuwen verloren op een gelijkspel, wat
toch wel verdiend was geweest.

Zaterdagteams presteren goed

TZB heeft de gehele wedstrijd
overheerst en scoorde met de regelmaat van de klok. Soepel werd
Spaarnestad weggespeeld en met
wat meer concentratie had deze misschien wel in de dubbele cijfers gelopen. Nu konden de Zandvoorters het
na een snel verkregen voorsprong
rustig aan doen. Het spel bleef best
de moeite waard om aan te zien en
zoals gesteld, op de 6-0 zege viel niets
af te dingen.
Zandvoortmeeuwen en Energie

Het in de onderste regionen vertoevende Post M. had weinig in te
brengen tegen Keur Glas/ZVN. Door
de grote overmacht van de Zandvoorters werd het een zeer eenzijdige wedstrijd. Zoals gewoonlijk begonnen de badgasten zeer offensief
en dat leverde reeds in de vierde minuut een 1-0 voorsprong op. Vanuit
een moeilijke hoek knalde Jack Goedegebuure de bal snoeihard in de
uiterste hoek. Dat Keur Glas/ZVN
het initiatief behield was niet zo verwonderlijk, daar Post M. te zwak
was. De Hillegommers konden tot de
zestiende minuut de schade beperkt
houden doch daarna kwam de scoringsmachine van Keur Glas/ZVN
pas goed op gang. Na het goed rondspelen van de bal kogelde Frans Post
de bal laag in het doel. In de resterende zeven minuten van de eerste helft
voerde Marcel Schoorl met een gave
hattrick de marge op naar 5-0.
Na de doelwisseling ging de formatie van coach Ap Lammers in het
zelfde tempo door en door middel
van fraaie technische hoogstandjes
werd de score verder opgevoerd. Nadat Riek Keur tweemaal en Jan Hein
Carree éénmaal hadden gescoord,
kon Post M. de eer redden, 8-1. Het
was het enige wapenfeit van de gas-

Ripperda
9-12
Bloemendaal9-ll
DSOV
9-11
Geel Wit
9-10
Renova
9- 9

VSV
Zandvoortm.
De Brug
TYBB
DSS

9-9
9-9
9-7
9-7
9-6
9-4

Vierde klasse KNVB Zaterdag
Hoofddorp 8-15
Altius
8-13
IJFC
8-13
Zandvoort'75 9-12
TOV
9-12
8-11
SMS
9- 6
Halfweg

SIZO
SVJ
NAS
DSC '74
SVB
Bloemendaal

8-5
8-5
9-5
8-4
8-4
8-3

Tweede klasse HVB
KIC
10-14 VVH
8-8
SVIJ
9-13 Spaarnevogels8-8
Vogelenz. 10-13 DSC '74
9-7
DSK
8-11 EHS
8-2
BSM
9-10 TZB
8-0
Schalkwijk 9-10

Eerste klasse HVB Zaterdag :

afgetroefd

ZANDVOORT - Door de zesde overwinning op rij heeft de
zaalvoetbalvereniging Keur
Glas/ZVN de leiding genomen
in de tweede klasse. Post M.
was geen partij voor een soepel
spelend Keur Glas/ZVN en
ging met 13-1 ten onder. Scandals kon het in de uitwedstrijd
tegen Lobelia niet bolwerken
en werd met 7-3 geklopt.

Zoals in de eerdere wedstrijden, en
toen lukte het niet, speelde ZVM met
een geweldige inzet. Bovendien was
de defensie wederom erg sterk op
dreef, maar verheugender was het
feit dat aanvallend elke kans werd
aangegrepen. In aanvallend opzicht
waren het vooral Joost Berkhout en
Guido Weidema die hun draai hadden gevonden. De Zandvoorters namen vanaf het beginsignaal het spel
in handen en namen een voorsprong
die nooit meer in gevaar is geweest.
Van één doelpunt voor werd de voorsprong uiterst bekwaam opgevoerd
naar vijf punten. Bij de rust ging
ZVM met 5-10 de leiding.
In de tweede helft probeerde Tonegido het spel naar zich toe te trekken
maar een uiterst gemotiveerd ZVM
gaf geen duimbreed toe en bleef
steeds ruim op voorsprong. De Zandvoortse voorsprong werd uiteindelijk nog vergroot en met een prima
11-18 overwinning ging het team van
coach Hans Loenen huiswaarts.
„Eindelijk kregen we loon naar werken," stelde Hans Loenen. „Aanvallend hebben we goed gebruik gemaakt van de kansen en ik ben van
mening dat er nog meer overwinningen volgen. Zetten we zondag deze
weg voort dan moet een overwinning
behaald kunnen worden tegen KIC."
Doelpunten ZVM: Joost Berkhout
6, Guido Weidema 4, Gerard Damhof
3, Peter Pennings 3, Dirk Berkhout l,
Evert van der Werf 1.

ZANDVOORT/HILVERSUM - Door met maar liefst 5-0
te verliezen van Altius is Zandvoort'75 voorlopig de aansluiting met koploper Hoofddorp
kwijt. Vooral in de uitwedstrijden hebben de Zandvoorters
het moeilijk en leden nu hun
Vierde klasse KNVB
derde nederlaag.
DIO
9-14 Hillegom

Keur Glas/ZVN vlot naar zege

OORT - Op zondag
iber 1987 wordt in de
)older de vierde Alterriatlon gehouden. Dit
nt wordt georganior Wielersport Peter
e in samenwerking
RC Excelsior. Deelnaeze triatlon staat open
nemers van 15 jaar en
gezien de successen
'gaande edities rekent
ZANDVOORT - In het zaterisatie op een grote op- dagvoetbal werd ook deze
week goed gepresteerd. TZB
kwam tot een knappe en gefnatieve Triatlon bestaat makkelijke 6-0 zege op Spaar3
Pen, 16,1 km fietsen en 3
°op. Voor getrainde atle- nestad en Zandvoortmeeuwen
best te doen en voor de behaalde in de lastige uitwedieklasseerde heren en drie strrjd tegen Energie een 1-1 geatste dames zijn er eind- lijkspel.
e

overige deelnemers ontJ mooie herinneringsprijs.
*ijving staat reeds open
jjjchieden op zaterdag van
P.OO uur en op zondag van
[tot 13.00 uur in het clubXcelsior in de H.N. Werkde Waarderpolder. Zandle
langstellenden hoeven
niet naar toe. Dagelijks
b- ingeschreven bij WielerVersteege in de Halteinschrijfgeld bedraagt
'art op 27 november is om

11-13 achterstand om te zetten in een
15-13 setwinst en wonnen daarmee
de wedstrijd met 3-1. Sporting OSS 3
had een set nodig om in hun spel te
komen en te wennen aan Allides. In
de derde set werd het nog even spannend maar Sporting won met 3-1.
Opvallend was de zege van het vijfde
team. Het hooggeklasseerde Heemstede werd op inzet afgetroefd. Curieus verliep de derde set, die met 015 uit handen werd gegeven. De zenuwen werden bijtijds weer in bedwang gehouden en door de vierde
set prachtig te winnen kon de eerste
overwinning van dit seizoen begroet
worden.

ZVM handbalteam boekt
zijn eerste overwinning

ten en toen zette Keur Glas/ZVN nog
even aan. Marcel Schoorl en Frans
Post brachten daarna de eindstand,
via fraaie doelpunten, op een ruime
13-1 zege.

Y

zaalvoetbal

Na zes wedstrijden is Keur
Glas/ZVN nog altijd ongeslagen,
maar over twee weken wacht de zware uitwedstrijd tegen het eveneens
nog ongeslagen SIZO en daar zullen
de Zandvoorters ongetwijfeld meer
tegenstand ontmoeten.
De stand aan kop van de ranglijst
is als volgt: 1. Keur Glas/ZVN 6-12, 2.
SIZO 5-10, 3. Trefpunt 8 5-7, 4. Halfweg 5-7.
Na het goede resultaat van vorige
week kon Scandals dit keer niet voor
een positieve uitslag zorgen. In de
uitwedstrijd tegen Lobelia kwamen
de Zandvoorters zonder wisselspelers in het veld en probeerden toch
het beste er van te maken. Met aanvallend zaalvoetbal werd Lobelia teruggedrongen naar een opening
werd niet gevonden. Lobelia wist
met een snelle tegenstoot tot score te
komen (1-0) en vanaf dat moment
liep Scandals achter de feiten aan.
De Zandvoorters bleven het proberen doch met snelle uitvallen bracht
Lobelia de pauzestand op 5-1 en was
het pleit reeds beslecht.
Ondanks dat feit bleef Scandals de
strijd positief tegemoet treden en
hield daardoor de schade beperkt.
Tenslotte moesten de Zanvoorters
met een 7-3 nederlaag genoegen nemen. Richard Kerkman nam de drie
doelpunten voor zijn rekening. Uit
onderstaande ranglijst blijkt dat

maakten er een meer spannend dan
fraai duel van. Zandvoortmeeuwen
was dicht bij de openingstreffer
doch de lat stond dat in de weg.
Energie kwam eveneens dicht in de
nabijheid van een doelpunt. De treffer werd echter terecht afgekeurd.
De tweede helft gaf meer vuurwerk te zien en al snel keek Zandvoortmeeuwen tegen een 1-0 achterstand aan. Energie probeerde door
te drukken om zodoende de winst
veilig te stellen. De Zandvoorters
hielden de zaak echter achter goed
dicht en namen allengs het initiatief
over. De doelpogingen strandden in
eerste instantie op de hechte Energie verdediging. Toch slaagde Martin Visser erin om tot de verdiende
gelijkmaker te komen, 1-1. In de slotfase probeerden beide ploegen tevergeefs de winst weer te pakken. Het
gelijkspel gaf de verhouding in het Topscorer Marcel Schoor! op weg naar één van de dertien doelpunten
VOOr Keur Glas/ZVN.
Foto: Harry Ophelkens
veld goed weer.

Scandals er niet erg riant voor staat
en punten moet gaan halen.
De stand is: 1. Boko Stars 8-13, 2.
Brezan 6-12, 3. Lobelia 7-8, 4. De Stal
7-7, 5. Carillon 7-7, 6. 't Gat van Nederland 7-7, 7. Mimi's 7-7, 8. White
Stones 7-6, 9. Cecils 6-4, 10. Jemy's 83, 11. Brandweer 6-2.

EHS
SCW
DCO
Zandvrtm.
Velsen
KIC

10-20 Energie
10-13 Kennemers
10-13 J. Hercules
10-11 SVIJ
10-11 Van Nispen
10-10 Stormvogels

10-9
10-9
10-9
10-7
10-6
10-2

Derde klasse HVB

:

Overbos
9-18 Onze Gezellen9-6
DSOV
9-13 Telefonia
9-5
ADO '20
9-13 Ripperda
9-4
DSS
9-12 Vogelenzang 9-14
TZB
9-9* Spaarnestad 9-4
*Twee winstpunten in mindering.

Topzwemmen van De Zeeschuimers
ZANDVOORT - Tijdens
jeugdcompetitie
zwemwedstrijden heeft de ploeg van De
Zeeschuimers een uitstekende
eerste plaats behaald. De helft
van de ocmpetitie is nu achter
de rug en de Zandvoortse
zwemvereniging bezet de eerste plaats.
In Wormerveer moest De Zeeschuimers het opnemen tegen Oceanus en
De Ham en in die strijd werden zeer
knappe resultaten behaald. Stan
Steegeling zwom een nationaal adspiranten record (jongens '71). Hij
bleef 1,2 seconde onder de recordtijd
en realiseerde een prachtige eindtijd
van 2.19.7 over de 200 meter schoolslag. Ook op de 200 meter wisselslag
kwam Stan Steegeling als eerste uit
het water in de prima tijd van 2.13.2.

Op de 400 meter vrijeslag meisjes
'71 zorgde Barbara de Wit voor de
eerste plaats in 4.38.9 gevolgd door
clubgenote Wandy Kater in 4.43.5.
Op de 100 meter rugslag was Barbara de Wit eveneens de concurrentie
te snel af in de tijd van 1.06.2. Twee
overwinningen waren er ook voor de
snelle Hanneke Koopmans. Op de
100 meter vrijeslag meisjes '73 won
Koopmans met overmacht in 1.01.7,
gevolgd door Zeeschuimster Mascha
de Wit in 1.05.1. Hanneke Koopmans
was eveneens te snel voor de tegenstanders op 200 meter schoolslag in
de uitstekende tijd van 2.43.5.
ADVERTENTIE

3VGEND/S
VOETBAL
Zondag: TZB-DSK 14.30 uur terrein
aan de Kennemerweg.
Zaterdag: Onze Gezellen-TZB zat.
14.30 uur te Haarlem.
EHS-Zandvoortmeeuwen
zat.
14.30 uur te Haarlem.
BASKETBAL
Zaterdag: ' Lions dames-Antilopen
18.00 uur Pellikaanhal
Lions heren-Antilopen 20.30 uur
Pellikaanhal.
ZAALHALDBA1
Zondag: KIC-ZVM heren 14.00 uur.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort'75 B jun.-Meervogels; 18.30 uur Meervogels B jun.Score Advertising; 19.05 uur Score
Advertising-Zandvoort'75 B jun.;
19.40 uur TZB 4-Kalmthout 2; 20.25
uur Zandvoortmeeuwen 5-Zandvoort Noord 4; 21.10 uur Zandvoort
Noord'7-Zwanenburg'84 2; 22.00 uur
Zandvoort
Noord 5-Zandvoort
Noord 6.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Scandals-'t Gat van Nederland; 21.40 uur TZB 5-Out 2; 22.20
uur TZB 3-Zandvoort Noord 2.

GRATIS
TENTOONSTELLING
Zeer gedetailleerde olieverfschilderijen over het strandleven van vroeger en nu.
De voorliefde van Geert van den Hout
gaat uit naar het schilderen van mensen en dieren in beweging.
De tentoonstelling is geopend op zaterdag 14 en zondag 15 november
van 11.00 tot 18.00 uur in de Diaconiehuisstraat 1 (zijstraat Haltestraat}
te Zandvoort aan Zee.
. Vrijblijvend Ateherbezoek na telefoniscne afspraak
Geert van den Hout
Kalf 21,
1509 AB ZAANDAM
Tel. 075-173898
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Renault 5 Campus;
een leuk instapmodel

1987

233 liter middels het neerklappen van de
rugleuning van de achterbank te vergroten tot 617 liter.
Ach, die ƒ 16.895.- kostende Renault 5
Campus is gewoon een erg leuke driedeurs automobiel, die er wat betreft het
in- en exterieur beslist niet armoedig of
kaakjes uitziet. Alleen zou ik absoluut de
achterruit-wisser en de hoofdsteunen er
bij bestellen.

Prestaties:
Topsnelheid 143 km/h. Acceleratie van
O tot 100 km/h in 16,3 sec. Gemiddeld
brandstofverbruik tijdens de test l op
14,8.

Geld:
ƒ 16.895.- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 308.- tot ƒ 316.- per
jaar.

Het was gewoon even een opluchting om
\\eer eens in een automobiel te stappen
zonder poespas en allerlei ingewikkelde
zaken. Maar \sel met voldoende vcrmogen om heel plezierig met het moderne
verkeer mee te kunnen draaien. Toch
ook weer niet zo veel vermogen dat ik
mij constant moest bewijzen door zeer
snelle rakkers bij te houden en als het er
ook maareven inzat voorbij te gaan. Met
die Renault 5 Campus u as autorijden
\\ccr even een ontspannende bezigheid.
Want je raakt heus niet opgewonden van
het zacht zoemende motortje met zijn
vermogen van 46 pk. En toch zorgt dat
stille mechaniek voor een topsnelheid
van ruim 143 km/h en volbrengt hij het
sprintje van O naar 100 km/h in 16.3 sec.
Maar wilt u me wel geloven dat ik mij er
gewoon toe moest zetten om die prestaties aan deze Campus te ontlokken?
Voor je gevoel neemt hij het je gewoon
kwalijk als je het onderste uit de kan aan
het halen bent. In een te snel genomen

bocht maakt hij het je middels het piepen
van de voorbanden wel duidelijk dat hij
het met dat beleid niet eens is en begint
dan ook op de voorwielen naar de buitenkant van de bocht te schuiven. Laten
we dan gas los, dan reageert hij zeer
vergevingsgezind door keurig weer de
lijn van de bocht op te pakken. Hij heeft
dan ook een wel zeer goedmoedig wégen bochtengcdrag.
De vering en de zetels hebben toch nog
steeds iets van dat weke, u weet wel. van
dat ovcr-comfortabele. Nu weet ik ook
wel dat hele volksstammcn daarbij zwcren en eigenlijk past dat wel een beetje
bij deze uitvoering van de 5, die helemaal
bedoeld is om ontspannen van A naar B
te toeren.

Visioenen
Als er over instap-modellcn

wordt, dan krijg ik altijd visioenen van
automobielen, waarbij letterlijk op alles
bezuinigd is en waar het behelpen dan
ook hoogtij viert. En dat nu viel mij bij
deze Renault 5 Campus alleszins mee.
Natuurlijk moet het uit de lengte of de
breedte komen want ook bij Renault zijn
het geen philantropen maar rijtechnisch
is er helemaal niet beknibbeld. Zo zijn
bijvoorbeeld de remmen bekrachtigd en
is de aandrijflijn dezelfde als die van de
GTX. Bij die makker moet deze aandrijflijn bijna het dubbele aan vermogen
kunnen verwerken, met als logisch gevolg dat die aandrijflijn in de Campus
met zijn 46 pk vrijwel onverslijtbaar zal
blijken te zijn.
De motor is voor zijn taak berekend en
beslist niet dorstig - l liter loodvrije normale benzine per 14,8 kilometer - maar
wel schoon en in plaats van een vijfbak
moet u het doen met een vierversnellingsbak.

gepraat
Zoals ook bij alle duurdere uitvoeringen
heeft de Campus voor en achter schildbumpers van schokabsorbcrend materiaal. Alleen moet u de stootlijsten aan
de zijkanten missen maar daarvoor in de
plaats zit er een sjieke striping. De
voorruit is gelijmd en van gelaagd glas en
de achterruit is verwarmd maar mist een
wisser, die als extra te bestellen is.
In het overigens keurig afgewerkte intericur miste ik een veiligheidsfactor van
belang, namelijk hoofdsteunen!. Wat mij
betreft mogen ze op van alles bezuinigen
behalve op de veiligheid dienende zaken.
Gelukkig kunt u die hoofdsteunen als
extra bestellen en persoonlijk zou ik dat
onmiddellijk doen want er zal maar een
idioot achter op je dierbare Campus
knallen.
Achterin de Campus is het voor twee
passagiers goed toeven. Schitteren deze
passagiers door afwezigheid, dan is de
toch al behoorlijke bagageruimte van

isolatieglas
Foto Boomgaard

Aang. 4-kamerflat ƒ475 p.m.
incl. verwarming Gevr. eengez.woning G. C Kramer,
Celsiusstr. 124. Tel. 14244.
* Aangeb. enige dekbedden
a ƒ 15. Donderd. v. 10-10 uur.
Thorbeckestraat 38.
* Aangeb. voetbalschoenen
Puma, mt 41. Tel. 13926.
Bij ons hangen een donkergroene damespantalon, een
zwarte damespantalon en
een grijs flanellen damespantalon, maat 44. Ongeveer 1
jaar geleden gebracht voor
reparatie. Van wie zijn ze?

SINT NICOLAAS
SUGGESTIE'
KALENDER
met pracht foto's van „oud
Zandvoort", ƒ7,50 p.st. Verkrijgbaar Genootschap Oud
Zandvoort, Haltestraat 70.

Feestje?
Denk eens aan onze
4 in 1 salade:
ei salade
zalm salade
huzaren salade
en vlees salade
vanaf 4 personen ƒ 50

Broodje Burger

Schoolstraat 4 • Tel. 18789
Silhouettes
ZOMER ÉN WINTER
Corn. Slegersstr. 2, tel. 18599 Geopend: 11-1 uur 's nachts
Weekend: 11-3 uur 's nachts
BONTMANTELINRUIL
Dinsdag gesloten
Tegen (kleine) bijbetaling
excl. lichtgew. nappa/lammy's ook voor heren bontgev
regenmantels
Prachtige
bontcollectie. Repareren, mo06
derniseren. Bel v. afspraak of
320.320.05
documentatie: 020-233488.
50 cl p m
tl
HUUR
GEVRAAGD
WOONRUIMTE, 2 slaapkaGeen tijd? Laat dan uw
mers Tel. 19673.
overhemden wassen en/of
strijken bij:
Fijnwasserij T KREUKELTJE
Hogeweg 55. Tel 16262
Maandag t/m donderd. 5-6.
Videotheek 'Dombo' * Gehandicapten sportvereCorn Slegersstraat 2B
niging Laboule Unique zoekt
Tel 02507-12070
vrijwilligers ter assistentie bij
1 film ƒ 51f 7,50 p.d.
sportbeoefenmgen. Tel. 0235 films ƒ 25 p week
332343, mevr. Marlens.
Verhuur movie-boxen
* Aan volleybaltoernooi op
zondag 29 november, kunnen
nog enkele teams meedoen.
Informatie bij J. Hoogendijk.
Tel. 17966, na 18 uur.
* Te koop donkerblauwe
Glenda Exclusief
wandelwagen, ƒ 100. Westerstraat 6.
Bruidskleding
TE HUUR GARAGE
Cocktailkleding
aan de Van Galenstraat.
Avondkleding
Huurprijs ƒ 95 p.m. Tel. 15531.
v.
Woustraat 42
* Geyr. zelfstandige hulp m
de huishouding voor 2 ochAmsterdam
tenden per week, ƒ 12,50 p.u.
Tel. 020-620731
Mw. Keur. Tel. 16089.

Pour toi

Dat had Suzuki-importeur NIMAG niet
gedacht. Het spontaan ontstane idee van
een samenkomst van alle 4 x 4 - typen
van de kleine, maar o zo leuke Japanse
'jcepjes' werd een enorme happening.
Per jaar worden er zo'n tweeduizend van
deze tcrreinmobielcn verkocht. Er zijn
er dus heel wat in ons land. Maar dat die
in zo grote getale op de oktobcr-zondag
naar het plaatsje Hoogcrhcide, eigenlijk
meer bekend door de aanwezigheid in de
buurt van de vliegbasis Wocnsdrecht dan
door het bijzonder fraaie terrein van de
Algemene Nederlandse Vereniging van
Terreinvoertuigcn, zouden komen had
niemand gedacht.

hen geslaagde dag en •
vatbaar. Wc menen dat
initiatief is van een impi
reinauto's om hun merl
eens echt uit de voeten te
een plek waar dat gepaa
enige afbreuk aan het r
Daar zorgt de ANVT wi

stonden ervaren ANVT-enthousiasten
klaar met raad en daad. Prima.
Spectaculair v\as zeker het optreden vande 'modderboys' die met geprepareerde
LJ's van oudere bouwjaren lieten zien
dat je met een groot hart en een aangcpaste rijstijl aardig uit de voeten kan in
een moddcrbad, waarvoor een doorsnee
Nijlpaard zich niet zou hoeven schamen.

Al van verre was duidelijk dat er iets
moest zijn in de buurt van Bergen op
Zoom met Suzuki's. Om tien uur 's morgens onder Rotterdam was het aantal LJ
en SJ's op de weg al opvallend groot.
Meer dan duizend van deze alleskunners
in het terrein kwamen in Hoogerhcidc
aan.
Niet allemaal konden ze meedoen aan de
fraaie rit door het geaccidcntccrdc terrein, helaas. Maar diegenen die wel in het
goed onderhouden ANVT-speclvcld
hun gang konden gaan, zullen het niet
licht vergeten. De route was fraai, niet al
te moeilijk (volgens de organisatoren
zijn er beslist Suzuki-rijdcrs die nooit
eerder echt in het terrein hebben gezctcn) en waar het oppassen was geblazen

EEN ANDERE AUTO KOP

Techniek:

BECAM maakt het SNEL mogelijk!

Dwars voorin geplaatste viercilinder
lijnmotor.
Cilinderinhoud 1108 cm3. Boring x
slag 70 x 72 mm.
Compressieverhouding 8.8:1. Max.
vermogen 46 pk bij 5000 omw/min.
Max. koppel 76 Nm bij 3000 omw/
min.
Voorwielaandrijving.
Vierversnellingsbak met achteruit.
Voorwielophanging McPherson met
negatieve stuurstraal, schroefveren,
hydraulische telcscoopschokdempers
en stabilisatorstang. Achterwielophanging onafhankelijk, wieldraagarmen inlengterichting met dwarsgeplaatste torsiestaven, horizontale hydraulische
telescoopschokdempers
en stabilsatorstang. Stuurinrichting
tandheugel.
Schijfremmen voor, trommels achter,
bekrachtigd.
Lengte 359 cm, breedte 158 cm,
hoogte 139 cm. Wielbasis 246 cm.
Spoorbreedtc voor 132 cm, achter
129 cm. Massa 725 kg. Max. aanhanggewicht geremd 650 kg. Banden
145/70 R 13 S.
Inhoud brandstoftank 43 liter. Draaicirkel 9,80 m.

*Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
*Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
*Vrije besteding van het geld, geen
onderpand

Persoonlijke leningen

*Kwijtschelding bij Overlijden

Wij verzorgen tevens doorlopende kredieten en hi
Elk bedra9 tussen 100 en M
is

netto
in handen

looptijd *
48 mnd.

eff.

rente

looptijd *
60 mnd.

5.500.10.500.20.000,35.000.-

143.18
268.28
51 1 ,02
889,64

12.0
10.9
10.9
10.6

120,65
225.12
428.80
745.64

*Lopende leningen meestal geen bezwaar

°

°°°

t3

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, Emmeloord

Bel BECAM:
05270-16991*
ma-vrij van (W.00-21.00 uur, /a. van 10.00-

Ook voor alle GLASSCHADES

Nog voor de winter geplaatst:

rifllCRO

Suzuki Terrein Treffen in Hoogerh

15602 KEUR GLA

Bel gratis voor vrijblijvende offerte

GRATIS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

ook voor
portretfoto's,
Woninggids van Zandvoort
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
makelaars o.g.
Grote Krocht 26.
* T.k. equalizer, 5 banden
Tel. 13529.
NVM
Tel.
02507-12614
per kanaal, zilver front, merk
* Goed tehuis gezocht voor
Phonic, met alle benodigde
poesjes, bijna 8 weken oud.
Tel. 02507-13490, na 16 uur. ENGLISH LESSONS (PRIVÉ) * T.k. witte knuffelbeer, 80 snoertjes, evt. spelend te horen, ƒ60. Tel. 16461.
* Heeft u ooit van Ray Coon- conversatie en/of grammati- cm, ƒ 10; tafelhoogtezon ƒ 25;
ey en John Chapman ge- ca, alle niveaus. Inlichtingen: stofzuiger, Exselsior met toebehoren, i.z.g.st., ƒ25. Tel.
hoord? Ze hebben een to- tel. 18308, Jane Hall.
neelstuk geschr. v. Ton.ver. Rechtstreekse import uit 02507-12141.
A
„ . t
shown
5 EIKEN
showrooms
Wim Hildering, 11 en 12 dec. USA: topkwaliteit Naturest
* T.k zeer degelijke eiken J. XllUV-lV RRENI
GRENEN
fauteuils, ouderwets model,
* Heeft u zin in gezellig kieTel tilden 12-18 uur
MAHONIE
waterbedden
- 2 09 93
f^üfLS
nen? Dat kan bij de "verg. Hydr. gestabiliseerd. Geh. i.g.st., af te halen voor samen 02520
ookzondaq
HENRYII
Vrouwen van Nu op 19 nov. compl. incl. verw. en ledikant, ƒ25. Tel. 15052.
LEIDSESTR. 122, Koopavond
Ligl aan de doorgaande weg N2Q8
Word ook lid of bel eens met geen ƒ4000, maar slechts * T.k.a. 6 splinternieuwe
telnr. 14462.
ƒ 1750. 15 j. fabrieksgarantie. stofjassen, grijs, maat 54, ƒ 40 * Te koop ppppewagen,
•*• Help de Polen. Stuur eens Telefoon: 023-292693 - 02290- p.st.; oude handnaaimachine, compl. met pop, in goede st.
prachtig beschilderd, ƒ50. Tel. 02507-12898.
een voedselpakket! Geen 37151, b.g.g. 04754-6240.
adres? Dat hebben wij voor u! * Schitterend bureau, beige/ Tel. 16548.
* Te koop weinig gedragen
Inl.: tel. 02907-5235.
bruin, staal, 80x150, dubbele T.k.a. SUZUKI ZR, bouwj. '83 wintermantel, mt 48, zuiver
+ verz. tot 1 mrt '88. In pr. scheerwol, ƒ85. Tel. 13068.
J.man zoekt werk in horeca laden, ƒ 300. Tel. 16813.
staat. Prijs ƒ900. Tel. 02507v.d. weekends en vakanties.
* Te koop z.g.a.n. gasblok
18733.
Loopt van de koksschool af.
voor open haard. Tel. 17343.
Tel. 02507-17421.
* Toonkunstkoor Zandvoort
(TOZ). Jubileum-concert op
Timmerbedrijf
KAMER TE HUUR
donderdag 26 nov. a.s. i.v.m.
De Witte Zwaan
gediplomeerd hondentrimster 20-jarig best., Herv. Kerk, om
R.
F. Lammers
Tel. 12164
Friedhoffplein 10 20 uur, uitgev. wordt Messiah. voor al uw timmer- en onderhoudswerk. Tel. 023-364168,
Lijsten op maat
2042 B N Zandvoort * Tweedelige wandkast t.k., b.g.g. 023-381378.
met
glas
en
verl.
en
eethoek
bij
Tel. 02507-12773 met 4 stoelen met biezen zit- T.k. BRUIDSJAPON, mt 42,
Foto Boomgaard
ting, als nieuw, samen ƒ 200. nw.pr. ƒ 3200, nu ƒ 800. Tel.
17794, tussen 19-21 uur.
Grote Krocht 26 * T.k. Etna keukenkachel Tel. 19306.
ƒ 50; staande grote lamp, kris- * Verkoopdag, 28 nov., Ned. T.k. CARAVAN, merk Büstner
Tel. 13529
tal + messing, oudrose kap + Herv. Jeugdhuis, 10-15 uur, 400 TL de Luxe, kopkeuken,
* Met spoed gezocht gara- div. lampen, t.e.a.b. Tel. o.a. kerstkaarten, handwer- toiletr., Rpllo's Fsabela voorge, liefst met elektriciteit. Tel. 17860.
tent en luifel, ringverwarming.
ken, rommeltjes.
12611.
* T.k. gevr. plaatjesalbums Voor al uw bloemen en plan- Tel. 02507-15568.
* Pas vijf uur bij je vandaan, van Verkade, Van Nelle, Tik•*• T.k. complete eethoek, 4
ten gaat u natuurlijk naar
k mis je nu al. Love en zpnni- tak, Hille, Honig, sport, mostoelen met kussentjes, tafel
ge groeten. Love Claudia.
lens, sprookjes enz. Tel.
notehout, 80x140 cm, ƒ 150 of
02503-14727.
PENTAX ZOOM volautomatiGrote Krocht 24, Zandvoort. stoelen apart, ƒ20 p.st. Tel.
16461.
sche camera met zoomlens * T.k. naaimachine Kohier
voor ƒ 699, met 2 jaar garantie type 355, ƒ 250 (nieuw ƒ 525).
* T.k. damesfiets ƒ 70; meis+ verzekering bij
Tel. 12498.
jesfiets, ±8 jaar, ƒ 60; bromI mer, opknapper, klein mankeFoto Boomgaard * T.k. Philips elektrische onment, ƒ 125. Tel. 17421.
derdeken HL 2632 (ConsuGrote Krocht 26
mentengids nov.'87: zeer
Zandvoort
goed), ƒ 60; Inventum HN 41,
Tel. 13529
ƒ35. Tel. 16461.
Reflectanten op advertenAangeb.
Twee
T.k. Sony radio/cassette + WONINGRUIL.
:ies onder nummer gelieven *platenspeler
eengeen 2 boxen, A'dam-Slotermeer:
werkende
ervoor te zorgen dat het numzinswoning, 3 slaapk., zolder,
mer in de Imker-bovenhoek ƒ 125. Tel. 14286.
badk., douche, open keuken,
meisjes zoeken
op de envelop staat vermeld T.k. terraslantaarns box, c.v., kl. voor en achteren dat de brief geadresseerd
tuin, huur ƒ360 p.m. Gevr.: woonr., liefst 2
muurlantaarns
wordt aan: Centrale Orderidem Zandvoort, Overveen,
aparte slaapk.,
afd. Weekmedia, Postbus Stalramen, brievenbussen. Bloemendaal of omg. Tel.
plus k.d.t.
Alles
orig.
gietijzer.
122,1000 AC Amsterdam. Dit
075-174141 of 03417-57947.
voorkomt vertraging in de be- Bel Horema, Rietzangerstraat
Na
18.00 uur:
5, Schagen. Tel. 02240-97030. * Zat. 14 nov., 14-16 uur,
handelmg.
aantrekkelijke aanbiedingen,
15403.
* T.k. dressoir, 175x74x40, 3 SUZUKI BESTELBUS '82,
tijdens de verkoopmiddag
laden, 2- kleppen, teak. Tel. APK-gekeurd tot 27/9/'88. Vrouwengroep N. P. B. in geTel. 02507-17873.
12498.
bouw Brugstraat 15.

ra

Tel. 13529

Antiek

* Steun het W.N.F., wordt * Te koop N-spoor, comdonateur. Kent u de Panda- pleet op boardplaat gemont.,
winkeltje in Nederland? Ook ƒ96; uitgebreider ook op
in Zandvoort aanwezig, leuke boardplaat, ƒ 135. Tel. 13781.
cadeau-artikelen. Tel. 12432. * Te koop 1 pr noren, mt 41,
Te koop OPEL KADETT '76, ƒ75; tafeltennistafel, 2 delen,
ƒ95. Tel. 02507-15239.
APK tot juli '88.
Tel. 18786.
* Te koop bromfietshelm,
* Te koop droogmolen ƒ 50; nieuw; koperen ovale gangminiwash ƒ 100; t.v-antenne, spiegel; aluminium schuifladook geschikt voor binnen, der; ovale eiken salontafel; 1nieuw, ƒ 35. Tel. 02507-17405. pers. divanbed. Tel. 14632.

5 REGELS

* Te koop Chess Challenger
schaakcomputer, prijs ƒ 150.
Tel. 16403.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ5 per dag, 5 films ƒ25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.
* Te koop Olympia kofferschrijfmachine; aquariumtafel, 100x40 cm; 2 slaapzakken; 1-pers. wollen deken.
Tel. 17923.

OLOF

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTIO
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander hulsraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
Te

koop

b r u id

3 \

*
3 8 ; mo d
sa 1ont a f
r i e t en s t 0e 1 . Te 1

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGEL
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTI
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 E)
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE K

Zandvoorts Nieuwsblad

Erica

Dreamlme

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag. .

Coupon uitknippen en opsturen (frant
met vermelding van uw postcode, naa
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Gebruikte kleding
voor Stichting
'Mensen in Nood'

Reddingsbrigade

ZANDVOORT - Komende
dagen wordt voor de Stichting
'Mensen in Nood' een kleding-inzameling gehouden. Men
vraagt dringend om kleding en
andere materialen 'in goede
staat'.

OVZ houdt weer
Uw krant niet Sint Nicolaasontvangen? en Kerst-actie
Bel voor vrijdag

12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

Men wordt daarom met klem verzocht, alleen goede kleding en bruikbare dekens en gordijnen te geven.
Dus geen gescheurde kleding of af getrapte schoenen, omdat het veel geld
kost om onbruikbare spullen af te
laten voeren. Het liefst heeft men de
kleding in een gesloten plastic zak
en de schoenen per paar aan elkaar
ZANDVOORT - Enkele
gebonden. Dit om het transport en
de verdere verwerking te vereemak- Zandvoorters lieten zich afgekelijken.
lopen weken van hun beste
Vrijdag 13 november kan men tus- kant zien, door zich erg besen 19.30 en 20.30 uur de kleding inle- hulpzaam te tonen.
veren bij: de St. Agatha Kerk aan de Zondag verzwikte een vijfenderGrote Krocht, de Nicolaasschool
inwoner in het Kostverloaan de Prof. Zeemanstraat, de Ne- tig-jarige
terwijl hij zijn hond aan
derlands Hervormde Kerk aan het renpark,
het uitlaten was, zijn voet. Hij liep
Kerkplein, de Gereformeerde Kerk daarbij een shock op. Zijn elf-jarige
aan de Julianaweg en de Nederland- zoontje
op weg naar huis om
se Protestanten Bond in de Brug- hulp te ging
halen, maar ondertussen
straat.
bleef de vader moederziel alleen. GeZaterdag 14 november kan men lukkig voor de man kwam een Zandtussen 10.00 en 13.00 uur terecht bij: voorts echtpaar voorbij, dat van een
de St. Agatha Kerk, de Nicolaas- gevonden stok een steun maakte, en
school of de vrachtwagen bij Dirk- de Zandvoorters verder naar de weg
son, aan de Burgemeester Engel- hielp.
bertstraat.
De week ervoor ondervond ook een
inwoonster van Huize Bodaan een
en al vriendelijkheid. Zij arriveerde
's avonds laat op het station en had
moeite een taxi te bemachtigen. Nadat zij een inwoner van Zandvoort
ZANDVOORT - In de Her- met
een buitenlands accent had
vormde Kerk vindt vanavond aangesproken,
bood deze aan, haar
een bijeenkomst plaats, in ver- even met zijn auto weg te brengen.

Behulpzame
Zandvoorters

Is niet helemaal scherp, en kon daarom
terk vergroot worden. Wel leek het voor een
ntal mensen interessant genoeg om de foto
laatsen. Zij toont een groep van de ReddingsDe foto is in het jaar 1942 in Heemstede
n. De inzender is C.J. Kingma-Hendrikse.

rnemers
van pagina l

inclusief de
ir het werk van de afdeeke Werken. 'Voor deze
overigens niets dan lof,
daaraan toe. Hoe de Ge.n het bedrag van ƒ40.000,chter niet duidelijk, omdat
ikening niet wil specificeberekening van de politieofficieel nog niet toegelandelijk niveau vindt
el hierover een discussie
' lar een wettelijke regeling
't getroffen.
bedrag wordt betaald
gemeentegarantie
van
[liet wordt aangesproken,
tekort van ƒ20.000,-, te beEurotrading, over. Euro:eft vrijdag echter te kenla bn,
dat de betaling op l
rond moet ziin, omdat dan

Velen op de foto zijn onbekend gebleven, maar een
aantal Zandvoorters is wel terug te vinden: Anny
Schaap, Ria Reyer, Henk Keur, Koper, Nel Weber,
Piet Sijtsma, Wim Hendrikse, Cors v/d. Mije, Tony
Drommel, Corry Hendrikse, Beekhuis, Aga Paap, Loes
Casander en Elly Paap.

pas de 'intentie-verklaring' voor
1988 getekend kan worden. Indien
dit contract voor volgend jaar niet
op l december aanstaande rond
komt, staat Scheveningen de volgende dag klaar om wél een contract
te tekenen, zo deelde men mee. Een
van de aanwezigen, afgelopen donderdag, kwam met het voorstel, de
Ondernemers Vereniging Zandvoort garant te laten staan voor het
aan Eurotrading te betalen bedrag.
Waarschijnlijk komt dit voorstel
vanavond aan bod, op een vergadering van de bestuurders van de diverse Zandvoortse ondernemersverenigingen. Deze is speciaal bijeengeroepen, om te praten over het Samenwerkingsyerband. Strandpachter Toonen pleitte er namelijk voor,
de organisatiestructuur terug te
brengen naar de oude situatie. De
organisatie van het surfevenement
viel oorspronkelijk onder de verant-

HfiKTENJflGERS
'M DEZE WEEK

woordelijkheid van het Samenwerkingsverband, waarin Ondernemers Vereniging Zandvoort, Horeca
Nederland-afdeling Zandvoort, de
Strandpachtersvereniging en de
VVV waren vertegenwoordigd. Omdat er echter een 'rechtspersoon'
moest zijn, die contracten kon afsluiten, werd de Stichting Pro
World Cup Zandvoort opgericht.
Deze draaide afgelopen jaar sinds
mei of juni vrijwel geheel op zich
zelf, omdat het Samenwerkingsverband bijna niet meer functioneerde.
Donderdagavond besloot men
deze weer nieuw leven in te blazen,
omdat een dergelijk overleg-orgaan
onontbeerlijk lijkt bij de organisatie
van het wereldkampioenschap. Met
name zou dit financieel een verbetering kunnen betekenen, indien de
vertegenwoordigde organisaties elk
garant staan voor een bepaald bedrag. 'Langs de deuren leuren om
geld, is uit de tijd', aldus Toonen.

K.C. van der Mije Pzn. zal op deze
bijeenkomst, die om 20.00 uur begint
uitleggen, waarom men de Hervormde Kerk aan het Kerkplein graag op
de Monumentenlijst geplaatst ziet.
Een van de redenen is, dat men hiermee het voortbestaan van de kerk,
waarvan het grootste deel uit 1850
stamt, voor de toekomst wil verzekeren. De toren staat reeds op deze
lijst, evenals enkele delen van het
interieur.

Schaakclub
benoemt nieuw
bestuurslid

ZANDVOORT - Ook dit jaar
houdt de Ondernemers Vereniging Zandvoort weer een
Sint Nicolaas- en Kerstactie,
waaraan driënzestig winkeliers deelnemen. Voor het winZANDVOORT - De Zandkelende publiek zijn er flinke voortse Schaakclub houdt
prijzen te verdienen.
vanavond een extra ledenverBij aankoop van minimaal vijf gadering om een nieuw begulden aan waren, bij de aangeslo- stuurslid te kiezen.

ten winkeliers, ontvangt men een
bon. Deze moet met naam en adres
gedeponeerd worden in de daarvoor
bestemde bussen, die geplaatst zijn
bij alle Zandvoortse banken, het
postagentschap in Zandvoort Noord
en bij levensmiddelenbedrijf Leek in
de Helmersstraat. Wekelijks worden
door notaris Weve uit de ingeleverde
bonnen prijzen getrokken van ƒ25,tot ƒ250,-.
De Sint Nicolaas-actie loopt van
14 november tot 5 december, de

Hervormde Kerk
als monument

band met de plannen van het
kerkbestuur om dit gebouw op
de Monumentenlijst te plaatsen. Daarnaast zal een en ander
worden verteld en getoond
over de monumentenzorg in
het algemeen.

kerst-actie van 6 tot en met 31 december. De winkels waar men bonnen kan krijgen, zijn te herkennen
aan een rood raamaffiche, met
daarop vermeld 'Deelnemer Sint Nicolaas en Kerstaktie'

ADVFRTENTIE

ODRP-rapport

VIDEOREINIGINGSBAND „NAT"

ALLSOP 49.95
met gratis reinigingscassette
voor uw cassettedeck

Wat dacht u ervan?

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

Vervolg van pagina l
Om een en ander te kunnen verbeteren, is het noodzakelijk dat er
eerst een stabiel, duidelijk en collegiaal bestuur wordt gevormd, waarna er in samenspel met de gemeenteraad een gezamenlijke beleidsvisie
en beleidslijnen ontwikkeld moeten
worden. Want als dat niet gebeurt,
'blijft de gemeente Zandvoort een
stuurloos schip', aldus het rapport.
Men raadt aan, de nieuw te benoemen burgemeester vanaf het begin
te betrekken, bij het opgang brengen van eventuele veranderingen.

WONING STOFFERING

SCHILDERWERK

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

Als de vergadering daarmee accoord gaat, zal op voordracht van
het bestuur Hans van Brakel benoemd worden in de functie van
jeugdleider. De vergadering begint
om 20.10 uur. Tot een half uur voor
aanvang kunnen eventuele tegenkandidaten zich nog bij het secretariaat melden.
Voor volgende week staat een
thuiswedstrijd tegen het Haarlemse
SVS uit Schalkwijk op het programma van het eerste schaakteam.

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.
Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a, Tel. 15186

Nu halen, zomer '88 betalen.

EMA
EUR

^OPLAADBAAR

170.-

Batterijlader voor
Penliteen9Volt
batterijen 21.75
aadbare Penlite-batterijen
|ls set 28.75

Schroef-/
klopboormachine.
Links- en rechtsdraaiend
met beveiliging tegen overbelasting 13 mm boorkop
500 Watt. 200.-nu 170.-

Indstyler met 2 warmtestan-^
>n 900 Watt 39.75 nu 33.75

A
'n Sterk aanbod!

Gebreide kinderhand?n wanten Uniofmeerkleurig
'64.3.75, 4.75 en 5.75 nu
| koper

Elektrische
onderdekens.
Wasbaar. Warmte per
dekenhelft apart instelbaar (
1 pers. 6260 nu 55.2 pers 115.-nu 100.-

meer V Hartenjagers
eigaren, 55% acryl/45% wol.
Bol a 100 gram.
-

4.75 nu 4.-

n

handschoenen. O.a. in zwart,
ML S t/m EL. 7.75 t/m 12.75

-_ nu 1.50 goedkoper
verduisterend rolgordijn met
ating 180 cm hoog 90 cm 60.*5,- nu 10.- goedkoper
•r^nWcm
'05.- nu 15.- goedkoper
^meshemdsetje van katoen/
' Tiint of kobalt ML 3 6 t/m 44
-—.Slip 4.75 Hemdje 9.75

L

Katoenen oogjes- of hydrofielluiers. Pak
a 6 stuks
*
16.75 nu 2 voor 25.75
Naadloze beha o a 'n wit en rose. Mt.
70-SOA en 70-85B
V
9.75 nu 2 voor 16.75

Aanbiedingen geldig t/m 14 november 1987

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld

Peugeot biedt iedereen die vóór 30 november
1987 een nieuwe 205 personenauto koopt
(en registreert) de keuze uit twee fantastische
financiële aanbiedingen;
• U kunt profiteren van een renteloze
lening tot circa 70% van de aanschafprijs,
met een maximum van 10.000 gulden.
Na 3 0% aanbetaling rijdt u tot l juli '8 8 zonder
rente te betalen of zelfs maar iets af te lossen.
De aanbetaling kunt u in de meeste gevallen
heel simpel oplossen door uw huidige auto in
te ruilen, l Juli 1988 rekent u af.
• U kunt ook kiezen voor een lening
over 48 maanden met 'n lage rente v.a. 7,9%.
Beide leningen worden door Peugeot
Talbot Financiering verstrekt onder de gebruikelijke voorwaarden van huurkoopovereen-

komst, waarbij de Peugeot-organisaue de rente/
rente-reductie voor haar rekening neemt.

'n Sterk succes!
De Peugeot 205. Een successtory die tot de
verbeelding spreekt. Bijna 2 miljoen tevreden
automobilisten rijden er in rond.
Mooi, comfortabel, zuinig (l op 22,2
bij 90 km/u constant!*) en met vinnige,
ultraschone motoren, waardoor niet
alleen de schadelijke uitlaatgassen,
maar ook de Bijzondere Verbruiksbelasting vermindert.
In maar liefst 33 verschillende uitvoeringen. Diesel, benzine, 3-deurs, 5-deurs,
Automatic, Accent, GTI met 130 DIN pk (top
van 208 km/u) en de exclusieve Cabriolet
*l • 16,9 BIJ 120 KM/U EN l 15.4 IN DE STAD

VOLGENS ECE-NORM.

De sterke extra's!
De 205 Junior 3-deurs heeft een pittige 1.1 liter schone
motor en is verkrijgbaar in de kleuren wiL, donkerblauw,
rood of metallic grijs (tegen meerprijs).
Inclusief vele extra's: • Striping in de kleuren rood/
blauw/groen op de flanken • Junior kleurlogo in de
sierstukken op de achterstijlen en op de achterklep
• Aërodynamische wielplaten • Chique chroomstrips
in bumpers • Zwarte sierplaat op de achterklep
• Eigentijdse jeansbekleding ook op de hoofdsteunen
en de deurpanelen • Luxe donkerblauwe moquette
bekleding op vloer en bagage-afdekplaat • Zwarte
antenne en verstelbare rugleuningen vóór • Inbouwvoorziening voor radio en luidsprekers • Binnenspicgel met een dag- en nachtstand • Neerklapbarc
achterbank • Voorruit van gelaagd glas.

'n Sterk nummer \sa.l6.96Of

PRIJZEN INCL BTW EXCL AREVER1NGSKOSTEN f440,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN PEUGEOT LEASE, LEASLN TEGEN EEN AAN1 REKKLLIJkL PRIJS \ANAI l 507.- l'l R MAAND (l \C L U l \V| UI' 11 \SIS \ \\ 4S M \ \NDLN LN 20 DUO KM 1'hH JAAR

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV, PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht
Dierenspeciaalzaak

ONTWIKKELEN
en
^ AFDRUKKEN

WEZENBEEK

* in 3 uur

Grote Krocht 28
Speciale aanbieding

van dinsdag t/m zaterdag

DOG DINER

Volgende film
Vz prijs
* Vergroting
maxi-poster

per baal van 10 kg

r

50x70 nu

2150

Foto

17,50

KERSTBOMENVERKOOP
Daarna gaan wij verbouwen om eind januari met
een grote kollektie nieuwe en gebruikte fietsen te
openen.
Profiteer daarom deze maand nog van onze
laatste fietsen tegen

OPRUIMINGSPRIJZEN
De reparaties van rijwielen gaan gewoon door!

TAXI CENTRALE ZANDVOORT B.V.

OP=OP

BOOMGAARD

In december hebben wij onze ruimte hard nodig
voor de

Grote Krocht 18, tel. 12600.

Een
goede
Sint
kijkt
eerst
op de
Grote
Krocht
voor hij
begint

Aiea

B.

«w*

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24 UUR SER VI

Grote Krocht. 21 - ZANDVOOR1
Tel. 02507-12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTI
Tel. 023-283245

DEZE WEEK BIJ DE BOUI
4
l

1

Vanaf donderdag

verse

KWEKKEBOOIV
KROKETTEN

Grote Krocht 26
tel. 13529

zie onze advertentie in de koerier

WEEKENDAANBIEDING
vrijdag en zaterdag

BEACH AND
BODY SHOP

Uit Israël
AVOCADO'S
Heerlijke handappel

per stuk

1,48

KARMIJN

Héél kiio

1,98

10 voor

1,98

Mare O'Polo
Only nature's materials.

Vol sap

Voor:

De mooiste
lingerie,
de apartste
tassen,
sjawls, kleding
en diverse
accessoires

PERSSINAASAPPELS
Uit onze keuken

KOMKOMMER met knoflooksaus K pond

1,98

Mode voor jonge mensen n
gevoel voor kwaliteit
De Nieuwe Mare O'Polo
speciaal zaa

groente en fruit
Grote Krocht 25

Grote Krocht 20B
2042 LW Zandvoort
Tel 02507-15697

Grote Krocht 2:
2043 LT Zandv
02507-18412.

Sinterklaas komt na de intocht
r het Witte Bedjes Kinderfee!
Na de intocht van Sint Nicolaas in Amsterdam, op zaterdag
14 november a.s., barst er een kinderfeest los in de Sonesta
Koepelzaal. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting
Witte Bedjes Het Parool.
Sinterklaas vindt deze actie zo belangrijk dat Hij besloten heeft het
feest hoogstpersoonlijk te bezoeken.
Even noteren dus. Datum: zaterdag l 4 november. Plaats: Sonesta
Koepelzaal, Kattengat l in Amsterdam.
Tijd: van 14.00 tot 15.30 uur.
Toegangsprijs: ƒ 7.50 per kind.
Maar daarvoor gebeurt er dan ook heel wat.
Een wervelende show van Circus Custers, gepresenteerd door
Harry Slinger, de bekende zanger van Drukwerk, die natuurlijk zelf
ook op zal treden, evenals de organist Jos van der Kooy.
'<
Bovendien krijgt elk kind na afloop van het feest een Clippie Time
^
cadeau.
Er zijn maar 400 plaatsen en de toegangskaarten daarvoor te koop in Amsterdam
bij:

HET PAROOL, Rokin l 10 en Wibautstraat 131
SONESTA HOTEL, Kattengat l (bij de portier)

Het feest is toegankelijk voor kinderen tot en met l 2 jaar.
(voor ouderen zijn slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar).
DE KAARTVERKOOP BEGINT DINSDAG 3 NOVEMBER
Dit kinderfeest wordt aan de Witte Bedjes aangeboden door I.C.A., Sonesta Hotel en Het Parool.

Harry Slinger
Drukwerk

EEKMEDIA
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 610.000 BRIEVENBUSSEN
jrdag 19 november 1987

Los nummer ƒ 1,-

Nieuwsblad
47e jaargang nummer 46

federlandse Autosport Vereniging levert
elangrijke bijdrage aan exploitatie circuit
ANDVOORT - De nieuwe Stichting Exploitatie Circuit
k (ECP) en de Nederlandse Autorensport Vereniging
.V) gaan nauw samenwerken, om de autoracerij in sporen commercieel opzicht een gezonde toekomst te kunbieden. Dit is begin november medegedeeld op de leden"ering van de NAV. De samenwerking is van belang,
at de Nederlandse Autorensport Vereniging naast de
orische Auto Rensport Club de enige Nederlandse liiehouder is, met de bevoegdheid autoraces te organise-

/l

Holm liet weten, zeer verheugd te
zijn over de voorgenomen samenwerking.
"De NAV heeft als raceorganisator altijd goed gefunctioneerd",
zo verduidelijkt Holm, "terwijl de
Stichting ECP als promotor vol-

NAV zal in de nieuwe situaniet langer aandeelhouder
n de exploitatie van het cirmaar in nauwe samenwermet de stichting de autoraorganiseren en promoten.
iting ECP directeur Peter

op mogelijkheden heeft, om de
racerij een goede toekomst te garanderen. Niet alleen in de periode tot aan de verwezenlijking van
de nieuwbouwplannen van het
circuit, maar zeker ook daarna
De Stichting ECP als promotor
en de NAV als organisator kunnen de toekomst van de racerij
met vertrouwen tegemoet zien.
Overheden en bedrijfsleven
scharen zich achter ons duinencircuit, nieuwe raceklassen bieden zich aan en het rijdersaanbod laat niets te wensen over.
Zandvoort gaat in de nabije toekomst ook internationaal weer
meetellen", aldus Holm.
NAV-voorzitter Jelle Hingst
maakte in de vergadering tevens

de racekalender voor het seizoen
1988 bekend en liet weten, ingenomen te zijn met het aanbod
van raceklasses. De geplande raceweekends vallen op traditionele data, waaronder Pasen en
Pinksteren. Tevens staan er weer
twee racefestivals en een gecombineerd auto/motor-weekend op
het programma. Deze zijn gratis
toegankelijk voor het publiek.
Daarnaast zijn ook clubraces gepland, evenals een door de Westduitse ADAC georganiseerd
weekend. Een nieuwe klasse die
aan het bestaande programma
wordt toegevoegd, is de Coupe
Benelux Renault 5 GT Turbo,
die maar liefst tien races omvat.

olrechten gaan fors omhoog
DVOORT - De Zand- Als er geen andere inkomstenworden gevonden, stijgt de
bevolking kan er op bronnen
rioolrechten-rekening in drie jaar
n, dat de rioolrechten in tijd
mety21,80 per jaar van ƒ121,20
ar tijd met 54% zullen naar ƒ186,60. De extra kosten vloeiDe tariefsverhoging is en voort uit de aanleg van de effvolg van de uitvoering luentleiding (ruim drie miljoen) en
basisrioleringsplan en het basisrioleringsplan. Verwezenvan dit plan is noodzakelijk
- voor Zandvoort - ne- lijking
het centrum van het dorp voortuitspraak van de Raad om
aan te vrijwaren van grote wateroate betreffende de eff- verlast, zoals deze zich regelmatig
iding naar Haarlem. zomers voordeed.
;rcentage staat echter De aanleg van de effluentleiding
fct helemaal vast, omdat past in dit plan, dat verder neerop het splitsen van het hoge en
tocht wordt naar andere komt
lage gebied in Zandvoort, de aanleg
leringsmogelijkheden.
van een tweede afvoer naar de riool-

no en Cecils
den het eens
'VOORT - Aan de al
durende onenigheid
het Casino en nacht:ils is eindelijk een eind
n. Beide partijen kwarige week tot een overst. Cecils vertrekt volr uit Bouwes.
Kan tot l juli 1988 in Boustigd blijven, maar zal de
ontruimen. Dit werd vorige
ensdag, tijdens een nieuw
ng, dat de nachtclub had
nnen
overeengekomen,
'vrijwillige' vertrek krijgt
club-eigenaar een bedrag
d, waarvan de hoogte niet
•ordt gemaakt. Vervolgens
zoek gaan naar een andere
ior zijn club.

waterzuivering en het aanbrengen
van twee overstortputten in deze
leiding. Inclusief de afvoer naar
Haarlem komen de totale kosten op
ruim acht miljoen gulden, waarvoor
door de gemeenteraad in 1986 reeds
een krediet van drie miljoen beschikbaar werd gesteld.
De raadsleden in de commissie
voor financiën, die dinsdagavond
bijeen was, waren van mening, dat
het basisrioleringsplan zeker moet
doorgaan, ten behoeve van het
dorpscentrum, al schrok men wel
van de grotfi stijging van de rioolrechten. Wel moeten alle Zandvoorters, die volgens hen mede-verantwoordelijk zijn voor het afvalwater,
meebetalen. Mogelijk vallen de uiteindelijke uitgaven toch lager uit
dan verwacht,' omdat de kosten
'ruim' zijn begroot, aldus wethouder
Aukema.
De raadsleden drongen er bij hem
op aan, te zoeken naar andere mogelijkheden om de kosten te drukken,
zodat ook de burgers minder belast
worden. Bekeken zal nu worden, of
het zin heeft de lasten af te schrijven in zestig jaar, in plaats van vijftig, én of er misschien toch nog andere subsidiemogelijkheden zijn.
Daarnaast sloot Aukema eenmalige
'substantiële' meevallers niet uit.

hil tussen beide partijen
.1 dan niet bestaan van een
'eenkomst, waarbij ook de
;enaar Caransa en projectJaar Planconsult B.V. werkken, is hiermee opgelost.
k heeft de definitieve overn Bouwes van Caransa en
mg Nationale Casinospe3
lanconsult, dat daarmee
; eigenaar wordt, plaatsge- Datum
19 nov
smmeringen voor de voor- 20 nov
afbraak zijn hiermee weg- 21 nov
Binnen in het gebouw is 22 nov
orzichtig begonnen met de 23 nov
het zuidelijk gedeelte. De 24 nov
w hiervan moet volgend 25 nov
ber klaar zijn, waarna 26 nov
lelijke deel aan de beurt 27 nov
28 nov

0224

0301
03 40
04.22
05.05

0551
0643
0744

0851

4.400

Editie:30

Raad van State wijst bezwaren tegen kostenverdeling van de hand

Zandvoort vastgenageld aan
hoge onkosten effluentafvoer
door zij bijna de helft van de totale
aanlegkosten zou moeten betalen.
Redenen waren onder andere, dat
de gemeente zich in een natuurlijke
uitzonderingssituatie bevindt en
bovendien nauwelijks belang heeft
bij de effluentleiding, in vergelijking met de andere partijen, het
Hoogheemraadschap Rijnland en
het Rijk. Het Hoogheemraadschap
betaalt evenals Zandvoort ongeveer
vijfenveertig procent van de kosten,
terwijl de Provincie tien procent bijdraagt, met een maximum van zes
ton. Deze bijdrage wordt dus tussen
de twee andere partijen verdeeld.
De aanleg van de persleiding naar
De Gemeente Zandvoort was het Haarlem is door de Provincie geëist,
niet eens met de verdeling, waar- om verontreiniging van het duingebied nabij het circuit, dat moet dienen als waterwingebied voor een
deel van Noord-Holland, te voorkomen. Het rioolwater wordt weliswaar gereinigd door de zuiveringsinstallatie, maar deze haalt er geen

ZANDVOORT - De Gemeente Zandvoort zal ruim
drie miljoen gulden moeten besteden aan de rioolwater-afvoerleiding naar Haarlem. Na
ruim twee jaar touwtrekken
tussen de Gemeente en de Provincie heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State
hier definitief over beslist. Een
bezwaar van Zandvoort tegen
de kostenverdeling werd door
de voorzitter van deze afdeling
afgewezen.

fosfaten en nitraten uit. De rioolwater-zuiveringsinstallatie
wordt
sinds 1980 beheerd door het Hoogheemraadschap Rijnland, waarvoor
de Zandvoorters een jaarlijkse heffing betalen. De Gemeente heeft
sindsdien dus met de waterzuivering niets te maken.
In het bezwaarschrift wordt erop
gewezen, dat men overal in Nederland ontwikkelingen ziet, waardoor
de waterzuiveringstaak door 'overheidslichamen' wordt bekostigd,
waarna de kosten op de 'veroorzakers' worden verhaald. De verplichte afvoerleiding is een zaak van waterkwaliteitsbeheer, dus een taak
van het Hoogheemraadschap Rijnland, zo redeneert men.
Daarbij herinnert de Gemeente
aan het beginsel, dat 'elk belang de
kosten betaalt, verbonden aan zijn
eigen behartiging'.
VERVOLG OP PAGINA l

Vrouwenkoor oogst veel
succes in West-Duitsland
ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor zal niet
snel vergeten worden in het
Westduitse plaatsje Mariadorf. Voor een uitverkochte
kerk verzorgden de dames samen met het plaatselijke mannenkoor Polyhymnia afgelopen zaterdag Sp'n glansrijk optreden, dat men de toehoorders
regelmatig tot een enthousiaste ovatie bracht. Zo werd dit
eerste buitenlandse concert
van het Zandvoorts Vrouwenkoor een schitterend succes.

Sinterklaas arriveerde op de stormachtige
Rotonde.

agmiddag in een reddingboot van de Reddingsbrigade voor de
Foto: Berlott

Sinterklaas warm onthaald
ZANDVOORT - Heel wat
kinderharten zullen zaterdagmiddag vast sneller geslagen
hebben, toen in de verte op het
strand, achter een oranje Jeep,
een rode mijter opdoemde. De
Sint was nu echt in aantocht,
mét een stel Pieten.

Sint Nicolaas zou eerst per reddingboot van de KNZHRM voor de
Rotonde aan land gezet worden,
maar vanwege de harde wind en de
hoge golven werd de Spaanse bisschop al op een zuidelijker gelegen
stuk strand aan wal gebracht. Zoals
bij allerlei feestelijkheden stond de
Zandvoortse Reddingsbrigade klaar
LW HW LW om te helpen. De Sint werd met een
10.08 14.05 22.11 Jeep, met daarachter een redding10.54 14.41 2301 boot op een trailer, opgehaald. Paul
11 33 15.18 2347 Brugman, die via radiocontact in
--.-- 15.46 1203 verbinding stond met de Jeep en op
0027 1635 1231 de Rotonde via de microfoon verslag
0055 1717 1307 deed, moest ondertussen praten als
0124 1802 1350 zijn bekende Nederlandse naamge02.07 1853 1437 noot, om een flink aantal wachten02.59 2006 1529 de kinderen gerust te stellen.
04.00 21.31 1629
Toen de bisschop dan ook arri-

Waterstanden
HW
0147

Week

veerde, stroomden tientallen het
strand op, om hun oude vriend en
zijn Pieten een warm onthaal te geven. Boven op de Rotonde kon het
gezelschap uit de reddingboot stappen, waarna de Sint voortdurend
nauw omgeven werd door vele kinderen. De stoet begaf zich langzaam
naar de Kerkstraat, die nauwelijks
groot genoeg leek om alle belangstellenden door te laten. In deze
straat werd een oude traditie in ere
hersteld, een idee dat ingebracht
was door Theo Hilbers. Zoals jaren
lang door Petrovitch werd gedaan,
bood zoon Erwin Hilbers, werkzaam
in restaurant De Boei, de Sint als
symbolisch welkomsgeschenk een
glas rode wijn aan.
De tocht door de Kerkstraat liep
wat uit, terwijl burgemeester Machielsen op het bordes van het
Raadhuis geduldig stond te wachten, om de goed heiligman te ontvangen. Ook hier had de speaker,
Theo Hilbers, zijn handen vol om de
grote menigte kinderen bezig te
houden en ,hen ervan te overtuigen,
dat de Sint inderdaad weldra zou
arriveren. Toen de Sint op het bor-

inde vijfde bij Nederlandsedichtwedstrijd
KDORT - Uit handen
Ihn Kraaykamp Jr.
|e twaalf-jarige Dorinle Neut afgelopen vrijIjfde prijs van een lanJüchtwedstrrjd in ontl&men. De jonge Zandoehoorde daarmee tot
| tien van de ruim twee
deelnemers, die wafleeld over twee leefIpen. De wedstrijd was
Teven door het DichSchrijverskollektief
Groep '82, organisa|het project Kind en
Itnocht in de Gravenzaal
arlemse stadhuis op de
plaatsnemen, want zij
elijk naar voren treden,
momenten voor deze
ln
groep acht van de Van • Dorinde van de Neut kreeg in de Haarlemse Gravenzaal van John Kraaye
° dhartschool, maar zij kamp Jr. de vijfde prijs overhandigd, die zij met haar gedicht had gewonnen.
'taan door enkele klasgeschoolhoofd
Gerard van
e
nkele inleidende praat- in het schrijven van gedichten, be- diepen in natuur en milieu, want
Wse sprekers, werd Do- halve dan met Sinterklaas en voor van haar ouders kreeg zij een mooi
Kraaykamp naar voren de verjaardag van haar moeder. "De boek over planten en dieren.
171
Aan het project Kind en Milieu
voor de volle zaal haar poster wordt ingelijst", aldus de
)r
te lezen. Het ging haar jeugdige dichteres. Voor de duide- werd medewerking verleend door de
r het applaus kreeg lijkheid voegde zij eraan toe, dat zij Europese Gemeenschap en de GeL.Presentator een poster in mei, toen zij het gedicht schreef, meente Haarlem. De inzendingen
P'cht en een bos bloemen. nog een jaar jonger was. Elf dus. De voor de leeftijdsgroepen tot en vanaf
F* maar ook leuk", was bekroning van het gedicht werd zeventien jaar kwamen vanuit ger commentaar van Do- thuis nog even nagevierd. Dorinde heel Nederland en Vlaanderen. De
pen enkele ervaring had kan zich voorlopig weer verder ver- Van Heuven Goedhartschool was

door een van de organisatoren benaderd, met de vraag of een groep aan
de wedstrijd mee wilde doen. Toevallig heeft schooldirecteur Gerard
van de Laar het dichten, vooral vóór
en mét kinderen, als hobby, waarvan enkele resultaten binnenkort in
het jeugdblad Taptoe te vinden zijn.
Van de Laar zei dus direct 'ja'.
Behalve John Kraaikarnp Jr. was
onder andere de bioloog-publicist
Midas Dekkers als spreker aanwezig. Hij wist de kinderen bijna letterlijk in geuren en kleuren duidelijk te maken, welke plaats de mens
'en de gassen die hem ontsnappen'
in het milieu inneemt. Na zijn smeuig verhaal werden door de voorzitter van de jury, drs. Tom van Deel,
de éérste-prijswinnaars bekend gemaakt. Dit waren Henk Aaldersberg uit Emmeloord bij de jeugd en
Jeroen de Haan uit Heemstede bij
de ouderen. Zij hadden het best beantwoord aan de eisen van poëtische kwaliteit en goede verwerking
van het thema, die bij de beoordeling de belangrijkste normen vormden.
De muisjes piepen in het gele
koren
Van veraf kun je ze al horen
Dan hoor je geritsel en geknaag
Zo komt het koren in hun maag
Maar als de boeren gif gaan spuiten
Huilen de muisjes tranen met
tuiten
Dorinde van de Neut

des arriveerde, vergrootte de Haarlemse Harmonie Kapel voor een extra feestelijk sfeertje. De oude bisschop was blij dat hij weer op Zandvoortse bodem was, zo liet hij weten.
Genoeglijk nam hij de grote kinderschare, veel groter dan vorig jaar, in
ogenschouw. Maar hij liet de kleintjes niet langer wachten en vertrok
al ras naar 't Stekkie in Noord, waar
een gezellige bijeenkomst was georganiseerd.

De dames waren zaterdagochtend
om zeven uur afgereisd naar het nabij Aken gelegen Westduitse plaatsje, op uitnodiging van het mannenkoor MGV Polyhymnia Mariadorf.
's Avonds zou gezamenlijk opgetreden worden in de plaatselijke Pfarrkirche. Het publiek kreeg een afwisselend programma voorgeschoteld,
waaraan behalve de Zandvoortse
dames, onder leiding van dirigent
Dico van Putten, en Polyhymnia,
onder leiding van Hans Reisen, ook
'Keyboard-Ensemble und Rhytmusgruppe' meewerkte, onder leiding van Rolf Besse.
Dol enthousiast waren de toehoorders over beide koren, vooral na
het gezamenlijke, majestueus ge-

Brievenbus
opgeblazen
ZANDVOORT - Aan de Bentveldweg is zaterdagnacht de brievenbus
van een particuliere woning opgeblazen. De daders zijn nog niet gepakt.
Rond half een 's nachts hoorde de
bewoner een hoop geschreeuw op
straat, gevolgd door een harde knal
en het geluid van een hard wegrijdende auto. Toen de man naar buiten keek, zag hij alleen nog een rookwolk bij de paal, waaraan waar eens
zijn brievenbus had gezeten. De bus
was volledig vernield.

Herenjacks
v.a.
Nieuwe
Damesjacks v.a.

Stekkie

Na de grandioze ontvangst in het
dorp, volgde in het bomvolle Stekkie
een nieuw hoogtepunt. Na de ontvangst in het winkelcentrum
Noord, onder andere door de Haarlemse Damiateband. konden de kmders in de zaal Sint en het tiental
Pieten van dichtbij begroeten en
sommigen mochten zelfs bij de oude
bisschop op schoot een liedje komen
zingen. Maar het feestje kon niet te
lang duren, want Sint was vermoeid
van de reis. Xa afloop kregen alle
kinderen een kleine verrassing, bestaande uu wat strooi- en ander
snoepgoed en een spelletje.
Woensdag 2 december zal het feest
nog eens goed o%'ergedaan worden.
Die dag wordt hier een groot Sinterklaasfeest gehouden, waar kinderen
van 4 tot en met 11 jaar welkom zijn.
Het feest begint om 14.00 uur met
een kindercircus, waarna er ook nog
een aantal Zwarte Pieten langs komen. De toegang is gratis. Ouders
die hierover meer informatie willen,
kunnen op woensdag, donderdagen vrijdagmiddag de kinderwerkster van 't Stekkie, Franciska Rath,
bellen, telefoon 17113.

zongen 'Chor der Gefangenen' uit
de opera Nabucco, van Verdi, al
werden de eerste sopranen die niet
meegegaan waren, wel door de dames zelf enigszins gemist. Daarnaast moest het koor zich af en toe
aanpassen aan het tempo van de
Duitse organist, doordat beide niet
geheel op elkaar waren ingespeeld.
Toch konden de uitvoerenden aan
het eind van de avond een zeer voldaan publiek zien vertrekken.
Een uitgebreider verslag van het
bezoekje aan Polyhymnia werd geschreven door een van de leden van
het Zandvoorts Vrouwenkoor en is
te vinden op een van de binnenpagina's.

DELEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850;

298,
298,

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
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FAMILIEBERICHTEN

Onze Primeur isdit jaar Supenei

Ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk bieden wij onze ouders

Pieter Harder en
Corrie van der Mije

Vanaf 19 november
verkrijgbaar:

Hinderwet

op woensdag 25 november 1987 van 17.00 tot
18.30 uur een receptie aan in café-restaurant
„De Zonnehoek", Zeeweg 98, Bloemendaal
aan Zee (einde Boulevard Barnaart).
Diegenen die onze ouders met het bereiken
van deze mijlpaal willen feliciteren, zijn van
harte welkom.
Jannette
Wilma en Johan
Willem en Marjan

Enige en algemene kennisgeving
Na een kortstondig ziekbed is, toch nog onverwacht, van ons heengegaan onze zuster, tante en
oud-tante

Anna Dorothea Pool-van Poelwijk
weduwe van
Johannes Bernardus Pool
geboren op 20 december 1899
te Amsterdam
Overleden op 16 november 1987
te Haarlem
Uit aller naam:
H. R. Hoogendijk-Rem

Burgemeester en wethouders van Zandvoort, gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, maken bekend dat door hen onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 4 november
1987 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de
aanvraag van H Ugosse te Zandvoort voor een dergelijke vergunning voor het
oprichten en m werking hebben van een cafeVrestaurantbednif, gelegen aan de
Haltestraat 58 te Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sektie C
no. 1812

Beaujolais
Primeur 1987.
Smaakt Superieur,
voor een heel
bescheiden
prijs:

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 20 november 1987 tot 20
december 1987 ter inzage ter gemeentesecretaris, afdeling Algemene Zaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 08.30 - 12 30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden verkregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bi] de Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10 00 tot 14 00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat
tot 20 december 1987 beroep open bij de Kroon voor
a de aanvragen
b de betrokken adviseurs,
c degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid onder c
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

Beaujolais Supérieur
Primeur 1987.
Onovertroffen,

van het vertrouwde Chateau
du Grand Talancé.

5

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad
van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het
treffen van een voorlopige voorziening
Het beroepschrift moet worden gericht aan H M. de Koningin en worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voorde geschillen van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA
's-Gravenhage
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State De
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist

JMftet98?

s «n primeur niwtre'" "

Bouwplannen

Zandvoort, Kostverlorenstraat 89 b
Correspondentieadres:
Kerkewagen l
1625 GP Hoorn

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor een ieder ter inzage
ligt de gewijzigde situatie tot het oprichten van een manege op het perceel
grond gelegen ten westen van de Prof. Zeemanstraat

De crematieplechtigheid heeft heden plaatsgevonden in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.

Het betreffende plan ligt met ingang van 23 november 1987 gedurende 14 dagen ter
visie op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het raadhuis (geopend ma. t/m vrij. 8.30 - 12 30 uur).
Gedurende voormelde termijn kunnen eventuele bezwaren tegen de gewijzigde
situatie bij het College van Burgemeester en Wethouders worden ingediend

Praliné bonbons
Puur, melk
of witte
chocolade
met crèmevulling

Verse Hema
rookworst, per
stuk 250 gram

2.60

Luxe doos a 400 gram 8.75
Ondanks zijn ongelofelijke moed en wilskracht
heeft hij deze ongelijke strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze onvergetelijke lieve man,
pappa en l' opa

Mient Jacob de Vries
echtgenoot van
Lammy de Vries-Oosting
Curacao 27-10-1937

Zandvoort 16-11-1987

Zandvoort:
L. de Vries-Oosting
Boligueime, Portugal:
Jacob Pieter de Vries
Mizé de Vnes-Carvalho
Katia
Amstelveen:
Frederica Catherina
den Braver-de Vries
Herman den Braver
2041 TH Zandvoort, 16 november 1987
Celsiusstraat 215
De teraardebestelling heeft hedenmiddag op de
Algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

Helmersstraat 16
Helmersstraat 18
Hogeweg 5
Haltestraat 10
Lijsterstraat 10
Flemingstraat 26

dakkapel
uitbreiding woonhuis
voorgevel kozijn
wijziging voorgevel
serre
erfafscheiding

Roomboter
amandelspeculaas.
stukken,
400 gram

121B87
154B87
148B87
164B87

Tjerk Hiddesstraat 5a
Wikkelaan 12
Van Lennepweg 2/21
Julianaweg 15

vergroten balkon
vergroten woonkamer
dakkapel
bergruimte

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Zandvoort, 19 november 1987

uitvaartverzorging
kennemerland

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden
van onze zorgzame moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, schoonzuster en tante

Maartje Loos-Woudenberg
betuigen wij u onze oprechte dank.

tel. 02507 - 1 53 51

In het bijzonder bedanken wij dokter Anderson en personeel van het huis in het Kostverloren.
Uit aller naam:
Kinderen, kleinkinderen
en verdere familie.

Tijgerbrood 2.50

Brunswijker
metworst,
100 gram 1.50

NU

21°

SUPER-VERBOUWINGS

UITVERKOOP

20-40% KORTING
OP ONZE HELE

WINTER-KOLLEKTIE
Ifdo bromet mode
xondvoort
haltestraat 18, telefoon U2t>0/' i / ö / ö

Jonge Goudse
kaas, l kg 10.50

Autorijschool

PROFICIA'
NU OOK IN
ZANDVOORT
Wij lessen
met
Opel Omega 3 l
Bel voor inl. 02507-191
of b.g.g. 02502-546C
of 023-275643

DAG EN NACHT VERZORGING

Fa. Gansner &
GAS- en OLIEHAARDE
GASFORNUIZEN

veilinggebouw

Voor

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwe
lijk, geboorte of andere familiebenchten
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zand
voort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts l 25,, (prijs excl 6"o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, tele
foon 02977 28411

al uw
klussen
groot of klein,

Bel

Zandvoort
02507-20185

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije
besteding • Zekerheidsstelling niet nodig • Goedlopende
leningen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
uw mogelijkheden of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- is mogelijk.

Etna - Faber - Benraad gasha

SLAGERIJ
ARBOUW
de witte zwaan

INBOEDEL VEILINO
Op woensdag 25 november, 's morgens om
9.30 uur m „Veilinggebouw De Witte Zwaan",
Gasthuisplein t.o.v. deurwaarder H. Terhoeven
te Haarlem
Er wordt geveild: Eet- en slaakamerameub.,
vloerkleden, gashaarden, gasfornuizen, koelkasten, porseleinen glaswerk enz.
Tevens wegens opheffing verlichtmgszaak,
partij kronen, schemerlampen, wandlampen,
losse kappen enz. (alles nieuw), en vele andere
goederen
KIJKDAGEN: zondag 22 en maandag 23 november van 10.00-17.00 uur.
INLICHTINGEN: Tel. 02507-12164

Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/
Deskundig advies.

Haltestraat 12, Zandvoort
Tel. 02507-12616

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTING
WASTAFELS, enz.

WEEKEND REKLAME

1 ons Fricandeau
1,95
IVz ons Ham
2,25
1 ons Gebr. Gehakt
1,15
Runder Cordon Bleu p* 1,95

Velingmeester
S. Waterdnnker

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.
AANGEBODEN:

Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 30.000,-

Ter gelegenheid van de HEROPENING van

Fonkelnieuw

D 3.000,-

D 10.000,-

D 17.500,-

D 5.000,-

D 12.500,-

D 20.000,-

D 35.000,-

5 dlg drumstel van 595,- voor 595,-

D 8.000,-

D 15.000,-

D 25.000,-

D

Professioneel

D 350,D 400,D 450,-

D
D
D

D per giro

n per bank

Ik kan per maand aflossen:

D 200,D 250,D 300,-

500,550,-

Ik wil mijn geld ontvangen:
D kontant

NU4
VOOR

Echt Waar Voo

Zandvoort, november 1987

D 50,D 100,D 150,-

Tompoucen l-

2.95 NU

Verleende bouwvergunningen

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

Quarles v. Uffordlaan 28

Zalm- of
garnalensalade.
Bakje a
300 gram 3.95

Gekookte
schouderham
150 gram 2 -

Pak met 2

Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
8 30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Ik wil allen hartelijk danken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Co v. Duivenboden

NU

Aangevraagde bouwvergunningen
191B87
192B87
193B87
194B87
195B87
196B87

n per cheque

naam + voor]

geb datum

adres
beroep

woonplaats
netlo-inkomen

gehuwd met

netto-inkomen

huur/hyp kosten

tel

ik heb nog leningen bij
In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN
Tel. 02507-12150 of 13050. U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.
Helmersstraat 11 - Zandvoort.

5 dlg Set van 1795,-

nu 1295,-

COnga'S per Set van 900,-nu 495,Verkoop alleen vrijdag van 19.00-21.00 uur

Zandvoort (C) Smedestraat 2
Tel. 02507-17462

Tentoonstelling en verkoop

Kunst uit Afrika, Bali,
China, India
R.K. Ontmoetingscentrum 't Zyltje
Korte Zylweg 9a - Overveen
Vrijdag 27 november geopend vanaf 10 t/m 21 uur
Zaterdag 28 november geopend vanaf 10 t/m 17 uur
Toegang vrij

SPAANS RESTAURANT SEVILLA
is er op zaterdag 21 nov. vanaf 19.00 uur een

SPAANSE AVOND
met flamenco-show
gratis glas Sangria - Twee keuzemenu's:
Meloen/Spaanse ham of garnalencocktail
Gegrild speenvarken of Paella Special
Vers fruit met likeur
Koffie

ƒ35,-

Zeestraat 29,
Zandvoort
Tel. 16537

Reserveren is gewenst
Francisco Garcia

UITVAARTCENT]
Onderling Hulpbe
DAG en NACHT berei

Tel. 02507-1327

Begrafenis
en cremati
Daar ligt onze belanc
u*ak en dienstverlening
Daarnaast kunt u bij
terecht voor;
> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomöl
Vraag rustig vrijblijve
inlichtingen bij:

P. J. d'IIOF
U1T\ AAuTVEKZOKC
Secretaris Bosmanstra*
2041 KT Zandvoort
fel. 02507-17244
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nkunst Oratoriumkoor viert met
|fessiah' het twintig-jarig jubileum
gent verbonden met TOZ, en na zijn
vertrek in 1976 werd hij opgevolgd
door Jos Westerdaal. Deze bleef
slechts een jaar, waarna - de bij het
koor niet onbekende - Lourens
Stuifbergen het van hem overnam.
Uiteindelijk trad in 1981 Frans
Bleekemolen aan, die nu nog steeds
de vaste dirigent is.
In de loop der jaren is TOZ uitgegroeid tot een koor met ongeveer zeventig leden. Het kende veel ups en
downs maar onder de bekwame leiding van Bleekemolen floreert het
goed. De uitvoering van een tiental
grote werken heeft men al achter
;te repetitie van TOZ vond zich, zoals onder andere het Weih13 november 1967 in ge- nachtsoratorium en de JohannesKrocht', waar men nu nog -Passion van J.S. Bach, de Krömaandagavond te vinden nungsmesse van Mozart en Saul
'oorjaar van 1968 volgde de van Handel. Zo stonden ook diverse
voering in de Pellikaanhal andere Passionen en Bach-cantates
Jahreszeiten' van F.J. afgelopen jaren op het programma.
nderdeel daarvan vormde
|d om regen', prompt waarncert korte tijd ruw verAls jubileum-uitvoering is geko:rd door een enorme plensIp het dak van de sporthal zen voor het bekende oratorium
rde. Voorzitter in die tijd 'Messiah' van G.F. Handel. Het
:uiper, één van de oprich- werk, dat in een enigszins verkorte
et koor, die gedurende een versie wordt gebracht, bevat een
tal jaren veel voor TOZ aantal zeer bekende koren, recitabetekenen. In 1977, dus tieven en prachtige aria's, zoals 'I
:er tien jaar geleden, werd know that my Redeemer liveth' of
s ingenomen door de heer het 'Hallelujah'-koor. En niet te ver[oop die momenteel nog geten het schitterende koor 'For
e voorzittershamer han- unto us a Child is born'. Kortom,
het moet een zeer aangenaam pro|treft de dirigenten heeft er gramma zijn voor degenen die deze
wisseling plaatsgevonden, werken niet kennen, maar ook voor
was Jan Laarveld, eigen- de meer ingewijden.
Men lijkt verzekerd van een mooie
|een beetje mede-oprichter
:oor. Helaas moest hij in uitvoering, want het Toonkunst
Igens gezondheidsredenen Oratoriumkoor Zandvoort heeft
.zaamheden staken, waar- zich terdege op het concert voorbe[Halsema aantrad als zijn reid. Medewerking hieraan wordt
Zes jaar was deze als diri- verleend door de sopraan Marianne

VOORT
Deze
s het twintig jaar gelehet Toonkunst Oratoor werd opgericht. Dit
.e feit wordt volgende
nderdag, 26 november,
met een jubileumconoor de 'Messiah'
Handel op het prostaat. Het concert
gjgehouden in de HerKerk en begint om
[ir.

Messiah

IEVENBUS
litie en brandweer, enz. Ook ontlastend en tijdbesparend voor bewoinleiding van het artikel in ners van oud en nieuw noord, tijdens
filevorming,
gedurende
Ivoorts Nieuwsblad d.d. stranden circuitdagen, op de'Kostbetreffende de afsluiting verlorenstraat.
erlengde Haltestraat, hier
Zoals de plannen nu zijn, moet er
!e oplossing voor een snelgekeerd worden en krijg je dus teindering in deze straat,
wat ongelukverhogend
ikken van een verhoogd genliggers,
en men moet zich invoegen
Kostverlorenstraat-Zee- werkt,
de kruising Kostverlorenstraatidat een verkeersdrempel op
Dan vóór de bocht naar -Zeestraat.
In verkeersdrempel en één D.S.
;e de bocht naar de spoor- (Doortrekken van het trottoir Kostng. Dus in totaal drie
erdoor wordt de snelheid verlorenstraat-Zeestraat als 'verird vóór het ingaan van de keersdrempel' was al in het plan van
de Verkeerspolitie opgenomen. De
jrhoogd fietspad vanaf de redactie)
lat (bijvoorbeeld 4 tegels
ADVERTENTIE
20 m.) langs de noordzijde
erlengde Haltestraat, tot
Zeestraat-Kostverloren•t trottoir aan de zuidzijde
reed maken. Hierdoor auverkregen rijbaanverssnelheidsvermindering.
e parkeervakken handha-

gde Haltestraat

ande weg moet blijven;
>p bereikbaarheid door po-

-.EKENDDIENSTEN
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnum2 1 - 2 2 november
mer 14444.
SENPRAKTIJK
OORD: tel. 19507.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
o Blüme
Guido van Schagen, maandag en
en
SENPRAKTIJK
G.J.J. donderdag 11.00-12.00 uur
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
F. Paardekoper:
lenstdoende
arts:
tel 17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
91.
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
Inlichtingen omtrent de en 19.00-20.30 uur in het politiebuiensten worden verstrekt reau Hogeweg.
elefoonnummers van de Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
11.00-12.00 uur
en
n: Anderson, tel. 12058, woensdag
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge1. 13355,
tel. 12181 en Zwerver, tel. weg.
BRANDWEER: tel. 12000.
TS: Hiervoor
bellen.

de

eigen

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERIEK: Zandvoortse Apo- LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
IB.A. Mulder, tel. 13185.
TAXI: tel. 12600.
[[IPLEGING: Voor inforr de dienstdoende wijkver- DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
Idige: 023-313233.
maandag en donderdag van 1.30 tot
KUNDIGE:
Mevrouw 3.00 uur door de heer Frits van Veen
Idshoorn, Kochstraat 6A, of na telefonische afspraak. Tel:
t, tel. 02507-14437, bgg: 02507-19393
BELBUS:
IRTS: Mevrouw Dekker, De belbus is te gebruiken door bewoMstraat 17 te Zandvoort, ners van 55 jaar en ouder. Hiervoor
dient men zich 24 uur van tevoren
op te geven bij de receptie van Huis
in de Duinen, tel. 13141, van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
gemeente.

idvoorts
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Koopman, in Zandvoort beslist geen
onbekende meer, de alt Bernadette
Bouthoorn, tenor John Vredeveldt
en bas Torn Sol. De orkestbegeleiding wordt verzorgd door het Amsterdams Begeleidingsorkest, terwijl de vroegere dirigent van het
koor, Lourens Stuifbergen, de orgelpartij voor zijn rekening neemt. Het
geheel staat onder leiding van de
huidige dirigent, Frans Bleekemolen.
De kaarten a ƒ12,50 zijn verkrijgbaar bij de leden van T.O.Z., onder
andere H. Pels, Fahrenheitstraat 32,
tel. 13311, en H. de Hoop, Regentesseweg l, tel. 13858. Indien nog voorradig kan men ook 's avonds aan de
kerk kaarten kopen.

Donderdag 26 oktober wordt de
tweede middag gehouden van de miDe vereniging Vrouwen Van Nu nicursus voor verwerking van platvertrekt dinsdagochtend om 09.00 gedroogde bloemen. Deze wordt in
uur per bus vanaf het Gemeen- Hotel Triton gegeven door mevrouw
schapshuis naar Nieuw Vennep. Van Millingen. Aanvang 14.00 uur.
Daar wordt een bezoekje gebracht
aan het ambachtelijk bedrijfje De
Ware Amandel, waar marsepein
wordt gemaakte en verwerkt. Na
Autosportvereniging Sandevoereen kopje koffie en een marsepein- de houdt zaterdag 21 november een
-bonbon gaat men door naar Leiden, sterrenrit, met kaartlezen als bewaar men wordt rondgeleid door de langrijkste onderdeel. De start voor
Lakenhal. Deze is bekend om de ver- deze rit, uitgezet door D. Visser en
zameling van schilderijen, gildezil- W. Jansen, vindt plaats vanaf 20.01
ver, klederdrachten, merklappen, uur bij restaurant Delicia in de
gegraveerd glas en stijlkamers. De Kerkstraat. Het inschrijfgeld bekosten bedragen ƒ22,50 p.p. inclusief draagt ƒ12,- per equipe, leden ƒ10,-.
• De eerste uitvoering van TOZ vond plaats in het voorjaar van 1968 in de
koffie en rondleiding.
Er zijn enkele fraaie bekers te winPellikaan sporthal. Als 'reactie' op het gezongen gebed om regen, gecomponen en voor de laatst eindigende
neerd door Joseph Haydn, klonk een enorm geroffel op het dak tengevolge van
equipe is er een poedelprijs. Daareen kortstondige plensbui.
naast telt deze rit ook mee voor het
clubkampioenschap 1987.
Meer inlichtingen zijn te verkrijgen
de telefoonnummers 14389 en
ZANDVOORT - In verband onder
16179.

Vrouwen Van Nu

ASV Sandevoerde

Hervormde Kerk verdient een
plaats op de Monumentenlijst
ZANDVOORT - Onze oude
hervormde dorpskerk een monument? Wanneer het aan
Kors van der Mij e, voorzitter
van de kerkvoogdij, en zijn
mede-kerkvoogden ligt, zal het
vraagteken (hopelijk binnenkort) veranderd worden in een
uitroepteken. Men heeft zich
eind oktober schriftelijk gewend tot de Rijksdienst voor
Monumentenzorg met het verzoek om plaatsing op de monumentenlijst. In een tot de laatste plaats bezet Jeugdhuis vertelde de heer Van der Mij e vorige week donderdag waarom dit
gebeurde.

nieuwingen van de godsdienst genoemd werden. Dit verbod werd in
1532 nog eens herhaald en had toen
slechts betrekking op de bewoners
van Haarlem. Met de komst van de
eerste hervormde predikant Johannes Marcus in 1586 zegevierde in ons
dorp de hervorming.
Belangrijk voor de kerk was eveneens de Amsterdamse koopman
Paulus Loot. Hij kocht in 1722 de
ambachtsheerlijkheid Zandvoort en
gaf zes jaar later de kerk een grondige opknapbeurt. Hij liet de muren
herstellen, er kwam een nieuwe
preekstoel, nieuwe ramen en nieuwe
vloerstenen. Maar hij zorgde ook dat
zijn naam onverbrekerlijk aan Zandvoort verbonden zou blijven. Testamentair liet hij vastleggen dat zijn
rustplaats tot in lengte van dagen in
goede staat zou moeten worden geOm te beginnen omdat een deel
houden. Iedereen die in de kerk de
van de kerk, waaronder de toren, het
grafkapel van de familie Loot begraf van Paulus Loot en de uit de 18e
kijkt, met de marmeren omlijsting
eeuw daterende preekstoel, reeds op
van de ingang en bovenop het in
de monumentenlijst staat, en het
marmer aangebrachte ornament,
resterende gedeelte thans aan de gedat een loods met een dieplood in de
stelde voorwaarden voldoet. Voor
hand voorstelt, kan constateren dat
een kerkgebouw geldt namelijk dat
zijn wensen ook nu nog geëerbiedigd
het vijftig jaar oud moet zijn, van
worden.
Uiteraard besprak de heer Van der
Mije in zijn causene ook de rouwborden die aan weerszijden van de
kansel hangen, de monumentale Herenbank waarin de wapens van Holland, Brederode, Loot, De Quesnoi,
Marselis en Hartsink zijn aangebracht, en het fraaie Knipscheerorgel, een geschenk van een Amsterdamse badgast, de heer C. Santhagens. Deze had voor de bouw van de
kerk al eerder een bedrag van
ƒ8.000,- geschonken. Hoewel de organist, de heer Van Zwieten de
Blom, van mening was, dat een orgel
niet iets is om over te praten maar
om naar te luisteren en, als je bevoorrecht bent, er op te spelen, gaf
hij toch een boeiende uitleg over de
restauratie, die er toe geleid heeft
dat het orgel weer dezelfde klank
Een interieur-opname van de Hervormde Kerk met de graftombe van Paulus. heeft als 140 jaar geleden.
f
Loot en het Knipscheer-orgel.
(^^ °'° c E K M >
C. E. KRAAN-MEETH

KERKDIENSTEN
Weekend 2 1 - 2 2 november
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, met medewerking v.h. Hervormd Kerkkoor
Kindernevendienst en crèche

algemeen belang en beeldbepalend.
Verder moet het gebruikt worden
voor de uitoefening van de eredienst.
De president-kerkvoogd, die, toen
hij nog Statenlid was, deel uitmaakte van de Commissie voor de Monumentenzorg en derhalve vertrouwd
met de materie, is met deze instantie
van mening dat de overheid beter
kan subsidiëren in onderhoud dan
in restauratie.
De eerste Zandvoortse kerk dateerde uit de middeleeuwen en was
oorspronkelijk een rooms katholieke kerk, gewijd aan de heiligen Agatha en Adrianus. Zij stond op de
plaats van de huidige hervormde
kerk, die in 1848 voltooid wed. Deze
werd aangebouwd tegen de oude toren die in 1618 werd herbouwd, in
1871 hersteld en in 1955 grondig gerestaureerd.
Men was hier reeds vroeg de hervormde leer toegedaan, hetgeen
blijkt uit een keur en gebodsregister
van Haarlem dat in 1531 werd uitgevaardigd en waarbij het de katholieken verboden werd om m Zandvoort
te gaan luisteren naar de hagepreken, zoals de voordrachten over ver-

Bourdon Quintet
treedt op in
Badhuisconcert
ZANDVOORT/HAARLEM
- In de serie Badhuisconcerten
treedt zondag 22 november het
Bourdon Quintet op.

GEREFORMEERDE KERK,
Het Bourdon Quintet is m 1976
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van opgericht door vijf solo-blazers van
Selms, Noordwijkerhout, (einde het Noordhollands Philharmonisch
kerk. jaar)
Orkest en heeft zeer veel succes in
Kindernevendienst en crèche
binnen- en buitenland. Zo heeft
men ondermeer opgetreden in EnNEDERLANDSE
PROTESTAN- geland, België, Frankrijk, Indonesië
TENBOND
en op Sri Lanka. Het ensemble beZondag: Ds. S. v.d. Meer
staat momenteel uit Jan van den
Berg (fluit), Henri Gouder de BeauROOMSKATHOLIEKE KERK
gard (hobo), Jacques Meertens (klaZaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel rinet), Jeroen Vermeulen (hoorn) en
en samenzang
Peter Roland Gaasterland (fagot).
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St. Op het programma voor het conCaeciliakoor, cel. J. v.d. Meer.
cert van zondag, aanvang 15.00 uur,
staan onder andere werken van
KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg Franz Danzi, Hendrik Andriessen
218, Haarlem
en Paul Hmdesmith. De zaal van
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en het Voormalige Derde Volksbadbijbelgespreksgroepen
huis aan de Schotersingel 8, is geo10.30 uur: Morgendienst,
pend vanaf 14.30 uur. De toegangs19.00 uur: Avonddienst,
prijs is ./8,-, CJP'Fas 65 ./6,-. VoorWoensdag 20.00 uur: Celgroepen- verkoop via de VVV.
/bijbeloverdenking/bidstond
NED.CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel:
14878

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Elswoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smedestraat 37 te Haarlem.
STORINGSDIENST
GASBE- Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van
DRIJF: tel. 17641.
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.
ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maandagavond BURGERLIJKE STAND
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner Periode:
van Zandvoort geldt dat ervoor de 10 - 16 november 1987
vrager geen kosten verbonden zijn.
Ondertrouwd:
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Smakman, Cornelis en IJsbrandrj,
HULPVERLENING: Voor informa- Wilhelmina Frederika Francisca
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle Visser, Jeffry en Ewaart, Dimphy
werkdagen van 10.30-12.30 uur. Van Delft, Petrus Paulus en Van
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC der Ven, Klazina Theodora
Zandvoort.
Geboren:
WETSWINKEL:
Gemeenschaps- Alexander Henricus Franciscus,
huis L. Davidsstraat. Eerste en der- zoon van: Heerkens Thrjssen, Joan
de woensdag van de maand van Henricus Franciscus Maria en Ste17.30-18.30 uur.
gehuis, Yvonne Marianne
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand
20.00 - 21.00 uur.
,

VERENIGINGSNIEUWS

Overleden:
Van Gellekom, Franciscus Bart,
oud 75 jaar
De Vries, Mient Jacob, oud 50 jaar

Handwerkclub
Huis in de Duinen
houdt verkoopdag

Rode Kruis houdt
december-verkoop

met het naderende Sint Nicolaasfeest houdt de afdeling
Zandvoort van Het Neder- La Boule Unique
landse Rode Kruis binnenkort
Gehandicaptensportvereniging
'La Boule Unique', actief op Nieuw
haar jaarlijkse verkoopdag.

De Sint Nicolaas-verkoop wordt Unicum, zoekt een aantal vrijwilligehouden op 2 december op het gers voor elke vierde donderdag van
Raadhuisplem De welfare-afdelmg de maand, om te assisteren bij de
is daar tussen 10.00 en 16.00 uur pre- sportbeoefening. Deze vindt plaats
;
sent met een kraam, waar men al- van 19.30 tot 21.30 uur.
Degenen die zich hiervoor willen
lerlei artikelen kan kopen. Wellicht
zijn hier enige nuttige geschenken inzetten, wordt verzocht contact bp
voor de komende feestdagen te vin- te nemen met mevrouw I. Martefis,
telefoonnummer 023-332343.
den.

Voortuinen worden bekroond
ZANDVOORT - Wat waren
deze zomer de mooiste voortuinen van Zandvoort? De wéthouder van Publieke Werken,
F.E. van Caspel, zal vanavond
in het Gemeenschapshuis het
antwoord geven, middels een
prijsuitreiking. De keuring,
mede van balkon- en gevelverfraaiingen, heeft in juli en augustus plaatsgevonden.
Het is voor het dertiende jaar dat
deze
voortuinenkeuring
heeft
plaatsgevonden, een initiatief van
de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, afdeling
Zandvoort. Voorheen stond deze bekend als het Comité Tuin-, Groen-

en Dorpsverfraaiing. De juryleden
beoordeelden onder andere de categorieen kleine en grote voortuinen,
die beslist vanaf de weg zichtbaar
moesten zijn, plus balkon- en gevelverfraaiingen. De keuringsnormen
waren: aanleg, bloeirijkheid en onderhoud, waarbij de nadruk over
het algemeen op de laatste twee valt.
Gelet werd ook op kleuren, ontstaan
door een bepaalde groepering van
heesters en planten, en gekozen' in
overeenstemming met het tuinoppervlak.
De prijsuitreiking, vanavond dónderdag 19 november in het Gemeènschapshuis, Louis Davidsstraat 17,
begint om 20.00 uur Een aantal van
de bekroonde tuinen zal op een videoscherm getoond worden.

'Van Papier' in Cultureel Centrum
ZANDVOORT - 'Van Papier', een tentoonstelling die
papierkunst in allerlei vormen
laat zien, is vanaf aanstaande
zaterdag 21 november in het
Cultureel Centrum Zandvoort
te bezichtingen.
Papier kan op allerlei manieren
vervaardigd en bewerkt worden. Dit
wordt duidelijk op deze expositie
met 'papieren' cadeautjes. Te zien is
papier-maché, handgeschept, geknipt, gescheurd, gevouwen en gemarmerd papier. De expositie is te
bezichtigen tot en met 3 januari
1988. In verband met de komende
feestdagen heeft het centrum ook

alvast een hele nieuwe collectie
kerstkaarten in voorraad.
Het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, is dagelijks
geopend van 13.30 tot 16.00 uur, met
uitzondering van maandag en dinsdag, beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Publiek reageert enthousiast op optreden in 'De Krocht'

Operette Vereniging beschikt
over voortreffelijke vocalisten
Evenals het vorige jaar organiseert de Zandvoortse Operette Vereniging in de zaal „De Krocht" weer
een aantal muzikale kienavonden,
waarvan de opbrengst wordt bestemd om in maart 1988 de uitvoering van de operette „Eine Nacht in
Venedig" van Johann Strausz jr financieel mogelijk te maken. De productiekosten zullen 30-'a 40-duizend
gulden bedragen en het is duidelijk
dat de vereniging alle zeilen bijzet
om - mede ter gelegenheid van haar
40-jarige bestaan - de financiën rond
te krijgen.
Zaterdagavond 14 november j.l.
vond de eerste avond plaats en het
was verheugend dat het publiek in
groten getale aanwezig was. Het programma vóór de pauze was voor een
goed deel gewijd aan operawerken
van Mascagni, Mozart en Cüéa,
waarbij bleek dat het koor bijzonder
goed op dreef was. Het oogstkoor uit
de opera „Cavalleria Rusticana"

werd mooi verklankt, waarbij ook
het aandeel van de vier damessolisen Ineke Groen, Jannie de Vries,
Sandra Keur en Tineke Krieger zeker niet onvermeld mag blijven.
Z.O.V. mag zich gelukkig prijzen,
dergelijke voortreffelijke vocalisten
in huis te hebben.
Een bespreking van alle programma-onderdelen zou te ver voeren
doch de gevoelvolle vertolking van
het Wolgalied van Fr. Léhar door
Amand Hekkers is zeker vermelding
waard.
Na de pauze volgde een selectie uit
„South Pacific" van R. Rodgers dat
door koor en diverse solisten puntig
en gaaf over het voetlicht werd gebracht. Het muzikale gedeelte van
deze avond werd afgesloten met een
selectie uit „eine Nacht in Venedig",
een voorproefje van de operette, welke op 14 en 15 maart a.s. in de Stadsschouwburg te Haarlem zal worden
uitgevoerd.

Het bleek duidelijk dat er duchtig
gerepeteerd is en dat koor en solisten met groot enthousiasme zich
voorbereiden voor het komende optreden. Het optreden van Tineke
Krieger met koor in het lied „Frutti
di Mare" oogstte zoveel succes dat
na afloop van het concert op verzoek
herhaling plaatsvond.
Voorts alle lof voor dirigent en begeleider Bert van Poelgeest, die koor
en solisten goed in de hand heeft en
tot een hechte samenwerking weet
te brengen. In de pauze en na afloop
van het concert werd geanimeerd gekiend en meegedaan aan de Black
Jack-loterij. De volgende avonden
vinden plaats op vrijdag 20 november en zaterdag 21 november en tenslotte nog een middagconcert op
zondag 22 november, alle in zaal „De
Krocht".
W. F. P. BERLOTT

ZANDVOORT - De handwerkclub van Huis in de Duinen houdt morgen, vrijdag 20
november een verkoopdag van
zelfgemaakte spulletjes.
De verkoop wordt gehouden in de
hal van het bejaardenhuis, van 's
morgens 10.00 tot 's middags 16.00
uur. 'Tegen zeer aantrekkelijke prijzen', aldus activiteitenbegeleidster
Willy Brand, zullen de zelfgemaakte
artikelen aangeboden worden, zoals
borduurwerk, breiwerk er diverse
huishoudelijke spulletjes.
ADVERTENTIE
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Wat dacht u ervan?

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

l

• De Z.O.V. zorgt weer voor enkele genoegzame avonden.

Foto: Berlott

/w,

linder inwoners, hogere lasten, steeds
meer werk aan de winkel: maar toch ziet het
gemeentebestuur de toekomst met vertrouwen
tegemoet
Terecht, want bij het becijferen van Zandvoorts
financiële toekomst hebben burgemeester en
wethouders zekerheidshalve nog geen rekening gehouden met inkomsten uit het nieuwe
bungalowpark, het nieuwe circuit e.d. En die
zullen ongetwijfeld komen.
Het becijferen van de toekomst - dichtbij en
verder af- is een elk halfjaar terugkerend karwei: éénmaal in het najaar, bij de opstelling

INTERESSANT
De jaarlijkse begroting en vooral de
bijbehorende nota van aanbieding
vormen samen een leesbaar en interessantstuk. Wie de moeite neemt het
in te zien maakt kennis met de andere
kant van de medaille, namelijk die van
de feiten waarvoor de gemeente
wordt gesteld, terwijl het in andere publicaties meestal gaat om de feiten
waarvoor de inwoners worden gesteld.
Een voorbeeld van dat laatste is de
verhoging (in 1988) van de reinigingsrechten, de afvalstoffenheffing en de
rioolrechten.

van de begroting voor het komende jaar en de
meerjarenbegroting voorde komende vijfjaar;
en éénmaal in het voorjaar, als de raad de genomen besluiten nog eens extra bekijkt
Ter gelegenheid daarvan plegen burgemeester en wethouders u een overzicht aan te bieden van alles wat zich in Zandvoort voordoet
woningbouw, sociale voorzieningen, onderwijs, verkeer etc.
En zoals gewoonlijk ligt het volledige verhaal,
met alle bijbehorende cijfers, op de gemeentesecretarie en in de bibliotheek ter inzage.

Vooruitlopend op wat u straks onder
het kopje 'Belastingen' leest is het
goed er nu vast kennis van te nemen
dat het toekomstbeleid van de gemeente gericht is op zoveel mogelijk
gelijkblijvende tarieven.

cultuur en recreatie

COMPUTER IN OPMARS

NIEUW IMAGO

Het eerste begrotingshoofdstuk- betreffende het huishouden van de gemeentebegint met lager geraamde energiekosten van raadhuis en andere openbare gebouwen.
Dat is een duidelijke bezuinigingsmaatregel, evenals het besluit om voorlopig
geen bedragen meer opzij te zetten voor de verzekering tegen calamiteiten e.d.,
omdat de daarvoor bestaande reserve hoog genoeg wordt geacht

Met de voorgenomen verplaatsing van
de voetbalvelden Van Lennepweg/
Vpndellaan naar het circuitterrein, die
hier al eerder ter sprake was, maakt de
gemeente van de nood een deugd.
Want de nieuwe inrichting van het terrein voorziet ook in de wijziging van de
daar al bestaande accommodatie
(hockey en handbal). De opzet wordt
speelser en vormt een unieke uitdaging om het sportieve imago van Zandvoort op te vijzelen.

op gebruik gemaakt van de computer.
Ook het persoonsregister is al geautomatiseerd. Dat komt goed uit nu de minister per 1 januari 1989 een gemeentelijke
basisadministratie verplicht stelt, waarop
alle gemeenten aangesloten moeten zijn.
Voor de verdere automatisering stellen
burgemeesteren wethouders voor (in het
investeringsplan)
een bedrag van
f 100.000,- achter de hand te houden.

openbare orde en veiligheid

Het Vendoradocomplex (vanaf Blv. Barnaart tot Jac. P. Thijsseweg) zal op een
andere wijze aan dat imago bijdragen.
Begin volgend jaar zal de grond aan de
nieuwe eigenaar worden overgedragen.

ZOMERAGENT VINDT LANDELIJK
NAVOLGING

Omdat Zandvoort een favoriete plaats
blijkt te zijn voor het organiseren van
evenementen en activiteiten is het belangrijk ook wat dat betreft haar beeld op
een behoorlijk peil te houden.

In een gemeente als de onze, die periodiek een veel grotere dan de eigen bevoh
king herbergt, heeft de politie een zware taak.
Bij begrippen als handhaven van orde en rust ('iedere burgeren burgeres heeft er
rechtop dat die in het openbare leven verzekerd zijn', schrijven burgemeesteren
wethouders), hulpverlening, bestrijding van criminaliteit etc. kan iedere inwoner
van onze gemeente accenten leggen die de politie daar óók legt het strand, de
horeca, de toeristen, het centrum, de drughandel, de autodiefstallen, het gemeentelijke evenementen-beleid etc.

Gemeente, de Stichting Leefbaar Zandvoort, politie e.d. werken samen om dat
doel te bereiken.
Moet de gemeente in verband met door
anderen georganiseerde evenementen
kosten maken, dan zal ze die voortaan
geheel in rekening brengen.

Het politiecorps is zo goed als op sterkte
en de u welbekende, door Zandvoort geintroduceerde 'zomeragent' krijgt overal in
den lande navolging.
In het afgelopen jaar heeft de politie niet
om bijstand van derden hoeven vragen.
Wel deed zij bij herhaling - en vooral in de
zomer - een beroep op de inzet van de
reservepolitie.
De verwachting is wel dat op de politie zal
moeten worden bezuinigd door kortingen
van het rijk en bezuinigingen bij de gemeente.
Op dit moment is een nieuwe Algemene
Politie Verordening (APV) in voorbereidmg: een verzameling regels, waaraan in-

woners en bezoekers zich hebben te hou-

den.
Niemand zal van die regels opkijken: ze
vormen een logisch geheel en komen
onder meer tot stand naar aanleiding van
wensen uit de bevolking zelf.

Brandweer
De huisvesting van de brandweer is onvoldoende. De brandweerkazerne is te
klein en niet doelmatig.
Een nieuw gebouw zou dus zeer welkom
zijn. De plaats moet om begrijpelijke redenen zeer zorgvuldig worden gekozen.
Maar zover is het nog niet.
De brandweer heeft naast haar oorspronkelijke blustaak een tweede belangrijke
taak gekregen: die van coördinator van
de hulpverlening bij rampen (in vredestijd). Wat dat betreft heeft ze de taak van
de voormalige Bescherming Bevolking
overgenomen.
Het alert reagerende corps is niet hélemaal op sterkte, maar dat leidt vooralsnog
niet tot problemen. Burgemeester en wéthouders houden de raad echter voor dat
ook hij alert moet zijn op de kwaliteiten
van het corps en dat hij niet moet schromen daarvoor, indien nodig, personele en
materiele voorzieningen te treffen.

BEGROTINGSVEHGADEBING
De raad behandelt de begroting tydens zijn vergadering van
DINSDAG 24 NOVEMBER/WOENSDAG 85 NOVEMBER

1987,
die begint om
19.00 uur
(zowel op dinsdag als op woensdag).
]Het

ALLES GRIJPT IN ELKAAR

De plannen voor de stichting van het Vendoradobungalowpark hebben eer
reikende invloed. Eén aspect betreft het verlies aan parkeerplaatsen op de
van de Van Lennepweg en aan de oostzijde van de Burg. van Alphenstraat I
moeten andere voor komen, bij voorkeurop terreinen tussen circuit en boulev
Wat het verkeer betreft is van belang het
besluit van de buurgemeente Bloemendaal, die de Zandvoortselaan heeft gereconstrueerd. De verwachting is dat daarmee niet zozeer de verkeersafwikkeling,
als wel de verkeersveiligheid gediend zal
zijn.

Op het vrijkomende terrein zullen - ,
sluitend aan de daar al aanwezige s[
velden - nieuwe velden worden aai
legd ten behoeve van de voetbalvei
ging Zandvoortmeeuwen, die in vert
met woningbouwplannen haar stek
de Van Lennepweg/Vondellaan moet
laten.

Circuit

In deze paar zinnen is een ingewikh
maar logisch stuk beleid weergege
dat ook betrekking heeft op (de be
tingshoofdstukken) volkshuisvesting,
tuur en recreatie en zelfs milieu.

Want de verplaatsing van het circi
noodzakelijk op grond van de Wet Ge
hinder. 'Het ziet er naar uit', schrijven
gemeester en wethouders, 'dat de n
geplande accommodatie binnen de i
van die wet kan worden geéxploitee

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

algemeen bestuur

In het gemeentehuis wordt inmiddels vol-

Verkeer en vervoer

Een heel apart soort 'verkeer1 maakt gebruik van het circuit. Na het failliet gaan
van de vorige exploitant is een stichting
actief, de Stichting Nieuwe Accommodatie
Circuit, die een nieuw accommodatieplan
uitwerkt.
Het zal u bekend zijn dat het zuidelijke
deel van het circuit 500 meter in nobrdelijke richting wordt verschoven, zodat er
voldoende afstand komt tussen de nieuw
aan te leggen baan en de woonbebouwing
van Zandvoort-noord.

De genoemde nota maakt duidelijk
hoe dat komt en waarvoor dat nodig
is.
Weliswaar verandert dat niets aan de
verhoging, maar het maakt de noodzakelijkheid daarvan wel begrijpelifker.

Het aantal personeelsleden vormt een
moeilijk probleem: er is werk te over,
maar er zijn over het algemeen geen middelen om méér mensen aan te trekken.
Moeten er bestaande vacatures worden
opgevuld dan krijgen voorlopig- én bij gelijke geschiktheid - de vrouwelijke sollicitanten voorrang.

1988

zal daarbij gaan om een bedrag van bijna f 50 miljoen, dat namens en
vóór u zal worden besteed.
Goed idee om die raadsvergadering als toehoorder by te wonen.

De Zandvoortse VW zou naar het oordeel
van burgemeester en wethouders meer
moeten samenwerken met andere VWs
in de regio.
Niet alleen omdat dat haar inziens het
functioneren van de VW ten goede zou
komen, maar ook omdat de provincie dat
als voorwaarde stelt voor het verstrekken
van subsidie.

Sociaal-cultureel werk
Dit jaar confronteerde de minister van
WVC de gemeenten met een korting van
rond 42% op de rijksbijdrage voor het
sociaal-culturele werk. (Die bijdrage vormt
een onderdeel van een nieuwe algemene
welzijnsbijdrage, die door het rijk aan de
gemeenten wordt uitgekeerd. Zij moeten
dan zelf zorgen voor de verdeling daarvan).
Voor 1 988 is een nieuwe korting niet uitgesloten.
Dit jaar nam de gemeente de financiële
strop deels voor haar eigen rekening.
De hoogte van de bijdrage voor 1 988 is
nog niet bekend. Vooralsnog gaan burgemeester en wethouders er vanuit, dat de
nieuwe uitkering geen nadelige gevolgen
voor Zandvoort heeft.

Het Club- en buurthuis 't Stekkie in Zandvoort-Noord kan een veel hoger subsidie
tegemoet zien. Dat heeft te maken met
het aantrekken van twee part-time beroepskrachten.
De bibliotheek- die voortaan óók aangewezen is op een deel van de algemene
welzijnsuitkering van het rijk aan de
gemeente - zal in de komende drie jaar
f 50.000,- bezuinigen. Zou de genoemde
rijksbijdrage opnieuw, maar niet verder
dan / 20.000,-, omlaag gaan, dan vangt
de gemeente die daling in elk geval wel
op.
De bezuinigingen van het Muziekcentrum Zuid Kennemerland maken een
hogere bijdrage van de ouders van de
leerlingen noodzakelijk

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

BELASTINGEN
Zoals al gezegd streven
burgemeester en wethouders
ernaar de belastingdruk in de
komende jaren niet verder te
doen stijgen.
Maar zij komen er niet onderuit
de raad voor te stellen voor het
komende jaar
de REINIGINGSRECHTEN,
de AFVALSTOFFENHEFFING
en de RIOOLAFVOERRECHTEN
te verhogen.
Daar hebben zij goede redenen
voor.
De kosten van de gemeentereiniging stijgen namelijk nog
steeds, niet alleen doordat de
hoeveelheden afval nog steeds
toenemen, maar ook doordat het
ophalen, afvoeren en verwerken
duurder worden, met name wat
het chemisch afval betreft.
Een lichtpunt is dat het scheiden
van het afval in Zandvoort goed
verloopt
Burgemeester en wethouders
willen toe naar een situatie, waarin
de opbrengt van de reinig ingsrechten en de afvalstoffenreiniging
de kosten van het ophalen en
verwerken dekken.
Hetzelfde geldt voor de verhoging
van de RIOOLAFVOERRECHTEN.
Uit eigen ervaring weet u dat de
riolering in Zandvoort aan
verbetering toe is. U herinnert
zich immers de overstroming op
23 juli jl. nog wel. Uit de-overigens
al enkele jaren durende zorgvuldige inspectie van het
hele rioleringsstelsel blijkt dat er
zeer kostbare ingrepen moeten
worden gedaan. Er bestaat dus al
een plan tot renovatie van het
rioleringssysteem met zodanige
aanpassingen, dat de overlast bij
extreme regenval zoveel mogelijk
wordt beperkt
Ook de TOERISTENBELASTING
stijgt
De ONROEREND-GOEDBELASTINGEN (OGB) echter
blijven volgend jaar in principe
op het huidige niveau.
Wél kunnen er op grond van de
jaarlijkse taxaties wijzigingen zijn
opgetreden in de waarde van het
onroerend goed, die in de
individuele aanslagen tot
uitdrukking zullen komen.

Ooit de HONDENBELASTING blijft
dezelfde tarieven houden als
dit jaar.
Burgemeester en wethouders
vragen zich wél af of en wanneer
de in 1986 gehouden controle
moet worden herhaald. Want
vermoedelijk lopen er in Zandvoort
nog veel te veel 'zwarte' honden
rond.

NIEUWBOUW EN VERNIEUWBOUW
De bijna 400 woningzoekenden die dringend om woonruimte verlegen zi
zullen het vooral moeten hebben van bouwplannen in het noordelijke deel va
gemeente.
Dit jaar nog start E.M.M, de bouwvan woningweten premie-A koopwoning)
het plan Karel Doorman, ter aanvulling van de daar onlangs gepleegde nii
bouw.
Ook op het Stationsplein wordt gebouwd,
terwijl, zoals al gezegd, het bovendien de
bedoeling is om daar onder meer voor
'starters' woningen te bouwen op de huidige sportvelden langs de Van Lennepweg/Vondellaan.
En nog steeds zijn in dit verband de locaties Clarastichting, kop Van Lennepweg'en Sterre der Zee van belang.
De realisering hangt voor een belangrijk
deel af van de (financiële) medewerking
van het rijk Resulteerde die medewerking
- als ze al werd gegeven - tot voor enige
tijd vooral in de bouw van woningwetwoningen, nu gaat het meer en meer om premie A, B, C en D woningen. De vraag naar
huurwoningen blijft echter groot.
Goede huisvesting is overigens niet al-

Ook de woningbouwvereniging E M.
voortdurend bezig haar woningbez
verbeteren. De Burgemeester Beecki
straat en het Gasthuishofje e.o. zijn <
van een mooi voorbeeld.

sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

VOORAL AANDACHT VOOR
JEUGDWERKLOOSHEID
Per 1 januari van dit jaar is de sociale wetgeving gewijzigd. 'Vereenvoudigd',
het rijk, maar dat is nog maar de vraag. Volgend jaar verdwijnt de WWV (Wet V
loosheidsvoorziening) en zullen de RWW (Rijksgroepsregeling Werkloze \
nemers) en de nieuwe IOAW (Inkomensvoorziening voor oudere en gedeel
arbeidsongeschikte werkloze werknemers) steeds belangrijker worden.
In de afgelopen zomer heeft de laatstgenoèmde wet gezelschap gekregen van de
IOAZ, waarbij de Z staat voor 'gewezen
zelfstandigen'.

Op dit moment wordt er hard gewerk
het plan goed op te zetten, zodat het
kans van slagen heeft. Daarvoor is na
lijk ook de inzet van de betreffende jo
Wie de betreffende wetten ontduikt ris- ren nodig. Wie belangstelling heeft
keert in veel Nederlandse gemeenten de vast inlichtingen vragen: telefoon 14
aandacht van een speciale opsporingsambtenaar. Ook Zandvoort zou, samen
met andere regiogemeenten, een dergelijke ambtenaar kunnen aantrekken. De
gemeente kan daarvoor rekenen op een
vergoeding van het rijk. Er is echter nog
geen beslissing genomen.

Oud en jong
Ontwikkelingen op het gebied van het
ouderenbeleid kwamen uitvoerig aan de
orde in een speciaal aan dit onderwerp gewijd artikel, dat op 15 oktober jl. is gepubliceerd.
Voor jongeren, en met name voor jongelui
zonder werk, is het Jeugdwerkgarantieplan van belang, dat- op initiatief van de
rijksoverheid - door de gemeenten zal
worden uitgevoerd.
Het is de bedoeling dat jongeren onder de
twintig jaar, die langer dan 6 maanden
werkloos zijn, gedurende 19 uur per week
bij de gemeente of bij aan het project meewerkende instellingen aan het werk gaan.
De resterende uren zijn bedoeld voor
scholing. De kosten worden van rijkswege
gesubsidieerd.

GEMEENTE
foto's Jan Vermey, Sassenheim

leen een kwestie van kwantiteit, maar
van kwaliteit.
Vandaar dat de gemeente haar best i
oude(gemeentejwoningén te renove
In de komende jaren komen daarvooi
het kader van de Stads- en Dorpsverr
wing - de rug-aan-rug woningen vai
Prinsesseweg/Koningsstraat aan
beurt.
Een al jaren gekoesterde wens blijft
vangende nieuwbouw in het gebied
sen
Prinsesseweg/Koningssti
Koninginneweg, Kostverlorenstraé
Haltestraat
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blijft beperkt
ns laat kans op zege liggen

Zaterdagteams punt rijker

:

OORT - Als Lions
•eede maal had willen
an had het zaterdagngstleden moeten geTegen het niet al te
ntilopen misten de
•ters de juiste richting
asket en verloren met
voorgaande duels teoegen was The Lions
op dreef. Ook dan
iet drie punten verar wel een score van
zestig punten,
van Lions was al stroef,
uten keken de Zandvoor-

„'«

ters tegen een 4-10 achterstand aan.
Soms liet Lions zien wel degelijk
goed basketbal te kunnen spelen. De
aanvallen werden goed opgezet
doch, was het nu onder het bord of
volgde er een afstandsschot, de bal
wilde er niet in. Deze missers kwamen de Zandvoorters uiteindelijk
duur te staan. Antilopen was geen
grootse ploeg, maar was wat feller en
liep uit naar een 6-20 voorsprong in
de 14e minuut.
Ook een time-out van coach Willem Ruig kon Lions niet in het juiste
ritme brengen. Antilopen ging rustig
verder en bouwde de voorsprong uit
naar 10-27. In de laatste minuut voor
de rust kende Lions een lichte ople-

-hockeysters domineren

OORT - In de
mpetitie behaalden
ames een zeer nuttige
op Alkmaar, 4-2.
kwamen met 0-2 achnden die achterstand
wegwerken en verlo-2.
ke
P<

;infase vlotte het nog niet
IC. Alkmaar profiteerde
-Q tige begin en nam een 0-1
Zandvoort herstelde
en met vloeiend aanvalsAlkmaar teruggedrongen.
Ie rust had Zandvoort de
ïli otaal ander beeld gegeven
t oelpunten van tweemaal
.ubberts leidde ZHC met
>auze bleef ZHC het beste
el houden en kwam door
treffer van Monique Lub:n 3-1 voorsprong. Ook na-

<

mager
nel

KERK - In de hoofdklasjaalvoetbalcompetitie beot een zeer verdienstelijk
(2-2) tegen koploper De
zette de lijn van de laatste
door. Dat betekende
iel combinatievoetbal en
geduldiger. De Zandvooren nog wel door balverminuten, op een 1-0 achlaar daarna was het beste
3! van Nihot. Schoten van
en Remco van Lent ginast of werden door de uitDe Zon-doelman gestopt,
de helft verhoogde Nihot
en volgden de combinasnel op. Na een dubbele
Dmbinatie tussen Henry
m Bas Heino scoorde
mde de gelijkmaker. Di3 werd de De Zon-verdedi^espeeld en knalde Bas
e paal. De verdiende vooreg Nihot toch. In de zeer
slotfase maakte Henk
voorbereidend werk van
celle knap af en leek de
len. Het zat Nihot niet
en schot van De Zon in de
nuut via de binnenkant
achter Jaap Bloem in het
en.
leidende duo Guus Marud Krijgsman waren van
er erg goed geknokt en
tbald werd. „We hadden
rdiend," vonden zij. „Blrjpelen dan draaien we erg
We beginnen aan het
evoetbal te wennen en we
g vele punten."

dat Alkmaar de stand op 3-2 bracht
kwam de zege niet in gevaar. ZHC
combineerde goed en kwam regelmatig gevaarlijk in de cirkel. Daniëlle van Hemert gaf de overwinning
nog meer glans door 4-2 te scoren.
Het was een verdiende, maar ook
noodzakelijke overwinning daar het
dringen wordt in de onderste regionen.
De ZHC-heren hadden eveneens
een matige start, waarvan Gouda
handig gebruik maakte door een 0-2
voorsprong te nemen. Zandvoort
kwam nadien beter in het ritme en
ging op zoek naar openingen in de
Gouda-defensie. René Blom bracht
met een fraai doelpunt de spanning
weer terug, 1-2. ZHC ging keihard
door en kreeg mogelijkheden op de
gelijkmaker. Wederom scoorde
René Blom, maar dit doelpunt vond
geen genade in de ogen van de
scheidsrechter. De moegestreden
Zandvoorters konden na deze tegenvaller nief meer de veerkracht opbrengen om alsnog tot de gelijkmaker te komen.

ving, waardoor de ruststand op 15-27
kon worden bepaald. In het begin
van de tweede helft geen spelverbetering. Het bleef rommelig en ook nu
miste Lions van dichtbij de basket
en voor Antilopen leek er geen vuiltje aan de lucht. Via 17-31 kwam
Lions tot een achterstand van tien
punten maar .zag Antilopen toch
weer verder van zich af gaan, 23-39.
Met nog zes minuten te spelen sloeg
bij Lions eindelijk de vlam in de pan.
De strijd werd feller, maar de prima
leidende scheidsrechter Joop van
Nes en Jan Piet Paap hadden de zaak
goed in handen. Veel moest er gefloten worden voor loopfouten en ook
het aantal persoonlijke fouten liep
hoog op. Zo hoog zelfs dat Antilopen
in de laatste minuut met vier man
verder moest. Tegen die tijd hadden
de Zandvoorters de spanning volledig teruggebracht en kwamen via 3847 op 44-48. Bij de stand 46-50 zorgde
Ruud Becis (goed voor 18 punten)
met een driepunter voor de aansluiting (49-50). Beide ploegen wisten
een vrije worp te benutten en met
nog 29 seconden te gaan, bij de stand
50-51, kreeg Lions balbezit. Dan is
het parool rustig uitspelen en wachten op een kans, doch dat geduld kon
Lions niet opbrengen. De verre poging van Becic mislukte en uit de
tegenaanval forceerde Antilopen
twee vrije worpen die benut werden.
Lions leed dus een onnodige nederlaag met 50-53 en daar waren spelers
en coach erg beroerd van. „We hadden er allemaal goed de pest in,"
stelde Willem Ruig na afloop. „We
wisten dat we deze wedstrijd konden
winnen. Er werd ook zeker niet Ook deze poging van Geurt Jan Beekhuizen zal niets opleveren. De Lionsslecht gespeeld, maar de vele kansen spelers Van Koningsburggen en Becic kijken gespannen toe.
Foto: Harry Opheikens
werden gemist en dan sta je als
coach machteloos. Antilopen was
geen goede ploeg en in de slotfase
kregen we zelfs nog kansen op de
overwinning, maar er was te weinig
overleg. We hadden deze partij moeten pakken, maar we gingen in de
ZANDVOORT - Zowel in Sporting OSS meer tegen zichzelf
fout."
competitie- als in toernooiver- dan tegen de tegenstander. Alleen de
set werd het normale spelband kwam Sporting OSS tot tweede
behaald maar dat was te weinig
zeer aanvaardbaar volleybal. peil
om de wedstrijd winnend af te sluiHet eerste damesteam won van ten. Het tweede herenteam kon geen
houden. Goed verdedigend werk ge- Aldides 2 en het traditionele volledig team op de been brengen en
volgd door snel opgebouwde aanval- Ada Schilpzandtoernooi werd verloor reglementair met 0-3.
len en ZVM kon gaan rusten met een een geweldige happening met
Sporting OSS speelde in de adspi7-10 voorsprong.
rantenklasse tegen koploper SpaarIn de tweede helft was het over- uiteindelijk Die Raeckse da- ne '75 K. Deze had zelfs nog geen set
wicht van ZVM nog groter. Mede mes l als winnaar.
verloren in deze competitie. SporVoor de competitie behaalde het ting leverde een prima prestatie
door drie benutte strafworpen van
Peter Pennings bouwden de badgas- eeste damesteam een overwinning door Spaarne de eerste set nederlaag
ten een riante zeven punten voor- op hekkesluiter Allides 2. Na een toe te brengen. Sporting won met 13sprong op. Deze voorsprong kwam moeizaam begin werd toch in de der- 15 doch Spaarne '75 toonde zich in
totaal niet meer in gevaar, mede de set het juiste ritme gevonden. Met de overige twee sets te sterk, 2-1.
door het goede werk van invaller 11-15 en 7-15 bereikte Sporting OSS Eveneens met 2-1 verloren de meisHenk van der Nrje. „In de komende de subtop in de promotieklasse. jes tegen Die Raeckse. In een spanwedstrijden moeten we de stijgende Spaarne '75 maakte een voorlopig nend duel bleef Sporting tot het
vorm zien vast te houden," aldus einde aan de overwinningenreeks laatst in de strijd doch nipt werd met
coach Hans Loenen. „Het vertrou- van het vierde damesteam van Spor- 15-17 verloren.
wen is weer terug en met dezelfde ting OSS. Alleen in de laatste set
wisten de dames goede tegenstand te Ada Schilpzandtoernooi
inzet kunnen we meedraaien."
Doelpunten: Dirk Berkhout 4, geven. Sporting OSS 5 verloor kansVanaf 09.00 uur tot 21.00 uur werd
Joost Berkhout 4, Hans Moll 3, Peter loos met 0-3 van SBY 4.
In 'de bekerwedstrijd
tegen in de Pellikaanhal het Ada SchilpPennings 3, Willem Pijper 3, Evert
Triumph speelden de heren van zandtoernooi afgewerkt. Met veel invan der Werf 2.

ZVM kon weer beschikken over
Willem Pijper en Hans Moll doch
voor laatstgenoemde duurde de
strijd tot aan de tweede helft. Wederom ging de ongelukkige Hans Moll
door zijn knie en hij zal opnieuw
enige weken niet kunnen spelen. De
Zandvoorters hadden een prima
start en namen snel een 0-3 voorsprong. In de eerste helft konden de
Meeuwen deze marge steeds vast-

Zeeschuimers geselecteerd
AMERSFOORT - Het algelopen weekend was erg succesvol
voor de zwemploeg van De Zeeschuimers. Vijf Zeeschuimers
plaatsten zich daar in de nationale selectie voor de strijd om
de Europa Cup in Monaco, die
gehouden wordt in het week-

end van 12 en 13 december. In
het
Sportfondsenbad
in
Amersfoort waren de prestaties van Marco Boerema, Patrick Braam, Onno Joustra,
Wander Halderman en Barbara de Wit dermate goed dat selectie werd afgedwongen.

mariniers houden reünie in Zandvoort

Behoudens de goede prestaties
van de geselecteerden zorgde ook
Stan Steegeling voor vuurwerk op de
100 meter schoolslag. Met een tijd
van 1.04.84 werd Steegeling achter
Dekker en Braam knap derde in een
nieuw Nederlands adspiranten reVOETBAL
cord. Op de 100 meter rugslag dames Zondag:
Ripperda-Zandvoortwas Jolanda de Rover te sterk voor meeuwen 14.30 uur te Haarlem.
de rest van het veld. Zeeschuimster
EHS-TZB 14.30 uur te Haarlem.
Barbara de Wit volgde prima en
Zaterdag: Zandvoort '75-DSC '74
werd knap tweede in 1.04.53, wat 14.30
uur terrein binnencircuit.
goed genoeg was voor uitzending
ADO
'20-TZB zat. 14.30 uur te
naar Monaco.
Heemskerk.
Op de 200 meter wisselslag waren
de Zeeschuimers op het voorste plan STANDEN te vinden. Onno Joustra bleef ver
Tweede klasse HVB
onder zijn persoonlijke record en fi- SVIJ
10-14 Spaarnevogels 9-10
nishte als winnaar in 2.05.59 voor KIC
11-14 WH
9- 9
clubgenoot Wander Halderman, die DSK
9-13
DSC'74
107
eindigde op 2.06.42. Beiden bleven de Vogelenz. 11-13 EHS
9- 4
nationale recordhouder Slingerman Schalkw. 10-12 TZB
9- O
voor.
BSM
9-10
Eerste klasse HVB Zaterdag
Op de 200 meter schoolslag boek11-21 Kennemers 11-11
ten de Zandvoorters eveneens groot EHS
11-14 KIC
11-10
succes. Patrick Braam zorgde daar SCW
voor een prachtig Nederlands record DCO
10-13 J. Hercules 11-10
in 2.16.32. Onno Joustra zwom knap Zandv.-m.ll-12 SVIJ
11- 9
naar de derde plaats in 2.19.15 en Velsen
10-11 Van Nispen 11- 6
Stan Steegeling maakte het succes Energie 11-11 Stormvogels 11-2
compleet door als vierde te eindigen
Derde klasse HVB Zaterdag
in 2.19.75. Alleen Dekker wist zich Overbos 9-18 Onze Gezellen 10-7
tussen de Zandvoorters op een twee- ADO '20 10-15 Telefonia
10-5
de plaats te nestelen. Marco Boere- DSS
10-14 Spaarnestad
9-4
ma plaatste zich, door als derde te DSOV
9-13 Vogelenzang
9-4
finishen op de 200 meter vrije slag in TZB
10-10* Ripperda
10-4
1.53.6 en Wander Halderman liet er
* Twee winstpunten in mindering.
op de 400 meter wisselslag geen gras
over groeien. Na een schitterende
race werd Halderman ver voor iedereen eerste in 4.33.43.

SAGEN D AS

Komend weekend nemen zowel
een dames- als een heren-estafette
Zeeschuimers-ploeg deel aan de Nederlandse clubkampioenschappen.

'OORT - Op zaterdag
'er j.l. vond in restauin de Kerkstraat
'e plaats van oud-made Verkenningsafde Mariniersbriga-

boden door de eigenaar van Delicia.
Het besluit tot het vormen van een
Mariniersbrigade, welke in de jaren
1945 tot 1949 in het voormalig Nederlands-Indië heeft dienst gedaan,
werd reeds in de oorlogsjaren door
de Nederlandse Regering in Londen
genomen. De Brigade werd naar analogie van Amerikaanse marinierseenheden georganiseerd. Reeds voor
het einde van de Tweede Wereldoorlog werd kader voor de Brigade in
Amerika opgeleid. Na de bevrijding
van Zuid-Nederland werden de eerste vrijwilligers voor de Brigade gerecruteerd en na de bevrijding van
geheel Nederland ook uit andere delen varMiet land. Alle vrijwilligers
vertrokken via Engeland naar Amerika om daar te worden opgeleid.

ïgeveer 100 leden tellende
Jsafdeling waren na ongeeen 40-tal oud-mariniers
*'ergezeld van hun echtgeeheel Nederland naar de
Eekomen om er in het
herinneringen op te hae
vertellen hoe het hen in
F leven was vergaan. Het
l eZellige dag, die werd afge| en heerlijke nassi-maal°r de koks met zorg was
'ijdrage
van een in Frankrt !
" maar niet aanwezige
Na de capitulatie van Japan in aubesteed aan een nage- gustus 1945 werd de opleiding door
slotte werd de maaltijd de Amerikanen van militairen van
•l een kopje koffie, aange- -andere landen onmiddellijk stopge:

l Zandvoortmeeuwen speelde vanuit een versterkte defensie en gaf
EHS het initiatief. De Haarlemmers
konden echter geen doelrijpe kansen
creëren door het gegroepeerde Zandvoortse spel. Zandvoortmeeuwen
liet de bal goed rond gaan maar het
leverde eveneens geen spectaculaire
kansen op. In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. EHS meer in de
aanval en een behoedzaam spelend
Meeuwen-team dat voelde dat een
punt naar Zandvoort genomen kon
worden. In het laatste kwartier gooide EHS er nog een schepje bovenop
en moest Zandvoortmeeuwen met

ZANDVOORT - Voor de vijfde maal verloor TZB met de
cijfers 1-2 en ook nu had er
meer in gezeten. DSK was de
gelukkigste en neemt nu een
toppositie in, terwijl de Boys
nog steeds op het eerste punt
wachten.
In de eerste helft een gelijkopgaande strijd. DSK was individueel wat

zet en vertrok een in der haast ingerichte Mariniersbrigade naar het
voormalig Nederlands-Indië waar
het verre van rustig was. Na veel
omzwervingen in het verre Oosten,
onder meer naar de verlaten rubberplantage Ladang Geddes op Malakka, belandde een deel van de Brigade
in Batavia. Later arriveerde de gehele Brigade in de marine-haven Soerabaja.
Zonder andere legeronderdelen te
kort te doen, vormde de Brigade een
bijzondere eenheid. Zij was uitgerust met het modernste materiaal en
bovendien self-supporting. Ook de
Verkenningsafdeling was zeer modern uitgerust, met o.a. snelle verkenningswagens en zgn. half-tracks.
De afdeling bestond uit drie pelotons, die elk de beschikking hadden
over drie verkenningswagens, twee
half-tracks, twee vrachtwagens en
twee jeeps.

videoband

49,95

RADIO PEETERS

zet streden 46 teams in hun poule.
ACE uit Amsterdam werd de winnaar in de hoogste herenklasse, terwijl Sporting OSS bij de dames zegevierde. De Ada Schilpzandbeker ging
naar het eerste damesteam van Die
Raeckse, als de sportiefste verliezer.
Zij behaalden de meeste punten in
hun verloren wedstrijden. Dat het er
vaak spannend aan toe ging bewees
de poule van het derde damesteam
van Sporting OSS. Zij eindigde gelijk
met ACE maar ACE won dankzij een
beter puntengemiddelde.
Voor de toernooi-commissie, onder leiding van wedstrijdsecretaris
Ad Akkerman, werd het een drukke
dag. Het wedstrijdschema werd bijgehouden door Hans Willemsen, die
ook nog als scheidsrechter optrad,
terwijl Ad Bol alle uitslagen bijhield.
Het slechte weer lokte vele toeschouwers naar de Pellikaanhal. Zij
genoten van een uitstekend georganiseerd dagje volleybal. In maart is
het volgende toernooi maar dan voor
de jeugd, „Het Garnaeltoernooi".
HANDBAL
Zondag in de Pellikaanhal: 10.00
uur JA ZVM-HVH; 10.45 uur DJ
ZVM-Concordia; 11.40 uur DS ZVM
2-BATO 1; 12.40 uur DS ZVM I-Onze
Gezellen 1; 13.45 uur HS ZVM-Odin;
15.00 uur HS ZVM 2-BSM 2; 16.05
uur HJ ZVM 1-Blinkert 2.
VOLLEYBAL
Zaterdagavond in de Pellikaanhal
het volgende programma. Dames:
20.00 uur Sporting OSS I-Delta
Lloyd 3; 20.30 uur Sporting OSS 2Triumph 3; 19.30 uur Sporting OSS
3-die Raeckse 6; 19.30 uur Sporting
OSS 4-FES 3; 18.30 uur Sporting
OSS 5-Spaarne '75 5. Heren: 20.30
uur Sporting OSS 2-Allides 7. Jeugd:
18.30 uur Sporting OSS Ads. M-Sporting OSS k.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen B jun.Onze Gezellen 2; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen C jun.-Dry CR; 19.00
uur Zandvoort Noord A jun.-Hillegom; 19.45 uur TZB-MHK Engineering; 20.40 uur Zandvoortmeeuwen 3Zandvoortmeeuwen 2; 21.25 uur
Zandvoortmeeuwen 7-SSV 2; 22.10
uur Zandvoortmeeuwen 4-Meervogels 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Nihot L.-DIO; 21.35 uur
Trefpunt-v.d. Post M; 22.30 uur
Zandvoort Noord 3-Hoofddorp 2.

Afscheidsreceptie
voor Vermeulen

ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het vertrek van
oud-circuitdirecteur Jim Vermeulen, tegenwoordig technisch directeur van Feyenoord, wordt woensdag 25 noZANDVOORT - Het succes- vember een afscheidsreceptie
volle team van de Zandvoortse gehouden in 'De Zoete Inval' te
Schaakclub staat vanavond, Haarlemmerliede.
donderdag 19 november, weer
Het initiatief tot de receptie is gevoor een lastige opdracht. De nomen door twee zakenrelaties, omZandvoorters ontvangen dan dat voor degenen die contacten hadden met Circuit Zandvoort B.V., een
SVS 2 uit Haarlem.

Schaakclub treedt
aan tegen SVS 2

De Zandvoorters nemen deel aan de
wissel-, rug-, vlinder-, school- en
vrijeslag. De Zandvoortse herenploeg, bestaande uit Patrick Braam,
Onno Joustra, Edwin Vissers en
Stan Steegeling gaan daar een aanval doen op het wereldrecord 4x100
De wedstrijd tegen de Schalkwijmeter schoolslag.
kers is voor de Zandvoortse Schaakclub de derde voor de externe competitie. Belangstellenden kunnen
ADVERTENTIE
vanavond zelf in het Gemeenschapshuis komen kijken, welke
3 HG SONY VHS
tactieken de talenten uit de badplaats weer op het bord zetten, in
een poging hun tegenstanders een
'mat' af te dwingen. Het schaakgeweld begint om 20.00 uur.
Vorige week heeft de Zandvoortse
Schaakclub een nieuw bestuurslid
gekregen, Hans van Brakel, die tevens samen met Olaf Cliteur en
Wat dacht u ervan?
Ruud Schiltmeijer de opleiding
voor jeugdleden gaat verzorgen.
Volgende week donderdag wordt
van 19.00 tot 20.00 uur de tweede
Haltestraat 56
lesavond gehouden.

de rug tegen de muur. Met knap verdedigend spel sleepten de Zandvoorters er een verdiend 0-0 gelijkspel
uit.

TZB
Na een kwartier voetballen stond,
naar later zou blijken, de eindstand
al op het scorebord, 2-2. Onze Gezellen opende de wedstrijd door 1-0 te
scoren, doch TZB'er Siebe Visser
had snel een antwoord klaar, 1-1. De
Zandvoorters gingen goed door en
Willem Keur leek op weg naar de
tweede treffer, maar werd in het
strafschopgebied gevloerd. Siebe
Visser maakte vanaf elf meter geen
fout en TZB had een 1-2 voorsprong
genomen. De vreugde was van korte
duur, daar in de volgende minuut de
gelijkmaker in de touwen lag, 2-2. Na
dit doelpuntrijke kwartier was de
koek op. Onze Gezellen kwam de
gehele wedstrijd niet meer aan bod,
doch TZB kon de bal niet in het doel
krijgen. Dat kwam voornamelijk
door de Haarlemse doelman Koehorst, die de ene na de andere fraaie
redding op zijn naam bracht. Deze
doelman stond een ruime overwinning voor TZB in de weg.

TZB opnieuw onfortuinlijk

Succesvol volleybal Sporting OSS

ZVM-heren tonen groeiende vorm
ZANDVOORT/BEVER-'
WIJK - Het ZVM heren zaalhandbalteam heeft in de strijd
tegen KIC laten zien dat de
overwinning. van vorige week
geen uitschieter was. De Zandvoorters behaalden de tweede
competitiezege door KIC met
15-19 te kloppen.

HAARLEM - De zaterdagvoetbalteams van TZB en
Zandvoortmeeuwen voegden
één punt toe aan het totaal.
TZB kwam in het uitduel tegen
Onze Gezellen niet verder dan
een 2-2 gelijkspel, ondanks een
enorm overwicht in de gehele
wedstrijd. Zandvoortmeeuwen
deed het erg knap door het nog
steeds ongeslagen EHS het eerste puntje af te snoepen, 0-0.

dergelijke gelegenheid om afscheid
te nemen ontbrak. Voor deze feestelijke avond, die om 17.30 uur begint,
wordt een videofilm gemaakt, waarbij elke relatie de gelegenheid krijgt,
op ludieke wijze in te gaan op zijn
samenwerking met Jim Vermeulen
en Circuit Zandvoort B.V. Vandaag
en morgen reist daarvoor een speciale, voor dit doel gecharterde videoploeg door het land.
Daarnaast kan ook het vaste personeel uit die tijd in de feestvreugde
delen en krijgt een cadeau aangeboden. Hiervoor wordt momenteel geld
ingezameld.
Ceremoniemeester
wordt Maarten Henneman van
Henneman Productions te Haarlem, bij wie men ook meer inlichtingen
kan
krijgen.
Telefoon
023-312387.

l

beter maar TZB compenseerde dat
met een voortreffelijke inzet. De
Zandvoorters kwamen met goede
combinaties ook in deze wedstrijd
vaak in scoringspositie maar het
doelpunten maken gaat hen zeer
moeilijk af.
Trainer Thijs Bouma hamerde in
rust op het voor TZB altijd moeilijke
eerste kwartier in de tweede helft
maar het mocht niet baten. In dat
kwartier keek TZB tegen een 0-2 achterstand aan. TZB herstelde zich en
trok massaal ten aanval zonder de
verdediging te verwaarlozen. DSK
kreeg geen kans meer en met nog
twintig minuten te gaan scoorde Ronald Eerhart de aansluittreffer, 1-2.
Er leek nog van alles mogelijk en het
resterende deel van de strijd speelde
zich af op de Haarlemse helft. De
doelpaal stond een TZB treffer in de
weg en bij een volgende inzet werd
de bal van de doellijn weggewerkt.
Het zat TZB niet mee en een gelijkspel had zeker de verhouding beter
weergegeven. Zondag aanstaande de
belangrijke uitwedstrijd tegen EHS.
Trainer Thijs Bouma: „Je kan niet
altijd blijven zeggen: we hebben
pech. Je moet het geluk wel afdwingen, maar het zit wel erg tegen. Er is
ontzettend hard gewerkt en we moeten zondag de mouwen opstropen.
Ik ben niet van plan me zonder slag
of stoot gewonnen te geven dus gaan
we er hard tegenaan."

Najaarsconcert
Haarlems Amateur
Symfonie Orkest
ZANDVOORT/HAARLEM
- Het Haarlems Amateur
Symfonie Orkest geeft vrijdag
20 november in de Groenmarkt Kerk te Haarlem zijn
najaarsconcert.
Het programma vermeldt werken
van vijf componisten, met onder andere hobo-, fluit- en klarinetsolo's.
De componisten zijn: Johan Christian Bach, Gabriél Fauré, Francois
Joseph Gossec, Franz Schubert en
Domenico Cimarosa. Het optreden
staat onder leiding van F. Bont en
begint om 20.15 uur.

Barrelhouse en
Oscar Benton
in Jazzclub
ZANDVOORT - In de Haarlemse Jazzclub vindt morgenavond, vrijdag 20 november,
een gezamenlijk optreden
plaats van Barrelhouse en Oscar Benton. Het concert, in de
zaal aan het Groot Heiligland
47, begint om 22.00 uur.
Barrelhouse is ontstaan uit de Oscar Benton Blues Band, in de zeventiger jaren een fenomeen op Nederlands bluesgebied. Benton ging zijn
eigen weg. De samenwerking werd
dit jaar echter weer vernieuwd, met
als gevolg al het verschijnen van een
eerste single en een LP op komst.
Vrijdagavond zal deze sterke combinatie, in feite een nieuwe Oscar
Benton Blues Band, live optreden in
de Zanderzaal. Behalve Benton, gitaar en zang, treden op: Johnny Laporte, lead-gitaar, Guus Laporte,
bas, Han van Dam, piano en Jos van
den Dries, drums. Leden betalen
ƒ3,50, donateurs en CJP-pashouders
J T,-, anderen J10,-.
Zaterdag treedt Sweet Bnar's Big
Band op van 22.00 tot 23.00 uur, het
grote jazz-orkest van 'Jeugd & Muziek Haarlem', gevolgd door een
jam-session. De toegang voor dit
concert is gratis.

Sevilla heeft
nieuwe eigenaar
ZANDVOORT - Het Spaans
restaurant Sevilla, gevestigd
aan de Zeestraat 29, is, nadat
het zes weken was gesloten,
weer geopend. Het bedrijf is in
nieuwe handen overgegaan.
Nieuwe eigenaar van Sevilla is de
oud-chef-kok Francisco Gercia, die
het bedrijf van zijn werkgever heeft
overgenomen. Dit feit wordt gevierd
met een feestelijke Spaanse avond,
zaterdag 21 november, die wordt opgeluisterd met een flamenco-show.
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Ik vond wat ik zocht op te Grote Krocht

JUMPERFESTIVAL

Mare O'Polo
Only nature's matcrials.

Mode voor jonge mensen met
gevoel voor kwaliteit
De Nieuwe Mare O'Polo
speciaal zaak,
Grote Krocht 23,
2043 LT Zandvoort
02507-18412.

FEEST?

WEEKENDAANBIEDING

Bij ons geen last van de buren!
Wij beschikken over een mooie accommodatie tot 150 personen en verzorgen alles voor u. Al uw wensen zijn
bespreekbaar. Ook geschikt voor vergaderingen of clubs,

vrijdag en zaterdag
Zoete Spaanse NAVELS 10 voor
Vers van het mes

2,50

SOEPGROENTE SPECIAAL /, pond

1,49

Hagelwitte

CHAMPIGNONS >,?, doos
Vers uit onze keuken
STROGANOF SAUS heerlijk op vlees,
stokbrood, toast Va pond

^f y Y4* ^<^ wtét 'n tuwt
Ook Sinterklaas
weet dat mensen
van bloemen houden

J. BLUYS

Circuit Zandvoort.
Tel. 02507-12778, of 023-330754.

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060
DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

groente en fruit

y

Grote Krocht 25

A.S.
ZONDAGMIDDAG
16.00 uur

Kwekerij P. van KIe
VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

j HOGESCHOOL
IHAARLEM

Elke zaterdag in november terug
naar de zestiger jaren.
Deze zaterdag 20.00-03.00 uur bij St. Harten
Twee weer volop gezelligheid
voor ongebonden mensen.
Zondag 15.00-23.00 uur matinee.

EEN KLEIN W'NKELTJE MET VEEL KEUS

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

• Winterheide
• Bloeiende violen i
Beplanting voor winterbaW
Vaste planten • Bemesti
Tuingereedschap • Kamer

Grote Krocht 28

EEN GOEDE TOEKOMST?

Back to the Sixties

Kinder- en tienermode

DE HOGESCHOOL HAARLEM
LAAT OP 21 NOVEMBER 1987

DINER DANSANT
Corr. kleding. V.a. 25 jaar.

ZIEN WAT ZIJ HAAR STUDENTEN TE BIEDEN HEEF!

De Manege, Zandvoort
Tel. 02507-16023

TRANSMUTEER: HET EERSTE
EN ENIGE ECHTE MIDDEL
TEGEN TRANSPIRERENDE
VOETEN
Er is nu een middel tegen voettranspiratie op de markt dat met recht het eerste
echt werkende middel genoemd kan worden. TRANSMUTEER werd op de
markt gebracht met toestemming van de Keuringsraad en verkreeg een
aanprijzing Medische Aspecten (KAMA). Na een behandeling van 5 tot 7 dagen
kunt u verzekerd zijn van een lange periode zonder zweetvoeten!
Het middel looit de voethuid als het ware, daardoor geen vochtige voeten meer
maar blijvend een zachte huid.

ledere onderwijsinstelling afzonderlijk informeert over
studierichtingen, toelatingseiser en aanmeldingen.
f

Tijdens de OPEN DAGEN verstrekken medewerker:: en
studenten alle gewenste informatie over studie-inhoud, -duu
-kosten, toekomstmogelijkheden en vereiste i oorooleiding.

SECTOR GEZONDHEIDSZORG (AGZ)
Studierichtingen

: MEDISCH.: BEELDVORMENDE EN
RADIOTHERAPEUTISCHE TECHNIEKEN
RADIODMGNOSTISCH LABORANT
ECHOGRAFIE
RADIOTHERAPEUTISCH LABORANT

' SECTOR HOGER ECONOMISCH ONDERWIJS (HEO)
Studierichtingen

: BEDRIJFSECONOMISCHE, COMMERCIEEL-ECONOMISCHE
EN ECONOMISCH-JURIDISCHE AFDELING,
SMALL BUSINESS/ZELFSTANDIG
ONDERNEMERSCHAP -

INFORMATIE: TEL: 023 - 3195(18
Tempeliersstraat 1,201'2 EA Haarlem
Postbus 3203,2001 DE Haarlem

21 novembervan 10.00 tot 13 00uur
INFORMATIE: Tel. 023 - 277345
Santpoorterplein 28, 2023 DN Haarlem
Postbus 557, 2003 RN Haarlem

f 21 novembervan 10.00tot 16 00uur

' SECTOR TECHNIEK (H TS)
Studierichtingen

: BOUWKUNDE, CIVIELE TECHNIEK, ELEKTROTECHNIEK,
TECHNISCHE COMPUTERKUNDE, SCHEEPSBOUWKUNDE,
VLIEGTUIGBOUWKUNDE, WERKTUIGBOUWKUNDE

HET GEBRUIK

INFORMATIE: Tel. 023 -319452
Veldzigtlaan1,2015CD Haarlem
Postbus 558, 2003 RN Haarlem

j M/V: TECH NI EK ook voor MEISJES!
l 21 novembervan 10.00 tot 16.00uw

Het gebruik is uitsluitend uitwendig en de voorschriften zijn op de verpakking
aangegeven.

]

SECTOR PEDAGOGISCH ONDERWIJS (PABO)
Studierichting

EEN KORTE SAMENVATTING:
's Avonds met koud water, zonder zeep,
de voeten wassen.
Voor het naar bed gaan een theelepel
TRANSMUTEER op de binnenzolen
van uw schoenen.
's Morgens schone sokken.
Na 5 tot 7 dagen is de transpiratie
verdwenen.

Inf. Klantenservice
Tel. 02507-12820

BLOEMBOLLEN

HALTESTRAAT 25
ZANDVOORT,
tel. 13722

Omgeving
Vondellaan (nr. 6).
Graag kontakt
opnemen tel. 16227.

vraagt per direct:

voor diverse werkzaam!

Tel. 16690.

WEZENBEEK

r

Hemcc Zandvc

oproepkrach

Woonk.,
2 sip.kamers,
keuken,
vliering.

D. MOTIONS

WEGGELOPEN:
Forse rode kater
luistert naar de
naam Fausto.

BELLI E RIBELLI

in centrum

Dierenspeciaalzaak

adverteer in de krani

Het wordt nu toch echt ti|d voor zo'n zalig warm jack1
Wij hebben een ruime sortering, o.a. met donsvulling.

zomerhuis

BLOEMENHUIS

„de la Course"

1,49

Te huur
per direct

Grote Krocht 19, Zandv

: OPLEIDIr\G VOOR ONDERWIJSGEVENDEN
IN HET BASISONDERWIJS

INFORMATIE: TEL: 023 - 325300
Leidsevaart220,2014HE Haarlem

21 novembervan 10.00 tot 13.00uur

voeten

met

TRANSMUTEER

l SECTOR OPLEIDING SOCIALE ARBEID (SOSA)*
Studierichtingen

:

ARBEIDSMARKTPOLITIEK/PERSONEELSBELEID
SOCIALE DIENSTVERLENING/MAA TSCHAPPELIJK WERK
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Schuimkoppen kiezen 'nieuwe' Prins

Voetbalclub D.O.V,

ee historische foto van voetbalclub D.O.V. Is genomen In het jaar
De Inzender Is Arle de Joode.
spelers op de eerste rij zijn (v.l.n.r.):

ZANDVOORT - Precies op
de elfde van de elfde is ook bij
de Carnavalsvereniging De
Schuimkoppen het nieuwe
seizoen begonnen. In Esplanade werd de nieuwe Prins gepresenteerd, wat voor de meeste aanwezigen een verrassing
opleverde.
Vijf andere carnavalsverenigingen uit de (ook verre) omstreken waren op de feestavond aanwezig. Ook
De Scharrekoppen waren uitgenodigd, en de heren gaven dan ook
graag acte de presence. Voor hen
was een ereplaats gereserveerd.
Daarnaast hadden de Schuimkoppen de eer, de President van het Europeesch Carnaval, een overkoepelende organisatie voor België,
Duitsland en Nederland (boven de
rivieren), te mogen ontvangen. De
boerenkapel 'De Zotte Muggen' verhoogde nog eens extra de sfeer,
evenals de bekende, in Zandvoort
woonachtige zanger Roberto. Het
geheel stond onder muzikale leiding
van het Duo Frans Landmeier, terwijl het optreden van de 'Waterdrager' een bijzondere vermelding verdient.
De ambtsperiode van Prins Wibo
I zat er op en hij bedankte een ieder
voor zijn of haar bijdrage aan het
carnavalsgebeuren.
Daarnaast
heette hij 'stadsprins' Dirk den Urste, van de Scharrekoppen, hartelijk
welkom. Wibo werd uitgeleide gedaan door zijn vader Vorst Ko en
Grootvorst Willem. Maar 'het was
zonde om hem bij het grootvuil te
zetten', zo waren zij van mening.
Daarom werd hij symbolisch ingevroren in een grote diepvrieskist,
voor eventuele moeilijke tijden. Onder de tonen van stemmige muziek
werd hij afgevoerd.
Om elf uur vond de presentatie
van de nieuwe prins plaats. Tot ieders verbazing werd opnieuw Wibo I
aangevoerd in een reuze kinderwagen, vergezeld van Prinses Ineke.
Zijn ,. ambtsperiode was wegens.
enorm succes geprolongeerd.
In zijn welkomswoord benadrukte
hij nog eens het belang van een goe-

Sjekkie Koper, Barend Bosman, Arle Paap, Arle de Joode en Gerrit Pool.
Tweede rij: Jan van Heiningen, Hendrik Huizing en Marcel Boujon.
Derde rij: Theo Muller, Halderman en Jan Weber.

tftdvoorts Vrouwenkoor op Duitse toer Uw krant niet
et geslaagde optreden
t Duitse mannenkoor
mnia uit Mariadorf tijlaatste uitvoering van
idvoorts Vrouwenkoor,
de dames 14 en 15 noj.l. een tegenbezoek ge;ens om zeven uur werd het
• vertrek gegeven en er wabussen nodig om het koor
te vervoeren naar het dorpde rook van Aken. In BenArnold Bluijs voor de deur
mmiddellijk de eerste stop
Hrj had gezorgd voor een
imer schoongemaakte haui. .Dat alles- stond geet donker buiten de deur te
terwijl de bewoners nog op
agen.
[e automobilisten was het
ag meer wie die hossende

mensen waren onderweg want in de
achterste bus hing voor het raam
een spandoek met de tekst: „Hee, wij
doen mee aan het Zandvoorts Vrouwenkoor tournee!"
Het concert vond 's avonds plaats
in de Pfarrkirche en die was tot en
met de laatste bank bezet. Aan het
balkon hing een spandoek met welkomstwoorden namens vrouwenPolyhymnia. Het verzorgde optreden van het vrpuwenkoor onder leiding van Dico van Putten werd bijzonder gewaardeerd gelet op de enthousiaste reacties van het publiek.
Tijdens het sfeervolle concert wisselden de koren elkaar regelmatig af.
Rolf Besse zorgde met het Keyboard-Ensemble und Rhytmusgruppe voor de muzikale begeleiding. De
gezamenlijke uitvoering van het
Chor der Gefangenen, Vroeg in de
morgen, Boerinnetje van buiten en
Wo man singt, onder leiding van de
Duitse dirigent Han Reisen, zorgde
voor een indrukwekkend slot, waar-

op van het geslaagde concert werden onder de dirigenten en
s van het koor bloemen uitgedeeld.
Foto: Bram stijnen

na een langdurig ovationeel applaus
volgde. Hierna troffen de uitvoerenden en het publiek elkaar voor een
uitbundig feest. Gretig nam de Duitse voorzitter Dieter Heller de haring
in ontvangst en begon onmiddellijk
met uitdelen.
Onder leiding van Ria Hagen zorgden enkele Zandvoortse dames voor
een verrassend dansend optreden in
Charleston-jurkjes. Sandra Driehuizen gaf een geweldige imitatie van
Mariene Dietrich met haar „Ich bin
von Kopf bis'Fuss auf Liebe eingestellt" en danste daarna als een hartveroverende Charlie Chaplin samen
met Ria over het toneel.
De volgende ochtend waren de
koorleden alweer om 12 uur present
voor een traditioneel Duits gebruik:
het Prüschoppen. Dat betekende in
dit geval samen drinken en eten,
want de gastheren naden voor een
stevige warme maaltijd gezorgd:
Sauerkraut. Na de koffie en de koek
werd er weer gefeest en gezongen.
Bij wijze van afscheid brachten de
vrouwen een Duits lied ten gehore in
plat Keuls dialect. Dat sloeg in als
een bom en de hele zaal dreunde het
refrein mee, daarna volgde „Ware
Freundschaft" en toen was het echt
tijd om naar huis te gaan.
Cadeaus werden uitgewisseld en
voorzitster Annette Kalk dankte iedereen heel hartelijk. Buiten bij de
bussen had een Duits koorlid een
cassetterecorder
neergezet met
daarop aangesloten twee grote nouten luidsprekers die normaal in een
huiskamer thuishoren. Zo kon men
op de valreep nog even het Chor der
Gefangenen terughoren, wat onmiddellrjk weer luidkeels door iedereen
werd meegezongen. Na een langdurig afscheid vertrok men richting
Zandvoort, uitgewuifd door onze
oosterburen van wie er iemand zei:
„We hebben één ding van jullie geleerd en dat is Gemütlichkeit"!! Een
dankwoord aan het bestuur is hier
echt wel op zijn plaats; het was een
grandioos weekend.
LIDYA VERSTEEGE

ontvangen?

17166
Met elk belang
wordt daarbij gewezen naar de waterleidingbedrijven en het Rijk, die
zich in eerdere bezwaarschriftprocedures ook opgeworpen zouden
hebben als belanghebbenden. Bovendien verkeert Zandvoort in de
uitzonderingssituatie, dat het geen
open water ter beschikking heeft
dan de Noordzee. Maar een afvoer
om in zee te kunnen lozen, zou meer
dan twaalf miljoen gulden gaan
kosten. Los van de vraag wie dit zou
betalen, bleek een dergelijk project
meer dan de helft duurder dan een
persleiding naar Haarlem.
'Omdat de situatie in Zandvoort
dus afwijkt van de gemiddelde en

• Prins Dirk den Urste (I.) en Wibo l toonden vorige week al dat zij het
uitstekend samen kunnen vinden.
Foto: Bram stijnen

de samenwerking tussen beide scheidingen uitgereikt, waarna het
Zandvoortse
carnavalsverenigin- feest tot m de kleine uurtjes werd
gen. Over en weer werden onder- voortgezet.

Onkosten effluentafvoer
Vervolg van pagina l
normale situatie, waardoor het gezuiverde effluent niet, zoals bijna
overal, in open water geloost kan
worden, én omdat de drinkwatervoorziening, een ander belang, geheel eigen eisen stelt, dient dus in
Zandvoort een kostbare ingreep
plaats te vinden', zo concludeert
men. Het drinkwaterbelang is doorslaggevend, aldus de Gemeente,
want 'elimineert men dit, dan zou de
noodzaak voor de persleiding direct
wegvallen', 29 redeneert men.

Onze
sortering
luxe
handgevprmde
marsepein
figuurtjes
is af.
Wij hebben ook
leuke surprises
voor in de schoen.

'Het is onredelijk de door het
drinkwatervoorzieningsbelang mgetreden extra lasten voor zulk een
onevenredig deel te verhalen op de
inwoners van Zandvoort, die aan die
lasten part noch deel hebben. Het
kan hen niet worden toegerekend,
dat Zandvoort een voorziening binnen zijn grenzen heeft (waterwingebied), die van levensbelang is voor
een groot deel van de inwoners van
Noord-Holland. De Zandvoortse
burgerij heeft zijn bijdrage in de
zuiveringskosten, gelijk elke andere
gemiddelde Nederlander reeds,

sinds jaar en dag betaald en doet dit
nog. De extra lasten zijn ontstaan
tengevolge van een ander belang erj
het is dit belang dat die lasten dient
te dragen.
t'
De voorzitter van de Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State, heeft de bezwaren echter afgewei
zen, waardoor de Gemeente vast zil|
aan de bijdrage van ruim drie miljoen. Hiermee is een eind gekomen
aan een bijna twee jaar durend ge;
schil tussen de Gemeente en de Provincie. Voor de Zandvoorters bete?
kent dit een lastenverzwaring in de
komende jaren, omdat een deel van
de extra kosten verhaald worden oj5
de rioolrechten-rekening.

DE HflKTENJHGERS
VRN DEZE WEEK

Brood- en banktbakkerij

SEYSENER
Haltestraat 23, tel. 12159

Walt Disney uitklapboek Laat de
figuren in dit boek zelf bewegen
6 75 nu 5.75

24 november 1987

HARLEM
GLOBETROTTERS

IEEKMEDIA

Sportshirtsvan
katoen/pol in div dessins en
kleuren Mt 37/38-43/44
29 75 nu 24.75

in Sporthal Zuid
in Amsterdam

eft u méér!

aanvang 20.00 uur
normale prijs ƒ 30,= p.p.
WEEKMEDIAPRIJS slechts / 25,= p.p.

reldberoemde basketball-aheskunners Harlem Globetrotters
m 60 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum reizen deze
uozen met een unieke tour de wereld rond en doen daarbij ook
and aan.

Steelstofzuiger met regelbare
zuigkracht 400 Watt 97 50

nu 82.50

e aanleiding hiervoor is het optreden van vorig jaar in Den Bosch,
net alleen een uitverkocht Maaspoort maar ook de Globetrotters
noten van het spontane optreden in Nederland. Er werd daarna
en om in het jubileumjaar liefst 5 keer te spelen tegen de vaste
tander, de Washington Generals, welk team bestaat uit
neerde Amerikaanse basketballers die goed passen in een
e show.

^^»

vele fans van de Globetrotters is deze show een must. want de
Jtredens is tot 1996 tevens de laatste van de Harlem
otters in ons land Pas dan staat Nederland weer op hun
e agenda!

—',— '*^T ^i^) i. Ayv/raC^t

i

d weten de Globetrotters precies hoe ze sfeer moeten maken en
^ek met een flitsend wedstrijdgebeuren op de stoelen kunnen
Zo zullen ze weer hun ,wave' ten beste geven, waarbij de
door elkaar krioelen, de bal in no-time van hand tot hand vliegt
n
dehjk'vrijkomt voor een fantastische slam-dunk'

Laat nu van een kleurennegatief uw persoonlijke^
kerstwens maken Mm afname 15 st per negatief
Klaar na 7 werkdagen Per stuk 1.10 (mcl enveloppe)

Nog meer V Hartenjagers
Katoenen herenslips. Effen ofgedessineerd In div modellen en kleuren
Mt 4-7
V
4.- nu 3 voor 10.-

ÜCTIEBON VOOR WEEKMEDIALEZERS
WEEKMEDIA
JÏKI WHX HET OA<WIUKS NIEUWS

Panties, 20 denier, m div kleuren
aats
n
inleveren bij een VVV-kantoor m of om Amsterdam
e
avond
van de wedstrijd (24.11) aan de kassa
Or

thal Zuid aan het IJsbaanpad in Amsterdam.

a
nbieding
d

is geldig zolang de
kaarten strekt.

Herensokken van acryl
polyamide In 15 kleuren §
Mt 39-42 en 43 46
S
3 paar 5 75 nu 6 paar 10,- £

«tfg
Wegens enorm succesl Vanaf donderdag
de echte KWEKKEBOOM KROKETTEN

Mt 36/40 en 40/44
V

1.50 nu 6 voor 7.75

Uni en gedessineerde gordijnstoffen
120 cm breed Met Engelse bloemen
bedrukte gordijnstoffen 120 en 140 cm

r!

Spiegelreflexlampen met kleine en grote
fitting 25, 40 en 60 Watt
V
3.75 t m 5.-nu vanaf 3.25
Dubbelgeisoleerde acculader; laadstroom
2' ,Amp, piek 4 Amp Kemakeur

V

34.75 nu 29.75

Aanbiedingen geldig t/m 21 november1987.

HEM A

19.75 nu 16.75 Echt Waar Voor je Geld
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WEEKMEDIA30

Parool 24 oktober 1987

Wijij zoeken versterking om

het zwaarst belaste
telecommunicatienet van Nederland
te optimaliseren.

Dag m, dag uit wordt het telecommunicatienet in district
Amsterdam zwaar op de proef gesteld, leder uur wordt de
telefoon door een groot aantal mensen gebruikt. Om even
met elkaar te praten. Om zaken te doen. Om via de fax snel
een bericht te versturen. Of om computers met elkaar te laten
communiceren. Vooral het aandeel van het zakelijke verkeer
groeit sterk. Begrijpelijk, want in Amsterdam zijn bijvoorbeeld
nagenoeg alle hoofdkantoren van banken gevestigd. En 80%
van alle computerbedrijven. Schiphol en de beurzen vergen
ook een flink stuk van de capaciteit. En in Zuid-Oost schieten
de bedrijven als paddestoelen de grond uit.

DE MAATREGELEN VAN PTT TELECOMMUNICATIE
Om te kunnen blijven voldoen aan de sterk stijgende vraag
zijn forse maatregelen nodig. District Amsterdam staat hoog
op de prioriteitenlijst van PTT Telecommunicatie. In relatief
korte tijd wordt 300 miljoen gulden geïnvesteerd in dit district.
Dat is net zoveel als in de rest van Nederland'
Een kleine greep uit de activiteiten. De capaciteit van de centrales wordt uitgebreid met 60.000 nummers. Schiphol krijgt
een splinternieuwe (reuze)centrale. En lOO.OOOnummers worden omgeschakeld naar moderne digitale
centrales. Er is dus veel werk aan de winkel. Ook
voor de hoofdafdeling Kabelnetten.

met hun collega's, gaan inzetten om voor Amsterdam een net
te verwezenlijken dat berekend is op de toekomst.
BIJ DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE
Waar liggen de kabelnetten in district Amterdam precies? En
hoe zien ze er exact uit op een bepaalde plaats? Het wordt je
taak deze gegevens te verwerken en op te slaan. Bovendien
ben je een vraagbaak voor Gemeenten, Nutsbedrijven enz. Je
informeert ze over de structuur en ligging van de Kabelnetwerken. Zodat ze geen kabels beschadigen als ze in de grond
aan het werk gaan.
Voor de technische documentatie vragen wij het diploma
LTS-Elektrotechniek (C-niveau). Je moet administratieve
gegevens kunnen verwerken, goed met mensen om kunnen
gaan en in staat zijn duidelijk informatie over te dragen.

op ingespeeld is. Vervolgens een goede inwerkperiode. Te
beginnen met een centrale opleiding in Amsterdam. Daarna
stages in de baan die je gaat vervullen.
Een goed salaris dat de vergelijking met het bedrijfsleven
doorstaat. 8% vakantietoeslag en minimaal 23 vakantiedage
Tenslotte legio doorgroeimogelijkheden in een concern met
toekomst en uitstekende studiefaciliteiten.

bouw nodig. Je bent initiatiefrijk en durft besluiten te nemen.
Daarnaast kun je soepel en helder derden (aannemers bijvoorbeeld) informeren.

BIJZONDERHEDEN
PTT Telecommunicatie neemt graag vrouwen in dienst. Voo
in functies waarin zij nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
Daarom worden vooral vrouwen voor technische banen uitg
nodigd te solliciteren.
We verwachten dat je bereid bent de functie-opleidingen en
stages te volgen. Bovendien dat je enige interesse hebt in
automatisering, omdat automatisering bij ons een steeds
grotere rol gaat spelen.

BIJ ONDERSTEUNING EN COÖRDINATIE
Op het bedrijfsbureau en in de regiokantoren voorzie je het
management van up-to-date informatie. Bijvoorbeeld van
berekeningen en rapportages op het gebied van kabelwerken,
begroting, voortgang, middelen, kredieten en doorlooptijden.
Een personal computer staat tot je beschikking. Evenals andere geautomatiseerde systemen.
Je hebt MEAO (bedrijfsadministratieve richting), of
beschikt over een gelijkwaardig kennis- en ervaringsniveau.
Daarbij vragen we goede redactionele en contactuele vaardigheden. En natuurlijk beschik je ook over het vermogen gege-

DE SOLLICITATIE
Wil je meer informatie, bel dan even naar de heer N. Muller
(chef bedrijfsbureau Kabelnetten), (020) 744
of de heer W.G.S. Alberding (Regiochef Kab
netten Noord), (020) 74 80 45. Je kunt ook c
tis 06-0566 bellen om ons te vertellen dat je i
aanmerking wilt komen. Dit nummer is op
werkdagen van 18 t/m 25 november bereikb,
van 09.00 uur tot 12.00 uur 's ochtends en van 13.30 uur te
16.30 uur 's middags. Je zult dan of een uitnodiging krijger
voor een informatiebijeenkomst, of voor een sollicitatiegesj
Uiteraard kun je ook schriftelijk solliciteren.
Richt deze sollicitatiebrief dan binnen 10 dagen aan:
Telecommunicatiedistrict Amsterdam, Afdeling PNL,
De heer W.J. Daalman, Postbus 50500, 1007 DA Amsterc

MTS'ers, LTS'ers, MEAO'ers

18 VACATURES BIJ KABELNETTEN
Deze afdeling houdt zich bezig met het projecteren, het aanleggen en instandhouden van ons telecommunicatienetwerk.
Denk aan alle aansluitnetten, koppelnetten (centrale antenne),
huistelefoonkabels, glasvezelnetten enz.
Dat betekent heel wat specialistisch werk in de grond. Plus alle
voorbereiding en begeleiding die op onze kantoren plaatsvindt.
Wij zoeken 18 jonge en enthousiaste mensen die zich, samen

BIJ DE WERKVOORBEREIDING
Door de grote activiteit in ons district staan er heel wat kabelprojecten op stapel. Als werkvoorbereider maak je geprojecteerde plannen klaar voor uitvoering. Bovendien hou je soms
toezicht op het werk van de-aannemers die de plannen zullen
realiseren.
Hiervoor heb je MTS-Elektrotechniek of Weg- en Water-

vens te verwerken tot duidelijke managementinformatie.
WAT WIJ BIEDEN
Allereerst een boeiende baan in een dynamisch bedrijf. Dat
zich voor meer dan 100% wil inzetten om de kwaliteit van het
Amsterdamse net te waarborgen. Een bedrijf dat binnen
afzienbare tijd verzelfstandigd zal zijn. En daar al grotendeels
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SENSATIE!

Meen bewegen voor ouderen
Ontier leiding in het ondiepe
gedeelte.
Ontspannen d.m.v. bewegingsoefeningen.

Do. 11.00-12.00 uur
Vr. 13.00-14.00 uur

&mïïs\

HQ VIDEO ree.
BT300 14 dgn, 8 pr.

SAMSUNG STEREO SET
met dubb.cass. deck

ƒ 939,
ƒ 399,
ƒ319,
ƒ 899,
ƒ 328,

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

«59,
369,
299,
819,
298,

BESTEL VANDAAG NOG; TEL NRS. 02507 18768
072-618027. Of een briefkaart aan:
POST-SOUND, Postbus 79, 2040 AB Zandvoort

VERHUIZEN?

Coiffures
JBernafl'd-JCrl
voor hem en haai
Vanaf heden vrijdagavc
geopend, uitsluitend
volgens afspraak.
('s Maandags geslot

SCHOOLPLEIN 4, ZANDVG
TEL 02507-15880

Geschenkbon
Wat ben ik blij
dat die bestaan!
VVV Zam

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

*j /

Zwemles voor volwassenen

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

di. 15.15-16.00 uur
do. 14.30-15.15 uur
U twijfelt al zo lang,
doe het nu eens.

Zwembad „De Duinpan"

OCHTENDBLADE

Volkskrant, Trouw,
DE WIT VERHUIZINGEN

zoeken voor Zandvo

EEN BEZORGER I

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

[ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd

Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Min. leeftijd 15 jaai
Verdienste ± 70,- per \
Inl.: tel. 02507-1853
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rd Scorpio 2.9 EFI Ghia,
iswagen van grote klasse

Autonieuws
Door Rein Leppink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

nende zaak is, is overduidelijk gebleken.
Want ik heb niet alleen vanuit hoge snelheden enige noodstops gemaakt maar
eveneens met de rechterwielen in een
vochtige berm en de linkerwielen normaal op de weg. Geen centje pijn.
De Scorpio trok niet naar links of rechts
en ondanks dat ik uit alle macht boven op
die hohouwer stond, kon ik hem rustig
weer op de weg sturen. Fenominaal, dit
anti-blokkerings-systeem. Dit systeem
zit trouwens niet alleen gemonteerd op
de duurdere uitvoeringen van de Scorpio
maar op alle types.
Het sturen met de Scorpio gaat opperbest. In deze luxe Ghia-uitvoering is de
besturing natuurlijk bekrachtigd. De
stuuruitslag van uiterst links naar uiterstrechts vraagt maar 2.6 omwentelingen, wat vooral in de bergen met hun
hairpin-bochten een verademing is.
Wat het stuurkarakter betreft, daarbij
hebben de Ford-ontwerpers zich ook
uitgesloofd. Je zou toch verwachten
dat zo'n automobiel met een dermate

Slimme zaken
Maarcrzijn meer slimme zaken bij deze
Scorpio. Zo beschikken bijvoorbeeld de
eventuele achterpassagiers over een eigen bedieningspaneel om de verwarming
en ventilatie in de achtcrkajuit afzonderlijk te regelen. In dit paneel is ook
plaats voor een afstandsbedieningssysteem voor de radio, bestaande uit
knoppen voor volume en toonregeling.
En zo zou ik nog wel even door k u n n e n

Topsnelheid 206 km/h. Acceler atie v.in
O tot 100 in 9 sec. Gemiddeld br ndstofverbruik tijdens test l op 9.2.

Geld:
/ 63.910.- incl. BTW. Mok
gen belasting van ./ 821.- tot / 851.per jaar.

Je ziet het er aan de buitenkant zo niet
van al' maar de Scorpio heeft de meeste
binnenruimte in zijn klasse. Het is dan
ook zo dat er bijvoorbeeld achterin dermate veel beenruimtc is datje rustig met
over elkaar geslagen benen daar kunt
zitten. Dat hele zitten in deze Scorpio is
riant. De zetels zijn op alle mogelijke
manieren elektrisch te verstellen, tot de
rugleuningen van de achterbank aan toe.

Daf Trucks weer bil
rally Parijs-Dakar
Daf Trucks zal met vier trucks deelnemen
aan de tiende editie van de rally ParijsDakar die op l januari 1988 in Parijs van
start gaat. Dit heeft Cor Baan. lid van de
Raad van Bestuur van Daf B. V. en verantwoordclijk voor Marketing en Verkoop, bekend gemaakt.

apart

tot

naai apart is het remsysteem.
en len geventileerde schijven en
sprjrmale. de zaak is uiteraard beI maar ook standaard voorzien
|tektronisch anti-blokkeer-sys• cat zulks een de veiligheid die-

Overlangs voorin geplaatste V6 motor. Cilindeiinhoud 2933 cm3. Boring \ slag 93 \ 72 mm. Compressieveihouding 9.5:1. M;L\. vermogen
1 1 0 kW hij 5700 omu/min. Max.
koppel 233 Nm bij 3000 omu/mm.
Achteiv ielaandnj\ ing. 5-VersnelImgsbak met achteruit. Vooruieloph.mging onafhankelijk McPherson
met sehioefxeien. .\ehter\Melophanging onafhankelijk met schioefveren.
Geventileerde schijnenimen voor.
normale schiifremnien achter, bekiachtigd en standaaid voorzien van
Anti-Ulokkermgs-Systeem.
Wielbasis 276.1 cm. spooibieedte
vooi 147.7 cm. achtei 147.3 cm.
Lengte 476 cm. breedte 176 cm.
hoogte I39cm. Massa 13 15 kg. B.mden 205/60 \ K 15. Inhoud biandstoftank 70 liter.

Als je in de zwaarste tak
van de autosport keer
op keer wereldkampioen
wordt, dan moet
je wat betreft techniek
en betrouwbaarheid
héél wat in huis hebben...

Binnenruimte

ibel

Techniek

Laatste nieuws: Lancia
Wereldkampioen Rally 1987!

forse motor voorin zich knap zou verzetten tegen het nemen van een bocht
(onderstuur).
Wat die.goochelaars met de wielgeometrie hebben uitgevoerd weet ik niet precies maar deze Scorpio gaat vrijwel neutraal door een bocht. Alleen als het erg
hard gaat. begint hij wat op zijn voorwiel
naar de buitenkant van die bocht te
schuiven. Een portie gas bij geven is dan
de remedie.

wel schakelende vijfversneldraagt trouwens ook een
bij aan dit relatief gunstig vernt de vijfde versnelling is met
ouding van 0.83: l een duidedrive. die de omwantelingen
er •ukas ook bij hogere snelhe40 atigd houdt.

L.
bas

gaan met allerhande comfort verhogende zaken, die in deze Scorpio Ghia
2.9i zijn verwerkt. Doch als eindconclusie kan ik wel stellen dat deze
automobiel van werkelijk grote klasse
is. waardoor er moeiteloos enorme afstanden mee te overbruggen zijn.

IVestaties:

Deze kunnen middels oen schakelaartje
naast de zitting van de achterpa.ssagier->
15 gr. versteld worden. Nu we toch aan
het verstellen /ijn. ook het stuurwiel is in
hoogte en in hellingshoek Ie verstellen.
Mocht u al dan niet regelmatig uw automobiel moeten parkeren in buurten waar
kinderen lanaliek de spon beoefenen
van antenne'!je afbreken, dan vangen ze
bot bij de Scorpio want deze heeft een in
de achterruit verwerkte antenne." Dat u
niet mei raamslingers hoeft te werken
om uw zijramen te openen, is een van-

s een bijzonder geraffineerde
biel. De dikke V6 motor met
icte zuigerverplaatsing van
3 en een max. vermogen van
bij 5700 omw/min heeft geen
obleemomde 13 15 kg wegenplus inhoud naar een top van
km/h te zwiepen. Daarin dan
jgestaan door het forse maxippel van 233 Nm bij 3000
n.
meegenomen is natuurlijk
deze beul het sprintje van O
) km/h volbrengt in de luttele
maar 9 sec.
nu gaat u natuurlijk denken
2.9 injectie-machine dan ook
icsteslok brandstof tot zie h zal
vlaarook dat viel alleszins mee
ens een rit waarbij ik constant
je alles uit de kast heb gehaald
zat. was het verbruik l op 7.2
iora et toeristisch rijden was het
l op 10,3. Voorwaar geen
irestatie voor zo'n ruime en
:ge- lutomobiel. Nog niet zo langwas zo'n verbruik heel nor>r een middenklasse automo-

zelfsprekende zaak. Eén druk op een
knopje is voldoende. Ook het-instrumentenpaneel is zeer uitgebreid met
één blik te overzien.
Helemaal vanzelfsprekend bij zo'n vijfdeurs automobiel is de mogelijkheid om
de rugleuningen van de achterbank neer
te klappen (60/40 deling) om de bagagemimte nog verder te vergroten.

De Daf-equipe wordt evenals in voorgaande jaren weer aangevoerd door Jan
de Rooy. Tijdens de meest recente allevering van deze rally ging het hele Dafteam overde finish in Dakar. Jan de Rooy
wist daarbij met TurboTwin II beslag te

Wilt u zelf eens ervaren wat het is
om in zo'n niet-te-evenaren Lancia
Delta te rijden? Bel 03473 -73954 en
wij arrangeren een uitgebreide testrit
bij één van onze dealers!

leggen op de eerste plaats in het vrachtwagcnklassement.
Het team bestaat uit 15 personen waarvan
er twaalf de trucks bemannen en drie
(monteui» meereizen in het vliegtuigvan
de Thieny Sabine Organisatie.
Het team bestaat uit: Jan de Rooy. Yvo
Geaseas. Hugo Duisteix Theo van de
Rijt. Kees van Loevezijn. Chris Ross,
Peter Vanmaris. Tony Tessens, Marius
Giebels. Léon Dieker. Martin Ketelaars,
Vemon Smith, Mark Wouters. Frans Simons en Waltcr van Korven.

Lancia Delta
LANIM B.V., Murconiweg 2, 4124 PD Hagesfein, Tel. 03473 - 7 39 54

rda

s u zonder auto bent
t u bij Baron b.v. een auto huren
ƒ 32,50 ex. btw per dag.
* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering

Jeetje zeg, wat j's jouw haar
ineens lang. Dat is inweave
gedaan door MIRJAM

van
J.M.
Kerkstraat 22
Tel. 14040

KWALITEIT HOEFT NIET EXTRA TE KOSTEN

Vrijdag koopavond

Ook verhuur 9 personen bus.
Ir
jhuur
r

vanuit Haarlem, Hoofddorp, Heem°tle, Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Dte

o<bron Autoverhuur b.v.
l Krugerkade 10
Vomar bij Spaarne) Haarlem.

3-240102

023-270434

«l

•WHIIAtf
lAWSOSfi

•;,<
SrpEKIEtm ,js
. . V- • ,,
<s ,*ï ?*

IEUW IN ZANDVOORT

^u/x^'^/yei^

eks Specialiteiten Restaurant
SMIRNOFF

HENKES
VIEUX

ARTEMIS
Effeopend vanaf 19 november
ons gezellige restaurant met open haard •
rveren wij heerlijke Griekse specialiteiten.
Een gratis Grieks drankje staat
ter kennismaking voor u klaar.

ir l
31J

U BENT VAN HARTE WELKOM.

jorbeckestraat 5, t/o CASINO
's Maandags gesloten

Nü

18

VOD KA

5

95

OSBORNE
SHERRY

NÜ

WILLIAM LAWSON'S
SCOTCH WHISKY

7 45

DUPONT***
COGNAC

DIMPLE

HENKES
BESSEN

JAEGERMEISTER
BITTER

WHISKY

De Beaujolais Primeur is binnen. Probeer hem nu.
x^
•A

Wij bezorgen
eventueel ook thuis

Oan T>ecmsen bu

Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoort
Tel.02507'12532

WEEKMEDIA 30

DONDERDAG 19 NOVEMBER 1987

Lef u straks vooral
op onze advertentie
voor uw Kerstdiner!
woensdag en
donderdag
gesloten.
Tel. 12092 na 16.00 uur
Zeestraat 36

Stereo cassettespe
reversre systeem
equalizer. Incl. kof
97.50

Doos a •'* porseleinen kop en
schotels met goudli|n. 12.75

N

1 A75
NU 11).

Damespyjama, pol. katoen.
Bleu, roseofturquoise met witte
stippen. Mt. 38 4046 48 34.75
NU

RINKO

NÜ 55.™

Keupstation
Curiestr. 10
telef. 12323

Te huur
Kinderhandschoenen met rits in
2 kleurkombinaties.Mt.122-140.
8.75
, 1735
NUl.

v. 1 pers.
tot eind april.

Maand borg.
Tel. 02507-12063.

NU 49.

NU

Fantasie duster met appliqué.
Blauw/rose, rose/blauwof rose
turquoise. Mt. 38/40- mf^jc
46/48.49.75
NÜ4Z.

Sinterklaas, onze oudste fan, weet deze aanbiedingen zeker te waarderen. Maar eerst bent u aan
de beurt om inkopen te doen. Als u deze week nog komt, bent u ruim op tijd. Daarna hangt't van de Sint af.

MOOIE GEM. KAMER
met d/t; met of
zonder pension

Petty star pop, ca. 29 cm.'
In handig koffertje, tevens als
kledingkast te gebruiken. Incl.
extra set diskoO/IÏ5
Weertjes. 29.75 NU

Quartz analoog herenhorloge
met datum-aanduiding. Rond of
vierkant model. 57.50 mf^in

U moet i/vel 'n beetje
opschieten, anders gaat
de Sint ermeevandoor.

Heren fantasie pullover wol acryl. In div. dessins en kleuren.
Mt. 46 48-54 56.70.-

APK-

Katoenen pyjama met opdruk.
Voorraadwagentje. In wit, grijs Bleu.roseofturquoise. Mt.38'40
of zwart. 17.75
^ A75 46 48. 34.75

Uitklapbare kinde
Winnie de Poeh,
Mies Bouhuys. 14.

Canvas shopperrr
vak. In div. kleurei

DROGISTERIJ

Plafondplaat met 2 spots.
Max. 60 Watt. Wit of grijs. 24.75

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Acryl damessjaal, 40 x ISO cm.
In vele modieuze uni-kleuren
15.75
.1 «JZ5
NUlO.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en

ENKELSTUKKEN

21?

Geruwde katoenen kleuterpyjama's in div. kleuren en
dessins. Mt. 98-116. 4^75
19.75
NÜlO.

OOK NAAR MAAT

WEEKMEDIA
£tKI WHX HET OAG£UJKS»BEUWS

Angora dameshandschoenen
met kabelmotief. In 5 pasteltinten.Mt.S-L.9.75
«25
NU O.

De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. Bakels,
Sig. mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Thee- en keukendoeken 100%
katoen. 4.75

Gestreepte katoei
doek, 50x100 er
rose en grijs. 9.75

Katoenen badstof jas in wit,rose/
bleu of turquoise. Mt. 38/4046/48. 70.-

NÜ

Gevoerde jongens- en herenlaarzen in div. kleuren.
Mt.31-39 18.75 Mt.40-45 19.75

NU

3.-goedkoper

Geruwde katoenen kleuterpyjama's in rose, mint of bleu.
Mt. 98-116. 22.75

NU

" Zandvoorts Nieuwsblad "
Fa.
Kroonenberg,

Draagbare radio-cassetterecorder, MG en FM, met softeject systeem. Toonregeling
en ingebouwde mikrofoon. Op
batterijen en/of lichtnet. 85.-

60.-

Wekkerradio met batterijbeveiliging tegen stroomuitval. 39.75
HEMA

NU

Quartz/analoog dameshorloge
met lederen band. In div.
kleuren. 39.75
. QQZ5
NUOO.

Schort

Van Schaik Makelaar O.G.
is een nieuwe, dynamische en
uiterst ambitieuze onderneming
met veel praktische kennis en
ervaring in de makelaardij 'in
huis', gevestigd in 't centrum
van Zandvoort en opererend in
de regio Zuid-Kennemerland...

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort
Gr. Krocht 17, Zandvoort

475•

In zwart/wit, wit/'
zwart of wit/blauw.

Echt Waar Voc

..JE PROEF

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECH1

DAS
SCHhECKT
NACH MEHR!

vrijdag en zaterdag
Berglander Brot
vanaf dinsdag

Butter Benestich
wegens enorm succes.

ECHTE BAKKER
HOGEWEG 28

BALI

Pasteurstr. 2, Zandvoort

^

•

U

rf F

POSTBUS 110-1180 AC AMSTELVEEN'TELEFOON 020-430151

Hét adres voor:

Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarragementen.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-330424.
Geen voorrijkosten.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

J. van Campen en Zn.

HALTESTRAAT 25

Corn. Slegersstraat 2 - Tel. 15449

SCHOEN
REPARATIE

SLEUTEL
jjff
SERVICE '

TASSEN

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
ad verten tiemogelijkheden

Donderdag 19 novembei

MAKELAAR
Aankoop-verkoop / Taxaties / Huur-veitiuur / Beheer / Projekten-adviezen
Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644

De nieuwe burgemeester
opent de eerste fles

Beaujolais Primeur
om 20.00 uur.
Tussen 20.00 en 21.00 uur
Beaujolais Primeur

GRATIS
de blijde verzamelaar...

Bij goede wijn hoort goede
kaas en daarvan ligt de
verzorging in handen van

DE TROMP XVI NI

BEL:

020-562.2762
je weet niet half hoe compleet een krant maakt.

DONDERDAG 19 NOVEMBER 1987

)IA30

ICRO
ESVOLLE KLEINE
TENTIES VOOR DE
MAN EN PARTICULIER
enties voor zakenman en particulier kunnen worvèr 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterverwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
ie pagina „MICRO'S",
mogelijk in de volgende editie.
Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
lert dinsdag 17.00 uur.
tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
1 of afgeven of zenden aan:
rts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zanddia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
Aalsmeer.
is ook mogelijk in de volgende combinatie:
«se/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegnt, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstel|e,ekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
•der Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alvan het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsNieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
horende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter,
ijd: vrijdag 16.00 uur.
e over onze overige aantrekkelijke advertentie:ies in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoiigbaar.
ven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
alsmede ƒ5,00 adm. kosten.
me ;ing in de Micro's worden geen bewijsnummers
i. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
ingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
rekening gebracht.
st van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo>n: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
en), of zenden aan:
erafdeling Weekmedia,
isterdam.
jden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-

tersen
p van mijn Thodraaitafel(100%)
ernieuwe discogratis erbij Tel
15052
NTELINRUIL
ne) bijbetaling
w nappa/lamheren bontgev
Prachtige
Repareren, moel v afspraak of
033-233488

* Het kienen heeft u gemist
maar er is meer te beleven bij
de Verg Vrouwen van Nu
Word ook lid of bel eens met
telnr 14462'
* Huish hulp gevr voor 1
ochtend i d week Tel 0250712004
* Hulp nodig? Bel het Centrum v Vrijwillige hulpverlening .Op werkdagen tussen
1030-1230 uur Tel 17373
* l keep thinking about you,
every few minutes, all day l
love you, Claudia
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 12164

•* Schaatsruilbeurs, Const
Huyggensstr 18 Nu nog tel
afspraken en inlichtingen Tel
15641
SINT EN PIET OP BEZOEK?
Bel: 15301, tussen 17-19 uur
* Te koop 2-zits schoolbank
ƒ 15, lange leren jas, grote
maat, ƒ 75 Tel 14441
* Te koop eiken kinderledikant ƒ 75, snijmachine ƒ 25,
kinderdriewieler ƒ25, Rsher
Price loopwagen ƒ35 Tel
19317
* Te koop lattenbodem,
90x190, ƒ 150 Tel 15178
* Te koop noren, mt 35, ƒ 30,
rollerskates, mt 35, ƒ 30 Tel
12255
* Te koop schemerlamp met
koperen poot, 60 cm hoog,
met zijden kap, ƒ35 Tel
02507-17123
Te koop SURFPLANK, Wayler
290, met voetbanden, gen
compleet, ƒ 599 Tel 15884
* Te koopwedstrijdsjoelbak,
Homas, z g a n Tel 15052
T h aangeb 2-KAM APP ,
gelegen aan de Boul Poulus
Loot met vrij uitz over zee,
geheel gemeub en gestoff
Huurpr mcl gas/licht/water -tservicekost ƒ1100 p mnd
Tel 14349, na 1730 uur
16864

Timmerbedrijf
R. F. Lammers
voor al uw timmer- en onderhoudswerk Tel 023-364168,
b g g 023-381378

gediplomeerd hondentrimster
Friedhoffplein 10
2042 BNZandvoort
Tel. 02507-12773
T k GARAGE (nr 24), in garage-complex, ingang naast
Trompstr
7
Vraagprijs
ƒ 10 000 k k Inl 01860-15638
* T k gevraagd plaatjesalbums van Verkade, Tiktak,
Hille, Honig, molens, sport,
sprookjes enz Tel 0250314727
* T k grenen houten 2-pers
ledikant, mcl matras, als
nieuw, nw pr ƒ 800, vr pr
ƒ250 Tel 19972
* T k kano, merk Auvergne
Kajak, geheel compleet, met
toebehoren, 4x gebruikt Tel
18698
* T k keukentafel + 3 st
ƒ 25; kapstok ƒ 25, diepvr kist
ƒ150, legkast, schrijftafel,
ƒ50, boekenkast, eiken, ƒ75
+ vele diversen Tel 17503
* T k kinderbedje, 70x140 +
matras, ƒ 100, schoolbord +
klok (groot), ƒ20, rode skischoenen, mt 32, ƒ45, autostoeltje ƒ 35 Tel 12313
* T k kinderstapelbed ƒ 300
Tel 19100

lersstraat 2B
1507-12070
B//7.50 p d
[25 p week
novie-boxen

Tel. 13529

om

Antiek

straat 42

Aantrekkelijke extra's.

O

De gezinsauto met allure die
niet in een vakje past.

V

PEUCEOT

X

* Verkoopdag 28 november, Ned Herv Jeugdhuis,
10-17 uur, o a kerstkaarten,
handwerken, rommeltjes
* Verloren op 12 nov m Centrum broche m de vorm van
een vis met groene steen Anneke Couvreur Tel na 18 uur
15004
Voor al uw bloemen en planten gaat u natuurlijk naar

Erica
Grote Krocht 24 Zandvoort
Voor een feestelijke lunch

probeert u eens onze
assortiment-schotel!
gegarandeerd goed
(min 4 personen ƒ 50)

Wacht
met

Henk

5 REGELS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Wie kan tip geven over 2
jongens, ± 14 jr, die woensd
11 nov (St Maarten) zakken
snoep uit handen van kinderen trokken m Noord 16017
WONINGRUIL benedenhuis
met mooie gr tuin op het Z ,
4/3 kamers, badk m ligb.
Rivierenbuurt A'dam-Z Gevr
gelijkw woning met tuin in
Zandvoort of omg Tel 020715489
WONINGRUIL vrij huis, lage
huur, Haarlem-Zuid-West, 2
slaapk , voor- en achtertuin
Gevr beneden- of bovenhuis
(geen flat) m Zandvoort Tel
023-327605

als
He- He- He

Herman
zich

GRATIS

ICRO

zeggen

Broodje Burger
Schoolstraat 4 - Tel 18789
ZOMER EN WINTER
Geopend 11-1 uur s nachts
Weekend 11-3 uur s nachts
Dinsdag gesloten

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
T e k o0
*
3 8 j Tl 0 d
r ie t en s

p
t

b r u i d s |a p0 n , mt
1 e uk e
s a 1 0 n t a f e 1 ;
T e 1
0 2 0 - 111 .
o e 1

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

aan u
Zandvoorts Nieuwsblad

voors telt.
Stotteraars weten heus wel wat ze
willen, dus m de rede vallen helpt met. Geef ze

WERK

liever even de ti|d om uit hun woorden te komen
Dat vermindert al gauw de spanning Zo komt een
gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar ook
een beetje beter begrijpen. Doen we dat?
Informatie voor mensen met stotterproblemen
bij zichzelf, in hun gezin of naaste omgeving: 01808

ijkman B.V.

^ afdeling OCCASIONS
oop-verkoop-verhuur

Standaard:
de complete uitrusting.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.
NVM
iMMLAA*

* T k 1 p skiën (1 70 m),
compl met bind en stokken,
ƒ 65; 1 st sneeuwkett voor
Opel 1900 etc ƒ115, 6 st
eenp lakens, nw, ƒ 50 15884
T k 4 notehouten eetkaDOMBO, 1 film
Lijsten op maat *merstoelen
met kussentjes
lag, 5 films ƒ25
bij
van mohair te koop aangeb ,
'orn Slegersstr
'-12070
Foto Boomgaard ƒ20 per stoel Tel 16461
* T k 5-band stereo equahn, zoekt i v m
Grote Krocht 26 zer
met toebeh ƒ60, AEG
d maand dec
broodrooster ƒ 25 Alles kan
imer m badk,
uitgeprobeerd worden voor
023-331725
de koop Tel 16461
huimers hebben
T k aangeb KORT BONTIg in petto (een
JASJE, kl maat, roodvos,
Jnterklaas), kom -L A-l AUAV^IV
V
hele vellen, i z g st Vrpr
GRENEN
l Duinpan om 18
MAHONIE
Tel lijden 12-18 uui
ƒ800 Tel 16187
46
02520-20993
MECHELS
zondaq
HENRYII
* T k Blizzard Firebird RaciISSONS (PRIVÉ) [ ook
LEIDSESTR. 122, KoopavonO
ne JR, 150 m, ƒ75, skipak,
i
Ligt
aan
de
doorgaande
weg N20B
n/of grammatius Inlichtingen * Noodkreet Kapster moet geheel, mt 164; skipak, bl /rose, mt 170, snowboots, mt39
ne Hall
dit schooljaar examen doen, Tel 14532
met spoed herenomgaand gevraagd
knipmodellen (overdag) Tel * T k Oisterwijk t v -kast,
voor
hoog model, m kast onder,
17329
Mfoto's,
gasblok met korf, eiken kast
PENTAX ZOOM volautomati- met kl raampjes, zeer mooi
loto's,
iiefoto's,
sche camera met zoomlens Tel na 18 uur 173<*3
voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
a's aan huis
T k STEREO TOREN, merk
•f verzekering bij
(rocht 26
Schneider Midi 2600, mcl
13529
Foto Boomgaard boxen m FM/AM, equalizer,
TE HUUR
stereo receiver, dubb cassetGrote Krocht 26
enemaplein
tedeck, IR remote control
Zandvoort
14534
Vrpr ƒ600 Tel na 17 uur
Tel 13529
12183.
bij bushalte
POSTZEGELPAKKETTEN
'n Albert Heyn
* T k surfschoenen met rits,
Gratis
prijslijst
Royal
Coms,
<ledmg en overPostbus 21, 4033 ZG Lien- mt 38, ƒ 10, salontafel, eiken,
met tegels, 40x50, met 2 opkl
den Tel 03443-1880
ƒ 30, versterk Exclusief • Reflectanten op adverten- zijstukken,
deck ƒ 10 Tel 17503
ties onder nummer gelieven
*Kleding
ervoor te zorgen dat het num- T k VIDEO, merk Samsung,
nlkleding
mer in de Imker-bovenhoek met veel mogelijkheden w o
op
de envelop staat vermeld OTR draad, afstandsbadie^kleding
en dat de brief geadresseerd nmg, half jaar oud, mol 3 viwordt aan Centrale Order- deo-banden Vr pr ƒ 700 Tel
afd Weekmedia, Postbus 12183, na 17 uur
erdam
122, 1000 AC Amsterdam Dit T k a 2-KAM APP , gelegen
D-620731
voorkomt vertraging in de be- aan Boul Poulus Loot met vrij
uitz over zee, geheel gei halen 2 katjes, handeling
len niet wennen Rechtstreekse import uit meub en gestoff Koopprijs
ƒ100000 k k Tel 14349, na
:l katteb, krabp USA topkwaliteit Naturest
1730 uur 16864
|iur 023-222372,
waterbedden
9549/15904
Hydr gestabiliseerd Geh T k a bromfiets, Suzuki ZR +
)len Stuur eens compl. mcl verw en ledikant, verz , m pr s t , + ƒ 750 Bel
'pakket' Geen geen ƒ4000, maar slechts voor uw aanbod 02507-18733
bben wij vooru! / 1750 15 j fabneksgarantie T k a FIAT RITMO 65 L, bj
5235
Telefoon 023-292693 - 02290- mrt '81, APK mrt '88, pracht
auto, nwe radio/cassette + 4
v Vnjw hulp- 37151, b g g 04754-6240
?nsen die enige * Schaatsen te groot of te boxen Tel 02507-16522
schikbaar heb- klein? Bel dan 15641, dan * T k d salontafel, marmer,
ouderen bood- bent u er deze winter op tijd ƒ 50, kinderbureau ƒ 25, lediloen Bel 17373 mee
kant, metaal, 1-pers, ƒ25,
eetkk tafel + 3 bekl stoelen,
eiken, ƒ100 Tel 17503
* T k a z.g a n western gitaar, t v -meubel Tel 02507U uw muziekinstrumenten
12306 (Elly)
* Toonkunstkoor Zandvoort
Het is bijna zover' Uitvoering
van Messiah op donderdag
;
26 nov om 8 uur 's avonds m
ht115, Amsterdam. Tel. 020-265611.
Herv Kerk
* Liefhebberij m het doen
van klusjes9 Het Centrum v
Vnjw hulpv zit om u verlegen_ Bel voor informatie
17373, tussen 1030-1230 u

Standaard: de schone motor.
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Woninggids van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Allure! Waar kom je dat nog tegen vandaag de betaalt En dat terwijl de Peugeot 309 standag, in een tijd waarin auto's steeds maar saaier daard al ongehoord compleet is uitgerust.
De Pcimcot 309 Allure heeft een
en grijzer lijken te worden? Vandaar een feestc65 pk motor, die /onder kostbare katalysator
lijk gebaar van 'n succesvol automerk.
toch schoon is. Dit vermindert niet alleen de RIJ SCHOON
schadelijke uitlaatgassen, maar ook de Bij/.on- RU PEUGEOT
Om maar iets te noemen: • 5-versnclclcre Verbruiksbelasting. Vandaar dan ook zijn bij/onder
Nu kunt u de Peugeot 309 tijdelijk in een lingsbak • de geavanceerde, krachtige 1.3 liter
aantrekkelijke prijs (l 21.595,-).
zeer, bijzondere uitvoering kopen: de Peugeot motor, die in combinatie met de ongccveh309 Allure. Met voor meer dan f 1.000,- aan aarde voonvielaandrijving van Peugeot voor
attractieve extra's, waarvoor u niets extra's een uitzonderlijke wegligging en soepel rijgcdrag zorgt • hel lage brandstolvcr-'
LI zult gemerkt hebben dal de/c Peugeot 309 een
bruik: 1:20 bij 90 km/u* en
slechts iedere 20.000 • km een auto met allure is. Alleen verkrijgbaar in de speciale kleugrote onderhoudsbeurt • plus. rcn rood, \vit en blauw, waarbij de kleur van de extra's tclstandaard een gelaagde voomjit kcns precies is afgestemd op de kleur van de carrosserie.
Dat alles maakt de Peugeot 309 Allure tot een
• van binnenuit te openen lankdop • 11 controlclampjes • luxe exclusieve gezinsauto, die in geen enkel hokje is in te
stoffen bekleding • moqucttc delen. Alle reden dus om vandaag nog c\ en bij ons langs
vloerbedekking • halogecn kop- te komen voor een eerste kennismaking met de altracticve Peugeot 309 Allure.
lampcn • achtcruitrijlampcn,
mistachtcrlichl en achterruitverwarming • ncerklapbare achterM U M I ! H \ K I HOI II Dsll HM M N
bank en niet te vergeten het onna<\!>!< l IN!UH1\\
UIOK/I! MM.iM! l \ \ l l \M i
volgbare Franse zit- en rijcomforL

Ongehoord goed.

GRATIS
3k 'Dombo'

11

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.
Naam:

-15 31 of SVS, Postbus 119,3500 AC Utrecht

Of afgeven bij:

Adres:

de krant helpt
u op weg

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

G <• <• / s / H J l c- r ei a r s <• v <> n </<• f / ƒ d.
Telefoon:
'ubliUtic ddngcbodcn door dit bUd m sdmrnweA.ng met de Stichting Idccle Rrc'dmc SlMt

Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

r
Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

WU STAAN KLAAR!
KLEUR-

&VAST

DAMES/MEISJESTTT,
in diverse kleuren,
maten 35 t/m 41

met fraaie
.illustraties,
\160 pagina's

in moderne
pasteltinten

MUZIEK- j»
CASSETTEvoor 12 stuks

MAAR

10 DOOSJES
LETOPDEPRUS!

GEEN
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3.35
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MAAR

MAAR

PAKKEN
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• • •

r,

Blue Band

-

GEEN J^MAAR
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"""^ PONDSKUIP ^f!
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TEVENS BIJ ONS VERKRIJGBAAR
HET 4e BLUE BAND
ƒ1 <S5
KOOKBOEK (groenten) /a? **'&
Uj3(r5
vanJ^Tvoor

^m

^f

m

NU

m
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«•*!

Jtf£

POLSPORTEMONNAIE

^£&^

mm

^•^ ^ 1HI '^•^ i" »

Varkenslapjes,
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\M

KERSTBALLEN
_ mpir
>•

2 RundcrLapjcs
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^«^ ...

S±S

GEEN

&a®!S&'

Wienerschnitzel

** ™"^

^, >

HIBHm

zilverkleurige
uitvoering

SLAOLIE
3 LITER
geen

CHIVERS
in de smaken orange
jelly,lemonjelly,
gingerofoldEnglish.
Pot 450 gram
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"**"Vul

PAK
500 GRAM

;^f W%

MARS REPEN

'— rlFi-

PAK INHOUD

> v

GEEN

GEEN

SPORK

GEEN

MAAR

H OM Dl PRUS HOIFT

/>

u HIT NIIT n urn

BEAUJOIAIS PRIMEUR '87 ST. MORET
met garantiezegel, dus originele import
uit het Beaujolais-gebied

per fles
GEEN

kuipje 150 gram

GEEN ^tf

ROMIGE BRIE
puntstuk 250 gram

MAAR
P /M)

®

/'

EMMER

^;

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-5622485

GEEN 3,3$

ZURE
HARING

RODE
KOOL
MET APPELTJES

600 GRAM
GEEN 4<9& MAAR

PAK 450 GRAM
MAAR

met gratis duo-pak
magere yoghurt
met vruchten

UlnK VAN UtN

RNDER
*RAADLAPJES
PERPOND

0.000 GEZINNEN ONTVANGEN
EDERE WEEK EEN KRANT VAN

VEEKMEDIA
•dag 26 november 1987
IVOORT - Niet alle
ortse verenigingen lorm voor het initiatief
nette Kalk, om meer
tussen de diverse culrerenigingen plaats te
inden. Op de bij eenvan afgelopen vrijdag
slechts negen van de
aangeschreven verenivertegenwoordigd.
men wél al stappen wilsrnemen, kwamen de
gen tot het oprichten
werkgroep.

Los nummer ƒ 1 ,-

VOORT - De mooiste
i van de gemeente
:>rt was dit jaar te vinBentveld, bij het gezin
uwer. Deze familie
an ook uit handen van
ier Van Caspel de verivisselbeker uitgereikt,
s een moeilijke keuze gedus voorzitter Rudenko
Koninklijke Maatschappij
v en Plantkunde, afdeling
t. Enkele duizenden waren
iry bekeken en beoordeeld,
hadden de Zandvoorters
jedaan, dat bij de beoordeanleg, bloeirijkheid en onmaar liefst zeventien creahoogste prijzen vielen. Dit
i 'kleine voortuinen' van
Jse, R. Groenhout, A. KosKrielen, D.G. de Leeuw,
3 en E.W. de Rooy. Bij de
ote tuinen' waren de prijJ. Bauer, P.M. Beckers, R.
.P. Koning en A. Willemmaars in de categorie 'gro' waren J.H. Hanrath, E.
, A.F. Stor en H.J. Mons3ij de 'balkon- en gevelveri' ging de eerste prijs naar
t. H.J. Monshouwer werd
}j k, na lang beraad, als uitwinnaar gekozen.

kerstenden
HW
LW
06.43 0207
07.44 0259
08.51 0400
0957 0607
11.06 0715
---- 08.16
00.44 09.16
01.36 10.02
02.02 10.25
03.06 1101
en zaterdag 28
ur
nov. 11 06 uur
CM

HW
1853
2006
2131
2236
2343
1210
1304
1352
1436
1517
nov

LW
1437
1529
1629
1740
1852
19.56
21.00
2203
2256
2339

ADVERTENTIE

anaf maandag
30 november
geopend
P A /

O v Ou
een lekker kleurtje
de feestdagen
'onnebank
ƒ 8,50
Ikuur I0x)
ƒ 75,00
ionnebank +
_ _n
lezichting. J l£rOU
kuuMOx) ƒ 110,00
runarium

ƒ 22,50

^ezichtsf 19 RQ
bruiner
* . * en
Computerstoel J 4,50
'relax massage)
eopend van 9.00

tot 11.00 uur
's avonds.
geopend van
•00 tot 21.00 uur.
Tot ziens

gitte Pebbles,
aniélle, Tine,
Nancy
straat 10, Zandvoort.
02507-14177

Editie:30

47e jaargang nummer 47

Verenigingen richten culturele werkgroep op

Optredens moeten meer
gespreid plaatsvinden

keer) bijeen te roepen. Het uiteindelijke doel is een betere spreiding van
de optredens en uitvoeringen, opdat
deze avonden beter bezocht worden.
Dit betekent ook meer financiële
armslag voor de verenigingen,
waarmee men eventuele subsidieverlagingen hoopt te kunnen opvangen.
De opkomst viel enigszins tegen,
lenwerking moet verbeterd omdat minder dan vijftig procent
zo was Annette Kalk van van de uitgenodigde belanghebbeneden om de diverse cultu- den kwamen opdagen. Wel aanwenigingen (voor de tweede zig waren DAS productions, de Kin-

Monshouwer
mooiste tuin

Nieuwsblad
der Operette Vereniging, toneelvereniging Wim Hildering, De Wurf,
de evenementencommissie van de
VVV, Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort, zowel het Zandvoorts
Mannen- als Vrouwenkoor en carnavalsvereniging De Scharrekoppen. Allen waren het er over eens,
dat deze avond spijkers met koppen
geslagen moesten worden.
Deze avond kwam naar voren, dat
het culturele leven al twee jaar de
coördinatie van het VW mist. Veel
verenigingen houden 'historische

datums' aan voor hun uitvoering en
het publiek wordt in bepaalde periodes overvoerd door een te groot aanbod. Men ontkomt er echter niet helemaal aan, dat de optredens in een
vrij korte periode vallen, omdat menigeen in verband met het toerisme
het zomerseizoen moet vrijhouden.
Een gemeentelijke culturele commissie vindt men wel op zijn plaats,
omdat er ongeveer zesduizend
Zandvoorters mee gebaat zijn. Hetzij als actief lid, hetzij als donateur
of bezoeker.
Vrijdag werd een voorlopige culturele werkgroep opgericht, waarbij
ook de evenementencommissie is
vertegenwoordigd. In overleg met
alle verenigingen en in samenwerking met 'De Krocht', wil men onder
andere komen tot een betere spreiding van de optredens.
Vervolg: op pagina 3

Zeeschuimers breken wereldrecord

\\ Oplage: 4.400

Nieuwe organisatie start op l januari 1988

Zandvoort wordt belangrijk
steunpunt regionale VW
ZANDVOORT - De nieuwe
regionale VVV moet per l januari 1988 in werking treden.
Dit is het streven van de gesprekspartners, die momenteel de voorbereidingen treffen. De regionale VVV zal twee
steunpunten hebben, in Zandvoort en Haarlem, zo bleek uit
een toelichting van de heer
Kraak, van de Haarlemse
VVV, afgelopen donderdag tijdens een vergadering van Horeca Zandvoort.

voeren", verduidelijkt Kraak. "Deze drukken. Zo denkt men bijvoorbeeld
streek heeft veel te bieden, en zou aan het organiseren van dagtochhet te gek zijn, los van elkaar te ten, in samenwerking met de Nederproberen dat aan de man te bren- landse Spoorwegen. Maar daargen". Ten opzichte van andere re- naast zal men ook zeker buitenlangio's is deze streek steeds verder ach- ders trachten aan te trekken met
terop geraakt met het ontwikkelen een goed 'pakket', zoals bijvoorbeeld
van een toeristisch beleid. "Dat een arrangement met een verblijf m
kunnen wij alleen goedmaken en het bungalowpark.
voorkómen door een efficiënte
Attracties
werkwijze".
Volgens Kraak moet er naar ge
Bij de werving, vooral gericht op
het direct aantrekken van toeristen, streefd worden, gedurende het hele
bijvoorbeeld door bepaalde acties, en jaar de toeristen iets te kunnen biebij de promotie, meer gericht op den. Het geplande Vendoradopark
naambekendheid en daardoor een betekent volgens hem wat dat beuitwerking op de wat langere ter- treft al een flinke stap in de goede
De twee steunpunten zullen ge- mijn, zal men ook de diverse activi- richting.
Vervolg op pagina 9
vestigd worden in Zandvoort en teiten in de streek meer gaan benaHaarlem, zodat het huidige Zandvoortse VVV-kantoor dus gehandADVERTENTIE
haafd blijft. Elk steunpunt krijgt
zijn eigen specialisatie. Zo zal het
Enorme kollektie lederen kleding
ene bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid krijgen voor de dagelijkse
Rokken
vanaf 119,bezigheden, terwijl het andere zich
vooral richt op werving en promotie.
Pantalons
vanaf 198,Op dit laatste komt in de regionale
Jassen
vanaf 298,VVV de nadruk te liggen. Door de
bundeling zijn deze makkelijker uit
Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
te voeren en komt er meer financiële
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
armslag voor.
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
"Zo willen wij proberen, een zakeBeverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
Haarlem, tel. 023-270850;
lijk en slagvaardig beleid te gaan

DE LEERSHOP

Zandvoort-Noord wordt moeilijk
bereikbaar voor automobilisten
• De heren estafetteploeg werd direct na de grootse prestatie flink in de bloemetjes gezet.

ZANDVOORT - De heren estafetteploeg van de aanscherpte tot 4.15.5. Het rtcord is 'officieus'
Zeeschuimers heeft afgelopen weekend een omdat het niet op het programma van de Olymdroom waargemaakt. Aangemoedigd door vele plsche Spelen staat.
clubleden verbeterden de zwemmers met een tijd
van 4.15.3. het wereldrecord op de 4 x 100 nieter
Gelijk bij de start steeg de spanning ten top,
schoolslag.
want Stan Steegeling vestigde direct al met zijn
De vier heren, Stan Steegeling, Onno Joustra, opening op de eerste honderd meter een nieuw
Edwin Vissers en de houder van het officiële Nederlands aspiranten-record. Een uitgebreider
record 200 meter schoolslag bij de Nederlandse verslag van de/e strijd is te vinden op de sportpasenioren, Patrick Braam, voelden zich de afgelo- gina. Trainer George Sieverding en de zwempen tijd al in topconditie. Zij waren daarom al mers, met uitzondering van Stan Steegeling omenige tijd van plan een serieuze aanval op het dat hij niet aanwezig kon zijn, werden dinsdagaoude record te doen. Dit stond op naam van een vond tijdens de raadsvergadering gehuldigd door
Westduitse ploeg, die de tijd onlangs nog eens burgemeester, wethouders en raadsleden.

Dolfirama en Palace Hotel bieden
onderdak aan grootse duikbeurs
ZANDVOORT - Minstens
vijfduizend bezoekers worden
verwacht op een grote duikbeurs die in februari in Zandvoort wordt gehouden. Het
Dolfirama Zandvoort en het
Palace Hotel hebben voor dit
gebeuren ruimte vrijgemaakt
en nemen daarmee de plaats in
van Schiphol, dat gedurende
vijfjaar het vaste onderkomen
was. De" beurs, verlevendigd
met een tweedehands markt
en twee feestavonden zal twee
weekenden duren.

der andere met een vakantiereis
naar Portugal. Om alvast in de
stemming te komen, treedt er ook
een Portugese groep op.
Naar verwachting zal volgens de
Zandvoortse VVV, die erg gelukkig
is met dit evenement, landelijke en
internationaal, vooral in België en
West-Duitsland, veel aandacht besteed worden aan dit gebeuren. Een
speciale 'Duikkrant', met een oplage van vijfentwingtigduizend exemplaren, wordt tegen die tijd in Ne-

derland en België verspreid. Extra
reclame voor Zandvoort dus. De
VVV hoopt hier samen met de Zandvoortse horeca goed op in te kunnen
springen, zo mogelijk door het samenstellen van aantrekkelijke arrangementen. Vooral de gebruikelijke toeristische kanalen zullen
worden benut om een en ander te
promoten, maar daarnaast zal men
ook trachten, diverse radio- en
tv-omroepen voor het evenement te
interesseren.

Bouwes verdwijnt nu echt

Een van de belangrijkste redenen
voor de verplaatsing naar Zandvoort, was het verlangen van het
publiek van 'iets extra's', zoals activiteiten, demonstraties en meer entertainment. Daarnaast vond men
het aangeboden assortiment beperkt. Daardoor bleef het bezoekersaantal vorig jaar met 3500 ook beneden de verwachtingen. Met de vestiging van de beurs in Zandvoort, verwacht de organisator, International
Association
of
Divingschools
(I.A.D.S.) aan de extra wensen van
het publiek tegemoet te kunnen komen. De beursweekenden zijn gepland op 19/20/21 en 26/27/28 februari.
In het Dolfirama worden veel activiteiten georganiseerd: de bezoekers kunnen de hele dag tussen de
dolfijnen duiken en voor familieleden worden dolfijneshows gehouden. Ook modeshows zullen niet
ontbreken. Op beide zaterdagen
vindt een muzikale opluistering
plaats tijdens een feest in het Palace
Hotel, verzorgd door diverse bands.
Daarnaast zullen hier onderwaterfilms worden vertoond en is er een
beurs van tweedehands duikmateriaal, of goederen die 'in de verte' hiermee iets te maken hebben.
Om de entreeprijs zo aantrekkelijk mogelijk te houden, is deze gesteld op ƒ5,-. Bovendien geeft elk
kaartje recht op een gratis lot in een
loterij met waardevolle prijzen, on-

ZANDVOORT - Door de
werkzaamheden aan en nabij
diverse wegen, kunnen voor
het verkeer onduidelijke situaties ontstaan. Ook wordt
Zandvoort-Noord lastiger te
bereiken. ' Volgens de Zandvoortse verkeerspolitie is het
voor het autoverkeer naar
noord raadzaam, zoveel mogelijk gebruik te maken van de
Sophiaweg.
Vorige week zijn de werkzaamheden aan de Boulevard Barnaart begonnen. Er komt een nieuw wegdek
en door de reconstructie komt de
parkeerplaats enkele decimeters lager te liggen. Een van de redenen
van deze verlaging is, dat het parkeerterrein makkelijker te overzien
is door surveillerende agenten, wat
de veiligheid vergroot. De firma De
Bolster, die het project voor 1,1 miljoen gulden uitvoert, hoopt binnen
enkele weken het nieuwe wegdek af
te hebben. Om dit te kunnen realiseren, zal het verkeer enige tijd over
een smalle strook over de oude parkeerplaats geleid worden. Naast
deze omleiding, zullen automobilisten ook enige hinder kunnen ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Een waarschuwing is dan ook
wel op zijn plaats, aldus de heer Vermeulen van de Zandvoortse verkeerspolitie.
Vervolg óp pagina 7

• De werkzaamheden aan de Boulevard Barnaart zijn al in volle gang.
Foto: Berlott
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Ide Aukema wordt
onwel tijdens
raadsvergadering
ZANDVOORT - Ide Aukema, wethouder van financiën, is dinsdagavond
tijdens de raadsvergadering onwel geworden. Op
advies van dokter (en
raadslid) Flieringa werd
hij overgebracht naar het
Elisabeth Gasthuis.
Bij het ter perse gaan van
deze krant was over de situatie
van Aukema weinig bekend,
behalve dan, dat hij woensdagochtend nog op de afdeling
hartbewaking lag.
Aukema had kort tevoor onopvallend de vergadering verlaten, toen even later Flieringa
uit de raadzaal werd weggeroepen. Deze achtte het raadzaam,
de wethouder over te laten
brengen naar het ziekenhuis.
De vergadering is na dit voorval gestaakt.
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EEN COMPLETE KRANT MET O A
NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
AUTO INFO • GEMEENTELIJKE PUBLIKATIES
FAMILIEBERICHTEN • KERK-EN WEEKENDDIENSTEN • DE WATERSTANDEN
RUBRIEKSADVERTENTIES
DE AANBIEDINGEN VAN DEZANDVOORTSE MIDDENSTAND

voor nog geen vier tientjes per jaar
weet je het!

ADVERTENTIE

• De sloop van Bouwes begint zichtbare 'vormen' aan te nemeni Foto: Berlott

ZANDVOORT - De afbraak van het oude Bouwes is nu echt
begonnen en wordt al zichtbaar aan de buitenkant. Daarmee
komt een eind aan een langdurige, woelige geschiedenis van dit
pand, dat de laatste jaren flink vervallen was geraakt.
In tegenstelling tot de familie
Meerburg en de Canadees Hordo,
die 'grootse' plannen hadden, zijn de
Nationale Stichting Casinospelen en
de huidige eigenaar, Planconsult
Vastgoed B.V. uit Breda, daadwerke,lijk tot daden overgegaan.
Zoals eerder vermeld, wordt in

twee fases afgebroken - en nieuwbouw gepleegd.
Het zuidelijke gedeelte moet volgend jaar september
klaar zijn, waarna het noordelijke
aan de beurt is. Voor dit gedeelte
staan vorm en omvang van de nieuwbouw nog niet vast.

een
lamsvacht
jas?
see Morris
before
you buy
Haarlem'
Bartel|ornsstr 20 (bij Grote Markt)
tel (023)312655
Amsterdam'
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel (020)223596

BON: NOTEER MIJ MAAR ALS ABONNEE!
NAAM: .
ADRES:
POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR •
. ..
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3.95'. PER KWARTAAL • ƒ11.50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39.95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
'een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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Dolblij zijn we met onze prachtige kleindochter, óns
schitterende nichtje en ons toekomstig speelkameraadje
Geboren:

DE HflRTENJRGE]
VRNDEZEWEEI

Marrit
dochter van Marjolein en Fred
Henk en Lia
Mirella en Ed
Bastiaan en Sander

Aangevraagde bouwvergunningen
197B87
198B87

Met droefheid geven wij kennis dat, na een liefdevolle verzorging in Het Huis in het Kostverloren te Zandvoort, na een langzaam afnemende
gezondheid, van ons is heengegaan onze lieve
tante, nicht en vriendin

Johanna Maria van Nie
weduwe van Gijsbert Ides
eerder weduwe van Jacob van den Boogaard
in de ouderdom van 79 jaar.
Namens allen:
N. Bakels, ex. test.
19 november 1987
Correspondentieadres:
Van Speijkstraat 14 a
2041 KM Zandvoort
De begrafenis heeft dinsdag 24 november plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Badhuisplein 7
Winkel/kantoor
Visscherspad/
Kamerlingh Onnesstraat
Fietstunnel
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit blad bi| de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van
830 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaar indienen Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden
betrokken
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verleend,
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Verleende bouwvergunningen
144B87
153B87
179B87
160B87
159B87
176B87
173B87

Remwardtstraat 9
Thorbeckestraat 48-72
Celsiusstraat 200
Willem Drayerstraat 19
Swaluestraat41 en 43
Dr. C.A Gerkestraat 78
Potgieterstraat 50
__

L

Erfafscheiding
Vernieuwing kozijnen
Praktijkruimte
Dakkapel
Voorgevelwijziging
Dakkapel
Achtergevel

Twee luxe en sportieve
herenslips In groen/wi
wit Mt 4-7 In cadeau
18.75

POSTBUS 110 ' 1180 AC AMSTELVEEN -TELEFOON 020 - 430151

2ij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort.
postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Zandvoort. 26 november 1987.

^Energiebesp
halogeei
burea
6V/3

;

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of andere famüieberichten
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts J 25,-, (prijs excl 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, telefoon 02977-28411

5 december St. Nicoloasavond!!!!

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

GROOTS OPTREDEN VAN
DICK TAYLOR IN DE

Tricot herenpyama van katoen/
polyester. In div kleuren.
Mt 46/48-54/56 29.75 nu 24.75

OASERAR (bij Nan & Marijke)
Kosterstraat, Zandvoort.
AANVANG 23 uur.
Tijdig aanwezig i.v.m. een goede plnaKii

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Voor kerstkaarten
eventueel met engelse of
duitse tekst of muziek
naar

Sigarenmagazijn Lissenberg

Aart Veer

Coiffures
ISarnard-fjimat

groente en fruit spec. zaak

voor hem en haar

Grote Krocht 25, Zandvoort
tel. 02507-14404, b.g.g.: 12888

Vanaf heden vrijdagavond
geopend, uitsluitend
volgens afspraak.

Haltestraat 9, tel. 12151

vraagt een nette enthousiaste

Verkoopster

('s Maandags gesloten)

voor 3 of 4 dagen p.w., om ons
team kompleet te maken.

SCHOOLPLEIN 4, ZANDVOORT
TEL 02507-15880

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Heb je ervaring en weet je van
aanpakken, kom dan even langs of
bel ons.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~> inschrijvingen
1
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

De Hajenius sigaar.
Een exklusief genoegen.
Het is met een gespecialiseerde sigarenzaak al
net als ;net een kieskeurig roker: Men wenst de grote
klasse graag als exklusiviteit.
Welnu, wij voeren de naam R C.C. Hajenius als
enige in deze contreien, daarmee u en ons een
exklusief genoegen bereidend. Dat genoegen vindt
u in de Hajenius Sumatra sigaren, de inmiddels zeer
gewaardeerde Grand Finale after-dinners en in de
nieuwe serie Hajenius pijptabakken.
Graag tot ziens.

Dijkman B.V.
voor al uw muziekinstrumenten

Grote afdeling OCCASIONS
inkoop-verkoop-verhuur
Rozengracht 115, Amsterdam. Tel. 020-265611.

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40'
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Uni of gestreept herenshirt van
pol/katoen In lila, bleu of mint
Mt 37/38-43/44.19 75 nu 16.75

Nog meer V Hartenjag
Varkensieren herenhandschoenen met
gebreide fourchettes In grijs, zwart of
beige. ML S t/m EL
V
22.75 nu 16.75

Vlakschuurmachine met 2(
p/min Schuurzool 84 x 186 m
afzuig-mogelijkheid

Katoenen effen gordijnstoffen in 6 kleuren. 150 cm breed
V
14.75 nu 11.75

Uni herenbadjas van gebre
dus lust niet. In div kleuren.
54/56

Chintz kussentjes in div moderne kleuren
V
9.75 nu 2 voor 16.75

*_

Luxe föhn met 4 warmtestanden 400/
600/900/1300 W Ook voor stylen
V
55.- nu 46.75

VAN MAAS

Gestreept nachthemd van pol /katoen
Wit met rose, mint of turquoise. Mt 38/4046/48 V
24.75 nu 20.75

10

V_

7

Velours herenkamerjas m s
en 3 kleuren Mt 46/48-54/5(

Aanbiedingen geldig t/m 28 nov

Katoenen nachthemd. In wit met blauwe,
rose of mint stippen Mt. 38/40-46/48
V
24.75 nu 20.75

HE
Echt Waar Voor

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

P. J. d'HONT

Découpeerzaag met elektronische toerentalregeling en stofafzuigmogelijkheid. Zaagvoet
verstelbaar tot op 45° links en
rechts 135-nu 120.-

(C. Koper)
02507-18225

<8

Post
Sound

SAMSUNG

Prijs
sensatie

Tel. 072-618027 - 0250;
Postbus 79 2040 AB Za

Adv.
prijs

.. CQ
IO5J,-

aktieprijs

Stereo-radio cassetterecorder rr
deck", FM-stereo, midden- en tai
vangst, twee dubbelconus luidspn
muziekvermogen 6 Watt, LED-slf
tie, „continuous play", autostop
scheopnamemveauregeling, inget
tret microfoons, klankregelaar.

Sigarenspeciaalzaak

J. LISSENBERG
Haltestraat 9, Zandvoort, tel. 12151

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSEWMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.

Geld van Z.V.S. voor elk doel
WIJZIGING PROCEDURE
SUBSIDIEVERZOEKEN
EIGENTIJDSE MUZIEK

Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije
besteding • Zekerheidsstelüng niet nodig • Goedlopende
leningen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
uw mogelijkheden of vul de bon in.

De indieningsprocedure voor aanvragen voor de
Subsidieregeling Eigentijdse Muziek is onlangs
gewijzigd. De wijziging komt erop neer dat het
jaarlijks budget voor incidentele activiteiten wordt
onderverdeeld in zes perioden van elk twee
maanden.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.

Indieningstermijn
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie moeten verzoeken minimaal één maand voor
zo'n periode van twee maanden in het bezit zijn
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zo
moeten de subsidieverzoeken voor incidentele
activiteiten in de maanden maart en april uiterlijk
op l februari a.s. in het bezit zijn van Gedeputeerde Staten. Bij wijze van eenmalige uitzondering kunnen aanvragen voor activiteiten in de
maanden januari en februari 1988 vóór uiterlijk
15 december a.s. worden ingediend.
Inlichtingen
Informatie over deze wijziging kunt u krijgen bij
het Bureau Culturele Zaken van de provinciale
griffie, Emile Mensen, tel. 023-163296.

provinciaal bestuur
van noord-hdlan

Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- is mogelijk.

Bel voor info. tel. 023-328098
Geen voorrijkosten.

OOK IN UW ZWEMBAD

Meer bewegen voor ouderen
Onder leiding "m het ondiepe
gedeelte.

Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 3.000,D 5.000,-

D 10.000,D 12.500,-

D 17.500,D 20.000,-

D 30.000,D 35.000,-

D 8.000,-

D 15.000,-

D 25.000,-

D

D 350,D 400,D 450,-

D
D
D

D per giro

D per bank

Ontspannen d.m.v. bewegingsoefeningen.

Do. 11.00-12.00 uur
Vr. 14.00-15.00 uur

Gevr.:

Broodbakker
Leeftijd: ± 25-35 jaar

Bakkerij Keur
Raadhuisplein 2 - Tel. 12404

Ik kan per maand aflossen:

D 50,D 100,D 150,-

D 200,D 250,D 300,-

Ik wil mijn geld ontvangen:
D kontant
D per cheque
naam + voorl
adres
beroep
gehuwd met
huur/hyp.kosten
ik heb nog leningen bij

500,550,-

geb.datum
woonplaats
netto-mkomen
netto-mkomen
tel

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN
Tel. 02507-12150 of 13050. U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.
Helmersstraat 11 - Zandvoort.

SUPER VERBOUWIN

UITVERKOOP
Zwemles voor volwassenen
di. 15.15-16.00 uur
do. 14.30-15.15 uur
U twijfelt al zo lang,
doe het nu eens.

Zwembad „De Duinpan"
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

20-40% KORTINI
OP ONZ.E HELE

WINTER KOLLEKTI
\ oromei mo<
xonJyoort
uui 18, telefoon b^su/ i
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predikantengezin neemt zijn intrek in Zandvoort

VERENIGINGSNIEUWS

jèloven kun je niet alléén'
VOORT • Opnieuw
n
Jong predikantenn intrek genomen in
Drie van de Gerefors=t Kerk. Een vrij groot
~ïs, want het is duidede drie poezen, die beopgerold op de fraaie
iank liggen te slapen,
ij horen. „Ik geef het
oezen op te voeden,"
Den Hartog, „hoewel
zeggen dat dit met
ook niet altijd meech hebben we de inop de valreep kennis
t te hebben met de
Jasper, Sander van
de vijfjarige Martrots haar op school
te lampion laat zien,
net dit drietal wel
p de goede weg is.
rtus den Hartog werd in
oren in Schalkwijk, een
.an de Lek, waar zijn vader
hter was. Het gezin beeen immens- groot huis,
anderen niet één maar wel
i kamers hadden. Dat het
n specialiteitenrestaurant
el iets over de omvang. Ze
mis gereformeerd, vader
rling en op zondag werd de
en gebruikt om naar de
•aan. De nieuwe predikant
onderhoudend over zijn
over zijn moeder die hem,
achttien was, deelgenoot
an een komende gezinsuitHij herinnert zich, dat hij
reageerde met „ik dacht
en hond zouden nemen",
foto waarop hij z'n kleine
Ie fles geeft, bewijst duideij best blij was (en is) met
;nertje, zoals hij dat ook is
langenomen zusje, dat het
i Hartog later completeer-

Hoewel hij na zijn eindexamen
HBS-B het liefst meteen aan het
werk was gegaan, beschouwt ds.
Den Hartog de periode waarin hij
bij Hare Majesteits Cavalerie zijn
dienstplicht vervulde, toch met als
verloren tijd. Al was het alleen maar
omdat hij daar geleerd heeft met
mensen om te gaan. Maar naast zijn
belangstelling voor mensen was er
ook die voor elektronica. Een solhcitatie bij de IBM leverde hem onmiddellijk een baan op als programmeur. Toen hij echter de in die tijd
nog „kamervullende" computers
bekeek, wist hij meteen dat hij niet
achter een bureau wilde zitten. „Ik
wilde met een soldeerbout computers veranderen," aldus de predikant, op wie de bijbeltekst „Laat uw
linkerhand niet weten wat uw rechter doet" bepaald niet van toepassing is. Hij heeft namelijk twee
rechterhanden.

Klussen
In het huis dat hij en zijn vrouw
Mirjam in Woubrugge kochten, legde hij zelf de verwarming aan en
toen er na vier jaar niets meer te
klussen viel, wilde hij eigenlijk wel
weer iets anders. Ze besloten een
stuk grond te kopen in Drente en er
een vakantiehuisje op te laten zetten. In Zuidwolde troffen zij een
huis in aanbouw waar de koper eigenlijk wel vanaf wilde. Alleen de
vier muren stonden er nog en het
was glasdicht: mooier kon al niet! Ze
trokken er in. 's Morgens reed het
echtpaar van Zuidwolde naar IBM
in Uithoorn, waar ook Mirjam werkzaam was, en 's avonds weer terug.
Dat betekende twee keer per dag 160
kilometer en de rest van de avond
aan het huis werken. Het werd makkelijker toen Den Hartog na twee
jaar als IBM automatiserings-adviseur bedrijven in het noorden van
het land ging bezoeken.
En toen, dertig jaar oud, maatschappelijk op een hoogtepunt met
een pracht van een huis en een tuin

iptie Ron Veldhuizen
d voor eervolle prijs
DVOORT
- Drs.
Veldhuizen, voorheen
,chtig in Zandvoort en
stede, heeft dit jaar de
-prijs
gewonnen.
prijs wordt jaarlijks
oofd voor de student
ste wetenschappelijke
ie op een van de gebiean de accountancy, oratie- en informatie; heeft geschreven.
KPMG-prijs wordt uitgeloor het bekende accounantoor Klijnveld Kraay70. £ Co. Hiertoe beoordeelt

ken. Ron Veldhuizen studeerde
dit jaar af met de scriptie 'Valuta
Management en Management
Control', die door deze jury als
beste werd gewaardeerd. Aardige
bijkomstigheid is, dat een en ander plaatsvond, voordat de reeente beurscrisis optrad. De scriptie
won daarna uiteraard nog sterk
aan actualiteit.
Ron Veldhuizen heeft tot het
eind van zijn studie in Heemstede en Zandvoort gewoond en genoot regionale bekendheid als bestuurslid van de GSV Heemstede
en als districtsbestuurder van de
Nederlandse Tafeltenmsbond.
Gisteren mocht hij in het Amskundige jury, onder voor- sterdamse restaurant De Kerstrjchap van Prof. Dr. Drs. sentuin de prijs a J5000,- in ontDreesmann, de werkstuk- vangst nemen.

:

EKENDDIENSTEN

28/29 nov. 1987
tSENPRAKTIJK
KOORD: tel. 19507.
|o Blüme

ie

SENPRAKTIJK
G.J.J.
.F. Paardekoper:
ienstdoende
arts:
tel
91.

Inlichtingen omtrent de
g'jjlllensten worden verstrekt
elefoonnummers van de
n: Anderson, tel. 12058,
el. 13355,
tel. 12181 en Zwerver, tel.
TS: Hiervoor
bellen.

de

eigen

EK: Zeestraat Apotheek,
tel, tel. 13073
RPLEGING: Voor infor•T de dienstdoende wijkverdige: 023-313233.
KUNDIGE:
Mevrouw
dshoorn, Kochstraat 6A,
ft, tel. 02507-14437, bgg:
3.
Mevrouw Dekker,
*straat 17 te Zandvoort,

< nieuwsblad voor Zandvoort,
J^n Aerdenhout Verschijnt op
K Uitgave Weekmedia BV
|GC Hollander Hoofdredacteur
l haring
Ipasthuisplein
t, tel 02507 E'adres
2040 AA
_ . «nd
I3t6u,
"13
en 14-16
P a 39-11u;
'0-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
"'verkoop: Dorpsstraat 8,
ü 02977-28411 Postadres
1430 AG Aalsmeer
'er B Lodewegen
e
"enliestel 020-5626271 Telex
* 10730 PCADV
LGasthuispletn 12 Zandvonrt, tel
Postadres postbus 26, 2040
t
r-'shoek Redactiechef DickPiet
r"l3prijzen:
/ 11,50 per kwartaal, ƒ
fa" laar. ƒ 39.95 per jaar Voor
es
gelden andere tarieven Losse
f

pten:vri]dag912u 'el 025078

Nieuwsblad is opgericht m

HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag (gewijzigde aanvangstijd)
11.00 uur: Drs. L. den Hartog, bevestigings- en intrededienst
Kindernevendienst en crèche
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND
Zondag: H. de Jong, Zandvoort
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
en samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. beide
koren, Cel. H. Kaandorp, thema 'De
Advent'
KERK v.d.NAZARENER, Ztjlweg
218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst
19.00 uur: Avonddienst
Woensdag. 20.00 uur: Celgroepen/bijbeloverdenking/bidstond

De vereniging Vrouwen Van Nu
houdt dinsdagmiddag, l december
in Hotel Triton een contactmiddag.
Deze zal in verband met Sinterklaas
een feestelijk tintje krijgen. Daarom
wordt men verzocht, een klein geschenkje ter waarde van ongeveer
vijf gulden mee te brengen.

van tweeduizend vierkante meter,
wist hij opeens dat ze, als ze zo door
zouden gaan, over tien jaar niet gelukkig zouden zijn. ,,Op een gegeven
moment ga je je bezinnen op je eigen
geloof. Wat heb ik er aan? Wat doe
ik er mee? Geloven kun je niet alléén. Dat doe je samen met anderen,
en ik denk dat daarvoor de kerkdienst is uitgevonden. Geloven moet
je echt bijhouden. Als je niet naar de
kerk gaat, dan ebt het geloof uiteindelijk ook weg," aldus de pastor.

La Boule Unique
Gehandicaptensportvereniging
'La Boule Unique', actief op Nieuw
Unicum, zoekt een aantal vnjwilhgers voor elke vierde donderdag van
de maand, om te assisteren bij de
sportbeoefening. Deze vindt plaats
van 19.30 tot 21.30 uur.
Degenen die zich hiervoor willen
inzetten, wordt verzocht contact op
te nemen met mevrouw I. Martens,
telefoonnummer 023-332343.

Politiek

Hij zocht het in de politiek, maakte deel uit van de AR-fractie van
Zuidwolde en zat in het Provinciale
Organisatie Team dat de oprichting
van het CDA in Drente ging voorbereiden. Nog steeds betreurt hij dat
het AR-geluid in het CDA nauwelijks terug te vinden is, en bovendien
vond hij dat er veel te veel werd
vergaderd. Als docent aan het OpleiDe bridgers hebben de derde weddingsinstituut van IBM in Amsterstrijd van de tweede competitie nu
dam voelde hij zich ook wel aangeachter de rug, waardoor er enige tetrokken tot maatschappelijk werk,
kening in de strijd komt. In de A-hjn
maar het werd theologie. Zeven jaar
was het echtpaar Heidoorn weer
studie aan de Theologische Hogegoed op dreef. Dit koppel werd eerste
school (thans universiteit) van de
met 58,21%. Ook het echtpaar
Gereformeerde Kerken in Kampen,
Spiers gaat op de goede weg voort
waarvoor de opgespaarde snippermet de score van 56,07%, genoeg
dagen toereikend waren voor het
voor een tweede plaats. Dit echtpaar
eerste jaar. Daarna werd er een plestaat riant aan kop in deze lijn, gezierige parttime-regeling getroffen
volgd door mevrouw De Leeuw en de
en ds. Den Hartog is de IBM daarheer Braun.
voor heel erkentelijk. Zo ook voor de
In de B-lijn haalden de heren Verwijze waarop ze zijn ambities om
steege en Toom flink uit met
predikant te worden hebben gesti64,29%, waarmee zij de rest van het
muleerd.
• Ds. Den Hartog, die dominee Brinkman opvolgt, doet zondag zijn intrede in veld ver achter zich lieten en oprukFoto: Berioti ten naar de tweede plaats in deze
Om een lang verhaal kort te ma- de Gereformeerde Kerk aan de Julianalaan.
ken: toen door het vertrek van dr.
Brinkman de kerkeraad zich genoodzaakt zag, opnieuw een parttiVrijwillige Hulpverlening
me predikant aan te trekken solliciteerde ds. Den Hartog („het was de
tweede sollicitatie in mijn hele leven", zegt hij lachend) en werd hij
17373
gekozen uit eenentwintig gegadigden. Op 8 oktober van dit jaar legde
hij het peremptoir examen af en een
/' ZANDVOORT - De Zand- van Putten zongen zij een heel
week later verhuisde het gezin, dat
voortse Zwem- en Poloclub De kerstrepertoir bij elkaar.
al eerder Zuidwolde verruild had
Prima koorwerk met uitstekende
Zeeschuimers hebben zich in solisten
voor IJsselmuiden, naar Zandvoort.
en solistes, een resultaat
samenwerking met dirigent
Ze blijken al aardig ingeburgerd: de
ZANDVOORT - De Stich- Dico van Putten 'op de muziek waar de Zeeschuimers uiteraard
kinderen op de Beatrixschool en
zeer trots zijn. Met de overhandimevrouw Den Hartog bij de Litera- ting Centrum voor Vrijwillige gestort'. Vrijdagavond over- gmg van het bandje aan de wethoutuurclub en Amnesty International Hulpverlening viert morgen handigden zij het eerste cas- der van maatschappelijk welzijn, is
Zandvoort („een heel enthousiaste met genodigden haar tien-j ahet startsein voor de verkoop begonwerkgroep"). Aanstaande zondag, 29 rig bestaan. Een tijd waarin settebandje met door hen zelf nen.
gezongen
kerstliedjes
aan
wétnovember, zal ds. Den Hartog bevesDe cassette kost ƒ12,50 en is te
tigd worden door dr. G. Heitink uit velen hun weg naar het Cen- houder Termes.
koop in zwembad De Duinpan of
Kampen, bij wie hij afstudeerde, trum hebben weten te vinden.
Alle Zeeschuimers hebben actief telefonisch te bestellen bij mevrouw
Dit geldt niet alleen voor de hulp- meegewerkt
met als hoofdvak pastoraat. De geaan het tot stand ko- L. Verburg, telefoon 18446, mecombineerde bevestigings- en intre- vragers, maar ook voor hen, die wat men van het bandje, waarvoor zij vrouw Ter Heijden, tel. 16511, of bij
van
hun
vrije
tijd
ter
beschikking
dedienst, die gehouden wordt m de
zich de afgelopen weken trouw op de de heer Lemmens, tel. 18119. Indien
Gereformeerde Kerk aan de Julia- wilden stellen om hun mede-dorps- repetities meldden. Onder leiding gewenst, wordt de cassette thuisbebewoners te helpen. De hulpvragen van de Zandvoortse dirigent Dico zorgd.
nalaan, begint om 11 uur.
zijn van allerlei aard, zoals vervoer,
C. E. KRAAN-MEETH
begeleiding naar een arts of het ziekenhuis, een vriendschappelijk beADVERTENTIE
zoek of boodschappen doen. Ook
wordt men wel gevraagd voor huishoudelijke hulp of hulp bij invahditeit en soms ook voor wat klusjes in
of rond het huis of voor tuinonderhoud.
De medewerkers/sters gaan ervan
uit, dat iedere vraag om hulp gesteld
kan worden en dat zij hun best zullen doen, deze vraag te honoreren.
Maar zij kunnen best nog wat hulp
daarbij gebruiken. Het Centrum
zou het team van vrijwillige medewerkers dan ook graag uitgebreid
zien, om ook in de toekomst aan de
toenemende vraag naar hulp te
kunnen voldoen. Degenen die hiermen zich 24 uur van tevoren op te over iets meer willen weten, kunnen
geven bij Huis in de Duinen, tel. op werkdagen tussen 10.30 en 12.30
13141, van 11.00-17.00 uur. De kos- uur bellen: 17373.
ten bedragen ƒ1,50 per persoon per
rit binnen de gemeente.

Zandvoortse
Bridgeclub

Zeeschuimers zingen
sterren van de hemel

Jarige Stichting
zoekt vrijwilligers

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer 14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag
11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
STORINGSDIENST
GASBE17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter DRIJF: tel. 17641.
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebu- ALG.MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderreau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
woensdag
11.00-12.00 uur
en 320464. Spreekuur op werkdagen
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- van 9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
weg.
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
BRANDWEER: tel. 12000.
van Zandvoort geldt dat ervoor de
CENTRALE POST AMBULANCE- vrager geen kosten verbonden zijn.
VERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING: Voor informaTAXI: tel. 12600.
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
DIENSTENCENTRUM: Koningin Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op Zandvoort.
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen WETSWINKEL:
Gemeenschapsof na telefonische afspraak. Tel: huis L. Davidsstraat. Eerste en der02507-19393
de woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
BELBUS:
De belbus voor bewoners van 55 jaar HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
en ouder is met ingang van 5 okto- Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
ber weer van start gegaan. Om hier- derde donderdag van de maand
van gebruik te kunnen maken dient 20.00 - 21.00 uur.

KERKDIENSTEN
id voorts
lieuwsblad Weekend 28/29 november

Vrouwen Van Nu

Eerste trekking
Sint Nicolaasaktie

ZANDVOORT - De eerste
trekking van de door Ondernemers Vereniging Zandvoort
georganiseerde Sint Nicolaasen Kerstaktie heeft plaatsgevonden. Aan deze actie nemen
winkels deel, die te herkennen
zijn aan de rode affiche.

competitie. De heren Overzier en
Van de Staak eindigden woensdag
als tweede, met 55,36%. De B-lijn
wordt in de competitie nog aangevoerd door de heren Van der Moolen
en Oostermeijer, zij het met een zeer
geringe voorsprong.
Mevrouw De Kruyff en de heer
Kleijn lijken hard op weg terug naar
de B-lijn. Zij werden eerste in de
C-hjn met 60%, waarmee zij de koppositie overnamen van de dames
Meijer en Rooymans. Goede tweede
werd het echtpaar Van Gellekom
met 56,79%.
De dames Berkhemer en Trautwem werden eerste m de D-lijn met
58,33%, gevolgd door de deelneemsters Haverkate en Rudenko,
57,29%, die ook in de competitie
tweede staan. De eerste plaats wordt
bezet door de dames Van Duyn en
Koning.

Zandvoortse
Postzegel Club
Zoals gewoonlijk houdt de Zandvoortse Postzegel Club ook deze
maand op de laatste vrijdag, morgen
27 november, haar maandelijkse
clubavond. Deze vindt plaats in het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat, de zaal is open vanaf
19.00 uur De veiling begint om 21.00
uur. Vóór dit tijdstip is er voldoende
gelegenheid om de kavels die aan
bod komen te bekijken. Deze maand
is er een zeer gevarieerd aanbod,
met kavels van onder andere Engeland, Amerika, Israël en Nederland,
dus voor liefhebbers een bezoekje zeker waard. Belangstellenden zijn
van harte welkom.
Inlichtingen over de Zandvoortse
Postzegel Club kan men verkrijgen
bij de secretaris, mevrouw H.C. van
Duijn, Lorentzstraat 68 te Zandvoort, telefoon 16456.

Zet je schoentje
maar klaar....
ZANDVOORT - Kinderen tot
een leeftijd van ongeveer zeven
jaar mogen vanaf woensdag 2
december hun schoen zetten
bij de Hema.
Sinterklaas is op 5 december zelf
aanwezig, samen met zijn pieten, om
de schoentjes weer terug te geven.
Waarschijnlijk met een verrassing.
Hij heeft dit laten weten aan de medewerksters van de Hema. Zij hadden hem in een brief gevraagd, of hij
ook dit jaar weer zou komen. En ja
hoor, de Sint schreef terug, dat hij
graag komt.

Samenwerking
verenigingen

Vervolg van pagina l
De werkgroep streeft naar een
culturele agenda, die gepubliceerd
zou kunnen worden via de plaatselijke pers en in het Gemeenschapshuis. Verder staat op het programma een gesprek met wethouder Aukema, over het subsidiebeleid en
over gebouw 'De Krocht'. Dit laatste
in verband met bepaalde klachten,
zoals over de verlichting, waaraan
door de gemeente geen gehoor wordt
gegeven, maar ook in verband met
de privatisering van De Krocht, per
l januari 1988. De aanwezigen waren er lang niet zeker van, dat zij het
gebouw, de enige echte 'zaal' voor
optredens, in de toekomst in dezelfde mate en tegen - ongeveer - gelijke
tarieven kunnen benutten. Daarnaast treedt men in overleg met de
leiding van het Beach Hotel, om te
bezien of de daar geplande congres• Wethouder Jan Termes mocht het eerste cassettebandje in ontvangst ruimte ook voor repetities en uitvoenemen.
Foto: Bram Stijnen nngen gebruikt kan worden.

Bomschuiten Bouwclub groeide
uit tot een 'historische bouwclub'

ZANDVOORT - De BomTenzij anders vermeld, zijn de
prijswinnaars afkomstig uit Zand- schuiten Bouwclub bestaat
voort. De eerste prijs a ƒ250,- gaat deze week tien jaar. Dit heugnaar H.M.B, de Vente; de twee prij- lijke feit wordt vrijdagavond
zen a J100,- naar B.J. Viveen en N. in kleine kring gevierd in het
Boldingh. Prijzen van ƒ50,- gaan
naar Mej. F. Dunnik, C.A. de clubhuis aan de Nicolaas
Muinck, A. de Goede, H.M. Zwem- Beetslaan.
De Bomschuiten Bouwclub werd
mer (Bentveld) en B. Uitzingen
Een bedrag van J 25,- is voor W. op 22 november 1977 opgericht, een
Pieket Weeserik, J. v.d. Laan-Ade- initiatief van J.A. Steen, Kees Koma, L. Endeman-Blom, A.P. Kraay- per en Bram Boekesteijn. Geen lid
enoord-Drommel, D. Drayer, S. Ko- van het oorspronkelijke bestuur,
per, M.C. Bol, G. Koper, I. Walthaus dat pas in 1978 officieel werd aangesteld, is thans nog actief als zodanig.
en Café Arie Koper.
De prijzen kunnen tijdens kan- Momenteel wordt de club bestuurd
tooruren worden opgehaald bij de door voorzitter Jozef Bluijs, secretaRabobank aan de Grote Krocht. ris Huub Bakker en penningmeesEen geldig legitimatiebewijs moet ter Jan Weber. De naam is afgeleid
van de oude Zandvoortse vissersgetoond kunnen worden.
schepen, die echter hun beste tijd
NED.CHRISTELIJKE
GEMEENgehad hadden, toen de meeste beSCHAPSBOND
manningen rond de eeuwwisseling
ledere veertien dagen een samenovergingen op de stoomloggers uit
komst op maandag 15.00 uur, tel:
Umuiden. Men legde zich m het be14878
gm dan ook toe op het op schaal
bouwen
van dergelijke schepen,
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. ElsZANDVOORT - In verband
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- met de naderende Sint Nico- plus andere oude zaken die op het
strand voorkwamen, zoals schelpendestraat 37 te Haarlem.
en karren en badkoetsen.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. In- laasviering, Kerstdagen
De Bomschuiten Bouwclub begon
lichtingen: R. van Rongen, Van Oud en Nieuw, mogen de winRaephorststraat 36 te Haarlem, tel. kels 's avonds weer langer ge- als een 'hobbyclub', maar volgens
Huub Bakker is dat wel verleden
023-244553.
opend zijn.
Van maandag 30 november tot en
met vrijdag 4 december geldt een
BURGERLIJKE STAND sluitingstijd van 21.00 uur, op zaterdag 5 december 17.00 uur. Voor
maandag 21, dinsdag 22 en woensdag
Ondertrouwd:
Hoogland, Benedictus Henricus 23 december geldt ook een sluitingsMaria en Van der Meer, Wilhelmina tijd van 21.00 uur, voor donderdag 24
ZANDVOORT - Een zesentdecember 18.00 uur.
Elisabeth Maria Gemma
wintig-jarige
Zandvoortse auVrijdag 25 en zaterdag 26 decemSchut, Peter en Dinnissen, Wilhelber mogen de winkels geopend zijn tomobilist werd woensdagmina Johanna Margaretha
van 13.00 tot 18.00 uur. Donderdag 31 nacht aangehouden, omdat hij
Gehuwd:
december geldt als sluitingstijd 18.00
Kras, Eric Gerardus Petrus en Se- uur, terwijl ook op vrijdag l januari een betonnen paaltje uit het
trottoir reed.
bregts, Sabine
een openingstijd van 13.00 tot 18.00
De vernielende verrichtingen op
uur is toegestaan.
Overleden:
het Raadhuisplein gebeurden onder
De tijden op 25 en 26 december en het oog van de politie, die de beZentveld, Hendricus Franciscus,
l januari gelden uitsluitend voor stuurder direct aanhield. Met de
oud 81 jaar
De Vries, Mient Jacob, oud 50 jaar winkels, die gelegen zijn m het cen- man is afgesproken, dat hij contact
Van Poelwijk, Anna Dorothea, we- trum, als bedoeld in artikel 2 Win- opneem]; met ^e Gemeente, in verkelsluitingsverordening.
duwe van Pool, oud 87 jaar
band met de aangerichte schade.

Winkels mogen
langer open zijn

Paaltje uit
het trottoir

• De bouw van Bomschuiten vormde in de beginjaren nog de belangrijkste
bezigheid van de club.
(Archieifoto)

tijd. "De voorzitter van de Stichting
Zuid-Kennemerland, Belaerts van
Blokland, noemde ons eens een historische bouwclub, uniek in de regio". De Stichting Zuid-Kennemerland organiseert om de twee jaar een
expositie in de Haarlemse Vleeshal,
waaraan naast de Bomschuiten
Bouwclub, ook De Wurf en het Genootschap Oud-Zandvoort meewerken.
Tegenwoordig is het aantal onderwerpen sterk uitgebreid. "Wij begonnen met een grote bomschuit,
maar schepen vormen nu niet meer
de hoofdmoot", aldus Bakker. De
zestien leden, waarvan vijf jongeren
in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, werken met grote precisie aan diverse
projecten op schaal, zoals momentee! aan het oude tram-emplacement met drie wagens, het postkantoor en het circusgebouw. Ook is
men nog bezig met een bomschuit
op een schaal van ongeveer 1:15, met

een lengte van ongeveer 1,10 meter,
die in de Hervormde Kerk komt te
hangen. Hiermee volgt men een
oude gewoonte van de meeste Nederlandse Noordzee- en IJsselmeerkustplaatsen.
De receptie wordt gehouden m de
voormalige Josina van de Endeschool aan de Nicolaas Beetslaan,
het uiteindelijke onderkomen van
de club. Voordat men hier terechtkwam heeft de club lange tijd gezocht naar een definitief clubhuis.
Zo werkte men, na het begin op de
zolder van het Cultureel Centrum,
in de Khmopschool, de opslagloods
van Jaap Paap en in de oude Mariaschool.
Vanwege de kleine beurs is er geen
geld voor een 'knalfeest', "maar wij
wilden dit jubileum niet helemaal
ongemerkt voorbij laten gaan", aldus Bakker. De receptie is dan ook
voor leden, donateurs en genodigden.

Nou zeg, wat is die baard van Sint Nicolaas
lekker gekruld.
Oh, die heeft hij laten föhnen door ELLEN
bij J.M.

Nieuw!
bij D.A. Drog. Parf.

DE GAPEI
de sensatie uit Amerik

GLORIA VANDERE
eau de toilette en parf
Nu speciaal voor Sint-Nico

vanaf 19,75

J.M.

Coiffeurs
Galery
Kerkstraat 22
Zandvoort
tel. 14040

Erkend Sint Nicolaas leverancier

. Nicolaas-gebak bestelformulier
eyewear
exclusief voor Zandvoort

Bestemd voor klant:
Mevrouw/Mijnheer.

Kerkstraat 31, Zanch

bestelt voor St. Nic. '87:
aantal

St. Nicolaasslagroomtaart 21!/2 cm
St. Nicolaasslagroomtaart 23!/2 cm
St. Nicolaasslagroomtaart 25

cm

St. Nicolaasslagroommokkataart 21'/2 cm
Schwarzwalderkirschtaart
Walnotentaart
Espressotaart
Roomboteramandelletter S 500 gram
Roomboteramandelstaaf
Gevuld roomboteramandelspeculaas

bedrag

9,75
13,75
17,75 nu 15,75
9,75
8,75
8,75
10,75
7,75 nu 6,50
3,95 nu 3,25
3,95 nu 3,25

RRens
UisenSpeclafi
Haltestraat 16, 1
uw traiteur en vissf

Totaal

Voor o/s het
goed moet zij

Uiterste inleverdatum: zaterdag 28 november 1987.
Wij verzoeken u bij het bestellen meteen te betalen.
••A Neemt u bij het afhalen dit strookje als betalingsbewijs mee.

Vers

Ook voor uw zalmschotel
en hors a"oeuvre
Tevens veel specialiteiten dagve

e

HCMA

Verkrijgbaar bij

YORK-OPTIEK B.V.
Lid Optometristen Vereniging
Lid Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidsestraat 31
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel. 020-233295
Tel. 02507-12174

HEM A, Raadhuisplein l, Zandvoort
pico print

TOP-MWAUffilT

>V KlIUIWWOIO'S

Vr.uy inlormdtie

7x10

0,45

9x13
10x15

0,69
0,79

nabestellingen
9x1 3 0,85 et., l Oxl 5 0,95 et.
VANDAAG GEBRACHT,
OVERMORGEN KLAAR!

SPECIALE AANBIEDING
van oude foto
een nieuwe foto
(zonder negatiefl
tot foto-formaat 9x13

O,95 cent
Geldig tot 30-12-'87

BEGIN 1988 ORIGINEEL!
Laat uw mooiste foto afdrukken als Kerst/Nieuw|aarskaart.
Keuze uit 6 teksten,- min. bestelling; 15 st. p. negatief
per stuk inkl. envelop l /20

Agu-Sport BodyBag

Originele
Sint-kado's
Sint koopt altijd bij
de Kopra-tietsenzaöK
Want daar hebben ze
echt originele kado's
én beslist niet duur!

Spokey fietsgereedschap

Een wel zeer komplete
schooltas Rugzak,
schoudertas en d raagtas inéén TheAmazing
Streetwalkervoor:

Handige nylon
portemonnee m drie
geweldige kleuren.
Van Agu-Sport «% en
Sportknip
Q.

8.95

Sportmonnee

Schroevendraaier

\ gewoon)

S(),ikcnspanner

8.95
^

Snelbinder
gekleurd i

Boxieren
Lepperzadel
Als u op de fiets echt
zacht wilt zitten,
vraag dan een boxieren
zadel aan de Sint
Dubbele vering Er is
een dames-en een
herenmodel
Nu:

Tuig je fiets/
mooi op
Met deze
trek-mbinderm
wtt, rose.
blauw,
rood of
uiteraard
zwart Nu

Cat Eye

fietscomputer
CC 6000
Met maar liefst 7
lunkties En waterdicht
En met hollandse
gebruiksaanwijzing

109.50

5.95

22 samenwerkende fietseozaken

Sig.mag. J. Lissenberg - Haltestraat 9, Zandvoort

Geen gemodder meer
met de verkeerde sleutel.
Stel prima pedalen plus
originele pedaalsleutel
Samen nu:

Sportmonnee
ofSportknip

Inbussleutel

Ir.hlyuwicht en mooi

Fietspedalen met
reflektor en sleutel

Ophangsetvoor
fietsreparaties
Handig in schuur of
garage. Wat een prijs: J

Haltestraat 14a

Zandvoort 025

2?5

Natuurlijk bij uwKopra fietsenvakman

Peter Versteege
Wielersport
Haltestraat 31, Zandvoort

SINTERKLAAS KADO-IDEt
Collen winter '87-'£
Nieuwste kleuren Mint, rose, wit.

1 col ƒ 39,95
2 voor ƒ 70,-

EDIA30

J

OORT - Tijdens de
.dse clubkampioenIn estaffette in Dorehaalde de herenploeg
Zeeschuimers onbe.e eerste plaats. Bovenommen de heren een
ireldtijd op de 4x 100
:hoolslag in 4.15.3. Als
immer maakte Stan
ng het succes geheel
jt door een nieuw Nes adspirantenrecord op
meter schoolslag te
en in 1.03.84.
>

DONDERDAG 26 NOVEMBER 1987

Zeeschuimers laten
records sneuvelen

tijd van 4.15.3 eindigden de Zandvoorters waarbij het als tweede gefinishte HPC op 4.40.0 bleef steken. De
toptijd van De Zeeschuimers kwam
tot stand door de uitstekende start
van Stan Steegelong in 1.03.84 gevolgd door Onno Joustra in 1.03.9 en
Edwin Vissers in 1.05.1 en als slot
Patrick Braam in 1.02.5.
schoolslag sloeg De ZeeVan de vijf onderdelen haalden De
s reeds een groot gat met Zeeschuimers maar liefst vier overrrentie. In de fantastische winningen binnen. Alleen op de 4x

100 meter vlinderslag moest De Zeeschuimers het afleggen tegen
AZ&PC en HPC. Het verlies was echter minimaal. AZ&PC besloot deze
race winnend in 3.55.6 voor HPC in
3.55.7 en De Zeeschuimers in 3.56.6.
Op de 4x 100 meter rugslag behaalden de Zandvoorters een onverwachte zege. Op deze afstand bleek eveneens dat De Zeeschuimers zich goed
had voorbereid en in een geweldige
vorm stak. In de prima tijd van 4.04. l

bleef de ploeg uit de badplaats HPC
ruim vijf seconden voor.
De 10 x 100 meter vrijeslag werd
een spectaculair en spannend gevecht tussen De Zeeschuimers en
HPC. Deze twee teams gaven elkaar
weinig toe doch de winst was voor
Zandvoort in 9.01.1 tegen 9.03.5. De
totaal tijd van De Zeeschuimers
bleek eveneens goed voor een record, namelijk de kortste tijd over de
vijf zwemonderdelen. De Zeeschuimers bleef ruim onder het record
van HPC. De Zandvoorters zwommen bijeen 1509,7 tegen HPC in 1982
1538.2.
De Zandvoortse dames bereikten
een verdienstelijke zesde plaats in
het totaal klassement. De beste prestatie werd geleverd op de 4x 100 meter schoolslag waar een derde plaats
werd behaald.

Moeizame winst Sporting OSS
' ZANDVOORT - Het eerste
damesteam van Sporting OSS
kwam uit verloren positie terug en won alsnog, door een
fantastische eindsprint, met 32 van Delta Lloyd. De heren
vochten een verbeten duel uit
met De Bunkert en kwamen
tot een zwaar bevochten 2-2 gelijkspel na met 2-0 te hebben
achter gestaan.
Dankzij een schitterende servicebeurt van Sandra Spierenburg wist
het eerste damesteam van Sporting
Oss toch nog de winst te pakken. Bij

ZVM-teams in tweede helft geklopt
END AI
AL
Zandvoortmeeuwen-Hil|30 uur terrein Vondellaan.
.C '74 14.30 uur terrein aan
merweg
SlZO-Zandvoort '75
te Hillegom
t.-DSOV 14.30 uur terrein
nnemerweg
idvoortmeeuwen zat. 14.30
:verwijk
IBAL
.g: 18.00 uur Lions damesPellikaanhal
ir Lions heren-Dokko Pelli)ETBAL
avond in de Pellikaanhal:
Zandvoort '75 C jun.-Zanduwen, 18.30 uur Zandvoort
.-HBC, 19.00 uur TZB 2tmeeuwen 3, 19.45 uur
'itime-NAS, 20.40 uur Zand>rd 2-Concordia 3, 21.25 uur
t '75-Venus Fly Tra, 22.20
voortmeeuwen 2-TZB 3.
gavond in de Pellikaanhal:
Scandals-White Stones,
Zandvoort Noord 5-Zandird 4, 22.20 uur Zandvoort
ZB 4.

winst voor
voortse
akclub
VOORT - De ZandSchaakclub heeft ook
ijrde partij in de externe
.tie van de NoordholSchaakbond met een
.ning kunnen afsluiIs een thuiswedstrijd voor
•oortse Schaakclub, die voïk donderdag in het Gekpshuis werd gespeeld. De
pse ploeg bestond uit Clian Kempen, Gerhards,
Beerts, Van Brakel, LindeSlijkerman.
Hoop was vooral in de beprrassend, omdat men aan1 tegen een 0-1 achterstand
In te kijken. Maar de kanpen. Na ongeveer twee uur
onden de Zandvoorters al
|orsprong van twee punten,
puntenverschil werd niet
J handen gegeven en na afImen elkaar feliciteren met
perwinning met de cijfers
dit resultaat blijft de
ltse ploeg ongeslagen bolaan.
•oren gaan vanavond in het
Jchapshuis weer aan de
in wedstrijd voor de cluble. Daarvóór, van 19.00 tot
l krijgt de jeugd een vervolg
lleiding voor het pionnen-,
l koningdiploma.

ZANDVOORT - De ZVMzaalhandbalteams hebben het
zondag jongstleden niet gered
tegen tegenstanders die een
maatje te groot waren. Zowel
de ZVM dames als heren gaven
vooral in de eerste helft uitstekend partij maar moesten in
het tweede gedeelte terrein
prijsgeven en boekten beide
een nederlaag. Onze Gezellen
was voor de dames met 7-11 te
sterk en de ZVM heren verloren met 14-21 van het sterke
ODIN.
De Zandvoortse dames knokten in
de eerste helft bijzonder goed en
werkten telkens een opgelopen achterstand weg. Via 0-2 en 1-3 zorgden
Elly von Stein en Janneke de Reus
voor de gelijkmaker en kwamen er
zelfs kansen op een voorsprong. Die
voorsprong kwam er niet voor ZVM
en met snel spel zette Onze Gezellen
de zaken naar haar hand. In deze
eerste periode liet ook ZVM zeer
aanvaardbaar handbal zien en gaf
zich niet gewonnen. Door doelpunten van Elly von Stein en Erna van
Rhee, uit een strafworp, plaatste
ZVM zich weer naast Onze Gezellen,
5-5. Een twee minuten straf voor
ZVM vlak voor de pauze werd door
Onze Gezellen bekwaam afgestraft
en de ruststand werd 5-7.
In de tweede helft lukten de aanvallen niet meer van ZVM en Onze
Gezellen schroefde het tempo op.
Door goede reddingen van keepster
Anja Hendrikse bleef de schade beperkt. Aanvallend leed ZVM te veel
balverlies en de break outs werden
steeds door Onze Gezellen onschadelijk gemaakt. De Haarlemse ploeg
kon daardoor met 7-11 de winst mee
nemen. „Er zat niet meer in", vond
coach Janna Pennings. Onze Gezellen was over de gehele linie iets sterker en verdiende de zege. In de eerste helft hebben we w'el goed verdedigd en lieten we ook enige leuke
aanvallen zien maar in de tweede
helft liep het niet meer. We hebben
hard gewerkt en goed partij gegeven,
maar het blijft jammer."
Doelpunten ZVM: Elly von Stein 4,
Janneke de Reus l, Erna van Rhee l,
Riny Cappel 1.

Heren
Tegen het in de top van het klassement vertoevende Odin speelde
ZVM een zeer sterke eerste helft.
ZVM buitte een numerieke meerderheid in de beginfase goed uit en nam
door treffers van Joost Berkhout en
Richard Vos een 2-0 voorsprong.
Odin spartelde, onder aanvoering
van de zeer rumoerige coach dapper
tegen, maar kon niet langszij ZVM
komen. ZVM speelde een geconcentreerde partij en uit een strafworp
scoorde Peter Pennings 3-1. Odin
kwam niet in het ritme en probeerde
met hard spel terug te komen. Dat
leverde een speler na tien minuten

De handbalsters van ZVM redden het afgelopen zondag niet tegen Onze Gezellen.

de rode kaart op. Ondanks alle tumult hield ZVM het hoofd koel. Willem Pijper werd steeds gevaarlijker
met zijn sprongschot en scoorde
driemaal. Routinier Dirk Berkhout
speelde zeer fraai Guido Weidema
vrij en ZVM kwam via 6-3 op een 7-5
voorsprong.
De Zandvoorters kregen toen
fraaie kansen op een ruimere voorsprong maar in riante positie werd
balverlies geleden. Daardoor kreeg
Odin de gelegenheid om terug te komen en zelfs een 7-9 voorsprong te
nemen. Via twee zeer koel benutte
strafworpen van Peter Pennings
kwam ZVM wederom op gelijke
hoogte en vlak voor de rust scoorde
Odin 9-10. Willem Pijper zorgde met
een fraai doelpunt voor 10-10 doch
onder protest van Odin werd dit
doelpunt geannuleerd, daar de speeltijd verstreken zou zijn.

In de tweede helft kon ZVM niet
meer tot het niveau van de eerste
helft komen en maakte te veel fouten. Odin profiteerde daar knap van
en liep steeds verder weg van een
ineenstortend ZVM. In deze rommelige tweede helft, waarin ZVM twee
strafworpen miste, bepaalde Odin de
strijd die eindigde in een 14-21 score.
„Zonde dat het zo gelopen is," stelde
coach Hans Loenen. „In de eerste
helft hebben we niet onverdienstelijk gespeeld, die was zelfs goed te
noemen. Maar Odin was fysiek sterker en in de tweede helft werden we
op een gegeven moment overklast.
De jonge ZVM ploeg kwam wat te
kort en dat is niet erg. Werklust en
zin in het handballen hebben de jongens en als je met plezier speelt komen de resultaten wel."
ZVM-doelpunten: Joost Berkhout
5, Willem Pijper 4, Peter Pennings 3,
Richard Vos l, Guido Weidema 1.

Nihot en Scandals tonen
zaalvoetbal van niveau
ZANDVOORT - De deze
week gespeelde zaalvoetbalwedstrijden leverden zowel
voor Nihot als Scandals dik
verdiende overwinningen op.
Zo won Nihot met 3-2 van DIO
en Scandals was goed op dreef
tegen De Stal en zegevierde
met 7-2.

junioren Z'75 draaien goed
e in kop van de competitie

Nihot zette de stijgende lijn van de
afgelopen week voort in de strijd tegen DIO. In een zeer aantrekkelijke
en spannende partij gaven beide
teams elkaar geen duimbreed toe.
Nihot kwam al snel op een 0-1 achterstand en trok toen alle registers
open en drukte DIO in de defensie.

Foto Bram Stijncn

een achterstand van 6-14 in de vierde
set, terwijl Delta Lloyd met 2-1 voorstond in sets, leek de wedstrijd gelopen. En toen kwam Sandra Spierenburg als joker uit de bus. Met zeven
keiharde opslagen wist zij de achterstand terug te brengen tot 13-14.
Sporting OSS was terug m de wedstrijd en greep deze set met 16-14,
Delta Lloyd was mentaal gebroken
en Sporting OSS kon met 15-7 de
winst binnenhalen. „Een lastige
wedstrijd," vond coach Ad Akkerman. „We begonnen al gehandicapt
aan de wedstrijd. Een spelverdeelster was verhinderd en de andere
was ziek. Uiteindelijk ben ik blij dat
we toch nog twee punten uit deze
wedstrijd konden pakken". Door
deze overwinning nestelde Sporting
OSS zich vaster in de subtop
Tegen Tnumph miste het tweede
damesteam net dat beetje geluk om
de wedstrijd te kunnen winnen. Bij
een 14-14 stand bleek Triumph de
sterkste zenuwen te bezitten. De eerste set werd met 17-15 door Sporting
OSS gewonnen. Bij een 0-7 achterstand in de tweede set, zette aanvoerster Corrie Drommel haar team op
het goede spoor en won alsnog de
set. De laatste twee sets waren voor
Triumph dat daardoor met 1-3 zegevierde. Het derde dames volleytaalteam had een walk-over op Die
Raeckse 6 en bevestigde nogmaals
een van de titelkandidaten te zijn.
Tegen het geroutineerde FES had
het vierde team weinig in te brengen.
De eerste set werd weliswaar gewonnen, maar de dames van FES speelden het spelletje slim, waartegen
Sporting weinig verweer had. Het
vijfde damesteam begon goed tegen
Spaarne'75. De eerste set werd gewonnen, maar met driemaal 11-15
nam Spaarne'75 toch de winst mee
naar huis.

het snelle en goede spel werd in de
derde en vierde set doorgegaan „Er
werd vooral goed gewerkt m de verdediging", aldus coach Rota van
Straaten. Spannend was vooral de
vierde set waar De Blinkert van 8-13
terug kwam tot 13-13 Zelfs een foutieve wissel bracht Sporting OSS
niet uit taalans en met 13-15 werd het
gelijke spel veilig gesteld.
Sporting 2 speelde tegen koploper
Alhdes 7 een goede partij volleybal
De terugkeer van Bob Honderdos
werkte stimulerend In de eerste set
liet Sporting OSS zien hoe goed het
kan volleyballen Harde smashes afgewisseld met slimme plaatsballe
tjes demonstreerde het team van
aanvoerder Martin de Wit. Een lichte terugval m de tweede en derde set
bezorgde Alhdes de winst. Een spannende vierde en laatste set volgde.
Tot 13-13 hielden de teams elkaar m
evenwicht, maar toen moesten de
Zandvoorters zich toch gewonnen
geven en ging de zege met 13 15 naar
Alhdes.
De adspiranten teams speelden tegen elkaar De meisjes zorgden voor
een verrassing door de eerste set
ruim te winnen Tijdig tot inkeer gekomen stelde het mix-team orde op
zaken en met 15-5 en 15-3 toonde zij
zich de sterkste.

Heren

De sportclub is geschikt voor zowel valide als invalide sporters. De
sporten die volgende week zondag
aan bod komen, zijn badminton, tafeltenms en handboogschieten Dames, heren, meisjes en jongens zijn
welkom op deze sportdag om zelf
mee te doen en een drankje te komen
nuttigen Bovendien krijgt elke tiende bezoeker een gratis proefabonnement

De heren kwam al eerder in het
veld tegen De Bunkert. Onbevangen
spelend won De Blinkert vrij gemakkelijk de eerste set. Pas in de tweede
set, nadat De Blinkert een grote
voorsprong had genomen, kwam
Sporting OSS terug. De achterstand
werd van 2-11 teruggebracht naar 1013, maar De Blinkert scoorde toch
de laatste twee punten, 10-15. Met

Unicum 73 houdt
open sportdag
ZANDVOORT - Sportclub
Unicum '73 houdt zondag 6 december van 13.00 tot 17.00 uur
een open sportdag in de Van
Pagéehal in Zandvoort-Noord.
Op deze dag kan men aan diverse sporten deelnemen.

ZHC-teams krijgen te weinig
ZANDVOORT - De laatste
wedstrijd voor de winterstop
heeft niet dat resultaat opgebracht wat de ZHC hockeyteams hadden verwacht en ook
recht op. hadden. De dames
kwamen tegen Voordaan niet
verder dan een 0-0 gelijkspel en
de heren verloren van Woerden met 3-2 na het beste van
het spel te hebben gehad.
De ZHC hockeysters kwamen tot
een zeer spannende wedstrijd tegen
het hooggeplaatste Voordaan. De
eerste competitiewedstrijd tegen
Voordaan was met groot verschil
verloren gegaan doch de Zandvoorise damnes komen steeds beter uit de
voeten op het kunstgras. Dat is vooral zichtbaar uit de laatste zes wedstrijden waaruit zes punten werden
gehaald. Voordaan had meestal een
overwicht maar kon niet door de
hechte ZHC defensie komen en bovendien stond doelvrouwe Hennie
Jansen een goede partij te keepen.
Met snelle tegenstoten kreeg ZHC
enige mogelijkheden die niet gemist
werden. Vijf minuten voor het einde
had ZHC de winst kunnen pakken.
ZHC forceerde een strafpush doch

de anders zo trefzekere Monique
Lubberts schoot de bal op de doelpaal Coach Hans Langemeijer was
toch niet ontevreden: „Ik ben bijzonder tevreden. We speelden erg positief hockey vanuit een versterkte defensie. De nul werd goed vastgehouden en bovendien kregen we nog
kansen op de overwinning", aldus
Langemeijer.
De stand in de competitie is: Pinoké 10-16, Strawberries 10-15, Qui
Vive 10-14, HIC 10-13, Voordaan 1012, Leiden 10-9, Xenios 10-7, Zandvoort 10-6, Alkmaar 10-4, goishe 10-4.

Heren
Een sterk aanvallend ZGHC hèrenteam heeft te weinig gekregen
met de 3-2 nederlaag tegen Woerden.
ZHC viel veel aan maar kwam door
middel van een counter op een 1-0
achterstand. Vlak voor de pauze
kwam de verdiende gelijkmaker op
het scorebord. Willem Jubels knalde
een strafcorner in, die foutief gestopt werd. De toegekende strafbal
werd door Mare Meijer verzilverd, 11.
In de tweede helft kreeg ZHC al
snel een geweldige dreun toen om
zeer onduidelijke redenen Woerden
een strafbal mocht nemen en ook
benutte, 2-1. De mentaal sterke

Zandvoorters trokken toch weer het
initiatief naar zich toe en zette Woerden met de rug tegen de muur. Vele
doelpogingen gingen net naast of
strandden op de doelman van Woerden. Een kwartier voor het einde
had ZHC toch succces toen Willem
Jubels een strafcorner snoeihard inkogelde, 2-2. ZHC bleef aandringen
en leek op weg de overwinning te
forceren Echter sloeg het noodlot
toe toen Woerden 3-2 scoorde. Aan
dit doelpunt ging een grove Woerdense overtreding vooraf, doch de
scheidsrechters lieten doorspelen.
Een teleurgesteld ZHC probeerde
alsnog langszij te komen doch de tijd
was daar te kort voor.
„Als je door foutieve beslissingen
verliest is het voor de coach niet
leuk maar vooral niet voor de spelers", stelde coach Ron Roodhart
„We hadden de overwinning meer
dan verdiend en dan is het ontzettend vervelend dat je zo verliest. We
hebben goed gespeeld maar dat leverde niets op en dat is erg jammer
We kregen te weinig Niet alleen vandaag kregen we te weinig doch m
andere wedstrijden ging het ook
vaak net mis. We hadden voor de
winterstop meer punten moeten
hebben, dan moet het maar na de
stop gebeuren."

Schoten van Bas Heino en Henk
Gaus troffen net geen doel doch het
aanhouden werd vlak voor de rust
beloond. Bas Heino lanceerde Ivar
Steen die fraai scoorde, 1-1.
In de tweede helft in eerste instantie een aanhoudend aandringen van
Nihot en opnieuw was het Ivar Steen
die scoorde nu op aangeven van Dennis Keuning. Na deze voorsprong
was het DIO dat probeerde de gelijkmaker te forceren. Dat ging gepaard
met zeer aanvallend voetbal en de
Zandvoortse doelman Jaap Bloem
kreeg het erg druk. Met vele en zeer
knappe reddingen hield Bloem
stand en via een fraaie solo besloten
met een keihard schot voerde Dennis Keuning de stand op naar 3-1.
DIO wilde zich nog niet gewonnen
geven en kwam vlak voor tijd terug
tot 3-2. Er volgde nog een paar zeer
spannende slotminuten maar Nihot
liet zich niet meer verrassen. Uit de
laatste drie wedstrijden behaalde Nihot vijf punten en gezien het vertoonde spel zullen het niet de laatste
zijn.
• De hockey dames van ZHC kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Scandals

Foto Berlott

(•VOORT - In de zaterPbinatie klasse A speelt
|nioren team van Zandmet nog negen teams
daarbij een zeer
Ne
competitie
af. De
3
rtse junioren doen het
" en draaien mee in
vijf sterkste teams,
'EW,
Hoofddorp, IJ.en Zandvoort '75 wisIjna wekelijks van kopna geen A junioren poule
t zo spannend is als deze.
f^eld doet het Zandvoort'75
Uitstekend en uit de elf

gespeelde wedstrijden hebben zij Roode en T. Brouwer Zandvoort '75
slechts vijf verliespuriten en staan een 3-1 voorsprong, waarna SCW temaar één punt achter op de koplo- rugkwam tot 3-2. SCW gaf zich niet
pers VEW en Hoofddorp. De ploe- gewonnen en knokte voor elke bal.
gen van IJmuiden en V&V staan in- Zandvoort '75 speelde de partij r:usmiddels op vijf punten en hebben zo tig uit en voerde de stand op naar een
5-2 zege door treffers van R. Koning
goed als de aansluiting verloren.
Afgelopen zaterdag wonnen de A en M. de Roode.
Op de foto het succesvolle jeugdjunioren met 5-2 van SCW. De uitslag doet vermoeden dat het erg ge- team van Zandvoort '75 met staande
makkelijk was doch het werd een van links naar rechts: M. de Roode,
zeer spannende partij die uiteinde- J. Harteveld, R. Smits, I. v. d. Smaal,
lijk verdiend door Zandvoort '75 B. Kroese, W. v. d. Zon, S. Koper en
werd gewonnen. SCW nam al in de jeugd voorzitter H. Vermeulen. Zitderde minuut, door een misverstand tend van links naar rechts: grensin de Zandvoortse defensie een 0-1 rechter A. Klerjberg, T. Brouwer, M.
voorsprong. Nog voor de rust zette v. d. Ham, S. Mutchi, R. Koning, J. de
R. Sonntag de Zandvoorters naast Zwager, aanvoerder R. Sonntag en
SCW, 1-1.
mascotte. I.v.m. vakantie was coach
In de tweede helft gaven M. de A. van Marie afwezig.

Foto Biam Stijnen

Het nog steeds niet in topvorm
verkerende Scandals haalde eindelijk eens uit. In de strijd tegen De
Stal demonstreerden de Zandvoorters iets van de vorm van vorig jaar
toen het kampioenschap in de interregionale klasse werd behaald. In
een goed bezette OG-hal in Haarlem,
met de Ajax-selectie op de tribune,
kwam Scandals op een 1-0 achterZANDVOORT/PARIJS - Castand doch daarna was er een team
dat nog speelde. Scandals liet zeer mel en Range Rover sturen in
fraaie combinaties zien en nog voor januari 1988 het sterkste team
de rust was de strijd gestreden. De tot nu toe naar de woestijnrace
Zandvoorters hadden toen al een 3-1 Parijs-Dakar, sinds de monvoorsprong. Na de doelwisseling sterrit 10 jaar geleden voor het
bleef de ploeg van Bert Leijenhorst
het beste van het spel behouden en eerst werd georganiseerd. Met
met gaaf zaalvoetbal werd de voor- vier van de meest ervaren prosprong opgevoerd naar 6-1. De Stal fessionele „off-road" rijders
deed nog wat terug maar uiteindelijk die er zijn, gaat het Camel/Ranbepaalde Scandals de stand op 7-2. ge Rover T am een serieuse
e
voor Scandals scoorden Alwin Letjs- aanval doen op het geweid van
ner viermaal, Hans Schmidt twee en de Camel Peugeot 205 Turbo
Rob Verstraten éénmaal. In het doel 16, waarmee Ari Vatanen Pavan Scandals maakte Gerard Tim- rrjs-Dakar 1987 won.
mers een uitstekend debuut.

Camel en Range Rover sturen
sterk team naar Parijs Dakar
Tijdens een persconferentie in Parijs werd de uit vier Range Rovers
bestaande ploeg, met daarin oud formule l coureur Patrick Tambay en
de tweede man van 1987, Patrick Zaniroli, voorgesteld. Hun opdracht
lijkt duidelijk: alleen de eindoverwinning telt.
Camel en Range Rover gokken in
de tiende editie van Parijs-Dakar
niet alleen op het vakmanschap van
de crv.reurs. De Range Rovers, die
Ttirijs op l januari 1988 zullen verlaten, bevatten enkele belangrijke constrüctiewijzigingen in vergelijking
met de auto, waarmee Patrick Zaniroli vorig jaar de tweede plaats behaalde. De V8 300 bPK motor is ver-

der achterin het chassis geplaatst
voor een betere gewichtsverdeling
Ook is de vertragingscoefficient
aanzienlijk verlaagd dankzij een verbetering van üe aërodynamica van
de carosserie en is in samenwerking
met Bilstem de ophanging versterkt
Michelin zal ook actieve steun verlenen met speciaal voor deze rally ontworpen banden.
De vier Range Rovers worden bereden door Patrick Tambay/Domimque Lemoyne (F), Patrick Zamroli/Fenouil (F), Malcolm Smith/Alan
Fieuw (USA/B) en Salvador Cannellas/Pedro Maymi (Sp). Geen van
deze koppels is aangewezen als teamleider.
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RA B4.HOE OUO
Officieel depot
- CHANEL
- CHR. DIOR
- AIGNER
- REVLON
- NINA RICCI
- YVES ST
LAURENT
- JIL SANDER
- CARTIER
- v.CLEEF &
ARPELS
-PAGO
RABANNE
- DAVIDOFF
- UNGARO
- GUERLAIN
- SALVADOR
DALI
- NICKY DE ST
PHALLE
- GUCCI
- MONTANA
- GIVENCHY
- OSCAR DE LA
RENTA
-MING
- HERMÈS
- ESTÉE
LAUDER
- ARMANI
- JEAN PATOU
- BALMAIN
- JOOP!
- CACHAREL
- LAGERFELD
- TED LAPIDUS
- ARAMIS
- ALAIN DELON
- BALMAIN
- KRIZIA
- TRUSSARDI
- V. GILS
- CLINIQUE
- H. RUBINSTEIN
- LACOSTE

SINTERKLAZEN DIE IETS GOEDS WILLEN GEVEN
WETEN NU WAAR ZE MOETEN ZIJN:
Voor Haar:
Tot ƒ 10.D
d
d
HU

Voor uw surprises

Bij aankoop van een flacon (50 ml)
Salvador Dali E.D.T. een stuk
zeep t.w.v. ƒ 33.- kado.

Make-up box
met 2 blushers
4.95
Make-up set
met 20 eyeshadows7.95
Pierre Cardin
zeep
9.95
Anais Anais
douche gel
9.95

Ook bij Krizia zo'n heerlijk Krizia
zeep kado!

Een Aigner toilettas met lipstick
t.w.v. 38.- kado bij een van de fantastische geuren van Etienne
Aigner
keuze uit C'est Moi - Explosion Super Fragrance.

Tot ƒ20.CH
d

d
d
d
d
d
d

Anais Anais
body oil spray
14.95
Amance
14.95
Nina Ricci zeep
17. —
Anais Anais zeep
met gratis
miniatuur
17.95
Anais Anais
Body crème
19.95
Molyneux vivre
E.D.T. spray
19.95
Molyneux Gauloise
E.D.T. spray
19.95
Molyneux Quartz
E.D.T. spray
19.95
Pierre Cardin
spray
15.95
Moana
E.D.T. spray
19.5O

Voor Haar:
Tot ƒ30.d
d
d
d
d
I_J
d

Anais Anais
spray
Anais Anais
Body
Orlane Ecusson
spray
Paco Rabanne
Calandre
Ivoire Balmain
spray
Hermes Amazone
spray
Hermes Caleche
spray

Voor Hem:
Tot ƒ10.d
d
d
D
D
D
d

Aqua Brava
after shave 25 ml
7.95
Burly after shave
6.95
Amando zeep
9.95
Amando after shave9.95
Dunhill Bodylotion
7.95
Fresh-up kado doos 9.95
Aqua Brava
badschuim
9.95

Tot ƒ 20.CH
d

DE NIEUWSTE RAGE.
Een zeer fraaie Aigner dasspeld
voor hem gratis bij aankoop van de
sensuele geur van Aigner „Silver"
(uitgezonderd de aanbieding van
29.50)

EU
D
D

29.5O

cöcö

26.95

CHANEL

d
d
d

29.50

Armani after shave 19.5O
Pierre Cardin A.S.
15.5O
spray
Molyneux Captain
14.95
E.D.T. spray
Dunhill A.S. spray 18.5O
Aqua Brava A.S.
17.50
spray
Sir Canada Ceder
17.5O
spray
Sir Irish Moss
12.95
spray
14.95
Amando

26.5O

Tot f40.-

Voor Hem:

27.5O

d

26.5O

d

Tot f30.-

26.5O

d
d
d
d

Cacharel Lou Lou
spray
39.95
Nina Ricci
spray E.D.T.
32.5O
Nina Ricci
Eau de Parfum
37.5O
Guerlain Jardin de
Bagatelle
35.—
Armani
Body Lotion
39.5O
Dior Esprit
de Parfum in luxe
navulbare
verstuiver
39.—

NINA. De nieuwe
geurcreatie van Nina
RICCI, tijdelijk met een
parfumstick voor U erbij.

Kerkstraat 23

en

OKË=?-SHOP

Corn. Slegersstraat 2c
(Achter het postkantoor)
Tel. 14987

Speciaal voor de Sint

Nu toch u-eer die vertrouwde
Hollandse kwaliteit.
Zelfs de Spaanse Sint zegt
van Balk's banket:
Echt Hollands... je proeft het!

klokradio in div. kleuren
walkman in 3 kleuren wit-rood-biauw
videobanden VHS
3 voor 25,-

De Sint koopt hier kleine geschenken.
Bij v. Campen zult u denken
kleine en grote dingen
waarvoor de kleintjes zullen zingen
tussen veters, kousen in je laarsje.
Dank u Sinterklaasje

22.5O
27.—
27.—
27.5O
22.45
21.5O
22.5O

Groot assortiment
kadodozen van Tosce
4711, My Melody enz
enz
Voor al onze akties en
aanbiedingen geldt,
zolang de voorraad
strekt

Hinten voor Sint
Koltruien v.a.

t

J. C. Campen en Zn.

Overhemden v.a.

<

Corn. Slegersstraat 2

Pullovers v.a.

39,29,10,- p. stuk

Jacks v.a.
Pantalons v.a.

en verder natuurlijl
accessoires zoals
riemen, sokken,
manchetknopen,
dassen, shawls en
enz.

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

21.5O
29.5O
24.95
24.95
24.95
27.50
22.5O

De nieuwe sensatie:
Panthere de Cartier
Zolangt de voorraad
strekt
100.- korting op een
zuiver zijden Cartier
sjaal.
BIJ 75 - Cacharel
produkten
Cacharel Toilettas
KADO

Haltestraat 1

DE I

eens
LEKKER
uit op
5 december

d
Alain Delon spray
d
Aigner Silver
d
Aigner set no 1
D Aigner set no 2
d
Ebene de Balmain
D - Cacharel Homme
d
Cacharel kadoset
d Givenchy
Gentleman
d
Nino Cerruti spray
d
Nino Fair play
d
Phileas v. Ricci
d
Mennen
kadodoos
d
Aqua Brava A.S.
d
Dunhill A.S. spray

Drugstore Moerenburg

Parfumerie Wildering

Ook dit jaar haalt Sint Nicolaas,
Zijn marsepein, letters en
speculaas,
Tesanien met zijn makker,
Bij Balk, uiv Echte Bakker.
Na een heel jaar steeds
een buitenlandse specialiteit,

Voor zachte winteravonden de Finishing Touch, bij Ivoire de Balmain een sjaal of zeep kado.

tel. 12989

Haal de bestellijst in de winkel!

_

SLAGERIJ

g[ ARBOUW

ZJ2J

Haltestraat 12, Zand voort
Tel. 02507-12616
WEEKEND REKLAME

HARINGKRAAM

ARIE KOPER
RAADHUISPLEIN
zondag en maandag gesloten

Runder
Cordonblue
P.st.

1 ons

Cervelaat
1 ons

Fricandeau
1% ons

Ham

men
KERKSTRAAT 20

ZANI

JDÏ
DIA 30
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w acht vraagt gesprek aan met burgemeester

Zandvoorts verleden
leeft op in 'DeKlink'

Irlingen Mariaschool willen
" 'elijk eens een schone stoep
OORT - De leerlind'e Mariaschool zijn
De stoep voor hun
an de Prinsesseweg
: langzamerhand veel
p met een openbaar
pilet, waardoor zij tuspep door moeten baom ongeschonden
e komen. Reden voor
ren van groep acht om
ééns goed aan te pakngen hebben zich meteen
sn van de hoogste instanIe gemeente gewend, de
ter, om de zaak te'bespre: niveau moet er toch wel
n' zijn, zo moeten zij gejen. Op wat voor manier,
helemaal duidelijk, maar
overleg vastgesteld moen. In ieder geval is het
erlingen duidelijk dat er
;ebeuren.

De eerste gedachte gaat uiteraard
uit naar Publieke Werken, maar
volgens de heer Den Boer van deze
dienst, ligt de oorzaak van het probleem voor een groot deel bij de mensen zelf. Reiniging van straten en
stoepen door de gemeente is een tijdelijke oplossing, maar daarmee is
het probleem nog niet echt weggenomen. Daarvoor is volgens hem
een mentaliteitsverandering bij de
hondenbezitters nodig. Maar dat is
juist iets, wat niet zo makkelijk te
bereiken is, aldus Den Boer. Zo
toont bijvoorbeeld de gemiddelde
hondenbezitter geen interesse voor
speciale folders met 'heropvoedingsadviezen' voor honden. De boosdoeners zijn hierin niet geïnteresseerd
en laten hun hond poepen waar het
hen uitkomt, helaas meestal op de
stoep.
Reiniging van straten en stoepen
heeft volgens Den Boer wel hoge
prioriteit bij Publieke Werken. Zo
rijdt momenteel de kleine veegwagen regelmatig langs de drukste
straten, wat voorheen alleen 's zo-

pRM oefent
6f)ORT - De Koninklijke
f/i Zuid-Hollandsche Red|kchappij houdt maan/'•'ji 30 november een oefefc'rvoor vertrekt men om
** ' T an het boothuis.

treedt op
ileumconcert
IfOORT - Het Toon^ ratoriumkoor Zandvanavond het ju'ncert ter gelegenheid
twintig-jarig bestaan,
eden vindt plaats in
)rmde Kerk aan het
n.

• Protesteren, vegen en schrobben.

ZANDVOORT - In het de vorige maand verschenen orgaan
van het Genootschap Oud
Zandvoort, „De Klink", troffen
we onder de kop „Gidsen van
weleer" een interessant artikel
aan over de periode dat Zandvoort 7.000 inwoners had en
burgemeester Beeckman bereikbaar was onder het telefoonnummer 86. Er waren in
die tijd zes zangverenigingen,
de mandolineclub „Mignon",
een forensenvereniging, en de
openbare scholen hadden geen
naam maar een letter.

mers gebeurde en veel minder vaak
dan nu. Er zijn echter ook straten
die maar éénmaal per maand geveegd worden en dan 'denken bewoners al snel dat er nauwelijks iets
door de gemeente gedaan wordt.
Maar voor het succesvol aanpakken
van rommel en poep op straat zijn er
zeker vijf veegwagens nodig en dit is
onbetaalbaar. Het verwijderen van
de hondepoep kost een veelvoud van
wat de hondenbelasting in het laatje
brengt. Hondenbezitters moeten
dus niet de illusie hebben dat ze door
het betalen van hondenbelasting de
verdere verantwoordelijkheid bij de
gemeente kunnen leggen, aldus Den*
Boer.

Frustrerend
Hij is van mening dat het al een
stuk zou schelen, wanneer iedereen
zijn eigen stoepje elke dag zou
schoonhouden, particulieren, winkeliers en horeca-exploitanten, hoe
frustrerend het soms ook is, de uitwerpselen van een ander of andermans hond op te moeten ruimen.
In afwachting van het gesprek
met burgemeester Machielsen hebben de leerlingen wel alvast een protest laten horen. Woensdag 11 november ging een deel van de groep
van onderwijzer Jerry de Vries de
straat op, om gewapend met bezems
en emmers sop de stoep brandschoon te maken. Ondertussen
maakten zij met spandoeken en zelfgemaakte borden de voorbijgangers
attent op hun actie.
Andere leerlingen togen naar de
markt, waar zij waar zij met handtekeningenlijsten, foldertjes en zonnekleppen met teksten als 'Ruim op
die drol!' en 'Verwijder de hondedrol!' bij de inwoners van Zandvoort
aandacht vroegen voor hun probleem.
Veel mensen sympathiseerden
met dit initiatief; marktkooplui zetten spontaan een zonneklep met

• De leerlingen hielden onlangs al een handtekeningenactie op de markt,
waarmee zij aandacht vroegen voor het hondepoep-probleem.

Maar hij ziet de actie zeker niet als
een oplossing voor het probleem,
wat de volgende ochtend al weer te
merken was op de stoep, die weer vol
lag met hondepoep. Het was meer
bedoeld als een aanzet. Het idee om
hiertoe over te gaan, was ontstaan
vanuit de grondgedachte van milieugroep Greenpeace 'Houdt het
milieu schoon'. De leerlingen voelden zich hierdoor aangesproken.

maar zochten het liever wat dichter
bij huis. Daarbij komt, dat zij zich
toch al constant ergerden aan de
poep op de schoolstoep.
Het ziet het er toch naar uit, dat
dit soort acties in de toekomst af en
toe eens herhaald moet worden, althans, zo denkt Jerry de Vries erover. Het lijkt nodig om de mensen zo
eens met de neus op de feiten drukken. Maar hij heeft er een wat hard
hoofd in, of de mentaliteit van een
aantal hondenbezitters, de goede uiteraard uitgezonderd, makkelijk
veranderd kan worden
Toch hebben de leerlingen al een
klein resultaat geboekt met hun actie. De heer Den Boer wist te meiden, dat er naar aanleiding van de
actie tweemaal per week bij de Manaschool geveegd zal worden. Als de
betrokken hondenbazen zich nu ook
nog eens realiseren, dat de stoep
geen plaats is om de trouwe viervoeter uit te laten, kunnen de leerhngen van de Mariaschool eindelijk
eens met schone zolen het klaslo
kaal betreden.

waardoor de doorstroming zo min
mogelijk belemmerd wordt.
De Secretaris Bosmanstraat, tussen de J. v. Heemskerkstraat en de
bijvoorbeeld de bouw van het bun- Van Lennepweg, wordt voor de duur
galowpark van start gaat, wordt de van ongeveer een jaar aan het doorVondellaan langs de Vijverhut afge- gaand verkeer onttrokken. Dit is
sloten, wat hinder geeft voor auto- het gevolg van de woningbouw van
mobihsten uit de richting Bloemen- het Karel Doormanproject. Door de
daal. Bovendien worden zij gecon- reconstructie die daar wordt verfronteerd met reconstructie-werk- richt, is volgens Vermeulen omnjzaamheden op de kruising Boule- den via de boulevard met aan te
vard Barnaart/Burgemeester Van raden. Eventueel zou dit wel kunAlphenstraat. Om deze plek veiliger nen via het Stationsplein en de Van
te maken, wordt hier een rotonde Speykstraat maar ook hier vinden
gebouwd. De auto's die zich op de werkzaamheden plaats, die een gerotonde bevinden, krijgen voorrang, stroomlijnde verwerking van het

verkeer in de weg staan. Bovendien
heeft deze route een kleine capaciteit en zal ook de Van Speykstraat
eerdaags gedeeltelijk afgeloten worden, om hier een nieuwe riolering
aan te leggen.
Vanwege de verkeersonveilige situatie op de Verlengde Haltestraat,
dringt Vermeulen er bij de automo
bilisten op aan, van deze straat zo
weinig mogelijk gebruik te maken.
"Meest ideaal is de verbinding via de
Kostverlorenstraat en de Sophiaweg. Deze heeft de meeste capaciteit. Ik raad de mensen dan ook aan,
zoveel mogelijk deze route te volgen".

tekst op hun hoofd en in totaal werden ruim duizend handtekeningen
verzameld. Een aantal instellingen,
waaronder banken en het postkantoor bleek graag bereid, de actie te
ondersteunen zodat ook hier folders
verspreid konden worden. Volgens
Jerry de Vries was de actie een groot
succes. Er was met opzet gekozen
voor een woensdag, omdat er, in verband met de markt, op die dag een
grote drukte heerst voor de school
"Je bereikt dan makkelijk een groot
publiek", aldus De Vries.

Greenpeace

Overlast verkeer

programma vermeldt de
/an G.F. Handel. Solisten
nne Koopman, sopraan,
: Bouthoorn, alt, John VERVOLG VAN VOORPAGINA
De zijstraten tussen de boulevard
,, tenor, en Torn Sol, bas.
en de Secretaris Bosmanstraat,
rken mee Lourens Stuif- voorheen Burgemeester Van Algel, en het Amsterdams phenstraat, worden afgesloten, met
;s Orkest. Het geheel uitzondering van de De Ruyterr leiding van dirigent straat, in verband met het bouwverkeer, en de Trompstraat. Deze laatikemolen.
ert begint om 20.00 uur. ste blijft zolang open in verband met
de busroute naar Zandvoort-Noord.
j kost ƒ12,50 en kaarten
Het verkeer naar noord kan kokrijgen bij de leden van mend jaar veel hinder ondervinden
> avonds in de kerk.
van de diverse werkzaamheden. Als

Sinterklaasfeest
in 't Stekkie

t Waterloopleintje is 'alles' te koop
OORT - De ongetwij:st bijzondere winkel
.voort is te vinden in
:erstraat nummer 1:
,terloopleintje", een
gebruikte spullen. Je
zo gek niet bedenken
er te koop. De een
r meubels voor de invan z'n hele huis, de
>pt tegen een grappig
aan en een derde vertak met een complete
rak.
r Marcel Meijer vertelt rap
l enthousiasme over zijn
had hij een speelgoedwinHaltestraat, maar min of
gedwongen raakte hij verweedehands-spullen. Uitroeide dit uit tot een eigen
de naam „WaterloopleinIntussen bestaat de win-

kel alweer bijna twee jaar en Marcel elk artikel of voorwerp feilloos te
mag zeker van een succes spreken. vinden.
Het is toch altijd afwachten of zoiets
loopt, vindt hij, maar momenteel Zonnebank
gaan de zaken steeds beter. Het
Zo is er een hele afdeling met sergrootste deel van wat hij inkoopt viesgoed,
en keukenapparawordt verkocht en dat is maar goed tuur, eenpannen
grote wand met volgeook, want in de winkel is elk plekje stouwde boekenkasten
waartussen
ruimte benut.
bijzondere en waardevolle boeMarcel beheert de zaak in z'n een- ook
ken te vinden zijn, een kast vol ratje. 's Avonds gaat hij op pad om dio's,
variërend van oud tot modern,
spullen bij de mensen te halen of te
wasmachines,
brengen, meestal geassisteerd door geluidsapparatuur,
en zelfs zonnebanken en
een vriend, in verband met het nodi- koelkasten
haarden. De overige ruimte
ge sjouwwerk. Een druk, maar ook open
in beslag genomen door meugezellig bestaan. Overdag is er altijd wordt
en allerlei losse artikelen, zoals
wel tijd voor een praatje en een kop bels
oude ansichtkaarten van Zandvoort,
koffie met vrienden en vaste klan- spiegels
een antiek uitziend popten, of om een kaartje te leggen. Ver- petje meteneen
gat in het hoofd.
der is Marcel druk doende in zijn
Wie het steile trapje naar de vliepand om de ingekochte waar een ring
durft - enig klim- en klauterplaatsje in de - ogenschijnlijk - on- werkop
is hier een vereiste - kan daar
overzichtelijke puinhoop te geven. zijn toekomstige
stoel, bankstel oi
Bij nader inzien blijkt de „puin- bed in ogenschouw nemen.
Televisies en dergelijke apparaten
hoop" nogal mee te vallen. Alles
heeft z'n vaste plek en Marcel weet worden in principe met garantie verkocht. Marcel heeft „een mannetje"
die de boel van tevoren controleert
en waar nodig repareert. Hij vindt
het erg belangrij k om tevreden klanten te hebben en te houden, „van de
mond-tot-mondreclame moet je het
uiteindelijk hebben," aldus Marcel.
Hij zegt er trouwens een hekel aan te
hebben wanneer mensen hem een
artikel verkopen met de verzekering
JÜPk .*HL
dat „hij het prima doet" terwijl het
helemaal niet „prima" blijkt te werken. Hoewel je hier niet veel aan
kunt doen, heeft Marcel voor dit
soort mensen een uitstekend geheugen en zal hij geen tweede keer met
ze in zee gaan.

ZANDVOORT - In 't Stekkie
wordt komende woensdagmiddag, 2 november, een groot
Sinterklaasfeest
gehouden.
Deze middag is voor kinderen
van 4 tot 11 jaar.
Het feest begint om 14 00 uur met
een kindercircus, met onder andere
goocheltrucs, een duivennummer
en het optreden van clowns en acrobaten. Daarna wordt er Sinterklaas
gevierd, waarvoor enige Pieten op
bezoek komen.
De toegang is gratis. Ouders die
nadere informatie willen inwinnen,
kunnen op woensdag en op donderdag- en vrijdagmiddag telefonisch
kontakt opnemen met de kinder• Zwarte Piet komt woensdagmiddag werkster van 't Stekkie, Franceska
in 't Stekkie.
Rath, telefoon 17113.

De schrijver van het artikel beschikt over een aantal oude Zanvoort-gidsen, maar ook over het ,,Officieel Adresboek voor Zandvoort
1924, uitgegeven door Drukkerij J. G.
G. Geikema te Zandvoort" Hij deed
een greep uit de Lijst der Ingezetenen en zette deze personen met bijvoeging van hun „ambt" alfabetisch
op een rijtje. In de overtuiging dat tal
van namen de oudere Zandvoorters
bekend in de oren zal klinken lijkt
het ons aardig ze hieronder te laten
volgen.
Het zijn: dames Asscher-schilderessen, J. Berber-diamantslijper, Th.
Cazander-petroleumVenter; D. den
Dekker-wagenmaker, P. G. Van Elsttaoekdrukker, C. A. G. Fiorani-dir
Ijsfabriek; E. F. van Gogh-stafmuzikant, A. Heydennjk-vergulder, J. F.
Itter-horlogemaker; S. de Jong-leraar Isr. gemeente, Mej. G. N Kernhuisnaaister, Th. Lindau-koopman,
J. v. der Maden-arbeider; J. R. A. Nagork-kelner, M. F. van Orden-coiffeur „Groot Badhuis"; J. Posthumaagent m hout, J. Quendo-handelsagent; H. Rooyaards-agent buitenl.huizen; B. H. C. Stncker-kalkfabnkant, J Teixeira de Mattoskunstschilder, P. G. Uppenkamppensionhouder;
A.
Vossenvoermansknecht;
M.
Weberbierbottelaar; G. L. IJzermantimmerman, M. C. Yocarmifatankant, G. H Zonnenberg-ass. H.
IJ. S. M. en dat laatste was dan de
„Hollandsche Uzeren Spoorweg
Maatschappij".
Er was toen in Zandvoort een
weegwerktuigenfabnek van F v.
Vught, Kostverlorenstraat, Bioscoop-Voorstellingen aan huis werden gedaan door Gebr. Koper, v Ostadestraat; „net en billijk" waren de
„Reparatien" bij schoenmaker Keesman, Smedestraat; „Russische, Onentalische Confituren" had men bij
S. Raditch, Strandweg; „Medicinaal
Bronwater" had J v.d. Schinkel,
Spoorstraat, Alph. Sprenger, Kerkstraat had een „Magazijn van Gemaakte Ondergoederen, Boorden,
Garen, Band enz "
Medewerker Ton Drommel, die al
geruime tijd naspeuringen doet naar
Zandvoorts verleden, vroeg zich af
hoelang het karakteristieke pand
aan het Achterom als smidswonmg
en werkplaats m gebruik is geweest.
Zijn onderzoek leverde een boeiend
verhaal op over de in Rotterdam geboren Cornelis Dorsman, die in 1887
als smidsknecht in dienst kwam bij
de Meester IJzersmid Johan Frede-

nk Fels. Toen deze kinderloos
kwam te overlijden deed zijn weduwe de m de Noordbuurt gevestigde
smidse over aan genoemde Cornelis
Dorsman. Het als smederij Dorsman
voortgezette bedrijf is tot in de jaren
zestig een begrip geweest m Zand-,
voort.

Wandelroute
Voorts vermeldt „De Klink" de
plannen van het genootschap om samen met de VVV te werken aan het
creëren van een speciale wandelroute door de badplaats Een en ander
wordt opgezet als service aan gasten
en bezoekers. Naast het bezichtigen
van bekende gebouwen en objecten
wordt overwogen ook het gemeentehjk beeldenbezit m de route op te
nemen. Voor suggesties van de lezers houdt het bestuur zich warm
aanbevolen
De expositie die de afgelopen zomer in de hal van het raadhuis werd
gehouden bleek een succes De genootschapsbestuurderen Kiek Harkamp en Jozef Bluijs, die in dat succes een belangrijk aandeel hadden,
vinden het evenement „beslist vatbaar voor herhaling".
De leden van de Zanvoortsche
Bomschuit Bouwclub en „De Wurf"
hebben de afgelopen maanden bepaald niet stilgezeten. Eerstgenoemden zijn actief bezig aan een aantal
interessante werkstukken en de
Wurfleden hebben o.m. in het Franse Angers acte de présence gegeven
bij het Internationale Festival Mondial.
Gezien het succes van verleden
jaar besloot het genootschap opnieuw een kalender uit te geven, ditmaal in samenwerking met de firma
Alblas. De twaalf afbeeldingen hebben uiteraard betrekking op het
vroegere Zandvoort en brengen o.m.
het circusgebouw Palais d'Eté, het
Stationsplein met het VVV-huisje en
de Hollandia-bioscoop, een Koninginnedag op het land van Groen en
de Passage in de herinnering terug.
De kalender is verkrijtagbaar bij de
penningmeester van het genootschap „Oud Zandvoort", de heer J.
Bluijs, Haltestraat 70. De prijs is
evenals verleden jaar ƒ 7,50.

Omgaan met probleemdrinkers
ZANDVOORT/HAARLEM
- Het Consultatiebureau voor
Alcohol en Drugs organiseert
ook in de maand december
weer enkele gespreksmiddagen voor relaties van probleemdrinkers.

Deze korte cursus is voor alle
mensen die problemen hebben met
het alcoholgebruik van anderen in
hun naaste omgeving. 'Rode draad'

door de gratis bijeenkomsten is 'Wat
moet je doen, als je loopt te tobben
over het alcoholprobleem van anderen?'. De middagen worden gehouden op de dinsdagen l, 8 en 15 december, van 15.30 tot 17.30 uur. Voor
meer informatie kan men het
hoofdbureau in Haarlem bellen, telefoon 023-319294. Via dit nummer
kan men zich ook opgeven voor deze
cursus, die gegeven wordt in het
pand, Spaarne 62 te Haarlem.

School D

Advies

Printje staat vol met spullen, maar Marcel Meijer weet alles precies

„Ach, al doende leert men," meent
Marcel. In het begin verkocht hij nog
wel eens een mooie oude kast voor
een veel te laag bedrag. Als hij zo'n
kast heel vlot kwijt raakte, zette dit
hem aan het denken. Dit zal hem nu
minder snel gebeuren, hoewel hij
zichzelf geen antiek-kenner zou willen noemen. Van een Haarlemse
kennis die jaren in de antiek heeft
gezeten, krijgt hij nog wel eens advies, zodat hij weet waar je op moet
letten.
Marcels klanten zijn al net zo verschillend als de spullen die hij verkoopt. Van arm tot rijk, van „bekakt" tot gewoon. Hij heeft er plezier
in om iemand die „in nood" zit snel
uit de brand te helpen, door de meest
noodzakelijke levensbehoeften als
een stoel, bed, koelkastje en kacheltje bij elkaar te zoeken. Regelmatig
ontvangt hij dit soort lijstjes, van
kamerbewoners en bijvoorbeeld
mensen die na een scheiding hélemaal geen spullen meer hebben.
„Die mensen weer tevreden en hij
ook."
Marcel houdt er uitgesproken meningen op na: „Soms komen hier van
die poeha-figuren binnen, die hebben op alles wat aan te merken en ze
vinden alles te duur. Nou dan kopen
ze toch niet?" Marcel Meijer en zijn
Waterloopleintje, een bijzondere
man en een bijzondere winkel.
Mleke Reinbergen

Dez'e foto van School D, Ingezonden door mevrouw Twisk, Is genomen
in het Jaar 1914. Niet alle namen waren te achterhalen, maar vooral de
ouderen zullen menigeen wel herkennen.
Wel bekend zijn: Frans Versleege, Joop van Deursen, Annie Schut,

Bets van Deursen, Jans van Dulvenboden, Sebregts, Bets van de Schinkel. Trijntje van Dulvenboden, Jaap van de Geer, Floor van de Schinkel,
Sebregts (nogmaals 2.\), Juffrouw Konijn, Marie Versteege, ? Versteege
en Henk van Deursen.

L
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Sinds 1938 een begrip in HAARLEM

• ClUlU OllprlOUl Thorbeckestraat 15 t/o het CASINO Tel. 13378
Hoogstraat 3-5, HAARLEM, tel. 023-357501.
Dinsdag t/m vrijdag kooP

RX-950VBK

C-140E/HM
BX sene 36cm' Kleuren-TV
• Overal ter wereld te gebruiken PAL (B G D en
SECAM {B 'G D K en KI) en NTSC M NTSC 4 43
MHz (C 140HM) • Draadloze afstandsbediening met alle
functies • 30 Voorkeur posities • Multifunctionele in
beeld informatie • Ingebouwde timer voor zowel auto
matisch inschakelen (max 24 uur tevoren in stappen van
l uur) als uitschakelen (30'60/90'120 minuten) •
Sprietantenne inaebouwd A: 370(8) x 342(H) x 378(D)

Voor Video Geschikte, Op Afstand
Bedienbare, Computergestuurde
Receiver
• 2 x 120 watt aan 8 Ohm bij

van

1 kHz (DIN)

voor 749,RM-SR950
Gecombineerde A/V
Afstandsbediening
(bijgeleverd)

van 1349,voor 1199,-

HR-D210E

HQ HiR Video Cassette Recorder
• HO beeldkwaliteit 'net Detail Corrector en een 2CPo hogere .vit uitstuurbaarloid • Spanningsgestuurde synthesizer tuner met 48 voorkeur posities en • UlAerpen bij uitge
schakelde recorder • Automatisch terugspoe'en • Auto backspace montaae • Auto
matisch uitwerpen • Infrarood afstandsbediening • In beeld paure indiratin • Directe
tildopname • Ber-kroeken A:435iBi x 95iHi x 34tiDi mm G: 6 "Aa

RX-250BK

RX-150BK

Op Afstand Bedienbare Digitale
Synthesizer Receiver
• 2 x 35 Watt aan 8 Ohm bij 1 kHz

van 879,voor 699,

DE UITVINDERS

Haltestraat 23, tel. 12159

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

van 439,

AX-220BK

Computer-gestuurde Digitale Synthesizer Tuner
• Computer-besturing en quartz-PLL digitale frequentie
synthesizer voor bedieningsgemak en nauwkeurigheid •
Automatisch geheugen voor gemakkelijke instelling van
16 FM en MG/LG voorkeuze posities • Voorkeuze-geheugen voor 16 FM en MG/LG zenders • Voorkeuzescan • LCD multifunctioneel display • Afzonderlijke gevoelige AM nnqantenne A: 435(B) x 61 (H) x 235(D) mm

Dynamic Super-A Geïntegreerde Versterker
non
• 2 x 85 Watt aan 8 ohm bi| 1 kHz (DIN) • Dynamic V3n
Super-A emdtrap • Gm Dnver • Twee-traps constructie 1/nfin
en directe voeding met lage impedantie • High Gam PU- ""U!
versterker voor MM/MC elementen • Aansluitingen voor
tweejecorders met kopieermogeli|kheid • Aansluitingen
voor Iwee stel luidsprekers A: 435(B) x 117(H) x 306(D)

van 384,AX-550BK
voor 349,- Dynamic Super-A Geïntegreerde Versterker

va
VO

• 2 x 100 Watt aan 8 ohm bi| 1 kHz (DIN) • -Dynamic
Super A emdtrap • Gm Selector en Gm Driver • Tweetraps constructie en directe voeding mei lage impedantie
• High Gam PU-versterker voor MM/MC elementen •
Aansluitingen voor twee recorders met kopieermogeli|k
heid • Aansluitingen voor twee stel luidsprekers A: 435(B)

SLAGERIJ ZWINKELS

Boetiek
Alexander
SEIJSENER

vai
VOl

AX-440BK

Bij ons slaagt u zo
Voor een passend kado

Brood- en
banketbakkerij

Dynamic Super-A Geïntegreerde Versterker
• 2 x 85 Walt aan 8 ohm bi| 1 kHz (DIN) • Dynamic
Super-A emdtrap • Gm Driver • Twee-traps constructie
en directe voeding met lage impedantie • Gemakkelijke
druktoetsen voor de ingangen • Aansluitingen voor twee
recorders met kopieermogelijkheid • Aansluitingen voor
twee stel luidsprekers A : 4 3 5 ( B ) x ! 1 7 ( H ) x 306( D l mm G:

voor 1999,-

FX-330LBK

JVC

AX-330BK

_van 2199,-

VOO™
Dynamic Super-A Geïntegreerde Versterker
• 2 x 40 Wall aan 8 ohm bij 1 kHz (DfN) • Dynamic
Super-A emdtrap 31 • Gm Driver • Twee-traps
constructie en directe voeding met lage impedantie •
Indicatie van de gekozen ingangen • Aansluitingen voor
twee stol luidsprekers 8 Loudness schakelaar A: 435(B) x

BLOEMBOLLEN

Kwekerij P. van Kleeft

Afstandsbediening met
aanraakgevoellge LCDdisplay
Het op de linker foto
aangegeven -menu'
verschijnt wanneer de CD
is gekozen als ingang Een
zoemer geeft aan dat de
handeling is uitgevoerd
Rechter foto Dit -menu'
krijgt u te zien wanneer de
S E A grafische equalizer
is gekozen U kunt de
equalizer instellen vanaf de
luisterpositie

3995

voor ^^r ^f • ^f ^^F
en gratis 3 videobanden*
merk JVC van 3 uur ter waarde
van 40.-. *of 20.- in kontanten.

Digitale Synthesizer Receiver
• 2 x 27 Watt aan 8 Ohm bij 1 kHz
• Digitale synthesizer tuner
- voorkeuze van 8 FM en 8 AM
zenders
• Indicatie voor ingangen, signaal,
stereo en geheugen
• Schuifregelaars voor laag/hoog,
volume en balans
• Aansluitingen voor twee paar
luidsprekers

• Winterheide
• Bloeiende violen •
Beplanting voor winterbakken •
Vaste planten • Bemesting •
>^Tuingereedschap • Kamerplanten

drie videorecorders, dubben,
geluidskeuze, en akoestische
expander
l Voor/Eindversterker aansluitingen
voor aansluiting van bijv. een
geluidprocessor bij videosystemen

LORTJS HORLOGE
+ 3 GRATIS VIDEOBANDEN
Nu een Lorusïiorloge van 59.-

van 549,voor 499,-

(DIN)
• Inclusief gecombineerde A/V
afstandsbediening
• JVC COMPU LINK Remote
Control Component
• Computergestuurde digitale
synthesizer tuner - voorkeuze van
16 FM en 16 AM zenders,
automatisch geheugen, voorkeuze
scan
• Elektronische bediening van
ingangen, volume, mutmg en balans
• Gekleurde LCD-display voor tuner
• Aansluitingen voor twee paar
luidsprekers

• Gecombineerde A/V
afstandsbediening met
aanraakgevoelige LCD-display
• JVC COMPU LINK Remote
Control Component voor
bediening op afstand van
COMPU LINK eenheden
• Computergestuurde 7-band
S E A grafische equalizer met vi|f
door de gebruiker m te stellen en
vijf vaste karakteristieken
• Computergestuurde digitale
synthesizer tuner - voorkeuze yai

16 FM en 16 AM zenders,
automatisch geheugen, voorkeuze
scan, automatisch QSC,
veldsterktemeter in dBf en
instelbaar mutingniveau
l Geschikt voor het schakelen van

DR-E2LBK Dubbel Cassettedeck/Digitale Receiver
2 x 30 Wall 8 ohm bi| l kHz (DIN) ' 1/ori
van
AL-E1 BK'' Volautomatische Platenspeler
XL-E3BK Compact Disc Speler (extra)
11(1(11
SP-E1 BK Tweeweg Luidspreker Systeem
•Mul

500 gr. hamlappen
.
150 gr. eiersalade
100 gr. gegrilde fricandeau
Bestel tijdig
Verse ROOMBOTERS sausijzen letters

voor modieuze Herenmode
Haltestraat 14

8

(deelnemer Sinterklaas aktie)

Bestel tijdig uw Roomboter amandelletter
Roomboter speculaaspop met
amandelen
Chocoladeletters
Er is te veel om op te noemen.
Kom zelf maar eens kijken.

HALTESTRA,
T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

5 December is geen feest
als u niet eerst bij de KAASHOEK
bent geweest
Want zelfs de Sint koopt hier kaas en wijn
dus zal er voor U ook wel iets lekkers zijn.

PRIJSTOPPER
EASY

FASHION

ï Kaashoekl
jHaltestraat 38
Zandvoort

SCHOENHANDEL BOL.
Haltestraat 11

y

maten 23-30

tel. 1217
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Algemene beschouwingen bij de Begroting 1988
Peter Ingwersen

brek aan informatieverschaffing'
i VOORT -. Het Chris.ocratisch Appèl uit in
mene beschouwingen,
zakelijk', zowel lof als
ten aanzien van het
van Burgemeester en
.ders. Lof, vanwege de
gekomen automatiseomdat het college erin
is, thans een sluitenting aan te bieden, op
;e en met uitgangspunrmee het CDA kan inn. Kritiek onder ande,t er nog een 'gebrek
nformatieverschaffing'
aldus fractievoorzitrersen.

v

waardering kan deze fracigen voor het algemeen beoptreden van het college,
imerhand kunnen wij condat de collegewisseling in
verbetering is geweest. Inhet aantal conflicten
en de ene rel is afgesloten
ilgende dient zich alweer
•bij verwijst hij onder anhet 'opgezadeld' worden
ledrijfsrisico van Vroom en
n, de schuld van Circuit
B.V., de uit de hand gelo;tie op de afdeling Sociale
de .verwikkelingen rond
iek en Roggeveld.

Vooral naar aanleiding van het
niet direct afgeven van het ODRP-rapport pleit hij voor openheid en
eerlijkheid, waardoor veel moeilijkheden voorkomen kunnen worden,
'indien men op basis van wederzijds
vertrouwen en respect inlichtingen
verschaft' en 'de Raad tijdig bij het
beleid wordt betrokken'.
Het huidige collegeprogramma is
volgens de CDA-fractie niet meer
dan een wensenlijstje en Ingwersen
pleit dan ook voor een eenduidige
prioriteitenstelling op zo kort mogelijke termijn. Zo dit niet gebeurt,
'dan garanderen wij u dat u de ene
na de andere affaire over uw eigen
hoofd zult bijven afroepen'.
Het CDA wenst bij deze algemene
beschouwingen geen gebruik te maken van het ODRP-rapport. 'Het
zou slechts leiden tot triomphalisme
en dit past het CDA niet'. Wel pleit
de fractie ervoor, dat het rapport
openhartig wordt besproken en een
vervolg krijgt aan de hand van de
aanbevelingen.
Met de financiering en het aanwenden van de algemene dekkingsmiddelen kan de fractie voor de begroting van 1988 goed leven. Vanwege de lastenverzwaring van de
Zandvoortse burgers door yerhoging van de reinigingsrechten, afvalstoffenheffing en rioolafvoerrechten, stemt de fractie ermee in,
dat ten laste van de inwoners de
belastingen niet verder verhoogd

worden. Controle op de hondenbelasting moet blijven gebeuren en
het CDA pleit voor invoeren van een
hondenpenning.
De financiële positie van de Gemeente noemt men 'niet slecht'
maar men wil wel snel inzicht hebben in de rekeningen over 1983 tot
en met 1986 om de financiële positie
aan een nader kritisch onderzoek te
onderwerpen. Wat betreft de saldi-reserve, enerzijds het resultaat van
het bijboeken van resultaten over
voorgaande jaren, en aan de andere
kant dienend om de tekorten over
vorige jaren te dekken is het 'pure
onzin' deze op ƒ 1.000.000,- te houden.
Reden is, dat daardoor de financiële
ruimte tot dat bepaalde bedrag
wordt verkleind. 'De reserves zijn er
voor de gemeente en het bestuur en
de gemeente is er niet voor de reserves!'

ZANDVOORT - De fractie
van D'66 pleit in haar algemene beschouwingen voor een
'kamerbreed vrouwenoverleg'
binnen de raad. Dit in verband
met de aandacht die aan de
positie van de vrouw geschonken moet worden. Voor de
fracties die geen vrouwelijke
vertegenwoordiging in de raad
hebben, zou één op de kieslijst
voorkomende vrouw deel kunnen nemen aan het overleg. In
dit verband betreurt D'66 het,
dat de emancipatiecommissie
het college het advies heeft gegeven, deze commissie op te
heffen. Eén van de redenen is,
dat de noodzakelijke verjonging uitblijft.
Voorts maakt de fractie zich hard
voor ouderen en de bewoners van
Nieuw Unicum, omdat bij vernieuwing en onderhoudswerken rekening moet worden gehouden, met
datgene wat verschillende bevolkingsgroepen nodig hebben. 'Méér

D'66, Ruud Sandbergen:

'Een kamerbreed
vrouwenoverleg....'
aandacht dient te worden gegeven
aan de suggesties die de bewoners
van Nieuw Unicum regelmatig
doen'. De fractie had evenals andere
partijen al eerder aangedrongen op
financiële ruimte ten behoeve van
een beleid. 'Het verheugt ons dat u
met uw voorstel./17.000,- te besteden
aan voorzieningen ten behoeve van
gehandicapten, blijk geeft, het met
ons eens te zijn'.
Sandbergen pleitte er opnieuw
voor, ook in Zandvoort het systeem
van 'schaduwraadsleden' in te voeren. Deze kunnen een raadslid m
een commissievergadering vervangen. Een dergelijk voorstel werd
echter eerder dit jaar door de overige

'Verantwoordelijk
voor asielzoekers'
ZANDVOORT - De Partij van
de Arbeid vestigt in haar algemene beschouwingen onder
andere de aandacht op de asielzoekers. Door gemis aan medewerking van gemeentebesturen dreigt het rijksbeleid met
betrekking tot deze vluchtelingen te worden uitgehold, aldus
fractievoorzitter Ineke van de
Storm. 'Ondanks onze beperkte bouwmogelijkheden én grote aantal woningzoekenden,
vinden wij dat wij ons niet mogen onttrekken aan ook onze
verantwoordelijkheid met betrekking tot de opvang'.

leen het centrum is
chikt voor ouderen'

:te opmerkingen bewij dan ook als een comomdat velen weten hoe
ons opgesteld hebben als
eens ten onrechte het
:t of te laat kregen'. Ook
gemerkt dat GBZ zich
gemeld als lid van het lan'erkoepelende orgaan van
elijken, maar de partij zal
id gemeentelijke operer_

J l Jongsma gaat 1987 de poschiedenis in als een zeer
laar, met vaak te veel extra
j vergaderingen. Toch ziet
Jsitieve ontwikkelingen, zoeen eerste fase afronden
ig gezette grootschalige
waar laatst nog twee beI plannen aan zijn toegeI weten de nieuwbouw van
(o en het geplande circusok de vertrouwenscom-

krant niet
itvangen?
l voor vrijdag
2.00 uur ons
ntoor, telefoon
A1
'5

7166

missie heeft volgens hem goed gefunctioneerd, waarbij hij een compliment maakt naar de fractievoorzitter van de VVD, Methorst. De
commissie is erin geslaagd, omtrent
de benoeming van een nieuwe burgemeester tot een unaniem advies te
komen aan de Commissaris van de
Koningin.
Als negatieve ontwikkelingen
noemt Jongsma echter het 'gegroeide gebrek., aan openheid', bijvoorbeeld inzake de ontwikkelingen
rond het Roggeveld, het ODRP-rapport en de Clarastichting. Ook zou
de wateroverlast in het dorp door de
gemeente te passief benaderd worden, met name ten aanzien van de
sociale kant.
Daarnaast zijn er bezwaren tegen
de wijze waarop de begroting sluitend is gemaakt, onder andere doordat 'het plotselinge tekort van de
politie gemakshalve maar van de reserves is afgenomen'. Ten aanzien
van verkeer vindt de fractie onder
andere, dat het college te laat en
zeker niet adequaat heeft gereageerd op de 'veranderingen van onze
buurgemeenten aan ook onze toevoerwegen'. Ten aanzien van het
Vendoradoproject
wordt opgemerkt, dat de personeelsleden van
het zwembad niet 'afgescheept' kan
worden, maar dat zij zeker rechten
hebben. Ook de ouderen komen
ruimschoots aan bod in de beschouwingen, onder andere met een pleidooi voor meer huisvesting voor de
steeds groter wordende groep ouderen. 'Alleen het centrum is naar
onze mening geschikt om ouderen
goed te huisvesten, dichtbij alle
voorzieningen'. Als eerste lokatie
stelt GBZ het terrein van het voormalige Sterre der Zee voor.

animo voor
Amnesty

Gedacht wordt aan onderdak voor
twintig a vijfentwintig mensen, in
verhouding de helft van de normen
die Den Haag bij zijn vraag hanteert. Daarnaast pleit de PvdA ook
voor aandacht voor de woonbehoefte van de Zandvoorter, een van de
meest essentiële behoeften 'waarvoor een gemeentebestuur dient
zorg te dragen'.
Aan het ODRP-rapport, het vooronderzoek naar het functioneren
van het gemeentelijk apparaat,
hecht de PvdA groot belang. Met
name aan het in de raad overeenstemming bereiken betreffende de
aan te pakken probleemvelden en de
aan te brengen veranderingen in de

ZANDVOORT - De fractie
van de VVD constateert in
haar algemene beschouwingen een 'angstwekkende daling van het inwoneraantal'.
Er bestaan prognoses, aldus
fractievoorzitter
Methorst,
welke duiden op een daling tot
een bevolking van 14.000 inwoners. Hij merkt op ten aanzien
van de in Zandvoort gevestigde middenstand, dat door deze
ontwikkeling de koopkracht in
zijn algemeenheid
gevaar
dreigt te lopen. Een punt waar
zeker aandacht aan besteed
moet worden.

gaat uit naar een plek buiten de 'bebouwde kom', want zij zien wel in,
dat een motor-clubhuis niet zo gewenst is in een woonbuurt. De omwonenden zouden volgens beide bestuursleden direct bezwaar maken,
omdat zij bang zouden zijn voor geluidsoverlast.
De motorrijders zien er doorgaans
door hun kleding op het eerste gezicht 'ruig' uit, maar dit kan nog wel
eens een verkeerde indruk geven. Bij
een motor hoort nu eenmaal leren
kleding en - in dit Hollandse klimaat
- geen colbertje of andere luchtige
kledij. "Wij zijn geen motorbende,
maar stuk voor stuk gewone jongens, die doordeweeks werken en
motorrijden om de gezelligheid", aldus Kaufmann. "De mensen hebben
wel eens de neiging om een café te
mijden, als zij onze motoren zien
staan. Dat vinden wij jammer voor
de café-exploitant, maar dat is ook
beslist niet nodig". De meesten zijn
dertigers, dus al van een wat rustiger
leeftijd, voegt hij daaraan toe. De
club werd drie jaar geleden om praktische redenen opgericht, maar in
feite trekken de meeste leden al veel
langer met elkaar op.

ter Leen Driehuizen. "Maar dan wel
onderaan". De motorliefhebbers beseffen wel dat de locaties voor een
clubhuis niet voor het oprapen liggen, maar dat neemt niet weg dat de
behoefte daaraan steeds groter
wordt. "Anderen kunnen nooit
langskomen".
"Als wij verenigingen uit andere
plaatsen' willen ontvangen, moeten
we altijd een café opzoeken", vult
Walter Kaufmann, secretaris van de
club, aan. "Maar het zou veel leuker
zijn, als dat in een eigen clubhuis
kon. En in feite hebben we genoeg
' kan terugzien op een aan een stukje grond, want we heba
gde avond, waarvoor men ben genoeg handige mensen om zelf Sleutelen
62
>gen nogmaals wil be- een clubhuis te bouwen".
Wat hen vooral bij elkaar brengt,
De voorkeur van de motorrijders is dat zij gek zijn van oude motoren.
«n goede opkomst in het
achter de Hervormde
werd een korte inleiding
over het werk van Am'rnational, waarna geza'leven werden geschreven
'fike gevangen in alle delen
ereld. Na de kofflepauze
wond
afgesloten met een
v
an de Chileense zanger
die Zuidamerikaan1
vertolkte.

WD, Jaap Methorst:

'Angstwekkende daling inwoneraantal'
Ten aanzien van constructief
overleg en goede samenwerking tussen B & W en de raad, is de fractie
van mening dat zich tijdens de
raadsvergaderingen van het afgelopen jaar een zekere 'positieve stij1-ontwikkeling' heeft voltrokken. ledere partij neemt die verantwoordelijkheid, die zij durft, kan en wil
dragen. Dat er in tegenstelling tot
beweringen wel degelijk een beleid
wordt gevoerd, toont Methorst aan
met projecten die wél tot stand zijn
gekomen, zoals het jongerenbeleid 't
Stekkie, het circuit, het Beach Ho-

tel en nog een aantal zaken.
Wél spelen bij het uitvoeren van
het beleid de bezuinigingen, mede
door het Rijk, een rol. Daardoor 'bestaat besturen niet meer uit het zoveel mogelijk opbouwen, maar uit zo
weinig mogelijk afbreken'. Daardoor verdient het college volgens de
VVD een groot compliment, omdat
Zandvoort kans ziet, het jaar 1987 te
eindigen met een sluitende begroting.
Over de kwaliteit van het ODRP-rapport spreekt de fractie nog
geen compleet waarde-oordeel uit

(te prematuur), maar wél, dat het
draaiboek voor de te volgen procedure, die uiterst zorgvuldig gekozen
moet worden, bij de Voorjaarsnota
gereed moet zijn.
De fractie dringt er bij het college
op aan, stappen te ondernemen, om
tot meer duidelijkheid te komen omtrent een eventuele doortrekking
van de Herman Heijermansweg. 'De
eerste stappen om te komen tot een
afweging met betrekking tot de financiele, milieutechnische- en verkeersaspecten zouden in 1988 kunnen worden genomen, teneinde nog

organisatie. Alle 'lagen' van het
ambtelijk apparaat moeten betrokken worden bij de gang van zaken
en de fractie pleit voor een duidelijke procedure.
Andere punten die de fractie aanroert, zijn onder andere: de relatie
met andere overheden, waarbij gewaarschuwd wordt, dat het college
er alles aan zal moeten doen om de
'communicatielijnen' open te houden'; het ontbreken van een planmatige fasegewijze aanpak van het
collegeprogramma en een vaak ad
hoc reageren op allerlei initiatieven.
De gemeenteraad loopt daardoor
achter de ontwikkelingen aan. De
fractie wil op korte termijn weten
hoe en wanneer het college een beter
beleid op poten gaat zetten.
'Ik verzoek u om toch wat meer
open te staan voor het betrekken
van burgers bij het gemeentelijk beleid', aldus Van de Storm, vooral
naar aanleiding van het voorstel
van de emancipatiecommissie om
zichzelf op te heffen. Zij betreurt dit
voorstel, omdat 'met een wethouder
die affiniteit heeft met 't onderwerp
als zodanig, zeer zeker de zaken anders hadden kunnen lopen'.
Wat betreft de toekomst voor
Zandvoort heeft Van de Storm wel
'hoop', omdat zij constateert dat college en ambtenaren wel 'gemotiveerd' zijn. Die conclusie trekt zij
uit het feit dat diverse zaken wél
gerealiseerd zijn.
in deze college-periode tot een oordeel (ja of neen) te komen'.
Om het contact tussen de burger,
die eerder geneigd is lokale politici
aan te spreken dan landelijke, te
verbeteren, is de VVD van plan een
spreekuur in te stellen, bemand
door VVD-raadsleden en voorafgaand aan de fractievergaderingen.
Daarnaast verzoekt Methorst het
college, in januari of februari te
komen met een 'takenpakket' van
een parttime voorlichter, die dan in
april of mei aangesteld zou kunnen
worden.
Fractiegenoot Van Marie legde
een voorstel op tafel, waardoor de
rioolrechten uiteindelijk niet met
^21,80 maar met slechts ƒ11,80 zou
stijgen. Het voorstel maakte echter
weinig indruk op het college.

Regionale VW

Harley Davidson
Zandvoort mist
een eigen honk

ZANDVOORT - De vereniging Harley Davidson Zandvoort heeft dringend behoefte
aan een eigen honk, waar rustig aan de motoren gesleuteld
kan worden, en waar men elkaar kan opzoeken. De zestien
leden zijn echter al geruime
tijd op zoek en hebben ook de
gemeente te hulp geroepen.
- De schrijfa- Tot nu toe echter nog zonder
Amnesty Internatio- resultaat.
^deling
Zandvoort, "Wij hebben alleen na lange tijd te
9 november hield, horen gekregen, dat wij op de lijst
werden geplaatst", verklaart voorzitJk bezocht.

Naar aanleiding van het ODRP-rapport merkt hij op, dat er bij
een aantal leden van de raad een
misplaatst wantrouwen is ten aanzien van de manier van werken van
dit college, al had tijdige en volledige
informatie heel wat deining kunnen
voorkomen. De fractie pleit er voor,
na dit vooronderzoek een algeheel
organisatieonderzoek te laten verrichten en daarvoor een krediet van
J 100.000,- te reserveren.
Complimenten zijn er ook ten
aanzien van de aanpak op het welzrjnsterrem, zoals het ouderenbeleid
en het aanstellen van beroepskrachten op 't Stekkie en bij de
Stichting Vrijwillige Hulpverlening.

PvdA, Ineke van de Storm:

Jan Jongsma:

5fl|VOORT - Gemeente
Zandvoort
heeft
genomen van een
igrip in de raad: ranit wil zeggen dat als je
•el enige echte onaf:e groepering heel
[ig je taak als raadslid
ior het College van B &
te volgen zoals een
betaamt'én dus niet
d ioor de vorm kritiek
IflBr sch°rsen en ne* erkij
"ten, maar gewoon heel
op de noodzakelijke
lent, dan noemt men
:une?', aldus fractieJongsma.

fracties afgewezen. Een voordeel
van dit systeem kan zijn, een verlichtmg van de taak van raadsleden
van kleine partijen. Meestal worden
deze zwaarder belast dan de leden
van grotere partijen, omdat met
minder mensen een evengroot aantal commissievergaderingen moet
worden bijgewoond.
Een andere wens is een parttime
kracht die de taak van een goede
voorlichting naar de burgers maar
ook naar andere overheden op zich
zou moeten nemen. Deze wens is ook
door andere fracties uitgesproken
en het college wil hiervoor J25.000,reserveren.
Overigens noemt de fractie 1987

een met onbelangrijk jaar voor de
Zandvoortse gemeenschap, waarmee voorzitter Sandbergen onder
andere wijst op de ontwikkelingen
rond Vendoradoplan, circuit, herinnchting Boulevard Barnaart en Beach Hotel. Zo ook op het feit dat er
een aanvang is gemaakt met een
'goed rioleringsplan'. De situatie op
de afdeling Sociale Zaken vervult de
fractie nog met zorg.

Vervolg: van pagina l
Daar komt bij, dat Zandvoort en Haarlem, naast de huidige
toeristische voorzieningen, aanvullende attracties nodig hebben. Beide
gemeenten kunnen die elkaar geven. Evenzo de andere gemeenten
uit de regio. Velsen ontbreekt echter
nog bij het overleg.
Aan het hoofd van de regionale
VVV komt een bestuur te staan, dat
zijn aandacht richt op financiële,
zakelijke en algemene elementen.

De leden van Harley Davidson Zandvoort kunnen elkaar meestal alleen op straat of in het café ontmoeten.
Foto: Bram Stijnen

De meesten hebben dan ook een echte Harley, sommige een exemplaar
van meer dan veertig jaar oud. Dat
zij hun hobby serieus nemen, blijkt
wel uit de prijzen van de motoren,
van 750 tot 1340 cc, die tussen de
ƒ16.000,- en ƒ30.000,- gulden kosten.
Er wordt dan ook veel aan gesleuteld
en opgeknapt.
Als het weer gunstig is, trekt de
club er regelmatig gezamenlijk een
dagje of weekendje op uit, in Nederland of naar België. Heerlijk ont-

spannend schijnt het toeren op een
motor te zijn. Vrouwen en soms ook
kinderen gaan dan mee, meestal in
de zijspan. Zo werd bijvoorbeeld dit
jaar Dinant bezocht, waarbij dan een
grote tent meegaat, als onderdak
voor de nacht. Voor de bagage of
voor pech-gevallen wordt de groep
vaak vergezeld door een busje. In de
winter wordt het contact onderhouden door bijvoorbeeld het gezamenlijk bezoeken van motorshows of
ruilbeurzen, of door een avondje

De vertegenwoordiging van alle betrokken gemeenten zal gelijk zijn,
onafhankelijk van de financiële bijdragen. Daarnaast wordt een directeur aangesteld, die 'moderne ideeën
omtrent toerisme' moet hebben en
een 'bijna vaderlijke manier van benaderen', aldus Kraak. De nieuwe
directeur zal, door de vertragende
werking van de sollicitatie-procedure en alles wat daarmee samenhangt, pas in april of mei aangesteld
kunnen worden. Ook zal de organisatie van de nieuwe VVV op l januari 1988 nog niet helemaal rond zijn,
maar administratief en juridisch
wordt deze wel op die datum gestart.

bowlen. Ook bij diverse evenemen- De oude VVV wordt dan formeel opten in Zandvoort is Harley Davidson geheven.
Zandvoort actief. Zo waren de leden
bijvoorbeeld als touwtrekteam op
het strand te vinden, en werd er deelgenomen aan het Rondje Vijverhut.
Als het aan de motorrijders ligt,
Vrijwillige Hulpverlening
gaan zij nog jaren door met hun hobby. Maar dan wel liefst met een eigen
clubhuis, want dat is volgens beide
bestuursleden beslist noodzakelijk.
17373
JOAN KURPERSHOEK

WEEKENDAANBIEDING

vanaf ±10 december

BEACH AND
BODY SHOP

liggen de nieuwe

ZOMERGIDSEN 1988

Vrijdag en zaterdag
Prachtig mooi
HAMLOF klasse l héél pond

voor u klaar.

Van de vroegboekers geven wij een mooie persoonlijke attentie.

Uw Toerkoop Reisburo Zandvoort
Grote Krocht 20 Zandvoort

bij de VAKMA

1,49
1,98
1,49

RODE GRAPEFRUITS

De mooiste lingerie,
de leukste tassen.en
nog veel 'meer leuke
kadootjes

De Sint koopt al

5 voor
Klein en fijn

Gieser wildeman stoofperen nééi kilo

en dat spaart g<
Dierenspeciaalzc

WEZENBEI

Vers uit onze keuken

Grole Krochl 20B
2042 LW Zandvoort
Tel 02507-15697

Florida Salade
met rozijnen 10 pond

Grote Krocht 2

1,98

groente en fruit
Grote Krocht 25

ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG

Mare O'Polo

Alle pantalons 20,- KORTING
Alle jacks
30,- korting
***

Only natu re's materials.

Voor mensen die zelf selecte!
en zelf kiezen voor draagbc
mode en mooie kwaliteit
De nieuwe Mare O'Polo

Wegens sukses geprolongeerd ons
JUMPERFESTIVAL met grote korting.

begijneboetiek
Grote Krocht 23,
2043 LT Zandvoort
02507-18412.
Grote Krocht 19, Zandvoort.

Sint sprak tot Piet
weet je wat wij doen
Zo'n prachtige plant
die past ook in elke schoen
EEN KADO VAN COMBIFOTO IS ALTIJD RAAK
NU BU COMBIFOTO

Panasonic C-510 AF
Compactcamera met
volledig automatische
scherpstellmg (autofocus)
en geprogrammeerde
behchtingscontrole

I399:

Pentax Zoom 70
s Werelds eerste
compactcamera met een
volledig zoomobjectief
35-70 mm Goed voor
komplete overzichtfoto s m
groothoekstand close-ups
in telestand en detailopnamen in makrostand
Flitser zoeker en andere
funkties passen zich automatisch aan

699.-

TWEE CAMERA'S,.
VOOR DE PRIJS VAN EEN.

Erica
bloemen en planten

Bij aankoop
van 500 gram kaas

Verse
roomboter
pakje 250 gram
van 2;65

voor maar

99 et,

Riblappen
Braadlappen
• Rosbieflappen
Ook gemalen als gehakt

deze aanbieding is t/m 28/11

2 kg

Grote Krocht 24.

Zolang de voorraad strekt

MINOLTA
DE NIEUWE MINOLTA AF-DL
'"U 2 ng i. bouw de li. n/en

459r

OLYMPUS O M-10

Elektronische spleetsluiter •
tijden B-2-1/1000 sec • DDLOTF lichtmeet systeem met
diafragmavoorkeuze

459,-

Braun Candy
Handige compacte kleinbeeld
camera met ingebouwde electronenflitser en fixfocus objectief voor altijd geslaagde foto's
Geschenkverpakking met.
' camera ' kleurenfilm
' batterijen ' buidel

125:

SonyCCD
V-30 E .
De handycam dieie bi|
wijze van spreken
met dichte ogen
bedient Alle snufjes en vernuftjes zitten erin autofocus,
zoomlens met macro, Stand-By mechanisme
Het RGB-circuit zorgt voor nog mooiere kleuren en de
CCD-beeldchip voor gestoken scherpe opnamen
De geluidsweergave is natuurlijk perfekt

2799,-

Hij is er weer
Enkhuizer ALMANAK '88 5,25
200 honderd jaar grote wijnen
van 149,50

DE TROMP WINKEL

Spaanse pantoffels

nu voor 49,50

beige/naturel 20/46

Boek voor één miljoen
puzzelwoorden
slechts 9,95

Voor al uw geschenken

Grote sortering kerstkaarten

Inspiration Shop

o.a. Anton Pieck

Boekhandel de Krocht

Sint is uit zijn slof
geschoten!!
gekleurde 35/43

China slippers
Heren ribkoord
bruine China slippers

De nieuwe folder is gratis af te halen

Herman Harms
Shoe Bizz

Grote Krocht 17

Grote Krocht 22, Zandvoort

Foto

Boomgaard
Grote Krocht 26
Zandvoort

Grote Krocht 15, Zandvoort

IEDIA30

ZANDVOORT
Zandvoort'75 kwam in de strijd tegen DSC'74 twee maal op voorsprong, doch moest toezien dat
het toch genoegen moest nemen met een 2-2-gelijkspel.
ten van de Zandvoortse basis- Pech hadden de Zandvoorters
scholen geven vandaag en met twee afgekeurde doelpunmorgen weer een staaltje to- ten.
Door de vele regen was het veld
neelspelen weg. Kinderen en
wel glad, maar toch goed bespeelgenodigden worden onthaald baar.
Zandvoort'75, dat het altijd
op een stuk in oosterse sfeer. moeilijk
heeft tegen DSC'74, had

Leerkracht kan
zich uitleven in
Sinterklaastoneel
ZANDVOORT - Leerkrach-

nstzwemsters halen
medailles binnen
OORT - Tijdens de
nschappen
Kunst"ipn in de zwemkring
••*•""oHand, zondag in
•eer, werden de kunstrs van de Zandvoortse
en Poloclub de Zeeifers voor de tweede
rtuigend eerste. Bijna
dailles werden uitgede Zandvoortse

\Wen auto
r terecht
VOORT - Diverse voerafgelopen week
aangetroffen. De
,t van een auto was
nd.

bij Duurstede ontdekte de
|politie, dat een daar gestaauto in Zandvoort ontas. Dit voorval had méér
(jaar geleden plaatsgevonmei 1986. De (voormalige)
.s inmiddels ingelicht,
ere auto werd aangetroftrottoir in de Brugstraat,
eigenaar werd niet gevon|t de politie een sleepwagen
:n. Op het moment dat er
was gemaakt met het wégwam de eigenaar wel te
. Door de voorrijdkosten
.euring te betalen, en door
dat hij het voertuig elders
eren, kon hij de auto bij
ien.
der voertuig werd wel naar
ebureau gebracht. Dit was
fiets die volgens een omwotwee dagen in de C. Huyt stond.

£
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kunstzwemsters die zowel in
de verplichte figuren (de techniek) als in de vrije muziekuitvoeringen superieur waren
over ZZS uit Zaandam, Zwepho uit Hem en DWT uit Haarlem.
Ingrid Duivenvoorden bleek de allerbeste te zijn want zij prolongeerde
niet alleen haar Ie plaats in de techniek maar was ook niet te passeren
met haar solo-optreden. In totaal
scoorde zij 124 wedstrijdpunten.
Haar clubgenote Arlette Sandbergen
(en ook duetpartner) volgde op een
tweede plaats. Ook dit duet was onbereikbaar voor de tegenstandsters,
die met een achterstand van bijna 20
wedstrijdpunten de klasse van de
Zandvoortse kunstzwemsters moesten erkennen.
Nog geen maand geleden werden
door wethouder van Sportzaken Jan
Termes de Zandvoortse kampioenen van 1986 uitbundig gefeliciteerd
met hun sportprestaties. Ook daar
was de voltallige kunstzwemploeg
aanwezig vanwege hun prestaties op
dezelfde kampioenschappen van
1986. Ook Ingrid Duivenvoorden natuurlijk vanwege haar persoonlijke
kunstzwem-prestatie. Het staat nu
al vast dat de kunstzwemploeg
(maar ook vele wedstrijdzwemmers
en -zwemsters) in aanmerking komen voor een onderscheiding bij de
komende huldiging van de Zandvoortse kampioenen. De kampioenen van 1987 dan natuurlijk.
De inschrijving voor deze „kring"kampioenschappen was zo groot dat
de totale wedstrijd maar liefst vijf
uur in beslag nam. Misschien wel
wat lang, maar er waren maar liefst
35 muziekuitvoeringen te genieten

la Kacimi wint kleuren TV

O

Voor het traditionele Sinterklaas- vanaf de aftrap het heft m handen en
toneel is dit jaar gekozen voor het dat had na een kwartier spelen het
toneelstuk 'De zeven druppels'. Be- eerste doelpunt tot gevolg. Rob
doeling is, dat het in De Krocht weer Gansner was de doelpuntmaker en
genieten wordt voor alle Zandvoort- de Zandvoorters leken op weg naar
se basisschoolleerlingen. Maar dat een goed resultaat. Henry Marcelle
zijn er nogal wat en bovendien scoorde, maar dat doelpunt werd afwordt vrijdagavond een voorstelling gekeurd. De Zandvoorters waren
voor genodigden gegeven. Dat veelal in de aanval en DSC'74 moest
houdt weer in, dat de spelende leer- het hebben van counters die niet onkrachten in twee dagen tijd vijf gevaarlijk waren. Vlak voor de pauze
maal op het toneel staan.
De voorstellingen voor de kinderen beginnen om 09.15 uur en 13.00
uur, die voor genodigden om 20.00
uur.

Verkoopdag
Hervormde Kerk

van zo'n 60 kunstzwemsters. Vooraf
moesten alle kunstzwemsters tenminste vier verplichte figuren voor
jurypanels in punten laten beoordelen waarmee ook diploma's en limieten voor de Nationale Kampioenschappen bereikt konden worden.
Twee jeugdige Zeeschuimers waren
in ieder geval erg blij met hun behaalde C-diploma kunstzwemmen;
Resi Abbenes en Carola van Bergen
waren de gelukkigen.
Uitslagen. Solo: 1. Annerose Abbenes 83.05 punten, 3. Sandra Dijkzeul
81.94, 4. Ditte Valk 80.40. Categorie 2:
1. Anouk Noordervliet 122.43, 3. Saskia Wester 112.13, 5. Linda Paap
107.92. Categorie 3* 1. Ingrid Duivenvoorden 124.67, 2. Arlette Sandbergen 120.32. Duetten cat. 1: Annerose
Abbenes/Ditte Valk 80.225, Sandra
Dijkzeul/Vanessa
Noordervliet
76.635. Cat. 2: Anouk Noordervliet/Saskia Wester 188.78. Cat. 3:1. Ingrid
Duivenvoorden/Arlette Sandbergen
124.39. Ploegen cat. 1: 2. Sandra Dijkzeul, Vanessa Noordervliet, Sandra

ZANDVOORT - De Bambara
De Afrika houdt vrijdag en zaterdag in 't Zijltje te Overveen
een tentoonstelling met mogelijkheid van verkoop van kunst
uit diverse verre landen. De
voorwerpen zijn afkomstig uit
Afrika, China en van Bali.

De verkoopdag wordt van 10.00 tot
17.00 uur gehouden in het jeugdhuis
achter de kerk. Waarschijnlijk zal
er van alles te koop zijn, zoals kerstkaarten, handwerk en diverse 'rommeltjes'. Wellicht een bezoekje
waard. De opbrengst is ten bate van
de Hervormde Kerk (aan het Kerkplein te Zandvoort).

Afrika is vooral vertegenwoordigd
met beelden en maskers van diverse
stammen, zoals bijvoorbeeld levensgrote Senufo beelden, of werk van de
Makondestam uit Tanzania. Ook is
er bronzen gietwerk uit Nigeria te
zien. Deze stukken zijn de laatste
jaren zo zeldzaam geworden, dat elk
gerust als een museumstuk gezien
kan worden.

Kleding-aktie
groot succes

Paap, Marjolijn v.d. Meer, Resi Abbenes 72.096. Cat. 2: Anouk Noordervliet, Saskia Wester, Sylvia Mettes,
Annerose Abbenes, Ditte Valk, Linda
ZANDVOORT - De kledinPaap, Vivian Croes 103.722. Cat. 3: 1.
Arlette Sandbergen, Ingrid Duiven- g-aktie voor de Stichting Menvoorden, Petra Holst, Joanne v.d. sen in Nood is een groot succes
Meer 111.717 punten.
geworden. Veel mensen kwa-

ZANDVOORT - In activiteitencentrum 't Stekkie te
Zandvoort-Noord zijn nog enkele plaatsen vrij op de cursus
Portret-tekenen en schilderen.
Op deze cursus kan men zich de
speciale vaardigheden van deze
technieken eigen maken. De opleiding bestaat uit twaalf avonden op
de donderdag, van 20.00 tot 22.00
uur. Voor meer inlichtingen kan
men terecht bij 't Stekkie, Celsiusstraat 190, telefoon 17113.

de schoot geworpen werd. "Ik dacht
niet dat ik een kans maakte", verduidelijkt zij. Maar van alle tekeningen
die bij de rebus moesten worden ingeleverd, was die van haar toch de
mooiste. Bovendien blijkt Layla
toch wel vaker prijsjes te winnen,
zoals onlangs nog een radio-cassetterecorder en een drie-daags arrangeIe Haarlemse was wel wat ment naar Slagharen. Ook nu ging
lover dit geluk dat haar in zij weer opgewekt naar huis.

China is om vele dingen bekend,
maar het kenmerk van alle kunst die
hier vandaan komt, is geduld. Zo zijn
is er zeer knap houtsnijwerk, zoals
bijvoorbeeld de bekende originele
kamferkisten of salontafels. Voor de
kenners lijkt ook het Claissoné beslist een reisje naar Overveen waard.
Daarnaast vindt men er ook Chinees
speksteen.

men langs om overtollige kleding te brengen.

Portret-tekenen
en schilderen

In totaal is er door de Zandvoortse
bevolking ruim zesduizend kilo kleding ingebracht. Een enorm succes,
aldus de Sandra Kluyskens, een van
de verantwoordelijken voor deze actie. Al eerder dit jaar was er al in de
Sint Agatha-kerk kleding ingezameld, zodat er in augustus ruim
tweeduizend kilo weggebracht kon
worden.
"Wij bedanken iedereen, die aan
het slagen van deze aktie heeft deelgenomen, heel hartelijk", aldus
Sandra Kluyskens. "Zowel degenen
die kleding hebben ingebracht, als
de mensen die de posten hebben bemand".

aVOORT - De dertienja|la Kacimi kreeg bij Ralout in Zandvoort een
ITV met afstandsbedielereikt. Het was de eerfvoor de oplossing van
Us van de Plus Groep.

werd een vloeiende counter afgèmaakt met een hard schot dat dé
Zandvoortse doelman verraste, l-l1,
In de tweede helft een meer gelijkopgaande strijd met een iets beter
Zandvoort'75. Nadat voor de tweede
maal een doelpunt werd geannuleerd leek Zandvoort'75 met de winst
te gaan strijken. Rene Eveleens zette
Zandvoort'75 tien minuten voor tijd
op een 2-1-voorsprong. In de slotfase
gooide DSC'74 alles op de aanval en
dat leverde kort voor het eindsignaal
de verrassende gelijkmaker op, 2-2-.
De stand in de vierde klasse is:
Hoofddorp 8-15, Altius 9-15, TOV 1014, SMS 9-13, IJFC 9-13, Zandvoort'75 10-13, SIZO 9-7, Halfweg 106, Bloemendaal 9-5, NAS 9-5, DSC'74
9-5, SVJ 9-5, SVB 10-4.

Uitheemse kunstvoorwerpen
bij 'De Bambara - De Afrika?

ZANDVOORT - De Hervormde Kerk houdt aanstaande zaterdag, 28 november, een
verkoopdag. Iedereen is weikom om te kijken of er spulletjes voor haar of hem bij zijn.

Wethouder Jan Termes huldigt een overgelukkige Ingrid Ouivenvoorden.

Zandvoort 75
laat punt liggeni

Wat de kunst betreft, blijft Bali
uiteraard niet achter. Van dit eiland
vindt men dan ook fijn uitgesneden
beelden, vervaardigd uit het origineIe Yati-hout.
Voor eventuele kopers zijn er artikelen voor elke beurs in 't Zijltje,
Korte Zijlweg 9a te Overveen. De tentoonstelling is vrijdag 27 november
geopend van 10.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
• Al het tentoongestelde is echt
handwerk.
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[er 100 luchtwaardig
JlOL - Fokker's nieuwe
tiegtuig de Fokker 100
j de Rijksluchtvaartdienst
BS van luchtwaardigheid
Dat betekent, dat het
|icieel goedgekeurd is voor
eren van passagiers. Het
luchtwaardigheid is verben vlot afgewerkt testproI waarin het vliegtuig de

verwachte prestaties ruimschoots
bleek te halen. De voornaamste tegenvallers waren problemen met de
koolstof wielremmen en de stuwstraalomkeerders op de motoren.
Vervelend was ook het door zijn
wielpoot zakken van een van de prototypes, maar dat heeft voor het
verloop van het testprogramma
geen ingrijpende gevolgen gehad.

SOFTBALL

Deze snelgroeiende sport was tot
op heden niet te beoefenen voor de
ZANDVOORTSE

JEUGD

re computer voor Schiphol
IOL - De NV Luchthaven
(heeft het nieuwe Centraal
Ie Systeem Schiphol (CISS
lik genomen. Dit systeem
|edereen, die op de luchtharokken bij de afhandeling
nigen, van benodigde inJOok de borden en monitolegevens over vertrekkende
ïrende vliegtuigen worden
jrmatie uit dit systeem ge-

maar het nieuwe is belangrijk uitgebreid en~krijgt nog meer mogelijkheden. Bij de nieuwe taken wordt
gedacht aan planning en toewijzing
van vliegtuigopstelplaatsen, checkin balies en het regelen van de verkeersstromen op de voorrijwegen en
parkeerterreinen. CISS II registreert verder alle bewegingen van
vliegtuigen van aankomst tot vertrek en ook wordt het systeem verbonden met het nieuwe bagage-afJe naam aangeeft beschikte handelingssysteem (BAS), dat moreeds over een CISS I, menteel proefdraait.

Zandvoorts jongste
softbalvereniging

T.Z.B.

Oaste prijzen blni/eii
\

a noq cadeautjes voedde Sint,.
toeten ^ekert dat tt dat by ons uel v/ini(r!
l) lUl relief

d

baxtew: Uiv^ll^aaRdB f ^fi

gaat hier iets aan doen!

rlijk nog steeds belangrijk

VOOR INFORMATIE EN
AANMELDING
H. v. Soest
F. Vleeshouwers
H. Franke

tel. 19713
tel. 18087
tel. 15029

3) Q/iatc kollectie_^antasl.e_.xóU).€cvJ:.sWOLU: .[69,-

Zandvoorts Nieuwsblad
- Niet alleen
op het gebied van
vinden aftrek in
lrt, ook voor een maFSUS toont men veel
^ing. Hierdoor 2ul[schijnlijk ruim zestig
vrouwen er komengen extra mooi uit. Waren aanwezig in
iton waar afgelopen
[gelijke cursussen ge-

rende cursus, georganiseerd door De
Gaper uit de Kerkstraat. Is dit doel
door iedereen te bereiken? Voor de
meisjes was het een vraag, voor de
twee vakkundige cursusleidsters
een 'weet'. Deskundig werden de
meisjes begeleid om'deze opmaak-vaardigheid aan te leren.
In de loop van de avond ondergingen de 'missen' in spe een ware metamorfose, want de resultaten waren verbluffend. Dus mocht men
een dezer dagen begroet worden
door een op het eerste gezicht onbekende dame, dan kent men de voorrll
I e Jk is blijkbaar voor ve- geschiedenis. 'Wat God niet
f6eds belangrijk. 'Stap voor geeft....', liet de fotograaf zich ontI n mooier uiterlijk' was vallen. Desondanks kon de man het
v0or (jeze één avon(j cju. pand ongedeerd verlaten.

Fa.
KrOOnenberg,

Kerkstraat 12, Zandvoort
De Spar,_ Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia,
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. Mag.
LJSSenberg,_
Fa. Veldwljk,

AKO,
Drog. BakelS,

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31 , Zandvoort

Sïg.mag.
De Krocht,

T. Goosens,

Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

015 - 2 *(1
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Ook voor alle GLASSCHADES

Nog voor de winter geplaatst:

15602 KEUR GLA

Isolatieglas

Bel

voor

vrijblijvende

Met de VVV
geschenkbon
zit de Sint altijd goed!

SAM-SIN MENU
Wij bieden U nu de mogelijkheid om uit 18 gerechten
Uw 3 FAVORIETE GERECHTEN te kiezen

Afhalen

31,50

U kunt hiervan 3 gerechten uitkiezen
SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes, een
bekend CANTONEES gerecht)
BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees met taugé in
pikante saus)

12 FOEYONGHAI
(omelet met vlees en groenten in
tomatensaus)
13 POLOUKLAI
(stukjes kip met ananas in heerlijke
kippesaus)

BABI PANGANG A LA HONG KONG

14 YUKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15 SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus. een saus
met knoflook, gedroogde zwarte
boontjes, paprika en diverse Chinese
kruiden. Een bekend CANTONEES
gerecht)
16 SI TJAP YOEK
(gesneden varkensvlees in
tausiesaus, een bekend
CANTONEES gerecht)

(geroosterd mager vlees met
champignons in zeer scherpe pikante
saus)
BABI PANGANG (SPEK)
(origineel geroosterd speenvarken,
lekker knapperig met aparte saus,
een bekend CANTONEES gerecht)
BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap en
diverse Chinese en Indische kruiden)
CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees op originele
CANTONESE wijze bereid met
pikante saus)
TJAP TJOY
(gebakken gemengde verse groenten
met vlees)
KOE LOU YOEK
(gepaneerde varkensvleesballetjes
met zoetzure suas, een bekend
CANTONEES gerecht)
KALEEKAI
(geroosterde kip met kerriesaus)
10 KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
11 YIN YOUNG SATÉ
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes
gegrilde kipsaté met pindasaus)

offerte

VVV Zandvoort

We are the champions, dus is het feest voor alle Mot

Gratis poster
van de nieuwe wereldkampioen
Zolang de voorraad strekt

Dubbele zegels t/m 6 december 1987

Back to the Sixties!
Laatste zaterdag in november:
20.00 u-03.00 uur live music plus
showoptreden rock & roll dansschool Crazy Days!
Zondag 15.00 uur-23.00 uur matinee, diner, dansant. Corr. kleding,
vanaf 25 jaar.
De Manege, Zandvoort
02507-16023
(tevens partijen)

17 SI TJAP NGAU YOEK
(gesneden biefstük in tausiesaus, een
bekend CANTONEES gerecht)
18 SAMBAL VLEES
(rundvlees in scherpe sambalsaus)
Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de
naam SAM-SIN vermelden en dan de 3
nummers van de door u gewenste gerechten noemen.
SAM-SIN^erechten zijn met 2 x witte rijst,
l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook
mogelijk. Service van de zaakl
Gwvchten nwt mtehocn of
Chbwte bami
f 4 50

MOBIL SELFSERVICE STATIO

Joh. Lehman B.V. Van Lennepweg 4, 2041 LG Zandvoort tel. 025I

W.A.-premie v.a. 29,per kwartaal.
Ook voordelige maandpremie mogelijk.
OLOF GÖRANSSON

extra

's maandags gesloten

Tel. 02507-18505
Ook voor uw autofinanciering

uitgebreide collectie tapijt nu met
schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

NOVILON MARMOLEUI

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

Levering van alle luxaflex pro
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in U'
rieur kleuren en kwaliteiten verg*

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d,
Marisstraat 13a, Tel. 15186

H O NI fï KO M f5 Haltestraat 69/hoek Zeestraat

n \j r* \jt i\\j n va zanden T-L 17«97

(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

WONING STOFFE

SCHILDERWERK

AUTOVERZEKERING te duur?

Chin. Indisch restaurant

Wildschut & Zn., A'dam-Oost
normaal
SUPERSTUNT
1565,-

Dubbele
MC-zegels
bij Mobil D
Rally Formula

MOOR KOPPEN

1,50
om mee te nemen
ALLEEN
ZATERDAG EN
ZONDAG
Haltestraat 13, tel. 14738

Ua/é - Tweséaurané

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

BLOEMENDAAL AAN ZEE, TEL. 023-252280

Speciaal aangeboden:
brother

nu

999,

aut

KH 260
grofbreier met
ponskaartsysteem

incl
* les aan huis
* service en garantie
* gratis bezorging
ELKE DAG DEMONSTRATIE

J AV ASTRAAT 111-115,
tel. 651081.

wild gerechten

VIDEOTHE

Hazerug filet
24,50
Hazepeper
19,50
Fazant filet
24,50
Eendeborst filet 27,50
Alles met uitgebreid
garnituur van groenten en
diverse soorten aardappelen.

HUIS

l

III

KERSTDINER a 57,50
Deelnemer „OVZ" Sinterklaasaktie

Zowel op Ie als 2e Kerstdag
Kerstdiner met muzikale
virtuoos Dico van Putten aan
de piano.
Vraag vrijblijvend onze
Kefstmenukaart
Ons restaurant is iedere dag
geopend en heeft een eigen
parkeergelegenheid.

Sinterklaassurprise
de krant helpt

u op weg

X X X X X X X X X A X X X A A X A A A X X X X X X

Tegen inlevering van deze
'

••ièfi-^N

Sinterklaas denkt zo bij zichzelf
Speelgoed hebben zij al zoveel
Dan maar een mooi kledingstuk,
daarvan hebben zij niet gauw teveel

BELLI E RIBELLI
Kinder- en tienermode

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Als u zonder auto bent
kunt u bij Baron b.v. een auto huren

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

Geef mef Sint een
e/gengemaakfe letter,
ook voor diabetes.
Gevulde speculaas en
banketstaaf van Tummers.

Haltestraat 39a
Zandvoort

i—*Deze aanbieding
;~r geldt
«—i voor slechts

ex. btw per dag.

* 100 km vrij per dag
* 500 km vrij per weekend
* incl. All Risk-verzekering
Ook verhuur 9 personen bus.
Verhuur vanuit Haarlem, Hoofddorp, Heemstede, Bentveld en Driehuis.
Bel: 7 dagen per week

Maar een
doos bonbons
is ook nooit
weg.

^\^*V\/\^^ -V

X

v/a ƒ 32f 50

La Bonbonnene
Leonidas

x

FILMS
een hele wee

Baron Autoverhuur b.v.
Paul Krugerkade 10
(t/o Vomar bij Spaarne) Haarlem.

023-240102

023-270434

"
!
^^

t/m 6 december '87
Verhuur van VHS en
Betamax Films
Alle nieuwe premièretilm;,
Verhuur van movieboxen

^

Geen insc.liri|fytjld of
lidmuatschaoskubluMi

ƒ 5 , - en ƒ 7 , 5 0
per film/per dat)

Videotheek DO MBO

Corn. Slegersstraat 2b, tel. 02507 12C
Geopend 7 dagen p.week van 13 00 21 00

_ JA 30
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„ Uno Selecta; Itaiïaan met
•lerlands pienter pookje

Techniek

Autonievrws
Door Rein Leppink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

vervuilt door /ijn vorm enorm m de re
gen
De Uno Selecta heeft - evenals 7ijn
broers - weinig last van ^ijwindgevoelig
heid wat uiteraard komt door het
zwaartepunt dat op de vooius rust maar
wat weer een beetje tegenwerkt in een
bocht want dan wil deze makker ook
graag rechtuit hn dan kom ik op een
nadeel van een automaat of CVT namelijk het gebrek aan remmende werking
van de motoi bij het gas loslaten Daar
door zet de Selecta wat stugger door m
zijn onderstuurkarakter hetgeen m
houdt dat wanneer je je vergaloppeert m
een bocht je wat meer ruimte nodig
hebt

ind ik het wel, wanneer ik s
roeg een keer via de radio
n collega hem niet vooruit te
ndt En ik bestrijd dit met om7 l/T een Hollands product is
JU deze Selecta net zo vlug ac—lis de vergelijkbare Uno 60
_J topsnelheid ligt 5 hele kiloer maar wanneer heb je die 5
0
\eters nu echt nodig
|
ive nu niet een imago kweken
lelijk Daf ook geen goed geDaarvoor is deze vinding veel
eerd, evenals de oude Vano-

matic dat was Het verbruik van een
normale automaat is gemiddeld 10%
hoger dan dat van eenzelfde motor die
gekoppeld is aan een handgeschakelede
bak Bij deze CVT-bak echter kwamen
we aan hetzelfde verbruik als dat van een
Uno 60, namelijk l op 14, wat toch een
normale waarde is voor deze auto En ga
je echt rustig njden en je aan alle snelheden m dit land houden dan haal je gemakkelijk l op 16
In het interieur valt het pientere pookje
niet echt op behalve wanneer je wilt uit
stappen en vergeten bent hem m de P

De handgrepen om het portier van deze
vierdeurs versie te openen ?ijn vooi de
dames nagelbrekers omdat de knop bij
het indrukken geheel ver/inkt in het
portier De ruimte achterin is /eer rede
lijk te noemen je kunt met vier volwas
senen redelijke afstanden afleggen ?on
der het gevoel te krijgen van te veel sar(parkeer) stand te zetten Dan gaat et\ dmes m een te klem blik
een soort wekker af zoals ik naast het bed Alleen K> er dooi die giote passagiers
ruimte nog weinig plaats over om ook
heb staan oftewel een doordringend ge
piep helpt je onthouden dat het pookje voor vier personen bagage mee te ne
men zodat dat passen en meten wordt
m de P ->tand gezet dient te worden
Buiten de voor- en achteruit stand is er Gaan we echter met twee mensen op reis
ook nog een L (low) stand bedoeld voor en we klappen de achteibank neer dan
het njden m de bergen om wat sterker op kan ik de inhoud van de garderobekast
de motor te remmen zodat de remmen van mijn gade zelfs meenemen
gespaard blijven en met roodgloeiend
gestookt worden wanneer we bergaf
waarts gaan
Conclusie

Gewenning
Het dashboard is redelijk overzichteli|k
alleen vragen
de bedieningshendels
enige gewenning voordat je deze blinde
lings vindt want het zijn een soort saté
heten naast de klokken maar wel onder
handbereik Wat ik echt een onding vind
is de ruitenwisser Daar is er maai een
van en m plaats van wissen smeert en
verspreidt deze jongen al het vuil en de
vettige aanslag keurig over de hele
voorruit heen Nee deze uitvinding die
je zelfs op een auto m de prijsklasse boven de vijftig mille vindt blijf ik ten allen
tijde een onding vinden

no Selecta is uitgevoerd met de nederlandse CVT-versnellmgsbak

Wel een leuke oplossing is gevonden
voor de asbak, die los en verschuifbaar
aan de dashboardrand zit. zodat een met
roker dat ding geheel kan verwijderen en
geen sticker hoeft op te plakken om dui
delijk te maken dat hij die rooklucht met
m zijn auto wil hebben Handig is ook de
ruitenwisser op de achterklep want deze

Deze Fiat Uno Selecta is zeer zekei de
moeite waard om m gedachten te hou
den wanneer u een automaat zoekt Ik
zelf ben razend enthousiast ovei de
CVT die zijn werk soepel doet zondei
meer branditof te gebruiken en l O'/r
vermogen te verliezen zoals de normale
automaten plegen te doen Zeker m het
dagelijkse woon/werk verkeer is de
Selecta een fijne oplossing om niet een
lamme voet te knjgen van het ontkop
pelen en een lamme hand van het scha
kelen wanneer we m de dagelijkse file
rijden of in een overvolle stad
Het is in mijn ogen een ont-spanncnde
maniei om het woon/werk verkcei at te
leggen Ja het nadeel is dat ei / 2 300
meer betaald moet woiden voor de N ijl
deurs Selecta dan vooi de handgescha
kelde vijfdeurs Uno 60 S maar voor een
automaat is er altijd een meerprijs Nu
hoor ik u ook denken dat het rijden met
een automaat niet sportief is maar ik
hoop dat u een keer naast een Selecta
staat bij een verkeerslicht Dan merkt u
wel wat sportief is'

Dwars voorin geplaatste vier eilmder
lijnmotor Cilinderinhoud I l l 6 e m 3
Bonng x slag 80 x S S 5 mm
Compressieverhouding 1 9 2 Max
vermogen 43 kW (58 pk) bij S700
omw/mm Max koppel 87 Nm bij
3000 omw/mm
Voorwielaandnjvmg Continue Va
nabele Transmissie Wielophanging
voor en achter onafhankelijk Stuur
inrichting tandheugel Schi|fremmen
vooi trommels achter bekrachtigd
remdrukbcgreni'er achter Banden
maat I 5 S / 7 0 S R H Diaaicirkel 9 4
m
Lengte 364 4 cm bieedtc 15") S cm
hoogte 142 S cm Wielbasis 2362
cm Massa 790 kg Max aanhangge
wicht geremd 800 kg

2.000.005ste Peugeot 205
l xaf-t vier jaar acht maanden tn vier
dagen na d<- lancering van de Peugeot
20S en mmdei dan twee jaar na de pio
ductie van het miljoenste exemplaai liep
de 2 000 OO'iste Peugeot 20<i van il<_
band m Mulhouse De/e 20'i gaat naai
Japan \\aar Automobiles Peugeot sinds
twee jaai iktiet is via Aiistin Rovei Ja
pan

IX lesultaten in Japan /ijn weliswaar
nog beseheielen m utr ook daar is een
stagende lijn «aar te nemen I n de eerste
negen maanden win 1987 werden 900
Peugeots atge/et tegen 200 stuks in de
/eltde periode\an 1986 Hetverschijnen
van de Peugeot 4()sopde Japanse markt
/ il d uirbij een e\tui tioet vooi Peugeot
/i in

Prestaties:
Topsnelheid 148 k m / h Aceeleiatic van
O tot 100 km/h m I S 5 see Gemiddeld
brandstofverbruik ti|dens de test l op
148

Geld:
Fiat Uno 60 Seleeta 'S drs / 21 740
Motorrijtuigenbelasting van / 372 tot
/ 382 oei jaai

/advertentie}

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
Persoonlijke leningen

* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
looptijd
looptijd
eU
netto
eff
* Snel en diskreet binnen 4 uur
60 mnd
rente
in handen 48 mnd
rente
geregeld
5500
12 0
143 18
12065
120
* Vrije besteding van het geld,
7 500
164 32
12 0
19528
120
geen onderpand
10 500
26828
225 12
109
109
15 000
109
33326
321 60
109
* Kwijtschelding bij overlijden
20000
42880
10 9
511 02
109
* Lopende leningen meestal geen
7-4364
35 000
88964
106
106
bezwaar
Elk bedrag tussen / 1 000 - en ƒ 50 000 is mogelijk
Verschillende looptijden mogelijk
* Wij verzorgen tevens doorlopende
tarieven v a
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen Bel voor vrijblijvende informatie

Bel BECAM:
05270-16991*

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, Emmeloord

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

jacht kan
inne

nu

De Polo Fox. Wees er als de kippen bij.
nerboven ziet u het |ongste lid van de Volks[familie. De Polo Fox.
f e n spiksplinternieuwe Polo die vanaf vandaag
is m de afgebeelde 3-deurs uitvoering en in
:u
itvoering.
Polo ook, die op bepaalde punten afwi|kt
gewone Polo" (die overigens ook nog gewoon

leverbaar is). Zo heeft de Fox standaard rondom groen
warmtewerend glas en speciaal ontworpen wieldoppen. En valt ie op door witte sierstnps m de vooren achterbumper.
Bovendien is deze Polo voorzien van 'n speciale
bekleding (in modieus ruitdessm). Maar ook, een
tunnelconsole, bekleed stuurwiel, hoofdsteunen, een

intervalschakelaar op de ruitewissers voor en portierbakken En dat terwi|| al die extra's nauwelijks van
invloed zi n op de pri|s
Komt daarbi| dat u met 't kopen van een Volkswagen verzekerd bent van een lange levensduur, lage
onderhoudskosten, geen onverwacht garagebezoek en
een hoge restwaarde

En vanzelfsprekend, l |aar algehele garantie,
3 |aar lakgarantie en 6 |aar carrosseriegarantie tegen
doorroesten van binnenuit
Hebben wi| 't |achtinstinct in u losgemaaktS Ga
dan_snel naar de Volkswagendealer of bel 020-86 73 51
voor meer informatie

VolkswageaWie anders?

Polo 3 deurs vanaf f 16 990,- Polo Fox 3-deurs vanaf f 17 590,- Polo Fox Coupe vanaf f 19 290,- Inclusief BTW en katalysator, exclusief aflevenngskosten Wi|zigmgen voorbehouden

r

RA R4. HOE OUD
HAARMODE
MARJO FYMA"

Maak uw
heerlijk
avondje
compleet
met lekkernij
uit onze
bakkerij

Voor ouderwetsi
lekkere en verst
amandel-letters
staven, poppen ,
vele maten gevu
speculaas en
marsepein

jr

Voor al uw haarfijne kapsels
WINKELCENTRUM
ZANDVOORT-NOORD
Pasteurstraat 12 2041 VA ZANDVOORT
tel. 02507 - 1 48 66

Donderdag 10 december hebben
wij bezoek van een visagiste van
die u geheel
vrijblijvend advies
geeft.
KOM GEZELLIG EENS LANGS!

KEUR UW BAKKER
Raadhuisplein 2 Tel. 12404

moet je steedi
Engel Paap z
Uw echte Zandvoortse B<

E. PAAP
Potgieterstraat 24 Tel. U

RESTAURANT DELICIA
K E R K S T R A A T 16

Menu Suggesties
Tomatensoep
*
Bief stuk
pepersaus
*

Ijs
*
19,50

Hors d'Oeuvre
Garnalencocktail
*
*
Kuikenfilet
Bourgondische
„Granada"
Wiener Snitzel
*
*
Sorbet
Vla
ƒ24,50

Heldere
Kippesoep

Goulashsoep
*

*
Scholfilet
Picasso

Kotelet
„Sevïlla"

*

ƒ22,50

Pasteitje
*
Reepjes
Varkenshaas
Hawai
*

van Aquarium tot Zangvogel

5 december krijgt u een

dwergpapegaai
van de Sint kado

ƒ24,50

bij aanschaf van een
geschikte kooi!

Vla

Vla

ƒ24,50

ƒ19,50

Wees wijs

Nu ook Motorrijles met
portofoon-instruktie
privé theorieles is ook mogelijk

tel. 02507-19453

Diaconiehuisstraat 36. Tel. 1ï

't winkelte in zandvont

Vlug,voordat Zwarte net z'n zakken v

Auton/schoo/ v. Enge/en
uw Ri'/bewr/s
ƒ37,50 p.u.
ƒ 42,50 p.u.

DIBEVO-LID DIERENGEZONDHEIDSCONSt

Zolang de voorraad strekt.

haal bij

Eerste 10 lessen
Vervolglessen

ZANDVOOR

Reserveren mogelijk.

Chocolade Sinterklaas
of Zwarte Piet. 4 O c

v. A. Ir*
Klomp, gevuld met
marsepein.

Venhuizingsopnuiming!
Grote kortingen op de
totale damesen kinder Oilily kollektieü
Wij zijn ook zondags geopend

SINTERKLAAS
KNALLER
Bondstec BT 200 CR
Autoradio cass. player
* Auto reverse
* LCD display
' 12 voorkeuzestations
' Scan/seek autotunmg
• CD aansluiting
* Tijd frequency schakelaar
* Equalizer
* Bandkeuzeschakelaar

Auto radio/cass. player v.a. ƒ 79,-

ADV.PRIJS ƒ359,- POST SOUND PRIJS SENSATIE ƒ239,Set autoboxen 3 wegsysteem 2 x 100 watt schitterende vormgeving en een perfecte
weergave m combinatie een fantastische set.
ADV.PRIJS ƒ139,- POST SOUND PRIJS SENSATIE ƒ79,Samsung midi surroundsysteem
Aansluiting voor 4 boxen
' 30 watt muziekvermogen
• FM/MG/LG
' 5 bands equalizer
• High speed dubbing
• Bandkeuzeschakelaar
...„„,
• dubbel cass.
VIP-1100 L
' 2 tweeweg luidspreker boxen
ADV.PRIJS ƒ598,- POST SOUND PRIJS SENSATIE ƒ498,2 Surroundboxen voor surround effect en perfecte weergave voor meerprijs leverbaar
per set nu ƒ98,CD
vanaf ƒ349,Midisets met dubb. cass
vanaf ƒ299,* Post Sound verkoopt alle grote merken audio/video en rekent altijd
de laagste prijs.
* Nu bestellen is voor Sinterklaas in huis.
Bel nul! Tel. 02507-18768 of 072-618027
U kunt bellen van ma. tot zat. tot 22.30 uur
POST-SOUND, Postbus 79, 2040 AB Zandvoort.

in Zandvoort
Buureweg 1-3, 02507-16580

De Stadspost bezorgt
uw kerstkaarten
voor 40 et.
(uitsluitend Noord-Holland).
Zegelverkoop en inlevemdres

^Doosje
roomborstplaatjes,
250 gram. 3.25
NI

Advokaatbonbons.
Za, |e a 200 gram.
3.95

Slagersleverworst
per stuk a 500
gram. 3 65

NU

Sig.mag. Lissenberg - Haltestraat 9
Zandvoort, tel. 12151
Chips naturel of
paprika. Zak a
170 gram 1.50

en
Zoekt U een cadeautje voor een vrouw
Dan helpen wij U heel gauw
Voor een prachtige coiffuur
is het bij ons echt niet te duur
Behandeling in de schoonheidssalon
Kost U ook beslist geen ton
Wij brengen U niet langer van de wijs
Kadobonnen hebben wij in elke prijs
PASSAGE 20, TEL. 16309

Waldorfsalade,
bakje a 300
gram. 3.95

NU 2 250

Jonge Goudse kaas

VcfiteBotér
Roomboteramandelstaaf,
bereid met échte boter
amandelspijs.
Ca. 250 gram. 3.95 N'

l kg. 10.50
Boerenwit of -bruin. 2.30

^ ge

Nul.

Echt Waar Voor
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505 SX Select:
ook als diesel

Snelle beslissers doen
voordeliger zaken.

De Peugeot 505 staat al jarenlang
bekend als een /akclijk verantwoorde
aanschaf. Dat blijkt wel uit bet feit dat er al
meer clan een miljoen verkocht /ijn.
Niet alleen beschikt hij over een
representatie! uiterlijk, óók /n cluur/aambcid en lage kilometerkostcn dragen bij
aan /n populariteit.
Zo heeft hij slechts eenmaal per
20.000 kilometer (diesel 22.500)
een grote beurt nodig. En ook qua inruil\\aarde /it u gunstig met een 505.
Nu de 505 SX Select ook in dicseluiu oering lev erbaar is, /al /n populariteit
/ckcr verder stijgen. Te meer daar de
dicscluitv oering standaard is \ oor/ion van
stuurbekrachtiging en een elektrisch
bcdicnbaar schuiklak!
Naast de toch al lu\ueu/e standaard-uitrusting, krijgt u in clc/e speciale
uitvoeringen een aantal chique extra's.
Zonder dat daar extra aanschafkostcn
tegenover staan!
Zo /ou de 505 SX met 2.0 liter
ben/incmotor een prijskaartje van
f 37.995,- moeten hebben. Nu betaalt u
f 34.995,-, een voordeel van f 3.000-.
Voor de SX Select met de krachtigc 2.5 liter dieselmotor betaalt u nu
f42.995,-.
Dit royale aanbod is tijdelijk.
Maar als u er snel bij bent, kunt u zich
verzekeren van jarenlang exclusief
rijplezier. Dat begint al met een comfortabele proefrit Waarna u moeiteloos zult
beslissen.

MET KERSTMIS

\ dagen naar PARIJS!
OOr ƒ 365,- p.p. (Excl. entreegelden)
ERTREK: 24 december a.s.
jgramma:
dag per luxe touringcar om 08.00 uur vanuit Zandvoort/Bentveld.
iffiestop onderweg. Aankomst Parijs in de vroege middag,
wordt ondergebracht in een goed, middenklasse hotel. Alle ka:rs douche/wc. Aldaar diner, 's Avonds een schitterende verlichgstocht met daarna de mogelijkheid tot een bezoek aan de nachts in de „Notre Dame".
dag, na het ontbijt uitgebreide oriëntatie-tocht langs de vele be'nswaardigheden. Bezoek o.a. Notre Dame en Dôme des Invalis met het graf van Napoleon. Na de lunch, 's middags een bezoek
n de wonderlijke wereld der Parijse schilders op Montmartre en de
cré Coeur. Na het diner, 's avonds ter eigen vrije besteding.
dag, na het ontbijt vertrek voor een excursie naar het wereldbejmde kasteel van de Zonnekoning van Versailles. Er zal u veel
>rden verteld over het wonderlijke toen. Lunch en 's middags ter
len vrije besteding. Diner. Voor 's avonds zijn er diverse mogelijkden.
[dag, na het ontbijt bezoek aan en typisch Frans marktje, Rue
juffetard, een begrip in Parijs. Tenslotte zetten wij U af bij de
bienmarkt, de bekende rommel- en antiekmarkt. Daarna verlaten
i?arijs en rijden via Antwerpen huiswaarts.
lunt zich voor deze unieke kerstreis opgeven bij:

ISADVIESBUREAU van DIJKMAN

Inclusief o.a.: ;-\crsndlingsbnk« hoofdsteunen \ooren.ichter» miciclon-arnisleun achter* \eloursbeklvilingi \ernisniet.illic Lik: CirisArgvntv, (iris Winilicstcr
of Bleu Delft • mnt/wnrtc antenne• radio-inbouw -\oomcningB aërodMiAniisclK- w iclplatcn • beschermendesierstrips» /w.irte raamomlijslingi Turbo Injection
striping • \an binnenuit \erstelbare buitenspiegel links én rechts • SX monogram • Select signering • op de 2 liter ben/ine- en 2.5 literdieseKersie: elektrisch
bcdicnbaar schuilclak • 185 70TI4 banden (op <le 2 liter ben/ine\ersie) • óók -veiligheidsgordels achter • op de dieselsersie standaard stuurbekrachtiging.
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De onverwachte ontdekking.
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'ialaan 10 te HEEMSTEDE. Tel. 023-288885.
ZAIMDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

w Parijsspecialist
zijn geopend of telefonisch te bereiken van 's morgens
00 uur tot 's avonds 21.00 uur, óók gedurende het week-

IAAST U!

Fa. Gansner & Co.
WONINGRUIL Aangeb m
Diemen hoek-maisonnette (4
kamers) Gevr m Zandvoort
4-kamerwonmg met tuin Tel
020-907294

ICRO

BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijbetaling
excl lichtgew nappa/lammy's ook voor heren bontgev
regenmantels
Prachtige
bontcollectie Repareren, moderniseren Bel v afspraak of
documentatie 020-233488

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling
Rechtstreekse import uit
USA topkwaliteit Naturest

waterbedden
Hydr gestabiliseerd Geh
compl incl verw en ledikant
geen ƒ4000, maar slechts
ƒ1750 15 j fabneksgarantie
Telefoon 023 292693 - 02290
37151, b g g 047546240

Zonnehemels v.a. ƒ 450
Zonnelampen vanaf ƒ 12 - Prijzen excl BTW
Meer dan 35 verschillende modellen in onze showroom

;ESVOLLE KLEINE
IRTENTIES VOOR DE
;NMAN EN PARTICULIER
/ertenties voor zakenman en particulier kunnen wort over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
p de pagina „MICRO'S".
is mogelijk m de volgende editie,
rts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter,
jd. dinsdag 17.00 uur
tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
411 of afgeven of zenden aan:
/oorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
AG Aalsmeer
ing is ook mogelijk in de volgende combinatie
>evese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegurant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelWeekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
eerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
nt, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alles van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
;r, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsDe Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
jbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter,
igstijd: vrijdag 16.00 uur
mtie over onze overige aantrekkelijke advertentienaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantorknjqbaar.
brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
cht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
atsmg m de Micro's worden geen bewijsnummers
urd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
eidmgsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
m rekening gebracht.
tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoeven- tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
chten), of zenden aan.
orderafdeling Weekmedia,
122,
Amsterdam.
istijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat:elfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-

tontaktenbank zoekt met u mee
fe) schriftel bemiddel met persoonlijke aandacht
ƒ 70 per 3 maanden of ƒ 190 per jaar
it zelf hoe vaak u contact opneemt en met wie
ratis en vnjbl een proefnr aan van ons tijdschrift
eenst waarin onze werkwijze beschreven staat,
kunt beoordelen of deze methode u aanspreekt.
KONTAKTENBANK (Martha Cohen)
erkend door Raad van Toezicht
-628618 - Postbus 7098 - 1007 JB Amsterdam
:bNUUDERKRANT, een landelijk kwartaalblad voor
inde ouders met veel informatie, kritische artikelen,
prekken en actualiteiten
Voor mensen die het anders willen1
'suwe abonnees maak minimaal ƒ 16 over op giro
t n v St Emancipatie Eenoudergezin te A'dam
aam en adres naar St Emancipatie Eenoudergezin,
.Vgensstraat 90-III, 1054 BX A'dam DOE HET NL»

* Welke kinderen willen op
1e Kerstdag meedoen aan
playback show v d Kerst-In m
FITLINE NEDERLAND B V
het Gem sch huis7 Opg bij
Videotheek 'Dombo' Popuherenstraat 7 - ROELOFARENDSVEEN - Tel 01713-6300 Milly Zandvoort Tel 12658
* Heeft u nog presentjes no- Lijsten op maat
Corn Slegersstraat 2B
WIE WIL mijn krantenwijk
dig voor St Nicolaas7 Denkt u
Tel 02507-12070
(Haarlems Weekbl) op 2-9 en
bij
dan
even
aan
het
Pandawin
1 film ƒ 5// 7,50 p d
16 dec overnemen (flats in
keltje
van
het
W
N
F
Even
Foto Boomgaard Noord), ± ƒ 4 0 per keer Inl
5 films ƒ 25 p week
bellen als u komt 12432
Verhuur movie-boxen
Grote Krocht 26 tel 02507-17160
* Help de Polen Stuur eens
Sinterklaasavond
Tel. 13529
een voedselpakket' Geen
Gezellige avond7
adres7 Dat hebben wij voor u' * 11 en 12 dec ton uitvoeJazeker'
Inl tel 02907-5235
ring „Nee schat nu niet' van
Met de bqrrelhapjes van
* Het Centr v Vnjw hulp- ton ver Wim Hildenng Plaats
Broodje Burger
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film verl vraagt mensen die enige bespr m Gemeenschapshuis
(al vanaf ƒ 7 per persoon)
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ25 uren p w beschikbaar heb- 9 dec van 19-20 u
per week Corn Slegersstr ben om voor ouderen bood- PENTAX'ZOOM volautomatischappen te doen Bel 17373 sche camera met zoomlens
'Broodje Burger
2b, tel 02507-12070
Schoolstraat 4 - Tel 18789
*
Hollikidee,
Marjolein
voor
ƒ
699,
met
2
jaar
garantie
* De ANBO heeft 't, u be+ verzekering bij
ZOMER EN WINTER
leeft 't, de ANBO geeft 't zwemt deze zomer ook in
1 1 1 uur 's nachts
klaverj, bridge, volksd , zin- zee
Foto Boomgaard Geopend
Weekend 11 3 uur 's nachts
gen, busreiz, zwemmen Inl
KAMER TE HUUR
Grote Krocht 26
Dinsdag gesloten
tel 02507-12555, Rooymans
De Witte Zwaan
Zandvoort
Tel
12164
Te
huur aangeboden
* De Verg Vrouwen van Nu
Tel 13529
SOUTERRAIN, eigen op
heeft voor december een ex- Kleiheuvel-Salukis, info of
gang, eigen keuken, douche,
tra feestelijk programma event aanschaf, R Geytentoilet ƒ 600 incl, voor net wer
Voor trouwfoto's kende
Word ook lid of bel eens om beek, Almere 03240 30704
jongeman of jonge
informatie tel 14462
Te huur aangeboden
vrouw Tel 02507 15988
Foto
Boomgaard
Ervaren SINT en PIET
GEMEUB KAMER met keukoop aangeboden eiken
op bezoek1?
ken, douche, toilet, kleurenGrote Krocht 26 Te
bankstel, 3-1 1 met bruin
Bel 15301, tussen
t v , telefoon en energie, ƒ 450
leer, uitstekende kwaliteit,
17 en 19 uur
Tel. 13529
p m all-in Tel 02507-16829
ƒ2000 Tel 18200

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein

CElLTE makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Rfl
NVM

Tel 14534
* Gevraagd
betrouwbare
huishoudelijke hulp die zelfst
kan werken, 1 ochtend per
week Tel 02507-18337

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

*• Gratis afhalen lange witte
trouwjapon, maat 38, stof
eventueel voor andere doelemden te gebruiken Tel
02507-17923.
HAARLEM
3-k flat, huur!|
ƒ240 p m Gevr 2/3-kamerflat, Zandvoort Tel 023363953 Bel zat na 18 uur
*• Heeft u hog schaatsen die j
senruilbeurs voor * Wie wil mijn paard berijden niet meer gebruikt worden1?
TI verkopen van uw en delen m de kosten' Breng ze dan naar de ruilBel voor inlichtin- Stokm ± 1 50 m Tel 02507- beurs1 Ook houten schaatipraken tel 15641 17315
sen Tel 15641

f

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen
in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762

Te koop aangeboden massief eiken wandmeubel, 2 de
lig veel bergruimte, ƒ 1100
Tel 18200
* Te koop blank grenen eet
hoek, in prima staat, ƒ125
Tel 19276 na 18 uur
* Te koop eethoek en dressoir ƒ50, pahssander wandmeubel, lengte 220 h 140, d
53, ƒ 125 Tel 02507-15507
* Te koop Gull Steamer, mt
small, 2 keer gedragen ƒ 300
Tel 02507-19628
* Te koop Homas sjoelbak,
z g a n Tel 02507-15052
* Te koop houten schnjfbureau en papiervouwmachine
Tel 02507-14109
* Te koop kinderfietsje, 7 tot
12 jaar, kleur rood, ƒ45 Tel
02507-15808, na 18 uur
* Te koop kinderwagen,
buggy, kinderbad en een kinder-eettafel Alles bij elkaar
voor ƒ 50 Tel 02507-18235
* Te koop kinderfiets, 7-9
jaar, i z g s t , merk Polly van
Versteege, ƒ75 Tel 0250715245
Te koop LANDROVER 110
Vraagprijs ƒ 650
Inl zaterdag 02507-18600
* Te koop nieuwe rollerskates, mt 38/39, m doos,-ƒ 45,
gebruikte rollerskates, mt 36,
ƒ36, ƒ10 Tel 02507-15245

FEEST?
Bij ons geen last van de buren'
Wij beschikken over een mooie accommodatie tot 150 personen en verzorgen alles voor u. Al uw wensen zijn
bespreekbaar. Ook geschikt voor vergaderingen of clubs,

* T k 1 stel sneeuwkettmgen voor o a Opel 1900 etc ,
ƒ 100, 6 st 1 pers lakens
nieuw, ƒ 45, 1 paar ski s Tor
nado compl ƒ65 Tel 15884

* T k mooie staande sche
merlamp verrekijker 8x30,
nieuwe schapevacht, slip
pers, maat 41 T e a b Tel
02507 15253

T k aangeb KLEUREN-TV,
Philips, ± 5 jaar oud 16 kanalen 61 cm ƒ450 Tel 023274674, na 1830 uur
T k aangeb OPEL KADETT
1 3 S, bouwj 84, krn-stand
46000 waarvan 10000 km gediplomeerd hondentrimster
op gas, in zeer goede staat,
Friedhoffplein 10
Circuit Zandvoort.
APK gekeurd Prijs ƒ 11 000
2042
B N Zandvoort
Tel 02507 16818
Tel. 02507-12778, of 023-330754.
Tel. 02507-12773
T k aangeboden ronde EETTAFEL (uitschuifbaar) met
* Te koop spinnewiel, kope
Timmerbednjf
4 stoelen, staande SNEL
ren haardstel, 1-pers divanBRUINER, z g a n, van ƒ 2000
R. F. Lammers
bed, bromfietshelm, 1x gebruikt, ovale salontafel Tel voor al uw timmer- en onder- voor ƒ 500 Tel 02507-19486 * T k Philips comb radio
14632
houdswerk Tel 023364168, * T k hondemanden, ƒ 15 en platenspeler cassettedeck, 2
ƒ 25, kinderledikant + matras speakers plus kastje Spe
* Te koop tekenmghangkast b g g 023-381378
ƒ 15, dekens en lakens Tel lend te beluisteren t e a b
met interieur voor formaat AO * T k 7 disco singles, zeer
02507-17583
Tel 15253
en A1 Tel 02507-13090
gaaf (hoes en plaat), t e a b
* T k prima gashaard Dru
*
T
k
lattenbodem,
90x190,
* Te koop trein N-spoor Tel 16461
ƒ150 Tel 02507-17772
ƒ50 Tel 15178
9 mm, compl op boardplaat
* T k marm salontafel ƒ 50, * Verkoopdag, 28 novemƒ96, meer uitgebreid ƒ 135
3 eetk stoelen (bekl) + eetk - ber, Ned Herv Jeugdhuis,
Tel 02507-13781
tafel (eiken) ƒ 100, kast, 10-17 uur, o a kerstkaarten,
Te koop
schrijftafel boekenkast (natu- handwerken rommeltjes
5 showrooms
FIAT RITMO 70 CL - bj 83
EIKEN
rel), t e a b Tel 02507-17583 * Verloren 13 nov omg
GRENEN
Tel 02507-17778
Tij li|Ucn 12 IBuur
MAHONIE
gouden
* T k notehouten eetkamer- Kerkst /Kerkplein
MECHELS
* T k 3 jonge hondjes, ƒ 75 02520-20993
stoelen, zittingen hebben los- pinkrmgetje met diamant
ookzondnq
HENRYII
pst Tel 02507-15772, na 16
LEIDSESTR 122. Koopluonc
se mohair kussentjes ƒ20 S v p tegen beloning ter te
l tgt aan üe doorgajnQf
uur 15381
bez Tel 02507-15274
per stoel Tel 16461

&&*&&

„de la Course"

Antiek

5 REGELS

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen'' Bankstel of ander huisraad te koop' Kortom alles wat u m de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld
T e
k o o P b r u i d s 1 a Po n , mt
*
3 8 ; in 0 d
s a 1 o n t a f e 1 ; 1 e uk e
r ie t en s t 0e 1
Te 1
0 2 0 - 111 .

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

DONDERDAG 26 NOVEMBER 1987

WEEKMEDIA30

Te huur t/m eind
maart '88

CALIFORNIA

FLAT

ERWTEN- of
BRUINE BONEN SOEP

voor 4 pers.
Pr.: ƒ1.250,- p.m.
incl. service-kosten

Tel.: 14530

LITERBLIK
GEEN

m®M$$ m tfp
.!..>n';'-',-i*

M>fï'V

t.; :..•&

l>- •-•'-!

ft;

' fA - i - * * " * '

Gevraagd

SCHOON(voor ochtenduren)
Patisserie Thomas
Haltestraat 13
Tel. 14738

éénmalige aanbieding |

MUESLI REPEN

VERKADE
BESCHUIT
brosenknapperig

met chocola en
sinaasappel of met
chocola en druiven

REPEN IN DOOS

ROL 13 STUKS

li

Een supersnelle blikopener.
Opent
moeiteloos

SINT-AANBiEDING!| •j

•••••••••••••••••^^^^••••^••••••l

handig
vierkant stuk

DAT IS HANDIG!

TEFAL SNELSNUDER
GEEN

14.95

Bij aankoop van 3 flessen
FRAAIE FULL COLOUR
VRACHTWAGENBOUWPLAAT

LITER
FLES

BELEGEN KAAS

MAAR

RINKO

APKKeurstation

' Uil l E PAK
luchtig
knappeng
è 15en
STUKS

nlLLE

R'JSTWAFELS 1.19

Curiestr. 10
telef. 12323

meer dan
500 pagina s

PUZZEL BOEK 8.50
PAGE TISSUE SS
KEUKENROLLEN 7

Gediplomeerde
pedicure
Komt ook aan
huis.

zacht en sterk, met kruidendecor

Tel.:
19632

Sf. Nicolaassuggestie:

Kalender „Oud
Zandvoort"
verkrijgbaar bij:
genootschap
Oud Zandvoort
Haltestraat 70
Zandvoort

IBl

droogkokend binnen 8 minuten
PAK a 400 GRAM

VAN NELLE

NUTRICIA

SUPRA KOFFIE

CHOCOMEL

DUBBELPAK

SNELKOOK RUST 1.29
PAK a
200 GRAM

LITERPAK

GRAM

BAK&BRAAD 0.45

IMf
^ktlü

NU MET PIGGELMEE
VERJAARDAGS-KALENDER

ALUMINIUMFOLIE

Bij aankoop van 2 pakken chocomel

ROL a 20 METER

MADONNA-POSTER
ilil

Te huur gevr.:

wvm P3% IfM

4-kamerwoning

lili
pil
mm U y m é

in Zandvoort of
omgeving.

Tel.
02507 -13645
of 17606.

DROGISTERIJ

vmesveitse

KOM MAAR HALEN!

PACKFISH

KOOLVISFHE7
PAK 400 GRAM

*RUSTEPAP
*GRICSMKLPAP
+HAVERMOUTPAP

BEKER/* LITER

»

GttNJJ&MAAR

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF
gespec. in alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken.Tevens rep. van
dak- en zinkwerk, ook
timmer-en
stucadoorwerk.

Tel. 02507-18686.

VAN DEN BROEK

,

ELKE WEEK
>. HET DAGELIJKS NIEUWS

/EEKMEDIA
(rdag 3 december 1987

Los nummer ƒ1,-
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Editie:30

Oplage: 4.400

te toeloop

College zorgt met plan van aanpak voor 'praatpapier'

pVOORT - De Afdeling
zaken in de Schoolbeeft het afgelopen da.tengewoon druk gehad.
jer honderd mensen
a in twee dagen tijd een
J paspoort 'oude stijl'
*en, omdat verlopen
rten niet meer geldig
l zijn.

ODRP-onderzoek leidt tot
aanpak gemeente-structuur

snstelling tot eerdere persn van de Vereniging Nederjemeenten zijn de - niet lanirijf jaar - verlopen paspoorverse EEG-landen zeker de
elft van het volgende jaar
Ig. Ook hoeft men voorlopig
j het veel duurdere, nieuwe
kspoort aan te vragen,
j september 1988 blijven wij
i oude modellen leveren",
t de heer Wester, chef Buri. "Bij de aanvraag kunnen
l dan nog steeds gratis bij'en worden". De kosten blijrdoor beperkt tot ƒ77,- per
i of per ouder. De nieuwe
ien komen op ongeveer
j/120,- per persoon, terwijl
ideren, die ook een eigen
bent krijgen, een geredurief van ongeveer ƒ50,- gaat
de VNG een nieuw persbeuitgebracht, was de rij gisminder dik. "Toch vragen
nensen een nieuw paspoort
t men gelooft de berichten
r. Maar zodra er nieuwe
lingen zijn, zullen wij een
ht rondsturen, want de
noeten weten waar zij aan
aldus Wester.

rbod opgelegd
)VOORT - Twee autoten werden zondag aanomdat zij onder invan alcoholhoudende
verkeerden.
;ochtend rond half drie
de Bgm. Van Alphenstraat
intwintig-jarige bestuurder
em een rijverbod opgelegd,
tier later een automobilist

• Eenvoor Nederland unieke traditie werd voortgezet met een nieuw 'Sinterklaastoneel'van de leerkrachten

voor hun leerlingen.

Foto: Bertott

Acterende leerkrachten zorgen voor vermakelijke uurtjes

'Die met die sluier is onze juf'
ZANDVOORT - De Zand- onbeschaamd mochten uit- of
voortse basisschoolleerlin- toelachen. Want om te huilen was
spel zeker niet. De verrichtingen hebben afgelopen week het
gen van deze amateurs waren verweer flink kunnen genieten bazingwekkend en dan natuurlijk
van toneelspel van de onder- in positieve zin bedoeld. Uiterwijzers. Volgens een lange aard was er een aantal 'cracks'
traditie, voor zover bekend dat het toneelspelen na een aanmet het Sinterde enige in Nederland, stond tal jaren ervaring
al aardig in de vinhet onderwijzend personeel klaastoneel
gers heeft, maar ook mocht het
in verband met de komende acteertalent van de nieuwelingen,
Sinterklaas twee dagen lang Marja Snijders-Blok, Ernst van
op de planken. Dit tot groot der Klauw, Ton Bavink en Marvermaak van de kinderen, jan Kroder, er zeker zijn.
Eens te meer bewezen de leerdie onder deze of gene sluier
of tulband juf of meester lingen dit zelf, door merendeels
muisstil en zeer geboeid het specherkenden. Als toneelstuk takel
te volgen. Zeer jong en ouwas dit keer gekozen voor der kregen
een toneelspel voorgehet Oosterse toneelsprookje schoteld, dat voor 'elck wat wils'
'De Zeven Druppels'.
was, mede doordat de vaardige

Het was weer hartverwarmend,
de juffen en meesters die hun uiterste best stonden te doen voor
de klas, zij het dan dit keer op het
podium. Voor de leerlingen had
dit het voordeel dat zij hun onderwijzers en onderwijzeressen eens

acteurs hun taalgebruik en optreden aanpasten aan de leeftijdsgroep. Vrijdagavond traden de
leerkrachten voor de vijde maal
in twee dagen tijd op voor genodigden.
De Zeven Druppels van J. van

euwe Boulevard Barnaart
>rdt een stuk kleurrijker

der Heyden en J.A. Tempelaars
speelt zich af in Turkabije, rond
Sultan Broek II, zijn dochter
Ranja en poppendokter Beenschroever. Ranja aanbidt de poppen van Beenschroever en vraagt
haar vader deze man in vaste
dienst te nemen. De ontslagen
hofpoppenmaakster Ali Ben
Moorkop zint echter op wraak en
roept de hulp in van de verbannen heks Katana. Zij maakt de
drie poppen groot en levend, wat
tot de nodige hilariteit leidt. ledereen, ook de overige aanwezigen in het paleis, poppendoktersknecht Wankelwiek, Aboelgeld,
hofdame Sarabes en grootvizier
Vijg Ben Dadel, weet zich geen
raad met de levende matroos,
zeerover en harlekijn. Deze drie
wandelen met (uitstekend gehouden) stalen gezichten dwars door
het gezelschap om vervolgens, in
navolging van de overige aanwezigen, tot kietelen over te gaan.
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Play-back show
op Kerst-in

ZANDVOORT - De voorbereidingen voor de Kerst-in zijn
al weer in volle gang. Belangstellenden kunnen zich nu al
VOORT - Voor de re- ven. Van Caspel en PW-directeur zeereep komt een breed trottoir met opgeven voor een play-back
ctie van de Boulevard Wertheim hebben al een rondtrip ge- een lage muur, die gebruikt kan wor- show en het kerstdiner.
•t werd afgelopen don- maakt langs kustplaatsen onder an- den als één lange bank. Het trottoir De play-back show wordt gegeven
in België, om daar ideeën op te wordt uitgevoerd in rood, zwart en op vrijdag 25 december, 's middags
ioor burgemeester Ma- dere
doen. Zo zag men daar bijvoorbeeld wit, verwerkt tot een bijzonder mo- van
14.30 tot ongeveer 15.00 uur.
officieel het startsein dat het best mogelijk is pal achter de
Aan de oostzijde daarvan wordt Hieraan kunnen kinderen van elke
. Met een dragline haal- zeereep een plantsoen aan te leggen. tief.
een fietspad aangelegd voor twee- leeftijd deelnemen, maar hen wordt
; eerste 'schep' zand uit En ook een fontein behoort tot de richtingsverkeer. Ook aan weerszijverzocht, zich daar nu al voor op
d, waarna aan de verla- mogelijkheden, met name voor op den van het parkeerterrein, dat door wel
te geven. Met de deelname zijn leuke
de
Rotonde.
Maar
wat
er
uiteindelijk
n het parkeerterrein gaat komen, staat nog niet vast. Voor 'poortjes' niet meer toegankelijk zal prijsjes te winnen.
den begonnen. Een ge- deze opknapbeurt komt van rijkswe- zijn voor campers, en waar automaHet Kerstdiner wordt ook vrijdag
de rol van de parkeerwachters
en kleurrijker uiterlijk ge waarschijnlijk een bedrag van on- ten
gaan overnemen, komt een smal 25 december gehouden vanaf 18.00
3oulevard is het eind- geveer drie miljoen gulden beschik- voetpad. Aan de oostzijde van de rij- uur. Hiervoor is iedereen welkom,
onstructie is mogelijk ge.oor een subsidie van 3,5
gilden in het kader van het
itbeleid'. Jaarlijks wordt er
overheid een bedrag van
iljoen gulden voor uitgeom bepaalde plaatsen of
aantrekkelijker te maken
Derist, dus middels een vervan de infrastructuur,
oeit ook nog eens vier milr het provincie-fonds, dat
mtie op zijn beurt verdeeld.
Zandvoort 2,9 miljoen van
n zes ton van de Provincie,
toewijzing aan Zandvoort
ie Provincie een grote rol,
de rijksconsulent van eco; zaken, U.J. Cerfontaine.
lem is het van groot belang
ulevard in Zandvoort, één
langrijkste kustplaatsen in
d, een aantrekkelijker uiijgt voor de toerist. Mede,
niet op de laatste plaats,
Zandvoortse ondernemers
kunnen profiteren,
andere door veel contacten
wethouder van Publieke
Van Caspel, was men er bij
inciale instantie van overakt, dat opknappen van de
i van essentieel belang is.
at Zandvoort een flinke fiduw in de rug nodig had,
kunnen bewerkstelligen,
dacht is nu zover op deze
gericht, dat het niet bij
idie blijft. Ook volgend jaar
n bedrag beschikbaar kohet boulevardgedeelte tuses Palace en het Strandholangenamer klimaat te ge-

iterstanden
LW
HW
01.36 10.02
02.02 10.25
03.06 11.01
03.48 11.41
04.28 00.17
05.08 00.42
05.47 01.19
06.25 01.39
07.03 02.11
07.44 02.52
ten: zaterdag 5
uur
'635 uur
'3 CM.

HW
13.52
14.36
15.17
15.57
16.35
17.15
17.55
18.37
19.25
20.19
dec.

LW
22.03
22.56
23.39
12.21
12.57
13.28
13.58
14.33
15.16

baar.
Op de Boulevard Barnaart komt
het parkeerterrein lager te liggen,
vooral om surveillerende agenten
meer overzicht te geven. Langs de

baan wordt nog een fietspad aangelegd en een wandelpad, eveneens
met gekleurde stenen. De nieuwe
vorm is ontworpen door de gemeentelijke tekenkamer.

ook na aanmelding vooraf. Voor
deelname aan beide gezellige onderdelen van de Kerst-in kan men zich
opgeven bij mevrouw De Leeuw, telefoon 17436.

ZANDVOORT - Burgemeester en wethouders gaan binnenkort met het ODRP-rapport aan de slag. Maar al
spreekt dit rapport over een gebrek aan beleid, een zienswijze
ligt volgens burgemeester Machielsen wel ten grondslag aan
het handelen van het college,
zo deelde hij mee tijdens de begrotingsbehandeling die vorige
week dinsdag en woensdag

ZANDVOORT - De gemeente
stelt ten aanzien van het ophalen van oud-papier twee soorten subsidies beschikbaar, een
garantiesubsidie en een bonussubsidie. Dit is opgenomen in
de Verordening subsidieregeling oud papier, die vorige
week door de gemeenteraad
werd vastgesteld.

r

Wethouder is weer thuis

DE LEERSHOP

Alarmerend was echter de mededeling van een van de leden, dat in
Zandvoort geen geschikte ruimte
meer bestaat, om de grotere stukken, zoals het Circus en het tramemplacement nog tot hun recht te
laten komen. Daardoor dreigen de
bouwwerken te verhuizen naar andere gemeenten. Voor het tramemplacement wordt bijvoorbeeld gedacht aan de NZH in Haarlem. Het
Redhuis, dat vroeger op de Zeestraat stond, de roeireddingboot en
de lanceerwagen, die alle drie bij elkaar horen, worden deze zomer mogelijk in de loods van de KNZHRM
geplaatst, maar voor daarna wordt
gedacht aan het Doris Rrjkersmuseum te Den Helder. Dit museum,
genoemd naar een oude schipper
van de redboot op Terschelling,
heeft een vaste expositie over het
Nederlandse reddingwezen en wil de
modellen erg graag hebben.
• Jan Weber, Jozef Bluijs en Huub Bakker vormen het bestuur van de voor
Zandvoort waardevolle Bomschuiten Bouwclub.
Foto: Bertott

De Spar, Zandvoort-Noord
donderdag, vrijdag en zaterdag

1 kg Kipfilet voor: ƒ11,95

r »JW-aMTq=OT

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

Haarlem, tel. 023-270850;

ZANDVOORT - Tijdens een
gezellige receptie werd vrijdagavond in de voormalige Josina van de Endeschool het
tienjarig bestaan van de Bomschuiten Bouwclub gevierd.
De oprichters Jan Steen, Kees
Koper en Bram Boekesteijn,
vele donateurs, andere gasten
en folklorevereniging De Wurf
kwamen langs om de leden te
feliciteren. Ook nu bleek weer
dat deze club nog zeer levendig
is en dat er met veel plezier
wordt gewerkt om Zandvoorts
historie 'op schaal' te doen
herleven. Toch mist de gemeente Zandvoort de nodige
ruimte om dit waardevolle
werk tot zijn recht te laten komen.

torische plekjes van Zandvoort na te
bouwen. Dat werd vrijdagavond wel
duidelijk. Aan de gasten werden vele
foto's getoond, aan de hand waarvan een juiste constructie mogelijk
wordt. Met wat geluk werden van
enkele bouwwerken ook nog oude
bouw- of slooptekeningen gevonden, die een en ander wat vergemakkelijkten. Soms komen nieuwe gegevens pas beschikbaar als de reconstructie zich al in een ver gevorderd
stadium bevindt. Zo bijvoorbeeld bij
de bouw van het Circus, waardoor
de voorgevel opnieuw opgebouwd
moest worden. Omdat een juiste
weergave hoog in het vaandel staat,
begon Henk Menks voor de tweede"
keer aan dit project.

sen zijn college. Hij benadrukte dat
er wel degelijk een stuk beleid is ten
aanzien van het doen en laten, al gaf
hij toe dat dit misschien niet altijd zo
duidelijk omschreven is. Daarvoor
lijkt echter nog de nodige 'unanimiteit' van begrippen te ontbreken.
Naar aanleiding van het rapport
van het adviesbureau Organisatie
Documentatie Registratie Personeel, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zorgt het college
voor een plan van aanpak. Dit deelde
wethouder van financiën Aukema,
die vorige week dinsdag geruime tijd
aanwezig was op de vergadering
voordat hij onwel werd, mede. Het
plan wordt besproken in de commissie en eventueel met de gezamenlijke fractievoorzitters. Ook zal er voor
de ambtenaren gelegenheid worden
geboden om te reageren op het rapport, een verslag van een vooronderzoek naar het functioneren van het
gemeentelijk apparaat.
Aukema vond het voorstel van
D'66 fractievoorzitter Sandbergen,
om honderd duizend gulden te reserveren voor een verder onderzoek, op
dit moment 'onverstandig'. Wel gaf
hij toe, dat de verdere procedure ongetwijfeld geld gaat kosten. Een pro-memorie post was wellicht een oplossing.

wordt gebracht. Uitgaande van de
twee cent bijdrage zou dit een subsidie van ƒ2000,- betekenen, te dragen
door de post Reiniging. Naar verwachting zal de gemeentelijke bijdrage echter niet meer dan 0,1%
V1450,-) van de totale kosten van de
reiniging gaan kosten, zodat de raming van de kosten voor het ophalen
van huisvuil voor de komende twee
jaar niet verhoogd hoeft te worden.
Deze regeling is door de gemeenteAanleiding tot de verordening was raad aangenomen, met een proeftijd
het verzoek van de Sportraad om van twee jaar.
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een garantie-subsidieregeling in te
stellen. Al vele jaren wordt in Zandvoort door diverse instanties oud papier ingezameld als extra inkomstenbron, maar doordat de papierprijs sterk is gedaald, wordt deze be-.
zigheid steeds minder aantrekkelijk.
ZANDVOORT - WethouHet gevolg is, dat het papier-aandeel
der Ide Aukema voelt zich al
in het huishoudelijk afval toeneemt
weer een stuk beter, sinds
waardoor de gemeentelijke kosten
zullen stijgen. De Sportraad diende
hij vorige week dinsdag tijdan ook het verzoek in, om de diverdens de raadsvergadering
se instellingen te garanderen van een
onwel werd. "Het is gelukkig
bepaalde opbrengst en zo te voorkoreusachtig
meegevallen",
men dat zij het ophalen staken.
aldus
Aukema,
die binnen
De minimumprijs is nu vastgetwee dagen weer thuis was.
steld op vijf cent per kilo. Indien de
handel een lagen bedrag biedt, zal de
Aukema werd dinsdagnacht
gemeente dit aanvullen tot genoemd
naar de afdeling hartbewaking
minimum. De maximale gemeentevan het Elisabeth Gasthuis te
bijdrage is echter vastgesteld op
Haarlem overgebracht, maar
twee cent per kilo.
apn zijn hart heeft men niets onVoor de bonussubsidie is de maxiregelmatigs kunnen ontdekken.
mum-bijdrage eveneens op twee
De oorzaak is waarschijnlijk een
cent gesteld. Deze subsidie staat los
combinatie geweest van oververvan de marktprijs en wordt pas toemoeidheid en een acuut optregekend, indien de instellingen meer
dende darminfectie met een exWethouder Aukema weer thuis
dan een bepaald minimumgewicht
treme reactie. "Dus achteraf valt
aan oud papier ophalen. Voor instelhet mee", verklaart Aukema, trole. Maar als het aan de overige
lingen met leden, verenigingen en
"maar dit is natuurlijk niet iets leden van het college ligt, neemt
voor scholen geldt een minimum
datje elke week mag overkomen". hij een wat langere rustperiode.
van veertig kilo per lid of leerling.
De wethouder moet het nu Na een begin op 14 december verAndere instellingen, zonder leden,
veertien dagen rustig aan doen, wacht Aukema op l januari weer
moeten minimaal 10.000 kilo ophaen blijft nog enige tijd onder con- volop aan de slag te zijn.
len om voor de bonussubsidie in
aanmerking te komen.
Hiermee hoopt men een extra stiADVERTENTIES
mulans te geven aan het gescheiden
inzamelen van oud papier en de verEnorme kollektie lederen kleding
wachting is dan ook, dat de hoeveelheden zullen toenemen. In welke
Rokken
vanaf 119,mate is moeilyk te voorspellen. VolPantalons
vanaf
198,gens inschatting van de betrokken
ambtenaren kan echter worden gereJassen
vanaf 298,kend op een totale hoeveelheid van
Nieuwe kollektie tassen!
maximaal 100.000 kilo, die bij elkaar

Waardevol werk Bomschuiten Bouwclub
dreigt buiten Zandvoort terecht te komen

zorgvuldig nagebouwd, inclusief
toilethuisje en alle andere kleine
gebouwtjes. Dit geldt ook voor het
oude postkantoor aan het Raadhuisplein en het Circus, dat voor de
oorlog nabij het spoorwegstation gelegen was.
Het is geen kleinigheidje, deze his-

Vooral de oppositie in de gemeenteraad, met name Gemeente Belangen Zandvoort, had nogal eens aangegeven, dat een beleid ontbrak.
Maar alles wat er gedaan wordt, is
wel gebaseerd op een zienswijze, zo
verdedigde burgemeester Machiel-

Ophalen van oud papier wordt
aantrekkelijker door subsidie

Zandvoort mist voldoende expositieruimte

De vele gasten, onder wie burgemeester Machielsen, Karin Kas,
manager van de VVV, en Emmy
Vrijberghe de Coningh van het Cultureel Centrum, kregen uitgebreid
uitleg over de projecten waar men
mee bezig is. Zo staat er een groot
emplacement 'op de rails', van de
voormalige blauwe tram, die een
verbinding vormde tussen Zandvport, Haarlem en Amsterdam. Het
eindstation in de badplaats wordt

plaatsvond. Burgemeester en
Wethouders hebben zich tijdens deze vergaderingen weiwillend maar toch ook kritiek-afwerend opgesteld tegenover de gemeenteraad.

In het Cultureel Centrum Zandvoort staan al enkele grote stukken
opgesteld, maar de beschikbare
ruimte is uiteraard beperkt. Vooral
als men de andere tijdelijke exposities niet in het gedrang wil laten
komen. Toch lijkt dit centrum momenteel de enig juiste plaats om
''Zandvoorts verleden' tot z'n recht
te laten komen. Hopelijk wordt er
alsnog een mogelijkheid gevonden
om dit waardevolle werk van de
Bomschuiten Bouwclub voor de
Zandvoorters te behouden, want het
zou toch 'eeuwig zonde' zijn als deze
schitterende copieën buiten de badplaats terecht zouden komen. Blijkbaar zijn er wel vitrines nodig, want
in het verleden hebben souvenirjagers al tonnetjes meegenomen van
een bomschuit-model.
JOAN KURPERSHOEK
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Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:

FAMILIEBERICHTEN
Hoera!!

Torn en Anke

Verleende bouwvergunningen

jaar getrouwd.

Van harte

Pa en Ma
Petra, Berry, Sylvain en Lex

171B87
149B87
54B86

5 dec. 1987

140B87

Slechts acht dagen voor ons zestigjarig huwelijk,
na veel lief en leed gedeeld te hebben, is na een
grote strijd, gesteund door haar geloof, mijn lieve
vrouw en compagnon, onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder overleden

Elisabeth Jongsma-Schuiten
in de ouderdom van 83 jaar.
Egbert (Jan) Jongsma
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
30 november 1987
Oranjestraat 3 zwart
2042 GR Zandvoort.
De begrafenis heeft heden plaatsgehad op de algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.

Schelpenplein 20
- wijziging gevel
De Favaugeplein 17-19 - wijzigen balkons en kozijnen
Dr. J. G. Mezgerstraat/
van Kinsbergenstraat
- 44 woningen
Haltestraal 65
-uitbreiding.

kennemerland

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

Belanghebbenden die menen door een
vergunning rechtstreeks in hun belang te
zijn getroffen, kunnen op grond van de wet
Arob binnen 30 dagen na verschijnen van
dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT.

Zandvoort.

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije
besteding • Zekerheidsstelling niet nodig • Goedlopende
leningen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
. uw mogelijkheden of vul de bon in.
Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- is mogelijk.

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v.a. 7%.

4 december 1987

Informeer mij vrijblijvend over een lening van:
D 3.000,D 10.000,D 17.500,D 5.000,D 12.500,D 20.000,D 8.000,D 15.000,D 25.000,Ik kan per maand aflossen:
D 50,D 200,D 350,D 100,D 250,D 400,D 150,D 300,D 450,Ik wil mijn geld ontvangen:
D kontant
D per cheque
D per giro

Fa. Gansner & Co.
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u met droefheid mede dat van ons
is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zuster en
schoonzuster

Anna Limbach-Veenstra
op de leeftijd van 67 jaar.
P. Limbach
en verdere familie
2041 JG Zandvoort, 27 november 1987
Tjerk Hiddestraat 25
De crematie heeft dinsdag l december plaatsgehad.

Afgelopen zaterdag is overleden
Cock Wolzak
6-12-1920
28-11-1987
Hij hield van Zandvoort.
Zandvoort:
Fie
Nw. Vennep:
Hanneke en Henk
Martijn, Maaike
Den Haag:
Jan Willem en Robert
Utrecht:
Sander
Arwin, Nina
Schagen:
Coen en Agaath
Amsterdam:
Thijs
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

naam + voorl
adres
beroep
gehuwd met
huur/hyp.kosten
ik heb nog leningen bij

Dus er zijn nog
steeds nieuwe
verrassingen bij

J. BLUYS

in al UW

Haltestraat 65-Zandvoort

bloemwerken

D 30.000,D 35.000,D
D
D
D

500,550,-

D per bank

geb.datum
woonplaats
netto-inkomen
netto-inkomen
tel

In gesloten envelop met postzegel opsturen naar Postbus 247, Zandvoort

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN

BLOEMENHUIS
De specialist

Tel. 02507-12150 of 13050. U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.
Helmersstraat 11 - Zandvoort.

Tel. 1 20 60

P.S.: de bloemzaden zijn weer
gearriveerd.

FEEST?
Bij ons geen last van de buren!
Wij beschikken over een mooie accommodatie tot 150 personen en verzorgen alles voor u. Al uw wensen zijn
bespreekbaar. Ook geschikt voor vergaderingen of clubs,

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

„de la Course"
Circuit Zandvoort.
Tel. 02507-12778, of 023-330754.

Geen bezoek aan huis.
Dr. Kuyperstraat 11
2042 BX Zandvoort

ZO PLAATST U UVV NIEUWJAARSWENS
in Het Zandvoorts Nieuvvsblad van 30 december 1987
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 25,-, (prijs excl. 6°/o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, telefoon 02977-28411.

WONINGBOUWVERENIGir j

uitvaartverzorging
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR DECEIV
1987
1. De 2-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT 587
Huur ƒ 496,97 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berg
lift
2. De 1-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT 573
Huur ƒ 495,38 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, c.v., berging e
* Burgemeesteren Wethouders van de gemeente Zandvoort
nen voor bovenstaande woningen slechts woonvergunnin
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens
3. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 441
Huur ƒ 684,84 per maand
4. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 176
Huur ƒ 683,69 per maand
5. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 42
Huur ƒ 685,50 per maand
- Deze drie flatwoningen bestaan uit:
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en
* Burgemeesteren Wethouders van de gemeente Zandvoor
nen voor de 3 bovenstaande flatwoningen slechts woonv
ning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen.
6. De garage
SOPHIAWEG'N
Huur ƒ 60,20 per maand
- Bovenstaande garage komt beschikbaar voor alle leden
vereniging. De toewijzing zal geschieden in volgorde van
maatschapsnummer. De nieuwe huurder/huurster dient bij
kenen van de huurovereenkomst de kentekenbewijzen di
en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 8 december 19(
7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belang
heeft voor meerdere woningen en/of de garage kan men dat k
maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een apai
te schrijven. U dient de woningen/garage in volgorde van vc
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus '
kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstri
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
vergunning berust bij het College van Burgemeester en Wetr
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIG
WIJZING zal eerst op vrijdag 11 december a.s. om 14.00 ui
gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepub
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor
eniging geldende "puntensysteem voor lidmaatschapsjare
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op
meentelijk puntensysteem. In de inschrijvinqsbrief dient u te
den:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoor
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ADVERTENTIES
ƒ 27,00 incl. btw

ƒ 18,00 incl. btw

1. Aangeboden: De 2-kamerflatwoning (begane grond
MR. TROELSTRASTRAAT 62
Huur ƒ 397,36 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkam
che, c.v. en berging.
Gevraagd:.

Eengezinswoning.

Dijkman B.V.
voor al uw muziekinstrumenten

Grote afdeling OCCASIONS
inkoop - verkoop - verhuur

C

D

ƒ 58,00 incl. btw

2. Aangeboden: Eengezinswoning

ZR. D. BRONDERSSTRAAT
Huur ƒ459,80 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaap
keuken, badkamer, c.v., schuur en tt

Rozengracht 115, Amsterdam. Tel. 020-265611

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

K. JANSEN

Begrafenissen
en crematies!
\

'

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

ƒ 15,00 incl. btw
wensf vrienden en beleenden
een voorspoed/g nieuw/aar.

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
lel. 02507-17244

3. Aangeboden: 2-kamerflatwoning (1e etage)

DE SCHELP
Huur ƒ 577,00 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkarr
che c.v., berging en lift

Gevraagd:

4 kamerflat (evt. een ruime 3 kamerflai
gezinswoning.

BON:
Ik kies model:

in Het Zandvoorts Nieuwsblad
4. Aangeboden: 2-kamerwoning
VAN LENNEPWEG (begane grond)
Huur ƒ 190,06 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkan
che, berging en grote tuin.

Dit is mijn tekst:

Gevraagd:

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

P. J. d'HONT

Eengezinswoning.

Dorpss traat Zandvoort

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Gevraagd:

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk vóór
21 december 1987 aan-.
Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

HnnHtfkfninrv

Eengezinswoning (niet in Nieuw Noc

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, s
lijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging
adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alle
gens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin ste
dat bij toewijzing van een verenigingswoning i«
rangnummer vervalt en men een nieuw numme
dat volgt op het, op het moment van verhuizing,
uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uit!
schriftelijk reageren tot het einde van deze maj

)IA30
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Centrum bestaat tien jaar

Stichting Vrijwillige Hulpverlening VERENIGINGSNIEUWS
biedt aan velen de helpende hand Vrouwen Van Nu
ZANDVOORT - De Stichting Vrijwillige Hulpverlening
heeft vrijdag uitgebreid haar
tien-jarig bestaan gevierd, 's
Middags gaf men een receptie
in het zaaltje achter de Gereformeerde Kerk, 's avonds was
er een gezellig samenzijn met
alle medewerkers. Deze vorm
van hulpverlening blijkt duidelrjk aan een behoefte te voldoen.
De werkzaamheden van de vrijwilligers variëren sterk, van het
wegbrengen van een recept, het
doen van boodschappen, van licht
tuin-onderhoud tot het begeleiden
van mensen naar het ziekenhuis.
En zo zijn er tientallen vormen van
hulpverlening te noemen. Ook de telefoondienst (17373) wordt bemand
door vrijwilligers die aan ieder die
vragen of problemen heeft een weiwillend oor leent. Hetzij in de vorm
van gesprekken, hetzij door hen
door te verwijzen naar instanties die
beter op bepaalde specifieke vragen
kunnen inspringen. Zo men wenst,
kan elk gesprek anoniem plaatsvinden. Dat kan ook een voordeel zijn,
aldus bestuurslid Greet Bartels,.
voor mensen die liever niet met iemand uit Zandvoort over hun problemen spreken, maar ook niet weten waar zij dan wel terecht kunnen.
illigers komen vaak bij ouderen thuis, maar ook jongere inwoners
n beroep doen op de hulp.

•kelijke verkoopdag
rt hoog bedrag op
/OORT - De verkoopde Hervormde Kerk
n enorm hoge oppgeleverd, ƒ7400,-- Er
ook sprake van een
ikte in het jeugdhuis,
k "kreeg- men enkele
jke giften.
>opdag was georganiseerd
mdwerkclub van de Hererk, ten behoeve van de
ij. Zoals bij meerdere kerdeze momenteel niet al te
cas. Spontaan kregen de
p van allerlei andere meneehielpen om de binnen-

Yenstijging
gingen maken voor onze
den een aanpassing van de
sntstaneven noodzakelijk In
hiermee zijn onze abonnezen per 1 januari 1988 als
;gesteld
r maand
er kwartaal
er half jaar
er jaar
n graag aan dat de aboneen machtiging tot automatihnjving hebben verstrekt, erzijn dat bij de eerstvolschrijving de nieuwe abonnes wordt aangehouden •
Directie Weekmedia BV

markt op te zetten of die de kraampjes bemanden. De sfeer was onderling erg goed, aldus een van de organisatoren, en er werd enorm veel
werk verricht.
Allerlei tweedehands spulletjes
werden te koop aangeboden, maar
ook diverse artikelen die door de
handwerkclub zelf waren gemaakt.
Zo had men bijvoorbeeld ook ongeveer zeshonderd geborduurde kerstkaarten vervaardigd. Aan dit aantal
kwam men zelfs te kort, want de
belangstelling was enorm groot, 's
Morgens nog voor de verkoop van
start ging, vormde zich al een rij
wachtenden voor de deur. Het aantal
bezoekers zou die dag oplopen tot in
de honderden.
De opbrengst was mede te danken
aan enkele prijsvragen. Zo kon men
raden wat de naam van een pop was,
of de verjaardag van een beer. Daarnaast werd het eindbedrag flink opgeschroefd door enkele gulle giften,
dit tot vreugde van de handwerkclub, die deze week een onverwacht
hoog bedrag kon overhandigen aan
de kerkvoogdij.
Enkele prijzen van de loterij zijn
echter nog niet opgehaald. Dit zijn:
een plant, lotnr. 645; een cake, lotnr.
647; en een bowlstel dat toekomt aan
de eigenaar van lotnr. 852. De prijzen
kunnen afgehaald worden na telefonische afspraak onder telnr. 14758.
De verjaardag van de beer is 14
augustus, geraden door Mej. A. v.
Keulen. De naam van de pop werd
acht maal goed geraden. De prijs is
verloot en gaat naar mevr. C. Dees.

Toename
Sinds het begin van het bestaan
zijn er veel telefoontjes en hulpaanvragen geweest bij het centrum.
Maar in de loop der jaren is het aantal steeds toegenomen, omdat steeds
meer ouderen in hun eigen huis blijven wonen en een verhuizing naar
een bejaarden- of verzorgingshuis
liefst nog even uitstellen. Zo werd
vorig jaar 248 maal boodschappen
gedaan voor aanvragers, werden 139
mensen naar het ziekenhuis begeleid en werden 99 klusjes in huis en
tuin gedaan. Het grootste aantal keren dat hulp werd verleend was voor
ouderen in de leeftijdscategorie van
80 tot 90 jaar, in totaal 254 keer.
Uiteraard behoeft het geen extra
uitleg, dat de toenemende vraag ook
een toenemende behoefte aan vrijwilligers met zich mee brengt. Bij de
stichting is dan ook iedereen wel-

NPB is blij met
opbrengst verkoop
ZANDVOORT - De door de
Vrouwengroep van de Nederlandsè Protestanten Bond georganiseerde verkoopdag in
het gebouw in de Brugstraat,
werd druk bezocht.
Een gezellige, goed bezochte verkoopmiddag, aldus de Vrouwengroep. Er werd goed verkocht, wat
geen verbazing wekte, gezien het
grote aantal mooie en leuke zaken
die te koop werden aangeboden. De
netto-opbrengst bedroeg ƒ2027,85.
Een 'geweldig' resultaat, aldus de
Vrouwengroep die zeer verheugd is
met dit resultaat en allen die - op
welke wijze dan ook - hebben geholpen om dit succes te behalen harteIrjk dank zegt.

'EKENDDIENSTEN
5 - 6 december
SENPRAKTIJK
el. 19507.
Bergen

VERLOSKUNDIGE: Mevrouw Tine
NIEUW Oudshoorn, Kochstraat 6A,,Zandvoort,
tel. 02507-14437," bgg:
023-313233.

SENPRAKTIJK G.J.J. Mol DIERENARTS: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zandvoort,
lardekoper:
enstdoende
arts: tel tel. 15847.
1.
POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
inlichtingen omtrent de 14444.
iensten worden verstrekt Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
foonnummers van de huis- Guido van Schagen, maandag en
derson, tel. 12058, Drenth, donderdag 11.00-12.00 uur en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
tel. 12181 en Zwerver, tel. 17113.
Wijkfunctionaris Centrum", Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
JS: Hiervoor de eigen tand- 19.00-20.30 uur in het politiebureau
Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
en
K: Zandvoortse Apo- woensdag 11.00-12.00 uur
19.00-20.30 uur, politiebureau HogeB.A. Mulder, tel. 13185.
weg.
tPLEGING: Voor informade dienstdoende wijkver- BRANDWEER: tel. 12000.
iige: 023-313233.
CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER (CPA) KENNEMERLAND: Ongevallen tel. 023-319191.
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TAXI: tel. 12600.
DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
02507-19393
BELBUS:
De belbus is te gebruiken door bewoners van 55 jaar en ouder. Hiervoor
dient men zich 24 uur van tevoren op
te geven bij de receptie van Huis in
de Duinen, tel. 13141, van 11.00-17.00
uur. De kosten bedragen ƒ1,50 per
persoon per rit binnen de gemeente.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond van
19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
geen kosten verbonden zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE

HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
L. Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
derde donderdag van de maand 20.00
- 21.00 uur. "'

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Kand. J. van
Baardwijk uit Wijk bij Duurstede
Kindernevendienst en crèche

kom om een handje mee te helpen,
op wat voor manier dan ook. En dat
geldt voor zowel jong als oud.
De organisatie van de stichting,
sinds de oprichting in 1977, een initiatief van de toenmalige Weizijnsraad en naar een idee van dokter
Anderson, heeft altijd veel werk gevergd. Ook dit werd altijd verricht
door vrijwilligers, maar de gemeente
zag de noodzaak in van een beroepskracht, die per l juni 1987 kon worden aangesteld.
Na een
sollicitatieprocedure,
waarbij alle medewerkers vertegenwoordigd waren, werd unaniem gekozen voor Mini de Wolf. Zij had al
de nodige ervaring met onder andere vijf jaar coördinerend ouderenwerk in Drente. Mini is ondertussen
al grotendeels ingewerkt en zet zich
sterk voor haar (parttime) werk in.
Naar buiten toe vindt zij zich zelf
echter niet belangrijk, niet belangrijker dan de vrijwilligers. "Deze
mensen verrichten verschrikkelijk
veel werk, en vaak met een enorme
inzet. De medewerkers, steken er allemaal veel uren in, sommigen zelfs
wel twintig uur per week. Ik vind
dat zij wel een pluim op hun hoed
1
verdienen. Maar de mensen hoeven
natuurlijk niet te aarzelen om ons te
bellen, uit angst dat zij ons zouden
overbelasten. Want iedereen hier
doet het werk graag".

beeld ouderen, die waren gevallen
en niet meer overeind konden komen. Omdat de telefoon niet werd
opgenomen, wist het centrum dat er
iets aan de hand was. Behalve dan
in de gevallen dat deelnemers aan de
telefooncirkel waren vergeten te
melden, dat zij weg waren.
Als het aan de coördinatrice ligt,
wordt het aantal telefooncirkels danig uitgebreid en ieder die hieraan
wil meedoen, kan dan ook gerust het
centrum bellen. Daarnaast weet zij
te melden, dat binnenkort waarschijnlijk ook een alarmsysteem
wordt geïntroduceerd. Met het indrukken van een knop op een apparaatje dat om de hals hangt, kan
men dan hulp inschakelen.
Zo biedt de Stichting Vrijwillige
Hulpverlening, vaak in samenwerking met diverse andere instanties
in Zandvoort, veel inwoners de helpende hand. En het ziet er naar uit
dat dat heel lang zo nog door zal
gaan, want veel Zandvoorters zijn er
mee geholpen.

Slechts op 1% achterstand volgen
op de derde plaats de winnaars van
woensdag.
De C-lijners spelen een stuk regelmatiger. Eerste werd het koppel Ten
Broeke/Brandse met 56,07%, gevolgd door de dames Gótte en
Koomen met 55,71%. De dames
Meijer en Rooymans bezetten nu de
eerste plaats, het echtpaar Koning
staat tweede.
De dames Keur en Notterman waren heel goed op dreef in de D-lijn,
waar zij maar liefst 67,87% behaalden. Ook de dames Mancms en Veltman scoorden met 62,50% goed,
waardoor zij oprukten naar de tweede plaats. De dames Van Duyn en
Koning staan nog steeds riant aan
De bridgers hebben de vierde wed- kop en promotie naar de C-lijn kan
strijd van de tweede competitie ach- hen niet meer ontgaan.

Zandvoortse
Bridgeclub

Telefooncirkel
Mini wijst nog op een andere vorm
van hulpverlening, die best uitgebreid zou kunnen worden. Dit zijn
de telefooncirkels, waarmee ouderen maar ook jongeren die daar behoefte aan hebben, dagelijks telefonisch contact hebben. Met het centrum of met elkaar, net wat men wil.
Voor velen is het erg prettig dagelijks een praatje met een ander te
kunnen maken. Maar ook zijn mensen geholpen, die in een noodsituatie terecht waren gekomen. Bijvoor-

Tien tot twaalf leden van de vereniging Vrouwen Van Nu kunnen
dinsdag 8 december weer deelnemen
aan de lunch bij de Algemene Technische School aan de Verspronckweg 150 te Haarlem. Hiervoor verzamelen om 12.00 uur aan boven
genoemd adres. De prijs bedraagt
ƒ10,- per persoon, inclusief een glas
wijn.
Donderdag 10 december brengt
men een bezoekje aan het Frans
Halsmuseum in Haarlem voor een
rondleiding door de heer Kooij. Bezichtigd wordt een tentoonstelling
van achtiende en negentiende
eeuws kleinzilver, zoals onder andere rammelaars, naaigerei, pillen- en
snuifdozen. Alles is afkomstig uit
particulier bezit. Verzamelen om
11.00 uur bij de ingang van het museum. De kosten bedragen ƒ4,- per
persoon, exclusief de entreeprijs.
Zondag 13 december bezoekt men
een optreden van Frans Bleekemolen, dirigent van onder andere het
Toonkunst Oratoriumkoor, die in
gebouw De Krocht een piano-recital geeft. Op het programma staan
werken van Chopin en Mozart.
Aanvang 15.00 uur, entree ƒ2,50.

Toneelspelers 'Wim Hildering'
verward in komische situaties

Mini de Wolf

ZANDVOORT - Aan de
vooravond van haar veertig-jarig bestaan brengt toneelvereniging Wim Hildering op
vrijdag 11 en zaterdag 12 december in gebouw De Krocht
een klucht in twee bedrijven
op de planken. Het is het stuk

Predikant Den Hartog in ambt bevestigd
ZANDVOORT - De Gerefor- kaar in Zandvoort weer een stukje
meerde Kerk aan de Juliana- getuigenis te brengen." Ds. den
Hartog was de laatste spreker. Hij
weg was zondagochtend tot de bekende
deze dag te hebben
laatste plaats bezet toen de opgezien,tegen
maar het was hem achternieuwe predikant Lambertus af allemaal erg meegevallen. Hij beden Hartog door Dr. G. Hei- dankte het ontvangstcomité, zijn
tink uit Kampen in het ambt familie, vrienden en de talrijke
werd bevestigd. Laatstge- IBM-collega's die uit alle delen van
land waren gekomen. Hij hoopte
noemde ging in de dienst voor het
bij het uitoefenen van zijn dubbele
en had zijn preek gebaseerd op functie beide kanten niet te kort te
Efez. 4 :8 „Geven gaf Hij aan doen, maar liet duidelijk merken dat
de mensen." Aan het slot van zijn gezin toch op de eerste plaats
zijn rede merkte spreker op, komt.
dat Ds. den Hartog, hoewel hij Daarna was er gelegenheid om in
met één been in de kerk en met de Calvijnzaal het dominees-echtéén been in de wereld staat, paar te feliciteren, waarvan dook
door talrijke niet-kerkgangers een
toch geen gespleten persoon- druk
gebruik werd gemaakt.
lijkheid is. „Met het in dienst
hoop dat we als gemeente met
nemen van een part-timer ko- z'n„Ikallen
een fijne tijd zullen belemen er nu meer kerkelijke ta- ven" had Ds. den Hartog aan het
ken op de schouders van de ge- eind van zijn toespraak gezegd. Ze
meenteleden te rusten en dat ker is dat hij het bij de jeugd nu al
is een goede zaak," aldus de gemaakt heeft, want waar vind je
predikant.
De bevestiging van Ds. den Hartog geschiedde door Dr. G. Heitink,
Ds. J. Hulzebosch en namens de gemeente door de heren P. Hoogvorst
en H. de Hoop. Na dit indrukwekkende gebeuren zongen de aanwezigen de nieuwe voorganger staande
de versen l en 2 van Gezang 456 toe.
Jaap Mol bespeelde tijdens deze bevestigings- en intrededienst het orgel, Carla, Pauline en Pieter Hoogvorst verzorgden op gitaar en
dwarsfluit een muzikaal intermezzo
en ook de jeugdige vocalisten van de
Kindernevendienst lieten zich niet
onbetuigd.
Het was op deze 29e november de
eerste zondag van Advent en in verband daarmee stonden en vier kaarsen bij de preekstoel. Eén van de
kinderen mocht de eerste aansteken
en een adventliedje zingen. Ds. den
Hartog betrok echter ook de andere
kinderen bij de voorbereiding van
het Kerstfeest. „Waar gaan jullie
nu de komende tijd aan denken?"
Het was allemaal een beetje moeilijk
voor ze, maar na enig nadenken
kwamen toch de antwoorden. „Aan
de juffrouw z'n baby" zei er een, en
een ander, die kennelijk twee belangrijke figuren tegen elkaar had
afgewogen „aan Sinterklaas want
die geeft cadeautjes en de Kerstman
bestaat niet!"

GEREFORMEERDE KERK,
Na de intredepreek „Advent, meer
Zondag 10.00 uur: Ds. E.Th. Thijs,
dan verwachten" van de nieuwe
Bloemendaal
pastor, die met grote aandacht werd
Kindernevendienst en crèche
beluisterd, voerde praeses HoogNEDERLANDSE
PROTESTAN- vorst het woord. Inhakend op Den
Hartogs beroep van computerdesTENBOND
Zaterdag: 10.45 uur dienst in Nieuw kundige veronderstelde spreker dat
het mogelijk is met een computer
Unicum, ds. S. v.d. Meer
Zondag: dr. S.L. Verheus, Amster- preken te maken. Een computer
maken met preken is echter onmodam
gelijk. „In een gesprek heeft u eens
gezegd in uw nieuwe functie iets
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en voor anderen te willen betekenen.
Met dit uitgangspunt kunt u in
samenzang
Zandvoort alle kanten uit. We meZondag 10.30 uur: E.V.
nen dan ook met u een goede keuze
KERK v.cLNAZARENER, Zijlweg te hebben gedaan," aldus de heer
Hoogvorst.
218, Haarlem
In sympathieke bewoordingen
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
uitte mevrouw Brune-herben na10.30 uur: Morgendienst,
mens de Lokale Raad van Kerken
haar vreugde over het feit dat de
19.00 uur: Avonddienst,
Woensdag 20.00 uur: Celgroepen/bij- door het vertrek van Dr. Brinkman
beloverdenking^bidstond
ontstane lege plaats zowel in de kerk
als in de Lokale Raad nu weer bezet
NED.CHRISTELIJKE GEMEEN- is. Zij wenste het predikantengezin
een goede en verrijkende tijd in
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samen- Zandvoort toe. De praeses van de
komst op maandag 15.00 uur, tel: classis Haarlem, Ds. B. de Boer uit
IJmuiden, memoreer de de prettige
14878
samenwerking binnen de classis.
JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els-„Alleen het contact kan wat intenwoud, Zondag 09.30-11.30 uur, Sme- ser, maar daar kunnen we misschein wat aan doen."
destraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich„Het is waarschijnlijk de laatste
tingen: R. van Rongen, Van Raep- keer dat ik een collega kan toesprehorststraat 36 te Haarlem, tel. ken," aldus pastoor Kaandorp, die
023-244553.
zich er op verheugde „om met el-

ter de rug. In de A-lijn deden vader
en zoon Emmen het goed met hun
score van 60,36%, genoeg voor de
eerste plaats en een tweede in de
competitie. Goede tweede werden
mevrouw Stocker en de heer Vulsma met 58,93%. De ranglijst wordt
nog aangevoerd door het echtpaar
Spiers.
In de B-lijn behaalden de heren
De Leeuw en Polak met 62,95% hun
eerste topscore, gevolgd door de heren Overzier en Van de Staak, die
hen met 57,14% nog een beetje bijbeenden. De eerste plaats in de competitie blijft voor de heren Van der
Moolen en Oostermeijer, op de voet
gevolgd door Toom en Versteege.

• Os. den Hartog

een dominee die in een stampvolle
kerk in z'n prachtige toga op z'n
hurken naast je gaat zitten om te
vragen wat Sint Nicolaas in je
schoen heeft gedaan?
C. E. KRAAN-MEETH

'Nee schat, nu niet' van Ray
Cooney en John Chapman
waarmee men voor het nodige,
vrolijke vertier wil zorgen. De
voorstellingen beginnen om
20.15 uur.

Het stuk speelt zich af in de elegante salon op de derde verdieping
van Kleyburg en Blom, een exclusieve bontzaak in Den Haag. De
leiding van dit bedrijf is in handen
van Rinus Kleyburg en Arnold
Blom. Het blijkt een paar apart,
waardoor de nodige verwikkelingen
ontstaan. Maar méér over het verloop van het stuk wil de men niet
verklappen. Toneelvereniging Wim
Hildering garandeert echter een
avond met veel ontspanning en doV
komische situaties.
De vereniging zit de laatste tijd
duidelijk 'in de lift'. Het aantal leden is flink toegenomen en ook in
het donateursbestand zit een forse
groei. Voor de donateurs zijn deze
voorstellingen gratis toegankelijk.
Anderen betalen ƒ7,50. Plaats bespreken kan men op woensdag 9
december tussen 19.00 en 20.00 uur
in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. Toegangskaarten kan men ook verkrijgen bij La
Bonbonnière, Haltestraat 39, of bij
de Bata, Haltestraat 11. Hier kan
men zich voor 'veertig kwartjes' (in
verband met het veertig-jarig jubileum volgend jaar) ook opgeven voor
een donateurschap tot l januari
1989.

Hechte samenwerking bij T.O.Z.
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De samenwerking tussen de uitvoerenden was uitstekend.

ZANDVOORT - Op donderdag 26 november gaf het Toonkunstkoor Zandvoort - mede
ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan - een uitvoering
van Handels oratorium „Messiah", waarbij het Amsterdams Begeleidingsorkest en de
organist Lourens Stuifbergen
voor de begeleiding zorgden.
Het geheel stond onder leiding
van Frans Bleekemolen. De solopartijen werden vertolkt
door Marianne Koopman, sopraan, Bernadette Bouthoorn,
alt, John Vredeveldt, tenor, en
Torn sol, bas.
De „Messiah", welke behoort tot
de populaire oratoria, bevat geen
handeling. De tekst bestaat slechts
uit bijbelwoorden uit het Oude en
Nieuwe Testament. T.O.Z. bracht
dit werk in een verkorte versie, hetgeen niet ongebruikelijk is, gezien
de lange duur van een integrale uitvoering. Na de door het orkest gespeelde instrumentale Sinfonia,
zong tenor John Vredeveldt op gevoelige wijze het recitatief ,,Com-

fort, ye" en de daarbij aansluitende
aria „Ev'ry valley". Het koor zong
daarna in hechte samenwerking
met het goed begeleidende orkest
het eerste koorwerk „And the glory". Hier bleek al dat T.O.Z. duchtig
gerepeteerd had op de - vaak niet
eenvoudige - koorwerken, welke dit
oratorium bevat.
Als hoogtepunten uit het concert
kunnen vermeld worden de fraaie
vertolking van Torn Sol in de aria
„The people that walked in darkness" en in het bijzonder de machtige bas-aria „The trumpet shall
sound" waarbij ook.de trompet van
het orkest zich van de beste zijde
horen liet. Ontroerend was de zang
van Bernadette Bouthoorn in de alt-aria ,,He was despised" evenals het
als een Siciliano klinkend duet met
Marianne Koopmans „He shall feed
his Plock".
Met de vocale kwaliteiten van de
sopraan Marianne Koopmans hebben we in eerdere concerten van
T.O.Z. al eens kennis gemaakt en zij
voldeed ook deze avond weer aan
alle verwachtingen. Met haar stralende stem zong zij de mooiste aria
uit dit oratorium „I know that my
Eedeemer liveth", een melodie

Foto: Beriott

waarin een wereld van godsvrucht
is weergegeven.
Evenwicht
Het T.O.Z.-koor was uitstekend op
dreef en dirigent Frans Bleekemolen wist de mogelijkheden van het
koor prima uit te buiten. De klankbalans was in goed evenwicht en de
zang klonk zeer homogeen. Het beroemde Hallelujah-koor kreeg dan
ook een indrukwekkende vertolking
evenals het slotkoor „Worthy is the
lamb" met de fuga „Blessing and
hoH nor" en de tweede fuga op het
woord „Amen", een prachtig werk
van grote muzikale architectuur.
Het voortreffelijk begeleidend orkest en organist Lourens Stuifbergen verdienen zeker een woord van
lof evenals Frans Bleekemolen, die
koor-solisten en orkest goed in de
hand had en tot een hechte samenwerking wist te brengen. Het talrijke publiek (geen plaats was onbezet)
liet dan ook na afloop van het concert met een ovationeel applaus zijn
waardering voor het gebodene blijken. Bestuur en leden van T.O.Z.
kunnen ongetwijfeld terugzien op
een geslaagde jubileumuitvoering.
W. F. P. BERLOTT
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Ik vond wat ik zocht op te Grote Krocht
Mare O'Polo
-

->

Only nature's matcrials.

Voor mensen die zelf selecteren
en zelf kiezen voor draagbare
mode en mooie kwaliteit
De nieuwe Mare O'Polo

WINTERMANTEL
HEEL VOORDEL/G

20% KORTING
op de merken
New Man, Mason's
en Part two

Kollektie 1987/88

UIT DE 498,- PRIJSKLASSE

Éénmalig
\ v onaf
Grof e Krocht

Grote Krocht 23,
2043 LT Zandvoort
02507-18412.

WEEKENDAANBIEDING

19, Zandvoort.
Heerlijk zoet

Clementines
Sappige handpeer

heei KNO

Doyene De Comice
Vers van de Ivoorkust

héél kilo

Ananas

p. stuk

1,49
1,95
1,95

Een hartig hapje uit onze keuken

Kerry salade met ananas
te pond

1,95

[]

De Sint koopt
altijd bij de
VAKMAN
en dat spaart [
geld

Van Lennepweg l, 2111 HT Aerdenhout
vraagt met spoed voor het rayon Zandvoort:

24 UUR SERVICE

_

De werkzaamheden zijn voornamelijk van huishoudelijke
en verzorgende aard bij thuiswonende (bejaarde) kliënten.

Renne's Snackhou

ca

Hét adres voor:
Bijzondere bloemstukken van
verse, zijde- en droogbloemen.
Vaasklare boeketten.
Feestelijke bloem- of
plantarragementen.

't staat in
de krant
iedere week
weer

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

Bar-Restaurant

„Rumours"
Indische specialiteiten
elke dag geopend.

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

U kunt uw maaltijden
ook meenemen.
Voor wie niet zozeer van
Indisch eten houdt,
serveren wij ook enkele
intern, gerechten.

Traditiegetrouw organiseert parfumerie Wildering en drug-

Eindelij
Een echte snackbar in Nieuw-Noord
Zaterdag 5 december om 1 uur oper

Voor informatie en sollicitatie kunt u zich richten tot ons kantoor te
Aerdenhout, telefoon 023-24 80 41.

store Moerenburg weer culinaire

tel. 12989

Helpenden en Verzorgenden
Geboden wordt:
- Zinvol werk.
- Afwisselende werkzaamheden en kontakten.
- Een goede werkbegeleiding.
- Kollegiaal overleg.
- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Welzijn.

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

v. Ostadestraat 9.
Bij deze delen wij u mede
dat wij hebben besloten
onze winkel voorgoed te
sluiten.
Al onze klanten willen wij
hartelijk bedanken voor het
in ons gestelde vertrouwen.
Corrie en Jan Draijer

Hogeweg 28

Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

/. Dmijer

Grote Krocht 25

Haal de bestellijst in de winkel!

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

Grote Krocht 28

Nu toch weer die vertro
Hollandse k
Ze\fs de Spaanse Sint ze
van Balk's
Echt Hollands ...je pro

ECHTE BAKKER BALK

Aieb

WEZENBEEK l

Ook dit jaar haalt Sint Nicolaas,
Zijn marsepein, letters en
speculaas,
Tesamen met zijn makker,
Bij Balk, uw Echte Bakker. $
v
Na een heel jaar steeds
een buitenlandse specialiteit,

Groente en fruit

Stomerij

Dierenspeciaalzaak

Groente- en Fruithandel

eens
LEKKER
uit op
december

vrijdag en zaterdag

met 'n titwt

j

begijneboetiek

Haltestraat 21
Zandvoort, tel. l 8019

Tot 5 uur kinderen t/m 12 jaar

gratis patat
Vanaf 5 uur
Saté: stokbrood, salade
en garni

r
ƒ

Gezinszak friet (5 pers.)

ƒ O.

Graag tot ziens
René en Chiquita Penning
(P.S. wij schenken geen alcoholische dranke

NIEUW IN ZANDVOOI
Grieks Specialiteiten Restaur

dagen rondom het parfum.

Dit jaar echter met een nieuwe dimensie:

Zandvoorts Nieuwsblad

EEN KERSTKADO IDEEËNSHOW
Op woensdag 9. donderdag
wij de gehele dag aanwezig

10 en

vrijdag 11 december zijn

in hotel-restaurant Queenie te

Fa.

*.ui.dvoort. Vanaf 19.00

uur zal er een 4-gangen diner woi—

Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,

den

slechts

Sig. Mag.

geserveerd

voor

f. 27,50

p.p. De pianist

Herman Heiermans zal het geheel muzikaal omlijsten.

Voor

dit diner tijdig reserveren op onderstaande adressen..

ARTER

Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. BakelS,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31. Zandvoort
Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2 Zandvoort

In ons gezellige restaurant met open haard server
heerlijke Griekse specialiteiten.
De keuken is geopend van l 7.00

uur - 23.OC

Tevens zijn wij 2e kerstdag geopend.
U bent van harte welkom.

Thorbeckestraat 5, t/o Casi
tel.: 02507-20127
'S MAANDAGS GESLOTEN.

DIA 30

OORT - De Zandiportvereniging Uniiudt zondag 6 deceme Van Pageehal in
;-Noord een open
or badminton, boogen tafeltennis.
is welkom op deze open
iedt een ideale gelegente maken met een sportvele fronten actief is en
yrjd open zet voor gehanvalide sporters. De be-
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Kijken en spelen op open dag
Sportvereniging Unicum '73
doeling van deze middag is, dat men
als bezoeker zelf eens een lekker ontspannen bezig kan zijn, bijvoorbeeld
met een partijtje badminton, met
tafeltennis of door zelf eens zo'n
reusachtige handboog ter hand te
nemen. Bij alle takken staan ervaren sporters en trainers klaar om te

assisteren of als 'sparring-partner'
op te treden.
Daarnaast kan men een aantal
demonstraties volgen, verzorgd door
Unicumleden. Sensatie wordt verwacht bij het opgestelde tenniskanon, een geschenk van Casino

Zandvoort, dat met hoge snelheid en
veel effect een stortvloed van tafeltennisballen op zijn 'tegenstander'
afvuurt.
De recreatie-afdeling van Unicum '75 is groot en bovenal erg gezellig, aldus het bestuur, maar staat
open voor nog veel meer senioren of
junioren die bijvoorbeeld éénmaal
per week een attractieve sport willen beoefenen. Men is welkom in de
Van Pageehal. Inlichtingen over
deze open dag kan men verkrijgen
via telefoonnummer 16511.

es voelen zich niet meer thuis bij hockeydub

rste dames-softbalteam ZHCstapt op
- Het comple; damessoftbal-team
j. haakt af. Twee van
leisjes stappen op om
n met deze sport, de
,cht zoeken hun heil
azamenlijk hebben zij
igemeld bij T.Z.B.,
net open armen worangen. De reacties bij
n verschillend,
ak dat de acht Z.H.C, verr T.Z.B, ligt zo te zien in
it de eerste club toch in
-antie een hockeyclub is
or nog weinig of zelfs
iteiten biedt voor beoefesoftbal. Een klacht van
komt er op neer, dat er

- ar is. Ondanks deze hanj iteerden zij het in hun
% me toch om in de hoogste
13 spelen. Tijdens de laat«i itie eindigden zij zelfs op
£ Le tweede plaats en mede
•y,'. inzet van coach Mathi
* i werden zij eerste in het
J^ooi. De vaste coach ver$ r naar Terrasvogels.
Szigheid van een trainer
j| zen op een gemis aan bef* g vanuit het bestuur, een
' Icht van de speelsters. Zo
/h zij uitslagen en standen
vSbalteams in het clubblad.
*; ine werden zij niet geholde oorzaak hiervan ligt in
t er geen kantinebeheerw luidt een reactie van merson, voorzitter van de
eling van Z.H.C. Maar de
elden zich niet meer thuis
reniging, en omdat zij wel
vilden blijven, besloten zij
k op te stappen. Person
:hter dat er acht meisjes
B. zijn overgegaan. Volzijn het er vier of vijf.
mij gedeeltelijk de klachmeisjes wel indenken",
m toe, "want Z.H.C, afdeheeft geen bestuurlijke
Wij zijn als bestuur pas
bezig en moeten derhalve
eren", waarmee zij aandeze afdeling nog geen
de machine' is. "Dit team
lopen seizoen erg goede
geleverd, dus is het begrijzij graag als ploeg bij elti blijven".

i l Person ligt het ook aan de
^eftijd van de meisjes, van
\\ achtien jaar, dat zij graag
fedigd willen worden'.
nodige mensen daarvoor
. De bestuursleden spelen
i. ^ere softbalteams en hebADVERTENTIE

t

Autorijschool

ROFICIAT
VU OOK IN
\ANDVOORT

Wij lessen
met
Omega 3
el voor inl.
2507-19817
of b.g.g.
2502-5466,
023-275643

3ENDA5
L
Zandvoortmeeuwen-DIO
errein aan de Vondellaan.
Zandvoort '75-Halfweg
errein binnencircuit. DSS4.30 uur te Haarlem.
ETBAL
nd in de Zandvoortse Pel18.00 uur Zandvoort '75 D
oortmeeuwen; 18.30 uur
'75 C jun.-FC '84; 19.00 uur
'75 2-SSV 2; 19.45 uur
ïandvoort Noord; 20.40
2-Gédé V. 2; 21.25 uur
meeuwen-HD '80; 22.20
landvoortmeeuwen vet.
vond in de Pellikaanhal:
Zandvoort Noord-Tweede
21.15 uur TZB 6-BSM 2;
ïandvoort Noord 8-Hoofd-

Zaterdagteams:

Sporting OSS TZB en Zandvoortmeeiiwen
bekert verder
ZANDVOORT - Voor de
volleybalvereniging Sporting OSS was het een rustige week. De heren hadden
een week vrij. Het eerste
damesteam van Sporting
OSS speelde eenbekerwedstrijd tegen SAS'70 en won
gemakkelijk, terwijl dames
4 en 5 en de adspiranten
meisjes hun wedstrijden
verloren.

In Uithoorn behaalden de dames van het eerste Sporting
OSS-team een eenvoudige overwinning op SAS'70. Dit team
speelt een klasse lager dan
Sporting OSS en dat klasseverschil was duidelijk merkbaar.
Ontspannen en goed spelend
pakte Sporting in snel tempo de
bekerwinst. Gazelle/Heemstede
was te sterk voor Sporting OSS
4. De eerste twee sets waren de
teams gelijkwaardig, maar de
laatste set ging met 15-3 verloren.
Het vijfde team is gehandicapt door de vele blessures. Dit
komt hun spel niet ten goede.
Nu werd er verloren van VCY.
Alleen in de tweede set was er
sprake van enige spanning.
Tegen het onderaanstaande
Triumph konden de adspiranten-meisjes slechts één set winnen. Met 15-7 en 15-8 wist
Triumph de overwinning naar
zich toe te trekken.

Badmintontoernooi
ZANDVOORT - De badmintonver-

Bijna alle meisjes van het eerste ZHC-softbalteam gaan over naar TZB.

ben het vaak te druk door baan of
gezin. Het bestuur heeft wel geprobeerd een coach aan te stellen, aldus
Person, maar niemand had hiervoor
belangstelling. Een coach kost natuurlijk geld.
Volgens de voorzitter hebben twee
leden van het herenteam een
scheidsrechterscursus gevolgd en
waren er wel faciliteiten, onder andere dat het veld altijd tevoren werd
klaargemaakt.
Wedstrijdsecretaris
blijkt 'als
door de bliksem getroffen' te zijn.
Hij wist wel dat er meisjes bij het
eerste team weg zouden gaan, maar
dat zij bijna allemaal naar T.Z.B,
gaan, is voor hem een verrassing.
Sportief wenst hij de ploeg alle goeds
voor de toekomst. Zo ook penningmeester Paul Citroen, die wel begrip
heeft voor deze stap. In een jaarvergadering waren de problemen al
naar voren gekomen.
De voorzitter van het hoofdbestuur van Z.H.C., Hans Langemeyer
vindt het 'toch wel wat triest' dat de
hele ploeg opstapt. Omdat hij maar
één- & tweemaal per jaar contact
heeft met de softballers, wist hij volgens eigen zeggen nog niets van de
problemen. Wel geeft hij toe dat
hockey en softbal twee aparte werelden zijn en dat een combinatie van
softbal en voetbal beter past. De

softbalafdeling werd enkele jaren
geleden opgericht om de velden buiten het hockey-seizoen meer rendabel te maken. De meisjes betaalden
geen contributie, de bar-omzet was
de belangrijkste bron van inkomsten.

Opheffen
Volgens Langemeyer wordt deze
afdeling volgend jaar opgeheven, als
de resterende ploegen begin februari niet op volle sterkte zijn. Hij wil de
overstap naar T.Z.B, dan ook niet te
moeilijk maken. Bij de .oprichting
van de softbalafdeling van laatstgenoemde club pleitte hij al voor één
softbalvereniging, onder andere
omdat 'versnippering in de sport
geen goede zaak is'.
Volgens mevrouw Person zal er
binnenkort wel een wervingscampagne van start gaan, voor zowel
senioren- als jeugdleden en wil men
trachten een eigen, vast veld te krijgen. Zo ook wordt er gewerkt aan
een betere structuur en een meer
eigen gezicht. Wel wenst zij de vertrekkende dames veel succes. "Het
zou zonde zijn als dit team uit elkaar
zou vallen". Een team waarvan zij
verwacht dat het in de competitie
hoge ogen zal gooien.
De voorzitter van T.Z.B., Jaap

Zandvoort'75 verliest punt
HILLEGOM - Zandvoort'75
heeft in de uitwedstrijd een belangrijk punt laten liggen. Koploper Hoofddorp verloor verrassend en bij een overwinning
hadden de Zandvoorters aardig zaken gedaan. Nu bleef
Zandvoort'75 tegen SIZO steken op een 1-1 gelijkspel.
Over het geheel genomen heeft
Zandvoort '75 meer recht op de overwinning gehad dan SIZO. De Zandvoorters voetbalden beter en hadden
meestal een veldoverwicht. Dat veldoverwicht werd beloond met een
snelle treffer van Philip van de Heuvel, 0-1. De Zandvoorters vergaten
toen door te drukken en zoals vaak
gebeurt scoorde SIZO na een half-

uur spelen de verrassende gelrjkmaker 1-1. Nog voor de rust poogde
Zandvoort'75 de zaken naar zich toe
te trekken doch de kansen bleven
onbenut.
In de tweede helft een sterk aandringend Zandvoort'75 dat SIZO geheel op eigen helft terugdrong. Het
werd een spannend gevecht waarbij
de badgasten vaak dicht bij een treffer waren. De snel opgezette aanvallen waren vaak te veel voor SIZO en
de Zandvoorters kregen goede mogelijkheden. Een afmaker bezat Zandvoort'75 niet. Aanvallend stelde
SIZO niet veel voor waardoor de
Zandvoortse achterhoede weinig te
duchten had. Ondanks het overwicht wist Zandvoort'75 dat niet in
doelpunten uit te drukken en bleef
de 1-1-stand op het scorebord.

Tiende verlies op rij voor TZB
ZANDVOORT - Na tien competitiewedstrijden wacht TZB
nog steeds op het eerste punt.
Tegen DSC'74 werd er aanvallend goed gespeeld doch ditmaal liet de achterhoede het
afweten en werd met 4-6 de
tiende nederlaag geleden. Bij
TZB maakten de gebroeders
Peter en Roy Auberlen hun
rentree.
De eerste helft was een gelrjkopgaand duel, waarin beide teams kansen op doelpunten kregen. Die kwamen er dan ook. DSC'74 wist te profiteren van een fout in de TZB defensie en scoorde 0-1. De bij TZB in de
voorhoede opererende Jan van der
Drift was erg doeltreffend bezig en
zorgde met twee uithalen voor een 21 voorsprong. De voorsprong bleef
niet lang in Zandvoorts bezit daar
een tweede misstap door DSC'74
werd afgestraft, 2-2.
Het eerste kwartier in de tweede
helft zou TZB ook in deze wedstrijd

noodlottig worden. Trainer Thijs
Bouma had de spelers erop gewezen
dat dit een belangrijke fase zou zijn,
doch het hielp niet en binnen tien
minuten keek TZB tegen een 2-4 achterstand aan. Toen TZB door Jan
van der Drift op 3-4 kwam, leek het
nog mogelijk en trok het massaal ten
aanval. Met het alles-of-niets-spel
werd de druk op het DSC'74 erg
groot doch de counters waren erg
gevaarlijk. Een doeltreffende uitval
van de Haarlemmers betekende 3-5,
maar het pleit voor de Zandvoorters
dat er doorgeknokt werd. Peter de
Vries gaf TZB nog enige hoop (4-5)
maar opnieuw een snelle uitval en
DSC'74 won met 4-6.
„Nu scoren we wel," stelde Thijs
Bouma. „Verdedigend hadden we
echter soberder moeten spelen. Op
het middenveld werd goed gevoetbald en aanvallend kwam het er ook
beter uit. Maar DSC scoorde meer en
dat telt. We blijven het beste ervan
hopen, al zal het moeilijk worden. De
mouwen moeten we opstropen en
dan blijf ik gelpven in punten."

eniging Sporting Club Zandvoort organiseert aanstaande zondag haar
19e clubtoernooi in de Zandvoortse
Pellikaansporthal aan de A. J. van
der Moolenstraat. Ongeveer 70 clubleden strijden in drie klassen om de
fraaie prijzen.
Een gemêleerd gezelschap, in de
Foto: Bram Stijnen
leeftijd van 16 tot 60 jaar, komt binnen de badmintonlijnen voor het daKerkman, zegt blij te zijn met de mes-, heren- en gemengddubbel. De
uitbreiding van zijn vereniging. strijd om de finaleplaatsen zal pok
"Het zijn aardige meiden en ze zijn nu hevig zijn, doch altijd geschiedt
van harte welkom". Verder wenst dat in een gezellige en sportieve
hij geen commentaar te geven op sfeer. De eerste shuttle wordt gesladeze zaak.
gen om 09.30 uur

laten goede indruk achter
ZANDVOORT - De zaterdagteams van TZB en Zandvoortmeeuwen maken dit seizoen
een goede indruk en lieten dat
afgelopen zaterdag wederom
zien. TZB versloeg het hoger
geklasseerde DSOV gedecideerd met 4-2 en Zandvoortmeeuwen kwam tot een 2-2 gelijkspel bij KIC.

In de eerste helft was er weinig
krachtsverschil tussen TZB en
DSOV. Beide teams speelden een
aanvallende partij voetbal, waardoor
vele kansen ontstonden. TZB nam
door Siebe Visser een 1-0 voorsprong
doch een misverstand in de TZB gelederen bracht DSOV op gelijke
hoogte, 1-1. In de 29e minuut nam
TZB wederom een voorsprong toen
Peter Kerkhoven fraai uithaalde. De
vreugde was echter van korte duur,
daar in de volgende minuut DSOV
opnieuw profiteerde van mistasten
bij de Zandvoorters.
In de tweede helft kreeg TZB
steeds meer vat op het spel en kreeg
een veldoverwicht. De badgasten
moesten echter zeer attent blijven
op de snelle tegenstoten van DSOV.
TZB toonde zich echter slagvaardig
en Willem Keur scoorde 3-2 voor
TZB. DSOV probeerde voor de derde
maal gelijk te komen doch de TZB
defensie gaf weinig ruimte. Na een
aardige combinatie kon Siebe Visser
uiteindelijk de winst veilig stellen
door hard in te schieten, 4-2.

Zandvoortmeeuwen
In een bijzonder aantrekkelijke
partij voetbal was het gastheer KIC
dat een overwicht opbouwde. Met
leuke aanvallen werd Zandvoortmeeuwen op eigen helft vastgezet.
Het overwicht van KIC werd in de
eerste helft beloond met één doelpunt. In de tweede helft waren de
rollen omgedraaid en had Zandvoortmeeuwen het beste van het
spel. De jeugdige Zandvoorters Heten de bal snel rondgaan en Rob van
de Berg rondde een aanval fraai af, 11. De Meeuwen gingen door en streden voor de overwinning. Toen Bas
Heino Zandvoortmeeuwen vijf mi-

nuten voor het einde op een 1-2 voorsprong had gezet, leek de buit binnen. Toen konden de Zandvoorters
echter de bal niet meer in de ploeg
houden, waardoor KIC nog even kon
aanzetten voor een slotoffensief En
dat leverde KIC de niet meer verwachte gelijkmaker op, 2-2.

Vierde klasse KNVB
Dio
Bloemend.
Ripperda
Renova
DSOV
Geel Wit

10-16
10-13
10-12
10-11
10-11
10-10

Hillegom
9-9
VSV
10-9
Zandvoortm 9-7
De Brug
9-7
TYBB
10-7
DSS
9-4

Vierde klasse KNVB Zaterdag
Altius
TOV
Hoofddorp
IJFC
SMS
Zandv.'75
SIZO

10-17
11-16
9-15
10-15
10-14
11-14
10- 8

10-7
10-6
10-6
10-5
10-5
11-4

Bloemend
Halfweg
DSC'74
NAS
SVJ
SVB

Tweede klasse HVB
Vogelenz. 12-15 BSM
SVIJ
10-14 VVH
DSK
10-14 DSC'74
KIC
11-14 EHS
Schalkwijk 11-14 TZB
Spaarnev. 10-11

10-10
10- 9
11- 9
9- 4
10- O

Eerste klasse HVB zaterdag
EHS
12-22 Velsen
11-11
DCO
11-15 KIC
12-11
SCW
12-15 J.Hercules 12-11
Zandv.m.
12-13 SVIJ
12-10
Kennemers 12-13 Van Nispen 12- 6
Energie
12-13 Stormvgls.wsl2-2

Derde klasse HVB zaterdag
Overbos 10-20
DSS
11-16
ADO'20
11-15
DSOV
10-13
TZB
11-12*
Twee punten in

Onze Gez
Telefonia
Vogelenz.
Ripperda
Spaarnest.
mindering.

11-7
11-7
10-5
11-5
10-4

Puntenverlies voor Keur Glas en Scandals

Trefpunt 8 en ZVM/Auto
moeiteloos langs hun tegenstan
ZANDVOORT - Volop activiteiten in het zaalvoetbalgebeuren met resultaten die er zijn
mogen, doch die nog beter hadden kunnen zijn. Trefpunt 8
had geen enkel probleem met
v.d.Post en won zoals het wilde
met 8-1. ZVM/Auto Versteege
zette mede-koploper De Meer
te kijk door eenvoudig een 6-2
overwinning te pakken en
Keur Glas/ZVN bleef ongeslagen, al moest het een punt afstaan aan concurrent SIZO, 22. Scandals leek op weg naar
een overwinning op White Stones maar liet in de tweede helft
een 3-1 voorsprong geheel teloor gaan en verloor met 3-4.
Met wat meer koelbloedigheid
waren de twee punten in Zandvoort gebleven.
Een geconcentreerd spelend Trefpunt 8 had het in het begin toch wat
moeilijk tegen v.d.Post. Na vijf minuten spelen werd het ritme gevonden en door prachtige treffers van
tweemaal Mare van Dam en eenmaal
Johan van Marel kwam Trefpunt 8
op een voorsprong. Deze voorsprong
kwam het spel van de Zandvoorters
niet ten goede en de overtuiging verdween uit het team. v.d.Post profiteerde en kon de pauze-stand op 3-1
bepalen. In de eerste tien minuten
van de tweede helft wilde het ook
nog niet vlotten met de boys van
coach Atze van der Heijde. In het
slotkwartier kwam echter de ommekeer en met vlot lopende combinaties werd v.d.Post weggespeeld. Dat
het uiteindelijk 8-1 werd was nog
maar een krappe afspiegeling van de
krachtsverhouding. Vele kansen bleven nog onbenut en dubbele cijfers
waren zeker mogelijk. Nu scoorden
in de tweede helft tweemaal Thomas
Schulte, Harry Baars, Reinier Kreuger en Rob Gansner.
Aanstaande vrijdag staat in de Pellikaanhal de derby tegen Keur/Glas
ZVN op het programma. Aanvang
19.45 uur.

ZVM/Auto Versteege
Niets lijkt een kampioenschap
ZVM/Auto Versteege in de weg te
staan. In de uitwedstrijd tegen naaste belager De Meer waren de badgasten oppermachtig en met een beetje
geluk was de score nog hoger uitgevallen. Vanaf het eerste fluitsignaal
overheersten de pupillen van coach
Eli Paap. ZVM/Auto Versteege had
in Rob van de Berg een ijzersterke
troef en deze zorgde met twee fraaie

doelpunten voor een 2-0 voorsprong.
De Zandvoorters gingen onverdroten voort en nadat Bob Brune 3-0 op
het scorebord had gebracht werd
een lagere versnelling ingezet. Daardoor kreeg De Meer meer kans in de
aanval te komen, maar meer dan één
doelpunt stond de voortreffelijke
doelman Michel de Winter niet toe.
Nog voor de rust zorgde Johnny
Keur voor een definitieve beslissing
door keihard raak te schieten, 4-1.
Na de doelwisseling een meer gelijkopgaande partij. De Meer probeerde tevergeefs iets terug te doen.
ZVM/Auto Versteege consolideerde
de voorsprong zeer bekwaam en liep
zelfs verder uit nadat Rob van de
Berg het weer eens op zijn heupen
kreeg, 5-1. De Meer kon toen tot 5-2
komen doch het laatste antwoord
had ZVM/Auto Versteege en het was
Ronald Halderman die de eindstand
op 2-6 bepaalde. De Zandvoorters
hebben nu de concurrentie afgeschud en gaan op weg naar de titel.

sen maar Willem van der Kuijl was
paraat. Met nog vijf minuten te gaan
volgde een breedtepass van Mark
Lammers. Marcel Schoorl stapte
over, waarna Jan Hein Carree in scoringspositie kwam en niet faalde, 2-2.
In de spannende slotfase streden
beide teams tevergeefs voor de overwinning.

slotfase vergoedde de spanning veel.
Een man meer situatie werd door
Scandals bekwaam benut. Pim van
Dord kogelde nummer drie in de
touwen en de winst leek in Zandvoort te blijven. White Stones drong
fel aan maar met snelle counters had
Scandals toen de strijd moeten beslissen. Te individueel spel was er de
oorzaak van dat de badgasten niet
verder uitliepen. Een foutje van Van
Dord werd afgestraft (3-2) en Scandals was aangeslagen. White Stones.
rook dat er meer m zat en scoorde
een fraaie gelijkmaker, 3-3. Met nog
tweeéneenhalve minuut te gaan kon
Marcel Looyer wegens aanmerkingen op de leiding voor vijf minuten
vertrekken en dat gaf Scandals de
genadeklap. De winst had toch nog
in Zandvoort kunnen blijven. Een
halve minuut voor het einde onderschepte Alwin Leysner de bal en kon
vrij oprukken naar het White Stones
doel. Zijn inzet verdween echter
naast het doel en White Stones
speelde in de slotseconden Scandals
bekwaam uit een bepaalde de eindstand op 3-4.

In de interregionale klasse wordt
vaak tactisch zaalvoetbal gespeeld
en dat brengt niet altijd spektakel
voor de kijkers teweeg. Zo was het
vooral in de eerste helft het geval in
de strijd tussen Scandals en White
Stones. White Stones brak de score
open, waarna Pim van Dord en Marcel Looyer de Zandvoorters op een 21 voorsprong zette. White Stones
trachtte toen tevergeefs terug te
slaan. Scandals liet de bal veel en
goed rondgaan, waardoor er weinig
spannends gebeurde. Wel had Scandals vlak voor de pauze geluk toen
tweemaal een inzet op de doelpaal
belandde.
Keur Glas/ZVN
De tweede helft werd feller en in de
Keur Glas/ZVN en SIZO leverden
eveneens een strijd om de koppositie
en die eindigde in een onbeslist 2-2.
Gelijk vanaf de aftrap een offensief
van Keur Glas/ZVN. Ondanks de
straffe mandekking van SIZO kwamen de Zandvoorters gevaarlijk in
het doelgebied. Door een handsbal
van Jack Goedegebuure moest deze
twee minuten aan de kant. SIZO zette Keur Glas/ZVN vast maar met
snelle counters werd toch voor gevaar gezorgd. Balverlies aan Zandvoorts zijde en SIZO kon, nadat Willem van der Kuijl tevergeefs probeerde te redden, de score openbreken 0-1. Een aantal snelle acties van
Riek Keur, Jan Hein Carree en Marcel Schoorl stuitten op de SIZO doelman. Keur Glas/ZVN zette SIZO onder zware druk maar met snelle tegenstoten waren de gasten erg gevaarlijk. Op de doellrjn wisten Jack
Goedegebuure en Riek Keur een grotere achterstand te voorkomen.
Keur Glas/ZVN had het erg moeilijk en Willem van der Kuijl moest
eveneens twee strafminuten ondergaan. In het doel verving Jack Goedegebuur hem zeer goed. In de tweede helft snel spel van beide partijen
met over en weer kansen. Keur
Glas/ZVN probeerde het met afstandsschoten, waarbij de richting
zoek was. Na tien minuten verhoogde SIZO de score naar 0-2. De kustbewoners kregen toen een man meer
situatie en konden daarvan profiteren. Een schot van Jack Goedegebuure verdween via de paal in het
doel, 1-2. De spanning steeg en door
het aandringen kreeg SIZO veel kan- e Keur/Glas had het erg moeilijk maar hield één punt in huis.

ADVERTENTIE

Misschien bent u een van de gelukkigen.
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daarom uw inkopen van Sint-Nicolaas en Kerst bij de aan de aktie deelnemende winkeliers,
welke herkenbaar zijn aan het rode raamaffiche.

VRAAG OM DE BONNEN!
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GROTE KORTINGSAKTIE NU 1O TOT 5O°/o
OP DE HELE WINTERKOLLEKTIE
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Kerkstraat 19, parterre, 2042 JD Zandvoort. Telefoon: 02507-12949

Binnenkort gaan
alle gri jsrijders
erop achteruit.

J

\

KOCHT RECHTSTREEKS
EEN PARTIJ MOOIE VOLLE

KERSTlengte vanaf 1.50 meter

Koop een waardebon bij onze sigarettenshop a 6.95
en kom daarna op zaterdag 12 december de mooiste
boom uitzoeken! (zolang de voorraad strekt)

DIRK VAN DEN BROM
ALLEEN VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE FILIALE

l Motorkade l Bilderdijkkade l Nicolaas Ruychaverstra
l Delflandplein l Sloterkade l Tussenmeer l Oostzaan
l Volendam l Nieuw-Vennep l Hoofddorp l Zwanenburg
l Zandvoort

r

De Golf metgrijs kenteken va 20.130,-"
Vanaf l januari 1988 geldt een nieuwe regeling voor Van's.
U zult dan niet alleen de achterbank maar ook minstens een van
de achterzijruiten moeten missen. Een minder fraai vooruitzicht. Dat wij u
graag willen besparen.
Daarom hebben wij nu alvast een aantal Golfs op voorraad
gezet. Zodat u tot l januari nog heel voordelig zo'n betrouwbare
Volkswagen kunt kopen. Die er dan niet uitziet als een bestelwagen, maar
als een gewone, sportieve Golf.

De overige voordelen van het grijze kenteken blijven dan
gehandhaafd. Dus naast het BVB voordeel op de aanschaf prijs, zijn
wegenbelasting en ook de verzekering goedkoper.
Deze in alle opzichten aantrekkelijke Golf Van's staan bij de
VAG-dealer. Daar ligt ook een foldertje met alle informatie over de
nieuwe regeling. Bel voor het dichtstbijzijnde dealeradres: (020) 86 73 51.
Wij raden u aan niet te lang te wachten. Want voor u het weet
is het l januari en zijn de ruiten eruit. Geen hond die dat leuk vindt.

'Volkswagen. Wie anders?

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle- tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG

* Pnpen zijn vrijblijvend, inclusief BTW en exclusief afleveringskosten, geldig totl januari 1988. Afgebeelde wieldoppen tegen meerprijs leverbaar.

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-14565

DE WIT VERHUIZIN

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

Auto Strijder B.V.

iERKENI
VERHU1ZB

A. J. v.d. Moolenstraat
Zandvoort - Tel. 02507
Haarlem - Tel. 023-31
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Algemene
Beschouwingen

nt-schooltoneel
iet schooltoneel In de periode rond de Sint Nlcolaasvlering In
voort al lang bestaat, bewijst deze foto uit 1925. Ook toen al
n de leerkrachten zeer actief met deze unieke, specifiek Zandse culturele bezigheid, uiteraard tot 'lering ende vermaak' van
erlingen. De juffen en meesters brachten dat jaar, met medewervan twee gastspelers, het stuk 'De ring van den Hertog' op de
een.
ito Is Ingezonden door S. Hofstra.
ande (v.l.n.r.): dhr. A. Hofstra, mej. J. Swartwold, mej. L. Veen
), mej. L. Bekker, dhr. A.J. v.d. Waals.
tend: dhr. P. v.d. Woude, mej. M. Lindeboom (gast), mevr. M.
enburg en dhr. G. van Beek.

Vervolg van pagina l
Daarnaast kon hij melden, dat het
'dreigde te lukken' volgend jaar een
bedrag van twee miljoen te kunnen
besparen, 'mede dankzij de inventiviteit van de ambtenaren'. Hiermee
verwacht men de begroting voor
1988 sluitend te krijgen, wat echter
inhoudt, dat er voor dat jaar eigenlijk geen geld is voor een echt nieuw
beleid. Het college verwacht dat dit
het jaar daarop, 1989, wel het geval
zal zijn. Een financiële meevaller is
de huurovereenkomst die voor volgend jaar met de Stichting Exploitatie Circuitpark Zandvoort wordt afgesloten voor een bedrag van
ƒ400.000,-.

ritipeerders moeten nog deze
Roggeveld ontruimen
[DVOORT - De gemeente
de kampeerders van
ng De Zeereep aangeen, het Roggeveld vóór
:ember te verlaten. Een
locatie is nog niet defioor handen. Toch lijkt
andelwijze noodzakelijk
et gemeentebestuur, om

ior op toneel

er zeker van te zijn, dat het
terrein op l maart 1988 daadwerkelijk ontruimd is.

Informatie

De ontruiming vóór l maart is geëist door de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van
State, nadat de Provincie met haar
bezwaren bij deze instantie had aangeklopt. Tijdens de raadsvergadering van vorige week woensdag wist
de wethouder van Publieke Werken,
Van Caspel, mede te delen dat de
advocaat van de kampeerdersverenigng De'Zeereep zelf al is gaan kijken bij het Kennemersportpark, om
te bezien of dit eventueel een oplossing is. De gemeente zou wel bereid
zijn het bestemmingsplan te wijzigen,' indien kampeerders en sportpark tot overeenstemming komen.
Van Caspel vertelde dit in antZANDVOORT - 'Van Pawoord op de vraag van CDA-fractievoorzitter Ingwersen, of het college pier', onder deze naam is monog wel wat voor de kampeerders menteel in het Cultureel Cendoet. De gemeente is zelf ook op trum Zandvoort aan het Gastzoek geweest naar andere terreinen,
huisplein een expositie te bealdus Van Caspel.
wonderen, die, zoals de naam
Het lijkt er alleszins op, dat de al zegt, alles met papier te matermijn van 15 december is gekozen, ken heeft. Heel kleine, maar
om tijd genoeg te hebben indien de
kampeerders in verweer gaan tegen ook grote, kunstig gevormde
de sommatie. Als zij niet op l maart voorwerpen, die bovendien ook
van het terrein af zijn, komt de ge- nog bijna allemaal te koop zijn.
meente zelf in de knel, omdat zij dan
Witte sprookjes-achtige figuren,
niet voldoet aan de eis van de Raad beplakte doosjes en blokken, sieravan State.
den, ruimtelijke creaties, knipsels

g van pagina l
.delijk worden de heren op
van Wankelwiek gevangen
schulp van een tovermiddelklein gemaakt. Uiteraard
jonge held dan de hand van
sfde prinses Ranja, ondanks
[ere vraag 'Mag ik Ranja met
e?'
>dige humor was in grote
nwezig en het spel werd hoog
eerd door het jonge publiek,
slotwoord waarbij hij naleerlingen zijn dank uitan de medewerkers, kreeg
liddag onderwijzer Jerry de
alle kinderen de handen op
Brj hun vertrek mochten de
n alle spelers in de hal nog
hand drukken, van welke
cheid enthousiast gebruik
maakt. Op dat moment lag
Ipersonages al 'fanmail' te
van de leerlingen die 's mor•en geweest. Fanmail met loïtieken, maar ook met aann als 'U krijgt nog 'zoveel'
sters van hem'.
re onder de drie debutanten
ZANDVOORT - Bij de tweede rollen verdeeld onder de trekking van de door de OnMes, Marg Weve, Ardy Hen- dernemers Vereniging ZandTon Bezem, Gerard van de voort georganiseerde Sint Ninelies Daalhuizen en Maar.e. Uiteraard was er ook alle colaasaktie zijn de prijzen alle
r Hans Visser en Joop naar inwoners van Zandvoort
techniek, souffleuse Ingrid gegaan. De winkeliers die aan
:, de grimeurs Wil en Jac- de aktie deelnemen zijn te herpderiks en natuurlijk regis- kennen aan het rode raambilFransen, onder wiens leiresultaat in zes weken tijd jet.
De prijzen gaan naar: W.H. Wareikt.
denier, ƒ250,-; A.J. Lemmens en A.
Molenaar, ƒ100,-; H.M.B, de Vente,
URPERSHOEK

'Van Papier' de moeite waard
en de papiervouwkunst Origami.
Dat alles is tot en met 3 januari in
het Cultureel Centrum te bewonderen en te koop. Heel bijzonder en
met veel fantasie gevormd, zijn bijvoorbeeld de witte figuren van Koji
Kondo, geplaatst in een stolp of in
een kleine plexiglas vitrine. Heel
kunstig zijn ook de dozen van Martine Both, beplakt met papier met
klassieke taferelen of met bijvoorbeeld stripfiguren, of de beplakte
blokken van Emmy van Vrijberghe
de Coningh.

Zeer stijlvol zijn de sieraden, vooral 'strakke' oorbellen, van Carla
Bockma, of het gekrulde papier van
Trees Tra, die hiervoor vooral gebruikt heeft gemaakt van bloemmotieven. Kunstig knipselwerk is te
zien van Maria Stevens. Deze. zwart
op witte werkjes beelden allerlei,
overwegend landelijke, taferelen
uit, maar daarnaast zijn er ook
clowns uitgeknipt. Joke Rooyens is
vertegenwoordigd met origami,
waarmee zij 'kerstballen' maakte en
veel dierfiguren uitbeeldde.

Er zijn ook kleine voorwerpen te
koop, vaak heel fijn van structuur,
vanaf ƒ0,75. Helaas is niet alles bestemd voor de verkoop, zoals bijvoorbeeld enkele eieren, beplakt met
fresco-achtige motieven. Maar weer
wel nieuwe tekeningen van het
Zandvoortse straatbeeld rond de
Watertoren en een panorama vanuit de Zuid-duinen.
Het Cultureel Centrum Zandvoort is geopend van woensdag tot
en met zondag, van 13.30 tot 16.00
uur. Op beide kerstdagen en op
Nieuwjaarsdag is de expositie gesloten.

Tweede trekking Sint Nicolaasaktie
A. Koning, D. Veenendaal, Hebenaar en V. de Reus, allen ƒ50,-.
Prijzen van ƒ25,- zijn voor: W.
Overakker,
W. Hovinga,
E.
Schreurs, Fam. Schultz, P. Paardekooper, A. Braun, H. Hennink, G.
van Dijk, E. v.d. Linden en J. Kraayenoord.
De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. De prijzen kunnen
verzilverd worden bij de Rabobank
aan de Grote Krocht. Hierbij moet
men een legitimatiebewijs kunnen
tonen.

Stadstas van jacquard en kroko
2775
24Ï5
Kortflanellen nachthemd in bleu, Aardewerk vazen, o a in wit,
rose of turquoise. Mt. 38 t/m 48 zwart en mint
\
4.75 t/m 12 75

1975

Pullover van wol/acryl in div.
dessins en kleuren. ML 46/4854/56 80.. CC

NUÖD.-

NU1.—
GOEDKOPER

Electnsche keukenmachine
voor hakken, schaven, raspen,
lacquard pullovei met polokraag kneden, mixen en sni|den Inh
Wol/acryl Mt 46/48- ^-%
totO.SItr 9750
o r;
54/56. 7 5 NÜOU.—
NÜÖO.—

Flanellen sportshirt, 100%
katoen, in div dessinsenkleuren Dames-en heren quartz analoog
Mt 37/38-43/44
* {*75 horloge met centrale seconden2575
NU 13. wi|zer en zwarte band 3975
Gebreide stropdassen 1775
9.75
NU X .

Zulke aanbiedingen maken het natuurlijk aantrekkelijk om veel in te kopen.
Maar houdt u er wel rekening mee dat het allemaal nog door uw schoorsteen moet.

Fiets-/'boodschappentas van
waterdicht nylon met extra voorvak Makkelijk te be- _ OQ75
vestigen 32 75 NU

•

Dames sjaal van acryl of lamswol/acryl. 35x160 en
45x160cm 19.75

Bedrukte geweven herenpyjama
van pol./katoen. Mt. 46/48-

24-dlg. dopsleutelsetvan
chroom/vanadium. Met zeskantige verchroomde en gepolijste
doppen. In metalen rjc
doos 65.NÜOO.—

26 75

Lederen herenmuil in grijs of Acryl sjaal in 12 modieuze
zwart. Mt 38-45.32.75 Of77t- kleuren. 26x124 cm. 6.75

NU

Lederen skiwant m 6 kleurcombmaties Mt. 134-164
24 75 M t S - E L
N

NU

51

NU

5.-

NÜJLÜO.— Sweatshirt van pol./katoen

Div modellen Ook zonder opdruk. S-EL 3975
OO75
NÜOO.

GOEDKOPER

Allestoaster Ook geschikt voor
het roosteren van halve
.
75 broodjes. 70.-

Aluminium wisselli|sten met
ontspiegeld glas
3 0 x 4 0 cm 26 75 NU
4 0 x 5 0 cm 35 75 GOEDKOPER

Stereo radio/cassette recorder
metMG/LG/FM Dubbel cassettedeck, high speed dubbing en
bandteller 225 - ^ MM

Portefeuille met rekenmachine
en agenda In zwart QQ75
of grijs 44.75
NÜOÏf.

Velours kamerjas m grijs,
bordeaux, bleu of marine
Mt 46/48-54/56
75NU

65.-

En nu maar hopen dat het
allemaal door uw schoorsteen kan.

Lederen dameshandschoenen
met crochet Off-white, naturel
en bruin. Mt. S - EL. O *l 75
36.75
NÜOl.

Burgemeester Machielsen haakte
in op de kritiek van vooral CDA en
GBZ, dat de informatie-verschaffing
aan de raadsleden onvoldoende is.
"Wij streven ernaar zo veel mogelijk
relevante informatie door te spelen",
aldus Machielsen, hoewel hij erop
wees, dat 'onvoldoende' een subjectief begrip is. De fractie van Gemeente Belangen Zandvoort had een motie ingediend, waarmee gevraagd
werd om elk raadsvoorstel te voorzien van alle desbetreffende ambtelijke adviezen. De motie haalde het
echter niet. Ten aanzien van de voorlichting wil het college een extra bedrag van ƒ25.000,- investeren, mogelijk met het aanstellen van een parttime kracht. Volgens CDA-fractievoorzitter Ingwersen zou dit echter
ook in eigen beheer kunnen.
Wat betreft de verstandhouding
met de provincie, ontkende Machielsen dat deze te lijden had gehad onder de gevolgde procedures rond de
verhuizing van camping De Zeereep
naar het Roggeveld. "De verhouding
is niet slecht, maar wij zijn het wel
eens niet eens met elkaar. En er zijn
bepaalde middelen om bepaalde
doelstellingen af te dwingen". Daarbij wees hij erop, dat er weer volop
overleg met de provincie gaande is,
onder andere over de uitgangspunten voor een duinbeheersplan. Ook
was volgens hem de provinciale
steun bij het verkrijgen van de subsidie voor de noord-boulevard, een
goed teken.
Voor het voorstel van WD-fracti*3lid Van Marie, om vanwege een rentebesparing ten gevolge van een lager financieringstekort de noolrechten komend jaar met ƒ11,80 te verhogen, in plaats van ƒ21,80, voelde de
wethouder niet veel. Een van de redenen was dat de uitkomsten van de
'rekening' over 1986 nog niet geheel
bekend is. Een betere benadering
volgens hem is het doorberekenen
van het hogere bedrag en dan bij de
voorjaarsnota of in ieder geval de
begroting van 1989 de benodigde verhoging opnieuw te bezien.

4 8 x 6 0 cm 45 75
1759
50x70 cm 52 50 NU J. .
GOEDKOPER

After shave lotion Inh 100 ml
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Bureau-agenda's met practische
dag-mdeling
O75

Echt Waar Voor )e Geld _
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ffls er bezoek uit Spanje komi
geef je toch gebak Eij de koffi<

OOK DE MAN MET DE MIJTER
KOOPT BIJ DE GILDESLIJTER

Roombot
amandf
Berei
écht
'enzt

Hema koffie:
"extra aroma"
500 gram 5.20

roomboter-amandelspe
Ca. 240 gram
_ 3.95
- NU

Hema koffie:
"extra aroma"
250 gram
2.70 NU

SANDEMAN
SHERRY

POMMERY
CHAMPAGNE

FREIXENET
VIN MOUSSEUX

^e f»

O O 95 MEVADA 12.95'
NU O3i
NEGRO 13.45

18?

SintNicolaas-taart,
extra grote slagroomtaart
025 cm 17.75
NU 15?

-

. Cake m
bakvorm,
bereid met
échte boter.
450 gram

Kmg size
pinda's,
250 gram

2.25 NU 500 GRAM O.

BOKMA

BACARDI
RUM 0,7 LTR.

KRATJE PIJPJES

Bandenllas, Pizzalmo's, Surfcracky's of Borrelkroepoek. 4 *c
Zak a 80 gram 1.65 -NÜl.

WIJ VERZORGEN TEVENS RELATIEGESCHENKEN

COijnhlanöel

Hema gelderse
rookworst,
per stuk a
250 gram
260

Corned beef,
100 gram.
1.45

DOMMELSCÜ BIER

Wij bezorgen
eventueel ook thuis

Nul?5

250

L6

^140
Nul.

Nu 21°

CôtesdeDi
AC 1986.
Half f lesje
of witte v\
$ l 37.5 cl.
- 2.95

2?o
Gekookte
ardenner,
150 gram

Tarwebrood
met sesam.

Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoort
Tel. 02507/12532

Jong belegen Goudse
kaas,lkg.U.90

2.10

4.25 NU 3Ï5

JONGE KORENWIJN

ZWARTE KIP
ADVOCAAT

Rotterdammertje,
per stuk
a 150
gram.

Nieuw! Een-persoons
zalmsalade.

NU 4 V

HEM

1.50 NU
130

Echt WaarVoorJe
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De Kontaktenbank zoekt met u mee
(Landelijke) schnftel bemiddel met persoonlijke aandacht
ƒ 70 per 3 maanden of ƒ 190 per jaar
U beslist zelf hoe vaak u contact opneemt en met wie.
Vraag gratis en vnjbl een proefnr aan van ons tijdschrift
voor alleenst waarin onze werkwijze beschreven staat,
zodat u kunt beoordelen of deze methode u aanspreekt
KONTAKTENBANK (Martha Cohen)
erkend door Raad van Toezicht
Tel 020-628618 - Postbus 7098 - 1007 JB Amsterdam

* Schaatsenruilbeurs voor
het verkopen en ruilen van uw
schaatsen Bel -voor mf en
afspr 15641

Sinterklaasavond
Gezellige avond'
Jazeker'
Met de borrelhapjes van

Broodje Burger

HuizenluH

Kwekerij P. van Kleeft

Informatie ovt
koopwoningei
in uw
gebied.

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

(al vanaf ƒ 7 per persoon)

Nieuw in Haarlem

Broodje Burger

DE KLUSSENMEESTER

Schoolstraat 4 - Tel 18789
ZOMER EN WINTER
Geopend 11-1 uur's nachts
voor alle reparaties in en om uw huis.
Weekend 11-3 uur's nachts
Dinsdag gesloten
Bel voor info. tel. 023-328098
SUCCESVOLLE KLEINE
Te huur gevraagd, voor eerGeen voorrijkosten.
ADVERTENTIES VOOR DE
ste helft '88, woonruimte voor
gezin, 4 pers Reacties naar.
Biedt zich aan voor BEHANG
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Glenda
Exclusief
F J. Twigt, Nassaulaan 8,
en WITWERK Inl Lorentz
1182 BA Amstelveen
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- straat 50, Zandvoort
Bruidskleding
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterTe
koop aang 3-zits BANK,
Cocktailkleding
BONTMANTELINRUIL
grootten.
bruin ribcord, ƒ100; HANGTegen
(kleine)
bijbetaling
Avondkleding
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis excl lichtgew nappa/lam
LAMP, smeedijzer + hout,
Micro's op de pagina „MICRO'S".
v. Woustraat 42 ƒ100 Tel 02507-18651
my's ook voor heren bontgev
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
regenmantels
Prachtige
* Te koop Bosch V-445 wasAmsterdam
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter
bontcollectie Repareren, mo
machme, t e a b Tel 16461
Sluitingstijd: dinsdag 1700 uur.
Tel. 020-620731
derniseren Bel v afspraak o
* Te koop eettafel, rond,
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of documentatie 020-233488
* Help de Polen Stuur eens met 4 stoelen, ƒ200 Tel
02977-2841 1 of afgeven of zenden aan:
1
een voedselpakket Geen 02507-16465, na 18 uur
* Te koop gevraagd koel• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandadres' Dat hebben wij voor u1
kast, tafelmodel. Tel 02507voc~t.
hOt-KhSMt-l IIH (-N
Inl tel 02907-5235
• We kmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
12276.
KAMER TE HUUR
, AG Aalsmeer.
5
T.k
kort bruin NERTSJASJE,
AANGEBODEN
il smg is ook mogelijk in de volgende combinatie:
lengte 82 cm, maat 46 +
Lorentzstraat
50,
Zandvoort.
^.*J.UJVJN.
GREN
GRENEN
£ aevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg- Videotheek 'Dombo'
BONTHOED,
ƒ550
Tel
MAHONIE
tijden 12-18uur
W Durant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, AmstelKamers te huur aangeb m Tel
Corn Slegersstraat 2B
MECHELS
02520-20993
02507-17123
HENRYII
'- s Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
ook zondag
'-g
Zandvoort Tel 02520-15689
Tel 02507-12070
LEIDSESTR. 122, Koopavond
* T.k mmitoren met tuner,
f
meerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
1 film ƒ 5// 7,50 p d
* Liefhebberij m het doen Ligt aan de doorgaande weg N208
verst., dubb cass ree en losC jrant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, al7
5 films ƒ 25 p week
van klusjes Het Centrum v.
se Sony draaitaf m. voorl« edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Vrijw hulpv zit om u verle- * Thinking of home, thinking verst, in houten kast, spelend
Verhuur movie-boxen
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsof
you,
makes
me
so
warmly
gen Bel voor informatie
te horen, ƒ300 Tel 15208
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
17373, tussen 1030-1230 u Till tonight Love „Claudia"
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter.
* T k v part. postzegels van
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Timmerbedrijf
Lijsten op maat
Ned verzameling gebruiktpostfris, 1e dag enveloppen,
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieR.
F.
Lammers
bij
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantovoor al uw timmer- en onder- verz blokken, postfns vóór
ren verkrijgbaar.
Foto Boomgaard houdswerk Tel 023-364168, 1940 Tel. 13895.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekenmc v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
T k ZuNDAPP KS50 met waGrote Krocht 26 b g g. 023-381378
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm kosten
per week Corn Slegersstr
terkoelmg + helm en verzeke•*•
T
k
2
spoorbielzen,
Ixhxb
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 2b, tel. 02507-12070
nng. Vrpr ƒ1300 Tel 13348
2
250x25x15,
ƒ40,
10
B
blokverstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hè
*
Nog
een
paar
weken
en
Ervaren
SINT
en
PIET
* Vermist bruine Batavus
ken,
41x40x20,
ƒ20.
Totaalverspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor word
u bent bij ons uitgekeken. prijs ƒ50. Hans Vader, tel. damesfiets, trommelremrnen,
op bezoek7
. ƒ 2,50 m rekening gebracht.
Robert Philip sluit zijn deuren, 12115
Bel 15301, tussen
versnelling Wie weet waar hij
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefojammer dat dit moet gebeu17 en 19 uur
is7 Guus Bluys, Engelbert•*•
T
k
2-pers
ledikant,
comnisch opgeven tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
3
ren Lia en An
pleet + 2 nachtkastjes, wit, straat 16 (023-293735)
bezorgklachten), of zenden aan:
Foto Boomgaard
Voor keurig, rustig, werkend
ƒ150 Tel. 02507-17146
Centrale orderafdeling Weekmedia,
ook voor
persoon ZIT-SLAAPKAMER
Postbus 122,
portretfoto's,
* T k. 9-arm koperen kroon TE
HUUR met eigen keuken1000 AC Amsterdam.
pasfoto's,
ƒ 95, hobbelpaard (hout) ƒ 15; afd,/450mcl.
Br o n r. 798receptiefoto's,
onderstel
kinderwagen 75629 bur. v.d.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatblad
groepsfoto's
aan
huis
(zeepkist)
ƒ
7,50,
juniorbed
+
smg m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgiGrote Krocht 26
* Voor slechts ƒ 30 per jaar
matras ƒ 100 Tel 12313
rokaart.
Tel 13529
u mee van alle evene* T k. aang hoekbankstel, geniet
menten v d. Verg Vrouwen
GARAGE TE HUUR
gebloemd, ƒ 250 Tel 18108. van
Nu Wordt ook lid of bel
Burg v Fenemaplein
T k aangeb 2-pers. pol. ZEIL- eens tel 14462
Tel 14534
BOOT, merk Delta, jol -t- toeGEZOCHT WOONRUIMTE PENTAX ZOOM volautomati- behoren (geen trailer)
Woninggids van Zandvoort
Voor trouwfoto's
2 pers, met eigen keuken, sche camera met zoomlens Inl. 02507-14107.
douche en toilet In Z'voort of voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
•*• T k eethoek, notehout, in
omg Guus Bluys, EngelbertsFoto Boomgaard
-t- verzekering bij
v*CI U t makelaars o.g.
3
prima staat, ƒ 150 Tel. 16461,
straat
16
(of
023-293735)
NVM
bgg
15052.
Foto Boomgaard
Tel. 02507-12614
Grote Krocht 26
* Te koop kinderledikantje,
T.k EETKAMER (massief eiGrote Krocht 26
wit + matras, ƒ 75 Tel 18591
ken)' dnehoektafel, 4 stoelen,
Zandvoort
ƒ 850, 2 jaar oud. Tel 20036,
Tel 13529
* Te koop meisjesfiets, tot
Tel. 13529
v d Ploeg, Celsiusstr 200
15 jaar, i z g s t , ƒ175 Tel
Rechtstreekse
import
uit
02507-13362
• Reflectanten op advertenZonnelampen vanaf ƒ 12 - Prijzen excl BTW
USA topkwaliteit Naturest
ties onder nummer gelieven
* Te koop wegens verhuiMeer dan 35 verschillende modellen m onze showroom
waterbedden
ervoor te zorgen dat het numzmg Zanussi ijskast met diepFITLINE NEDERLAND B V
vneskastje, m prima staat, Hydr gestabiliseerd. Geh. mer m de Imker-bovenhoek
Populierenstraat l - ROELOFARENDSVEEN • Tel 01713-6300 prijs ƒ 175 Tel. 13613, na 18 compl incl verw en ledikant, op de envelop staat vermeld
geen ƒ4000, maar slechts en dat de brief geadresseerd gediplomeerd hondentrimster
* Ook de jeugd van Zand- •* Aangeboden elektrische * Te koop z g a n Rival ƒ1750 15 j fabneksgarantie. wordt aan' Centrale OrderFriedhoffplein 10
023-292693 - 02290- afd. Weekmedia, Postbus
voort schaakt bij de Zand- schrijfmachine, ideaal voo sneeuwkettingen, TuV en GS Telefoon
2042 BN Zandvoort
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voortse Schaakclub van- verenigingen, grote wagen gekeurd, bandenm 145x12, 37151, b g g 04754-6240
avond van 7 tot 8 uur m het Prijs n o t k Voor info tel 155x12, 135x13, 14x70/x13 * Restant snelwas broeken voorkomt vertraging m de beTel. 02507-12773
Door elkaar ƒ 20. Tel 15265. handelmg
17272
Gemeenschapshuis
ƒ65 Tel 02507-15017

Vanaf 1 december
zijn wij weer
6 dagen per week
geopend.

;om

5 REGELS

Antiek

Tel. 13529

Vfoor
advertentiemogelijkhe^

BEL:

020-562.27(
GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICUI
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
Te k o op
*
3 8
mo d
r i e t en s t

b r u ids
a 1 on t a
O e 1 .
re
3

i ap
e 1
i. 0

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS E
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEI
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TE
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER / 5,30 EXTR>
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KAN!

Zandvoorts Nieuwsblad

GRATIS

Zonnehemels v.a. ƒ 450

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankerei
met vermelding van uw postcode, naar on
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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Nhatsu Cuore 850 TX
HI dierbaar automobieltje

Nieuwe Honda civic

Autonievnvs
Door Rem Lepoink

Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Volgens de ECE-normen is dat 4,5 liter
bij 90 km/h, bij 120 km/h 6,9 liter en in
stadsverkeer 5,8 liter per 100 km/h.
Persoonlijk kwam ik niet verder dan 7,4
liter per 100 km/h, dat is dus l op 13,5,
maar dan moet u er wel rekening mee
houden dat mijn Helena Johanna en ik
er allebei een nogal forse rijstijl op na
houden.
Tja, en dan krijgen we het hete hangijzer, de prijs. Echt goedkoop is deze Daihatsu Cuore TX niet maar daarvoor is
het dan ook de meest luxe uitvoering. Hij
kost/ 14.399.-en is u dat een beetje te
gortig, dan is er ook een wat eenvoudiger
uitvoering met een vierversnellingsbak
en die kost ƒ 13.299.-. Daarnaast is er
dan ook nog een vijfdeurs uitvoering met
een vierbak en deze kost ƒ 13.999.-.

Het is nog maar vier jaar geleden dat
Honda de Civic-serie geheel vernieuwde
en nu is er alweer een nieuwe Civic op de
markt gebracht en deze nieuwe Civic Ls
wederom groter gegroeid. Het zijn bijzonder fraaie automobielen geworden,
die tegen redelijke prijzen worden aangeboden. Buiten de driedeurs uitvoering
is er nu ook een Sedan bij gekomen, die
te leveren is met twee verschillende 16kleppen motoren, een 1.4 liter met een
vermogen van 90 pk en een 1.6i, die 107
pk levert.
De driedeurs-uitvoering biedt keuze uit
drie 16-kleps motoren, een 1.3 liter met
75 pk, een 1.4 liter met 90 pk en een 1.6
liter injectiemotor, die een vermogen
van 107 pk ophoest. Alle driedeurs- en

Het interieur van de nieuwe Civic's is
ruim, goed afgewerkt en compleet ingericht. De kofferruimte van de driedeursuitvoering is voldoende en van de Sedan
zelfs zeer royaal. Het weg- en bochten
gedrag is meer dan middelmatig en d
remmen zijn ruimschoots voor hun taa!
berekend.

sedan-uitvoeringen hebben een vijrVefsnellingsbak.

Wat de prijzen betreft, die variëren voö
de driedeurs-uitvoering van f.21.990.
voor de goedkoopste 1.3 Luxe to
f.31.590.- voor de 1.6i met radio en
schuifdak. Voorde 1.4 GLSedan moet u
f.25.190,- neertellen en de duurste Se
dan.de 1.6i met radio en stuurbekrachtt
ging kost f.33.090.-

Techniek
nd het maar jammer dat de
üore 85.0 TX weer terug
de importeur. Want met de
uwen eigen, herkende zij in
t onmiddelijk en zonder er
een meter mee gereden te
ddeale boodschappenauto. In
de Cuore onze gast was,
ook alle moeite moeten doen
rmale testprogramma af te
tte ik even niet op, dan was
a Johanna prompt weer vert de Cuore.

uras
et ook mij van het hart, het is
- rocder aardig en dierbaar autovijn, deze nieuwe Cuore. Het is
mderbaarlijk wat die ontwerDaihatsu voor een binnen
rQfben weten te creëeren in een
; :ltje met de buitenmaten van
jlengte, 139,5 cm breedte en
pogte.

De Cuore is keurig afgewerkt met fraaie
bekleding en alles wat we van een volwassen auto verwachten zit er in, op en
aan. Alleen mist een toerenteller. Handig is trouwens ook het pedaaltje, waarmee de voorstoel eerst naar voren schuift
wanneer het wordt ingetrapt en dan pas
naar voren klapt, waardoor het bereiken
van de achterbank een vrij simpele zaak
wordt.

Drie cilinder motortje
Was de vorige Cuore uitgerust met een
tweecilinder motortje, deze heeft een
driecilinder mechaniek met een zuigerverplaatsing van 846 cm3, die een vermogen op kan hoesten van 32 kW bij
5500 omw/min. Het max. koppel is 68
Nm bij 3200 omw/min. En met dit vermogen zijn er leuke dingen te beleven
met deze kleine rakker. De acceleratie
van Onaar 100 km/h vergt exact 15,9sec.
en de topsnelheid is 139 oprechte en
eerlijke kilometers per uur.
Zoals u ziet kan ze dus heel best meekomen in het hedendaagse verkeer. Aan
dat dwars voorin geplaatste motortje zit
trouwens een-perfect schakelend vijfversnellingsbakje.

••f het bij die kleine automobiel^Tral achterin - ernstig behelpen
*paar niet bij deze Cuore nieuv-ee volwassen mensen kunnen
zeer wel toeven. De kofis uiteraard niet zoriant(het
|e lengte of de breedte komen
—j) maar worden de deelbare Handig ding
gen naar voren geklapt, dan is
/oldoende voor de fourage van
Over het algemeen zijn automobieltjes
ruimte is trouwens te bereiken in die klasse nogal springerig maar dat
"~~~ ïn lap van een derde deur, die hebben de Japanse constructeurs van
b vriendelijk is om direct boven Daihatsu heel aardig onder de knie gete beginnen, waardoor hoog kregen door de wielen op de uiterste
hoeken van het wagentje te projecteren.
overbodig zaak geworden is.

In de stad is de Cuore helemaal een handig ding. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door zijn kleine afmetingen maar
ook door de bar kleine draaicirkel van
maar 8,8 meter.
Die kleine draaicirkel heeft trouwens
meerdere voordelen want voor de zo
broodnodige variatie ben ik ook maar
eens een slipbaan opgevlogen met de
Cuore. En juist doordat die aangedreven
voorwielen zo ver zijn uit te sturen, kun
je dat ding bijna dwars zetten zonder in
de rondte te vliegen.

Weg- en bochtengedrag

Dwars voorin geplaatste driecilinder
lijnmotor. Cilinderinhoud 846 cm 3.
Boring x slag 66,6 x 81 mm. Compressieverhouding 9,5:1. Max. vermogen 32 kW bij 5500 omw/min.
Max. koppel 68 Nm bij 3200 omw/
min. Bovenliggende tandriem aangedreven nokkenas.
Voorwielaandrijving.
Vijfversnellingsbak met achteruit. Wielophanging voor onafhankelijke McPherson, stabilisatorstang.
Wielophanging achter onafhankelijk,
in lengterichting geplaatste draagarmen, schroefveren. Besturing tandheugel. Schijfremmen voor, trommels achter, bekrachtigd en diagonaal
gescheiden. Remdrukbegrenzer op
de achterwielen.
Wielbasis 225 cm. Spoorbreedte voor
121,5 cm, achter 120,5 cm. Lengte
319,5 cm, breedte 139,5 cm, hoogte
141 cm. Massa 600 kg. Max. aanhanggewicht geremd 400 kg, ongeremd 250 kg.
Tankinhoud 28 liter. Bandemaat
145/70SR 12. Draaicirkel 8,8meter.

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!

Het weg- en bochtengedrag is des voor- Topsnelheid 139 km/h. Acceleratie van
wielaandrijvers. Fors een bocht induiken O tot 100 km/h in 15,9 sec. Brandstofresulteert in het naar de buitenkant van verbruik gemiddeld l op 13,5 tijdens de
de bocht glijden van de voorwielen (on- test
derstuur). Laten we gas los, dan begint
de achterkant ook naar buiten te schuiven, waardoor de zaak weer keurig op de Geld:
lijn van de bocht komt.
U bent naar mijn gevoel langzamerhand
knap nieuwsgierig geworden wat het ƒ 14.399.- incl. BTW. Motorrijtuigenverbruik van het automobieltje wel is. belastingvan ƒ. 263,-tot ƒ 268,-perjaar.

FINANCIERINGEN

RENAULT en FORD

.oots optreden van
Voor uw

roomboter amandelletter
Roomboter specu laaspop
met amandelen
Chocoladeletters

5}n de OASE BAR
(bij Nan & Marijke),
Kosterstraat, Zandvoort.
vang 23.00 uur

Er is te veel om op te noemen.
Kom zelf maar eens kijken.

G AANWEZIG I.V.M.
GOEDE PLAATS!!

Huurauto nodig?

feel the sun

bel

30 min. Zonnebank
30 min. (kuur 10x)

Baron autoverhuur
GJ

GRIEKS ü
RESTAURANT |j

KONOS
VOORTAAN

AÓ<JELKE VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG

voor kwaliteit en niet duur.
Let op onze speciale
weekend-aanbieding.
Verhuur vanuit Bentveld.
7 dagen per week.

Baron Autoverhuur B.V.
pi
j=jj

GRIEKS FEEST
met live-music van het
TRIO
THESSALONIKI
(Deze maand nog op t.v.l)
OOK OP BEIDE KERSTDAGEN
SPEELT DIT TRIO BIJ ONS
terwijl U kunt genieten van
een verrukkelijk 5-gangen

5 december idee
GJ
GJ
VW geschenkbon
Gl
GJ
vw
3J
ai
ZANDVOORT
SU

GRIEKS KERSTDINER
v.a.

f59.-

ONZE DIVERSE KERSTMENU'S
Hl
ORDEN U OP VERZOEK TOEGESTUURD.
QJJ
Inlichtingen en reserveringen graag
ni
na 15.00 uur.
j=j
KRUISWEG 72 (nabij N.S.-statlon) Jzj
HAARLEM tel. 023-311563
J3J
(Maandag gesloten).
EJ

l

30 min. Brunarium

ƒ 22,50

20 min. Gezichtsbruiner

ƒ 12,50

(relax massage)

ƒ

4,50

10.9
10.6

109

10.9
109
106

Bel BECAM:
05270-16991*
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

POSTBUS 110 • 1180 AC AMSTELVEEN -TELEFOON 020

130151

Deelnemer „OVZ" Sinterklaasakh

Wij serveren ook een 6
gangen-kindermenu tot 12 jaar a ƒ24,50
1ste diner van 15.30 tot 19.00 uur
2de diner van 20.30 tot ?
Uiterlijke reserveringsdatum 22 december
a.s. Tel. 12092 of 17616 na 12.00 uur.

Sinterklaasbal!!!

Geopend van 9.00 's morgens
tot 11.00 uur 's avonds.
Zondags geopend van
12.00 tot 21.00 uur.
Tot ziens

Zaterdag 5 dec. 20.00 uur - 03.00 uur
groot feest voor gezellige, ongebonden
mensen.

Brugstraat 10, Zandvoort
02507-14177

Zondag 15.00-23.00 uur matinee,
diner-dansant.
Corr. kleding. Vanaf 25 jaar.

Voor iedereen een surprise.

ko-

ko-

BELLI E RIBELLI
Kinder- en tienermode

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

Gevr. een part-time

biedt u de unieke combinatie van:
gezichts-, lichaams-, haarverzorging.

winkeljuffrouw

Kerstmaand Permanentmaand
wegens enorm succes

Werktijden in overleg.
gauw de spanning. Zo komt een gesprek
vlotter op gang en gaan we elkaar ook
een beetje beter begrijpen. Doen we dat?
Informatie voor alle mensen met

Sinterklaas denkt zo bij zichzelf
Speelgoed hebben zij al zoveel
Dan maar een mooi kledingstuk,
daarvan hebben zij niet gauw teveel

en

kopje thee bestelt.

Pubtilwtie aangeboden door dit blad. in samenwerking met de Stichting Ideclc Reclame

109

12.0
12.0

Verschillende looptijden mogelijk.
' tarieven v a

Hors d'oeuvre Varié
diverse delicate gerechtjes
*
Wildragoutpasteitje
*
Luchtige Cocktaildrank
*
Varkenshaas Wellington
met uitgebreid garnituur
*
Omelet Sibérienne
*
Koffie-met bonbons
ƒ49,50

Wac/it met koffie zeggen a/s iemand een

Stotteraars weten heus wel wat ze
zeggen willen, dus in de rede vallen helpt
niet. Geef ze liever even de tijd om uit
hun woorden te komen. Dat vermindert al

120.65
16432
225.12
321 60
428.80
745.64

No. 36

Tel. 02507-16023
Tevens partijen.

ko-

12.0
12.0
10.9

erf.
rente

Petit Restaurant

De Manege Zandvoort

5J
3J
EJ
DJ
GJ

looptijd '

60 mnd.

10 min. Computerstoel

IK OP SINTERKLAASAVOND, MAAR NIET OPEJ

., 18,19 en 20.DEC.)
een gezellig

ƒ 8,50
ƒ 75,00

30 min. Zonnebank +
gezicht ing. ƒ 12,50
30 min. (kuur 10x) ƒ 110,-

Tel. 023-240102/270434

143.18
195.28
268.28
33326
511.02
889.64

erf.
rente

Ons Kerstmenu voor
1ste en 2de Kerstdag

Haltestraat 23, tel. 12159

ICK TAYLOR

5 500.7 500.10500.15000.20 000.35 000.-

looptijd

Zeestraat 36

Wilt u óók een vrijblijvende offerte?.

SEIJSENER

48 mnd.

Elk bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50.000,- is mogelijk.

Bedrijfsweg 26, Emmeloord

sinds 1926 HUIULCHOIIU
Curiestraat 8-10, Zandvoort
tel. 02507-13360

Brood- en
banketbakkerij

netto
in handen

Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Prestaties:

AUTOLEASING

ui fr^\ ^z\ 5 december
St. Nicolaasavondüü

Persoonlijke leningen

* Leningen op maat tegen zeer
scherpe tarieven
* Snel en diskreet binnen 4 uur
geregeld
* Vrije besteding van het geld,
geen onderpand
* Kwijtschelding bij overlijden
* Lopende leningen meestal geen
bezwaar
* Wij verzorgen tevens doorlopende
kredieten en huurkopen

stotterproblemenbij zichzelf, in hun gezin
of naaste omgeving 01808-1531 of SVS,
Postbus 119,3500 AC Utrecht.
(*(•(•rstof leraars even c/o lijil.
OTi

Keurslager Koning
Schoolstraat 3
Tel. 12939
na 18.00 uur 13790. •

Dulcia Vital
sterke satijnzachte permanent vol volume, lange
houdbaarheid slechts 85,-, incl.
crèmebehandeling en knippen.
Gratis onder onze U-vqrmige gezichtsbruiner.
Maandagochtend en dinsdag de gehele dag
gesloten.
Passage 20. Tel. 16309

r
Voor permanent te
huur, vanaf 1 jan.

ZIT-SLAAPAPPARTEMENT

AARDEWERK

ER IS GOED BIER
ER IS BETER BIER
ER IS MAAR ÉÉN

in pasteltinten

BES! BIER

met mgeb keukenblok
HUUR ƒ 500,- INCL.
p. maand.
Borgsom vereist
Tel. na 18.30 uur 15620.

Weggevlogen:

10.95

(28-11'87)

Blauwe Parkiet
Tegen beloning
terug te bezorgen
De Haan, Mansstr.
29, Zandvoort.
Tel 17369.

wn FINFTT

NU KOPEN VOOR DE KERST

HAIRSPRAY

BITTERBALLEN

MORA VIEES-

WEEKMEDIA OP

STUKS

MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

GEEN 4c8u MAAR

Tel. 020-562.2485

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

GELDERSE

Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

PATURAIN

GEKOOKTE
WORST

OOK NAAR MAAT

VERSEM
ROOMKAAS
MET KRUIDEN
KUIP JE 80 GRAM
GEEN *& MAAR

LIEFST 500 GRAM

m

KILO

Wie wil mij tot
februari 3 dagen
i.d. week helpen?
Licht huish. werk
tevens gastvrouw
i.d. praktijk.
Mevr Tme Oudshoorn,
verloskundige. Tel.
02507-14437

Fa. Frank
DAKBEDEKKINGSBEDRIJF

DEZE PRÜZEN MAKEN HET NOG GEZELLIGER!

Gespec m alle soorten
dakbedekking, leien
pannen, zink en platte
daken
Tevens rep van dak- en
zinkwerk, ook timmer- en
stucadoorwerk

Nestlé

GHOELAIT

CHIPS

FIRE
BLOCS
voor de open haard

Tel. 02507-18686.

per bloc |f
GEEN
fôif

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

i2ï
MAAR

CASSIS

PATATES
FRITES

LITERFLES

HAUST
FEESTCUPS
5 variëteiten
GEEN

GEEN

2.88

3.43

MAAR

EXTRA
GROTE

PONDS-

"tffc
9 WEGWERP

FRITUURVET

MINI FOTOTOESTEL

rr/ (v»'*lW
" 'r

5^*
i* /A>'
Hl/f ^*•V'nj-» f^^>'
MINI-SHOT
CAMERA

CiS*-^"

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

non
o

|
8
<o
i

zoek uit =:;; 2.49

MAAR

/;f fflÜ^^

grote pot \;0.65 liter

EÉN PRIJS

1,38

*sH$M

KERST NACEMATS
formaat 27 x 42 cm
ofKERSTUKENS
formaat 120 x 180 cm
in diverse
sfeervolle dessins

GEEN

e

SET PAPIEREN-

FRITES_ AANSTEKERS
&33 op kaart verpakt

een delicatesse
voorde
feestdagen

pak lOfl gram

GROTE
DOOS

MAAR

PINDA'S
IN DOP

HARING
RUGJES

S'WERELDS KLEINSTE CAMERA

met sleutelhanger zodat u hem
aan uw riem kunt meenemen

EEKMEDIA
ELKE WEEK

HET DAGELIJKS NIEUWS
N 610.000 BRIEVENBUSSEN

:

ag 10 december 1987

Los nummer ƒ 1 ,-

Nieuwsblad
47e jaargang nummer 49

dsplan Dorpsvernieuwing meldt aantal ingrijpende plannen

wenst woonmilieu' vergt nog veel
uwbouw en andere maatregelen
VOORT - In Zandl nog heel wat woningepleegd moeten wormen uiteindelijk koeen 'gewenst woonmi- blijkt uit het BeleidsDorpsvernieuwing
te Zandvoort, dat door
raeentelijke
afdeling
rjke
Ordening en
ij Noord-Holland is open waarmee een meer
ureerde
'dorpsverg' wordt nagestreefd,
i, waarin een groot aan;den binnen Zandvoort
gehandeld, wordt binter goedkeuring aan
eenteraad voorgelegd,
sleden die zitting hebde commissie voor fiwaren er al goed over
en.

dvoort krijgt
historische
Iderijen
DVOORT
MeA.E. Spakier-Koop-'
woonachtig te Velp,
de Gemeente Zandsn geschenk aangeHet gaat om twee
jrijen,
portretten
heer en mevrouw
Koopmans.
juw Cnoop dankt haar
tieid in Zandvoort aan
dat zij hier in 1884 het
ns Kinderhuis heeft opVan dit kinderhuis zijn
enkele foto's in het bezit
gemeente. Uit historisch
t kunnen de aangeboden
•ij en dan ook als een
/olie aanvulling worden
erkt, aldus het College
rgemeester en Wethouie het geschenk graag
len.
:hilderijen zullen waarjk binnenkort onder
üging worden aanvaard,
de gemeente op haar
ien foto-boek van oudoort schenkt, aangevuld
foto van het toenmalige
mis. Zulks in overleg
t Cultureel Centrum.

Het beleid dat sinds het einde van
de zestiger jaren werd gevoerd, was
in eerste instantie gericht op het herstel van de Noordbuurt, in het centrum van het dorp. Maar er moet nog
veel meer gebeuren en om tot een
meer gestructureerd beleid te komen, werd in 1986 de 'Nota' Dorpsvernieuwing Zandvoort opgesteld,
waarop het beleids'plan' in feite een
vervolg is. Het plan bevat een inventarisatie van het tot nu toe gevoerde
beleid, de financiële consequenties
en de nog aanwezige knelpunten. Zo
ook 'oplossingsrichtingen', voorgenomen maatregelen en ontwikkelingstendensen.
De badplaats is daarbij onderverdeeld in vernieuwingsgebieden, actief beheergebieden en passief beheergebieden. Voor een vernieuwingsgebied geldt, dat door middel
van ingrijpende maatregelen achter^tandsituaties of gebreken dienen te
'worden opgeheven, zoals bijvoorbeeld bij de Prinsesseweg en omgeving. Ook kan er sprake zijn van een
noodzakelijke functievernieuwing,
zoals bijvoorbeeld bij de sportvelden
aan de Van Lennepweg, die in de
toekomst waarschijnlijk plaats moeten maken voor woningbouw.
Actieve beheergebieden zijn die gebieden 'waar activiteiten wenselijk
geacht worden in de sfeer van verkeersmaatregelen, afspraken en
kleine aanpassingen naar aanleiding
van ontvangen signalen (vanuit de
bevolking) aangaande overlast van
verkeer, bedrijven e.d. en signalen
(vanuit de bij het beheer betrokkenen, zoals gemeente, woningbouwcorporatie en politie) ten aanzien
van verwaarlozing, vervuiling, kleine criminaliteit e.d.' Als voorbeeld
kan de Swaluestraat genoemd worden.
De passieve beheergebieden behoeven geen bijzondere aandacht, aldus, het plan, maar wel zal men alert
moeten blijven op signalen vanuit
deze gebieden. Aan de hand daarvan
kan besloten worden of en op welke
wijze een actieve aanpak wenselijk
is.. Voor al deze gebieden worden bijna dertig 'maatregelen' genoemd, die
moeten worden nagestreefd.
Het plan werd vorige week donderdag over het algemeen gunstig ontvangen in de commissie voor Publieke Werken, ondanks enkele bedenkingen of bezwaren op bepaalde
punten. Volgens wethouder Van
Caspel is het echter een eerste aanzet tot een planmatige aanpak, terwijl de plannen op zich nog nader
moeten worden uitgewerkt. De
Zandvoortse bevolking zal hierbij inspraak hebben, zoals ook staat vast-

gelegd in een zogenaamde inspraak- haalbaarheid van bepaalde projecverordening.
ten of de termijn waarop zij verwezenlijkt kunnen worden, nog niet
Ook volgens één van de medewer- vaststaat. Ook kan het belang van
kers van PW moet het plan meer een project, waardoor dit meer bogezien worden als een 'schets'. Dit ven- of juist onderaan op de verlanghoudt min of meer in, dat het dient lijst staat, onder invloed van bepaalals een leidraad, die jaarlijks herzien de ontwikkelingen jaarlijks verandekan worden. Dit mede omdat de ren.

ZANDVOORT - Waarschijnlijk zal de onroerend-goedbelasting in 1988 ongeveer twee
procent lager uitvallen dan afgelopen jaar. Dit is een gevolg
van een voorstel dat het College van Burgemeester en Wéthouders aan de gemeenteraad
zal doen. Dinsdag in de commissie van financiën werd het
al positief ontvangen.
Indien de raad accoord gaat, zullen de tarieven over 1988 teruggebracht worden van ƒ3,95 naar ƒ3,87
voor het feitelijk gebruik, en van
ƒ4,92 naar ƒ4,84 voor het zakelijk
recht. Dit is deels het gevolg van een
hogere totale waarde van het onroerend goed. Werd de totaalwaarde

Onroerend-goed
belasting gaat
met 2% omlaag
van het onroerend goed in Zandvoort per l januari 1986 nog geraamd
óp ƒ1.060.000.000,-, naar het prijspeil
van l januari 1987 kwam een hertaxatie uit op een bedrag dat bijna 19
miljoen hoger ligt. Deze wijziging
van 1,78% wordt grotendeels veroorzaakt door de bouwmutaties.
Ten gevolge van wijzigingen bij de
algemene uitkeringen, mag de gemeente een onroerend-goerïbelasting heffen waardoor de opbrengst
ƒ46.500,- hoger uitvalt. Gezien echter

Oplage: 4.400

de lastenverzwaring van de burgers
als gevolg van de verhoging van de
reinigingsheffingen en de rioolrechten, stelt het college voor, de opbrengst te handhaven op het in de
begroting 1988 geraamde bedrag van
ƒ3.053.000,-.
Door enerzijds de hogere totale
waarde van het onroerend-goed en
anderzijds een lagere raming van de
opbrengst ten opzichte van 1987,
kunnen de tarieven worden verlaagd. Het heffingspercentage van de
Woonforensenbelasting wordt waarschijnlijk teruggebracht naar 1,35%.
De commissie van financiën ging
dinsdag accoord met dit voorstel.
PvdA-raadslid Kuyken, die eventuele financiële meevallers graag aanwendt voor sociale woningbouw, behield zijn stem voor.

Circuit presenteert plannen
aan het Ministerie van WVC
ZANDVOORT - De Stichting
Nieuwe Accommodatie Circuit
(NAC) zal volgende week donderdag, 17 december, haar toekomstplannen ontvouwen aan
het ministerie van WVC. In een
persbericht wijst directeur Peter Holm er nog eens op, dat
'het goed gaat' met de realisatie
van het nieuwe accommodatieplan. Dit in tegenstelling tot
een artikel dat onlangs in een
landelijk dagblad was verschenen.

• Dinsdagochtend viel een dik pak sneeuw. De heer Baars van de Kostverlorenstraat gaf direct een goed voorbeeld
door zijn stoep schoon te vegen.
Foto: Bram stijnen

Er kan weer sneeuw geruimd worden
ZANDVOORT - De eerste
sneeuw in Zandvoort is niet ongemerkt voorbijgegaan. In één
keer viel een flink pak, waardoor we.sc- -sn trottoirs direct

voor de oudere bewoners
veel moeilijker begaanbaar enVooral
voor gehandicapten betekent de
werden.
Tijd
voor
wat
meer
j
, ,
j.
. .
aiiccuw
sneeuw vccx
veel UVGI
overlast,
iaoi>, uun.
ook ai
al gt^jL'*
geeft nci»
het
aandacht voor degenen die hier witte goedje veel mooie 'plaatjes'. De
extra last van hebben.
tocht naar het dorp, naar winkels of

ADVERTENTIES

Aanbieding

Dames jas 3A
borggevoerd van 598,-

nu 398,-

Piloten jack
van 798,(echt lammy)

DE LEERSHOP
Haarlem, tel. 023-270850;

nu 498,-

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjéstraat 56,
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.

chting Gezinszorg komt danig in de knel
VOORT - De gezinsmt steeds meer in de
ien, ook in de regio
Ierland Zuid, waaronndvoort valt. Op het
k ligt dit niet zo zeer
langekondigde bezuinimaar aan een groeiend
laan medewerkers. Daar
er neemt het aantal
;en in deze tijd' juist
ie.
ander invloed van het seir een sterke toename van
nlp-aanvragen, in verband
te, of omdat met name ougehandicapten de deur niet
durven vanwege de gladze situaties vereisen veelal
te inzet van hulpverleners,
iel van deze aanvragen niet
wachtlijst zijn te plaatsen,
an hulp is in veel gevallen
onverantwoord. Maar door
oneelstekort binnen de geis het bijna onmogelijk om
de noodsituaties in te
nbod van helpsters, dat voltichting Gezinszorg KenneZuid in deze regio normaal
in al erg klein is, is nu tot
imum gedaald, waarschijntëvolg van het seizoen. Ook
tweeverdienerswet tot ge«3, dat menig medewerkster
Bij de Stichting Gezinsinemerland Zuid wordt dit
nog eens extra gevoeld,
Veel helpsters momenteel
De leidinggevenden, die bemet de organisatie van de
ening, worden daardoor
'pnfronteerd met schrijnenies. Vooral in Zandvoort en
'(Ie, waar de vraag om hulp
t is.
ird zet ook de Stichting
Ie Hulpverlening te Zandh in, om - waar mogelijk - de
i hand te bieden. Maar ook
tantie heeft waarschijnlijk
oende medewerkers om dialle vragen te voldoen. Daar\jft voor bepaalde taken de
°rg de eerst aangewezen inn hulp te bieden.
Gezinszorg ontbreekt het
oende, al dan niet gediplotrachten, die helpen bij difirkzaamheden, bij alleen' of gezinnen. Tot dit werk

Editie:30

kennissen wordt een stuk rn-"^',,
ker. Dit resulteerde dan ook bij de
Stichting Vrijwillige Hulpverlening
een toename van het aantal hulpaanvragen, vooral om boodschappen te
doen.
Op diverse plaatsen togen bewoners naar buiten om hun stoep
schoon te maken, zoals op de foto de
in Zandvoort bekende heer Baars,
woonachtig op de Kostverlorenstraat. Een goed voorbeeld doet goed
volgen, is normaal de redenatie,
maar lang niet overal was dit het
geval. Hoewel men dit, afgezien van
de morele kant, op grond van de politieverordening eigenlijk wel verplicht is. Deze verplichting geldt
voor een strook van twee meter
breed, 'gerekend vanuit de begrenzing van de percelen'.
De afdeling "Publieke Werken
stond dinsdagochtend al weer vroeg
klaar om te strooien, zodat de belangrijkste wegen nog vóór de ochtenddrukte al weer redelijk begaanbaar waren. De opzichter van de
dienst was volgens afspraak 's
nachts al ingeseind door de politie
en kon vervolgens zelf beoordelen of
strooien nodig was. Volgens de
Bruntink van de Gemeentepolitie
hebben zich weinig aanrijdingen
voorgedaan. "Er waren wel wat kleine glijpartijen met lichte materiële
schade, maar daar bleef het bij, want
de mensen rijden toch al voorzichtiger als het gesneeuwd heeft".

Startsein gegeven
voor Beach Hotel
ZANDVOORT - Burgemeester Machielsen heeft gistermiddag met een symbolische handeling het startsein gegeven
voor de bouw van het Beach
Hotel.
Na dit startsein, dat in Hotel Palace werd gegeven, zullen de werkelijke werkzaamheden voor het hotel,
tegenover de ingang van het circuit,
op zo kort mogelijke termijn beginnen. Met de bouw kan een start worden gemaakt, omdat meer dan voldoende 'hotelkamers' zijn verkocht.
Deze kamers -.vorden door de exploitatiemaatschappij verhuurd, indien
de eigenaren dit wensen. Voor de
gasten staan dan een restaurant en
diverse andere faciliteiten ter beschikking.

Waterstanden

De vraag om gezinszorg neemt toe, terwijl het aantal helpsters afneemt.

behoort bijvoorbeeld hulp bij de ren, sfeer scheppende taken, psychivoorbereidingen voor de maaltijd, sche steun of zelfs het besturen van
bij licht of zwaarder huishoudelijk een huishouden.
werk, of de verzorging van kleding
en linnengoed. Afhankelijk van de
De stichting doet dan ook een ernervaring en/of opleiding van de ver- stig»beroep op degenen die dit soort
zorgster kan het werk zich ook uit- werk willen verrichten. Voor meer
strekken tot de zorg voor de kinde- informatie hierover en over de ver-

diensten kan men zich wenden tot
de Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid, Van Lennepweg l te Aerdenhout. Telefoon: 023-248041.
Met enige tientallen nieuwe helpsters, desnoods als invalhulp, zou de
instelling voorlopig de ergste nood
kunnen lenigen.

Volgens het bewuste artikel zou de
toekomst voor het circuit er niet
best uitzien, met name omdat motoren nog steeds te veel lawaai zouden
produceren om in Zandvoort te mogen rijden. De geluidsproduktie
blijkt over het algemeen meer te zijn,
dan men aan de hand van de normen
van de Federation Internationale du
Motorcyclisme mocht aannemen.
Volgens een NAC-medewerker is dit
echter niet alarmerend, omdat enerzijds de motoren nog verder kunnen
worden aangepast en anderzijds omdat er rekening mee kan worden gehouden bij het opstellen van de geluidwerende voorzieningen. Bovendien zijn bij slechts vier van de tweeëntwintig races motoren betrokken.
Holm noemt de conclusie uit genoemd artikel dan ook 'onjuist'. Het
gaat volgens hem juist goed met het

Circuit Park, onder andere omdat
het plan ondersteund wordt door gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en het bedrijfsleven.
'Deze steun, in de vorm van financiële middelen en/of expertise komt
van velerlei instanties en bedrijven
en groeit. De sponsorlijst van het
Circuit Park dient dagelijks te worden aangepast'.
'De baan is vrijwel dagelijks in gebruik', aldus Holm. 'De race-evementenkalender van 1988 ziet er
spectaculair uit en telt meer dan
twintig evenementen, waaronder de
bekende race-festivals. Bovendien is
het circuit op vele data verhuurd aan
bedrijven, instellingen etc.'. Voor
een regelmatige informatie zal ten
aanzien van relaties en pers zal met
ingang van januari 1988 maandelijks
een Circuit Park Bulletin verschijnen.
Volgende week donderdag worden
in Den Haag de plannen gepresenteerd aan de heer Wagemaker,
Hoofd Directie Sportzaken van het
Ministerie van WVC. Hiermee vol'doet de stichting aan het verzoeke,
voor l januari 1988 aan te geven, in
hoeverre het plan haalbaar is. Dit
verzoek was ook gericht aan de
stichting die plannen voor het circuit op de Moerdijk had opgesteld.
Als de Zandvoortse plannen gunstig
door WVC worden beoordeeld, kan
dit een grotere toeloop van sponsors
betekenen.

ADVERTENTIES

see Morris
before
you bir
uede
lamsvacht
nappa
Haarlem:
Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) /tel. (023) 3126 55
Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96
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Voor opbaring in uitvaartcentrur
voor verzorging van uitvaart:

Hartelijk dank

Met dankbaarheid en vreugde geven wij kennis van de
aan iedereen die onze 40-jarige huwelijksdag tot een ongeboorte van onze dochter
vergetelijke dag hebben gemaakt.
Het is een dag geworden om nooit te vergeten. Het was
Lisanne
geweldig.
Ernestienne Bernadette
Nogmaals onze hartelijke dank daarvoor.
geboren op 3 december 1987
Corry en Piet Harder
Jurrian Krot
Carla Krot-Castenberger
Veronique
Keesomstraat 419 - 2041 XR Zandvoort a/z.
Moeder en kind rusten van 13.00 tot 15.30 uur.

Heden ging zacht en kalm van ons heen onze
lieve moeder en groot- en overgrootmoeder

Bastiaantje Schaap-Marsteller
in de leeftijd van 90 jaar.
Uit aller naam
A. F Schaap
Amsterdam, 3 december 1987
Verpleeghuis „De Poort"
Correspondentie-adres:
Parmemdesstraat 9, 1064 ZR Amsterdam.
De crematie heeft maandag 7 december jl. plaatsgevonden m het crematorium Westgaarde te
Amsterdam.

„Eens zal de mens, oneindig ver in de ruimte, ontdekken dat geest en stof één zijn. Als
hij diep genoeg had kunnen afdalen in zichzelf, zou hij hetzelfde hebben ontdekt."
(Einstein).
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis van het overlijden van onze dierbare vader en
lieve opa

Van Schaik Makelaar O.G....
is een nieuwe, dynamische en ambitieuze onderneming,
met veel vakkennis 'm huis', gevestigd m Zandvoort en
opererend m de regio Zuid-Kennemerland
TE KOOP IN ZANDVOORT

Winkel met bovenwonmg m een van de belangrijkste
winkelstraten van Zandvoort, Haltestraat 35.
Vloeroppervlakte 2 x 100 m2, via achterzijde goed te
bevoorraden Indeling begane grond winkel/magazijn/
toilet, 1ste etage woonkamer, eetkamer, keuken,
2 slaapkamers, douche Vraagprijs f 245.000,-.
TE HUUR IN ZANDVOORT

bestaande uit
begane grond: entree, hal, toilet, woonkamer, slaapkamer,
keuken, douche
1 e verdieping: 2 slaapkamers
2e verdieping: zolderberging

DAG EN NACHT VERZOf

Nu de hele

De koopprijs bedraagt / 95 000,Aanmeldmgen kunnen tot na één week van het verschijnen van dit
blad schriftelijk worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders
BIJ meerdere aanmeldingen kan o a. geselekteerd worden op basis van
het urgentiesysteem bi) toewijzing van woningen alsmede
het doorstromingseffekt

Dirk Boon

echtgenoot van Alicia C. M. Stollen
eerder echtgenoot van C. M. de Hoo
op de leeftijd van 79 jaar.
Uit aller naam:
A. C. M. Boon-Stolten
Kinderen en
kleinkinderen
2041 XL Zandvoort, 7 december 1987.
Keesomstraat 299.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
Bezoek donderdag 10 december van 19.00 tot
19.30 uur
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
11 december a.s. om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats

voor halve prijzen

o

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen van 11 december 1987 tot 11
januari 1988 ter inzage ter gemeentesecretane, afdeling Algemene Zaken, Swaluéstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 0830 - 1230 uur, alwaar gewenst een
mondelinge toelichting kan worden verkregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Pnnsesseweg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 1000 tot 1400 uur
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat
tot 11 januari 1988 beroep open bij de Kroon voor
a de aanvrager;
b de betrokken adviseurs,
c degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid,
onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht,
d enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet m staat is
geweest overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid onderc
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad
van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het
treffen van een voorlopige voorziening
Het beroepschrift moet worden gericht aan H M de Koningin en worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voorde geschillen van bestuur, Binnenhof 1,2513 AA
's-Gravenhage
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist
10 december 1987

romet mod
moe
zondvoort

(wet algemene bepalingen milieuhygiëne)

haltestraat 18, telefoon 02507-17878

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Huis in het Kostverlor
(bejaardencentrum).
In de verzorgingssector is t
aan

Oproepkrachte
voor ochtenden en avonde

Gediplomeerde
pedicure
Komt ook aan
huis.

Tel.:
19632

Bekend met verzorgende
zaamheden. Sal. en arbe
waarden volgens de CAO
dentehuizen
Inl. te verkrijgen bij het hoofd verzorgm
M. Potgiesser-Zwemmer. Soll. te richt
Mevr B. C. C M. v. Dril, directrice Huis i
verloren
Burg. Nawijnlaan 1
2042 PM Zandvoort
tel. 02507-16945.

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644

DIRK VAN DEN DDOEK
feel the sun

Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
kennis van het plotseling overlijden van mijn
lieve man, onze vader en opa

WINTER KOLLEKTIE

Hinderwet

TE KOOP IN HAARLEM

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53

Secretaris Bosmanstraat 24

Bedrijfsruimte aan de Noorderduinweg 52, onder
architektuur gebouwd, uiterst representatief bedrijfspand
Ideaal voor kantoor, kantoor-magazijn, showroom of studio,
van alle moderne gemakken voorzien Ruime
parkeermogehjkheden Vloeroppervlakte 240 m2 Direkt leeg
te aanvaarden Huurprijs f 2.200,- per maand

Anton Abraham Cense
weduwnaar van
Geertje Henderika Willemina Meijer
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Oud-directeur van de
Gemeente Bedrijven van Zandvoort
in de leeftijd van 87 jaar.
Zandvoort:
G. A. Cense
D. A. Cense-ten Haken
Anne Manon
Gert Jan
Urk:
W. H. Cense
M. G. Cense-Pleyzier
Huibert
Maarten
Zandvoort, 4 december 1987
Bejaardencentrum „Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan l
2042 PM Zandvoort.
Correspondentieadres:
G. A. Cense
Kostverlorenstraat 115
2042 PE Zandvoort
De teraardebestelling heeft woensdag 9 december plaatsgevonden in het familiegraf op de Alg.
Begraafplaats te Zandvoort.

Verkoop gemeentewoning
De gemeente Zandvoort biedt aan ingezetenen te koop aan

Burgemeester en Wethouders hebben onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen op 24 november 1987 vergunning
verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van het
Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden voor een dergelijke vergunning
voor het
uitbreiden/wijzigen afvalwaterzuiveringsinrichting - Kamerlmgh Onnesstraat 6
te Zandvoort.

In wandelgebied, hartje Haarlem, Gierstraat 79,
uitstekend gesitueerde winkel met bovenwonmg
Indeling begane grond winkelruimte met entresol, keuken,
douche, toilet 1ste etage woonkamer 2de etage
slaapkamer Moet een en ander aan gedaan worden,
vandaar de vraagprijs van slechts f 135.000,-.
Voor meer informatie en/of afspraken

,

11

30 min. Zonnebank
30 min. (kuur 10x)

ƒ 8,50
ƒ 75,00

30 min. Zonnebank +
gezicht ing. ƒ 12,50
30 min. (kuur 10x)
ƒ110,—
30 min. Brunarium

ƒ 22,50

20 min. Gezichtsbruiner

ƒ 12,50

10 min. Computerstoel
(relax massage)

ƒ

4,50

KOCHT RECHTSTREEKS
EEN PARTIJ MOOIE VOLLE

KERSTlengte vanaf 1.50 meter

Geopend van 9.00 's morgens
tot 11.00 uur 's avonds.
Zondags geopend van
12.00 tot 21.00 uur.
Tot ziens
Brugstraat 10, Zandvoort
02507-14177

God is liefde
Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor
zi]n gezin, is heden na een moedig gedragen ziekte van ons heengegaan, mijn geliefde man, onze
lieve vader en opa

Sijvert Kreijger
in de ouderdom van 81 jaar.
Zandvoort,
J. Kreijger-Keur
Zandvoort,
Corne en Jan
Marjan, Corrie, Willeke
Zandvoort,
Jan en Toos
Sandra, Marjolein, Janneke
8 december 1987
Brugstraat 18
2042 LG Zandvoort
De overledene is thuis opgebaard.
U kunt daar afscheid van hem nemen donderdag
van 19.00 tot 20.00 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 12
december a.s. om 11.00 uur in het familiegraf op
de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat
te Zandvoort, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de aula aldaar.
Vertrek van huis om plm. 10.40 uur.

Op vrijdag 4 december is onverwacht overleden
Marianne J. C. Koper-Ditmeijer
Uit aller naam:
H H. Koper
4 december 1987
Dr. Gerkestraat 21 rood
2042 EM Zandvoort
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden op de Alg. begraafplaats te Zandvoort.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

Koop een waardebon bij onze sigarettenshop a 6.95
en kom daarna op zaterdag 12 december de mooiste
boom uitzoeken! (zolang de voorraad strekt)

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij on»
terecht voor;
~ inschrijvingen
> Uitvaartverzekeiing
NIVO-POLIS
> een Naturauitvaartovereenkomai
Vraag rustig vhjblijvei.J uii<inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
U1T\ AAuTVtiRZOKGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
l«l. U2507-17244

ALLEEN VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE FILIALEN

• Motorkade l Bilderdijkkade l Nicolaas Ruychaverstraat
l Delflandplein l Sloterkade l Tussen meer l Oostzaan
l Volendam l Nieuw-Vennep l Hoofddorp l Zwanenburg
IZandvooit
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ipaar De la Cawrt viert vijftig-jarige

bruiloft

VERENIGINGSNIEUWS

in een bruiloft komt 'n l
moeder, maar pellen was er gelukkig
niet meer bij. Ze kan het nog wel,
razendsnel zelfs, maar ze besteedt
haar tijd nu liever aan het zelf maken van haar kleding. Het gevolg is
een garderobe waar menig vrouw jaloers op is. Als jong meisje had ze al
interesse in alles wat met mode te
maken had. Ze was graag ontwerpster geworden en is erg blij dat haar
oudste kleindochter in Canada nu
voor dit vak heeft gekozen.
De andere helft van het gouden
bruidspaar, Arie de la Court, trad als
leerling-zetter in dienst bij Ruygrok
N.V. toen hij precies 13 jaar en 8
maanden was. Kinderen waren namelijk tot en met hun veertiende
jaar leerplichtig en zijn vader, die
ook bij deze Haarlemse drukkerij
werkte, wist dat een paar maanden
later een stroom schoolverlaters zou
komen solliciteren. Arie kwam
steeds een trapje hoger in het bedrijf
en was, toen hij gepensioneerd werd,
assistent-chef van Boom-Ruygrok
B.V., zoals de drukkerij later heette..
Bij zijn 40-jarig jubileum ontving hij
uit handen van loco-burgemeester
de eremedaille in zilver
Coba nog klein was ver- Kerkman
aan de Orde van Oranjehet gezin naar Zandvoort, verbonden
School D bezocht. Meester Nassau.
ad haar ouders geadviseerd
rder te laten leren. Dat zat er
Itjiiet in. Ze ging dus werken,
De bruidegom vertelt boeiend over
el erg leuk en afwisselend,
ide de zomermaanden ver- het grafisch vak, over de verschillent gezin van een Amsterdam- de technieken en de grote verscheiis ieder jaar in Zandvoort en denheid aan drukwerk, waaronder
daar om op de kinderen te de Winkler Prins en Elegance, die
De vrouw des huizes hield van de persen rolde. In de oorlog
koken dus werd er iedere waren dat ook ontelbare illegale
van Hotel Driehuizer. be- blaadjes, pamfletten en valse persoonsbewijzen. Dit gebeurde, met
;eniet nog bij de herinnering medeweten van de directie, meestal
kostelijke maaltijden. De op zondagnacht en maar al te vaak
het jaar hielp ze haar moe- zijn ze door het oog van de naald
let pellen en verkopen van gekropen. Toen hem op een gegeven
Ze had er een grondige moment de grond te heet onder de
n en het was een opluchting voeten werd, dook hij onder in de
aar na haar trouwen vanaf Meer.
Met veel belangstelling volgt hij de
gelrjks bezocht ze vanuit
waar het jonge paar in de ontwikkelingen in de grafische wetraat een woning kreeg, haar reld. „Vroeger bestond het leerlings-

DVOORT - Volgende
om precies te zijn op 16
ber, is het bruidspaar De
rt, Lijsterstraat 2, flat 15,
jaar getrouwd. De bruiwerd geboren in Rottere bruid in Scheveningen
i wijzen de aan de muur
ide portretten van „De
en „De Bokkum" op een
band met Zandvoort.
is er, want bruid Jacoba
Molenaar is een recht;e afstammeling van
legendarische figuren,
lader was Leendert Molehaar moeder Jacoba
:n wie van de ouderen
fert zich riiet deze mar|Scheveningse, die altijd
authentieke kostuum
geboortedorp liep en
atste levensjaren in het
het Kostverloren door-

Pamfletten

DVOORT - Het ZandKinderkoor verzorgt
; jaar weer het traditioerstconcert in de Her3 Kerk aan het KerkDit optreden, waaraan
i ander bekend koor zijn
erking verleent, vindt
op vrijdag 18 december,
g 20.00 uur.
ve van de frisse kinderzang
Zandvoorts Kinderkoor kan
ze avond ook genieten van
•eden van het uitstekende
ox Evangelica' uit Amstert programma is zeer afwis-

Kinderstemmen
en samenzang
op Kerstconcert
selend en vermeldt bekende en minder bekende Nederlandse kerstliederen, negro-spirituals en prachtige
composities van onder andere David
Willcocks, Wim ter Burg, Jan D. van
Laar en Wilford Davies. Beide koren
staan onder leiding van Henk Trommel en de begeleiding is in handen
van Willem Poot. Vanzelfsprekend
ontbreekt deze avond ook de samen-

Vrouwen Van Nu

Actief

Haarlemmer De la Court zag
Zandvoort als woonplaats niet zitteri, maar na de oorlog kwam het er
toch van. Bovendien werd het een
beetje eentonig om iedere keer bij
zijn thuiskomst een briefje met „Ik
ben naar mijn moeder" te vinden.
Zeven jaar woonden ze op de Van
Lennepweg 3, daarna werd het de
Tollensstraat. Coba werd lid van de
Vrouwenbond van de SDAP en was
actief bij het voeren van propaganda
in verkiezingstijd, haar man („ik
stond altijd al op de bres voor de
verdrukten") maakte deel uit van
het bestuur van Volksonderwijs en
zat in het bestuur en de oudercommissie van een openbare school. Een
maal was hij zelfs kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezingen van de
PvdA. „Maar niet op een verkiesbare
plaats, daar voelde ik niets voor,"
zegt hij lachend.
Zijn vrouw en hij waren een van de

LAND: Ongevallen tel. 023-319191.

Arie en Coba de la Court zijn gelukkig met elkaar

eerste bewoners van de Kerkmanflat
en ze hebben het er enorm naar hun
zin. Ze zijn gelukkig met elkaar, met
hun 7 kinderen, de aangetrouwden
en, niet te vergeten, de 15 kleinkinderen. Jammer vinden ze dat de meesten niet in Zandvoort wonen, een
paar zelfs in het verre Canada.
Maar het merendeel van de familie
zal volgende week present zijn bij de

Foto Berloll

viering van hun 50-jarig huwelijk.
„We weten helemaal niet wat er gaat
gebeuren. We mochten ons er niet
mee bemoeien en wachten nu maar
rustig af," zegt Coba. En wij hebben
de indruk dat „rustig afwachten" nu
niet direct de sterkste kant is van
deze bedrijvige nazaat van „De Bokkum".
C. E. KRAAN-MEETH

Samen zingen tijdens een
gezellige Volkskerstzang

KERK

v.d.NAZARENER,

Zijlweg

218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
10.30 uur: Morgendienst
19.00 uur: Avonddienst
ITSENPRAKTIJK G.J.J. Mol BRANDWEER: tel. 12000.
Woensdag 20.00 uur: Celgroepen/brjP aardekoper:
dienstdoende
arts: tel CENTRALE POST AMBULANCE- beloverdenking/bidstond
VERVOER (CPA) KENNEMER091.
Inlichtingen omtrent de
4dlensten worden verstrekt TAXI: tel. 12600.
lefoonnummers van de hulsAnderson, tel. 12058, Drenth, DIENSTENCENTRUM: Koninginneweg l, Zandvoort. Spreekuur op
5,
a, tel. 12181 en Zwerver, tel. maandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen
of na telefonische afspraak. Tel:
ïTS: Hiervoor de eigen tand- 02507-19393
BELBUS:
len.
De belbus voor bewoners van 55 jaar
EEK: Zeestraat Apotheek, en ouder is met ingang van 5 oktober
weer van start gegaan. Om hiervan
utel, tel. 13073
gebruik te kunnen maken dient men
ERPLEGING: Voor informa- zich 24 uur van tevoren op te geven
de dienstdoende wrjkver- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
ndige: 023-313233.
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
SKUNDIGE: Mevrouw Tine gemeente.
orn, Kochstraat 6A, Zandtel.
02507-14437, bgg: STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
33.

Bridgeclub

izang niet, met liederen als 'Hoor de
englen zingen de eer' en 'Eer zij God
in onze dagen'.
De programma's, tevens bewijs
van toegang, zijn a ƒ5,- ter plaatse
verkrijgbaar. Voor eventuele inlichtingén kan men bellen: (02507)
12622.
Bij het Zandvoorts Kinderkoor,
ZANDVOORT - Op zondagdat al meer dan dertig jaar bestaat, middag 20 december aanstaanzijn nieuwe leden, vanaf acht jaar de wordt in de Hervormde
oud, welkom. Zij kunnen zich aan- Kerk aan het Kerkplein weer
melden op donderdagmiddagen om
16.30 uur in het repetitielokaal, Em- de traditionele Volkskerstzang
maweg 22. De contributie bedraagt gehouden. Belangrijkste onƒ8,- per maand, bij meerdere kinde- derdeel is uiteraard het samen
ren uit één gezin wordt dit ƒ7,- per zingen van vele bekende kerstkind per maand.
liederen.

ÏEKENDDIENSTEN
Wrjkfunctionaris Zuid, Co Koper,
d: 12 -13 dec. 1987
en
ITSENPRAKTIJK NIEUW woensdag 11.00-12.00 uur
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge: tel. 19507.
weg.
pio Blüme

De leden van vereniging Vrouwen
Van Nu zouden zondag 13 december
een piano-recital van Frans Bleekemolen bezoeken, maar dit optreden
is verschoven naar 'Derde Kerstdag'.
Maandag 14 december start om 13.30
uur in restaurant Delicia de kerstdrive van de bridgeclub, die dit jaar
tien jaar bestaat. Daarom zal de middag een feestelijk tintje krijgen. Dezelfde dag begint 's avonds om 19.30
uur de kerstavond van de klaverjasclub, wat erg gezellig belooft te worden.
Dinsdag 15 december kunnen onder auspiciën van de Koninklijke
Maatschappij voor Land- en Tuinbouw weer kerststukjes van eigen
materiaal gemaakt worden. Dit gebeurt in het Gemeenschapshuls, onder leiding van de heer Warmerdam.
Aanvang 20.00 uur.
De volgende dag, woensdag 16 december, vertrekt men per bus 's
morgens vroeg om 06.30 uur vanaf
Eeisburo Zandvoort, Grote Krocht
20. Het doel is Keulen, waar dagje in
kerstsfeer gewinkeld wordt. De kosten bedragen ƒ16,50 per persoon.

telsel en vond de opleiding plaats in
het bedrijf. Wanneer beginners nu in
het vak komen, zijn ze door het minimum loon eigenlijk al te duur," aldus De la Court, die vreest dat er,
ook al doordat er in heel Nederland
slechts 20 grafische scholen zijn,
over eenjaar of tien nauwelijks meer
vakmensen bestaan.
Wat hun eerste kennismaking betreft: ze ontmoetten elkaar 53 jaar
geleden op een trouwerij, dus ook op
hen was het gezegde „Van een bruiloft komt een bruiloft" van toepassing. Drie jaar hadden ze verkering
en die eindigde in een onvergetelijke
trouwdag. Hun huwelijk werd gesloten door de heer P. van der Mije, de
trouwfoto werd gemaakt door juffrouw Bakels en de croquetten, die
een onderdeel vormden van het door
de moeder van de bruid bereide bruiloftsmaal, zaten boordevol garnalen.
De bruiloftsgangers van toen hebben
het er nog wel eens over, maar de
bruid herinnert zich alleen nog maar
de amandeltjespudding met bramesap.

NED.CHRISTELIJKE
SCHAPSBOND

GEMEEN-

De samenzang zal plaatsvinden
met begeleiding van organist Gerard
van Zwieten de Blom en trompettist
Willem Lekkerkerker. Twee koren
zullen een en ander ondersteunen en
zich daarnaast ook solistisch laten
horen. Dit zijn het Zandvoorts Vrou.wenkoor onder leiding van Dico van
Putten en het Christelijk Gemengd
Koor 'Heemstede', onder leiding van
Ton Vreeswijk. Laatstgenoemd koor
trad enkele jaren geleden reeds op

ledere veertien dagen een samenkomst op maandag 15.00 uur, tel:
14878

bij de Volkskerstzang, samen met
het Zandvoorts Mannenkoor.
Els Buitendijk, voormalig omroepster bij de NCRV, en inmiddels
een oude bekende bij de Zandvoortse Volkskerstzang, verzorgt de
schriftlezingen en declameert.
De Kerstzang begint om 14.30 uur.
Vanwege de verwachte grote belangstelling gaan de deuren al om 13.45
uur open. Om iedereen in_stPit*te
stellen, mee te zingen, is de prijs van
het programma, tevens toegangsbewijs, gehandhaafd op ƒ3,50.

De bridgers hebben de vijfde wedstrijd van de tweede competitie achter de rug. Met nog één wedstrijd te
gaan in deze competitie heeft het
echtpaar Spiers zijn koppositie verbeterd door met maar liefst 68,93%
eerste te worden in de A-lijn. Tweede
werd het koppel Paap/Vergeest met
59,29%. Tweede in de competitie in
deze lijn staan mevrouw De Leeuw
en de heer Braun.
In de B-lijn werd hard gevochten
om de promotieplaatsen naar de
A-lijn. Deze keer grepen de dames
Hagen en Lemmens naar de eerste
plaats met een score van 59,03%.
Tweede werden de heren De Leeuw
en Polak, die daarmee p'ok de tweede"
plaats in de totaalstand van de B-lijn
veroverden. Eerste staan de heren
Van de Moolen en Oostermeijer.
In de C-lijn was de overwinning
voor het gelegenheidspaar Van
Duijn/Kleijn, mét de goede score van
62,50%. Goede tweede werd het echtpaar Koning met 60,71%, waarmee
ook de eerste plaats in de totaalstand werd bereikt.Tweede staat het
koppel De Kruijff/Kleijn.
In de D-lijn schoten de heren Van
Zoelen en Holtrop ontzettend uit
hun slof door met een zeer hoge sco-

re van 68,30% eerste te worden, op
enige afstand gevolgd door de dames
Van Mancms en Beltman, met
60,27%. Zij bezetten tevens de tweede
plaats in de competitie, achter de
dames Van Duijn en Koning.

Postduiven
Postduivenveremging
Pleines
houdt zaterdag 19 en zondag 20 december haar jaarlijkse tentoonstelling. De duiven worden gekeurd
door een keurmeester, aangesloten
bij de Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven. Zondag is
er tevens een verloting met prachtige prijzen.
De tentoonstelling wordt gehouden in het verenigingsgebouw, Lmnaeusstraat 4. Zaterdag is de zaal
open van 14.00 tot 18.00 uur, zondag
vanaf 10.30 uur. De toegang is gratis
.en iedereen is welkom.

Sinterklaas
is 1316 jaar
ZANDVOORT - Een
groot aantal Zandvoorters
heeft zich de afgelopen
twee weken beziggehouden
met de vraag, hoe oud Sinterklaas zou zijn. Tientallen oplossingen kwamen
binnen bij het Zandvoorts
Nieuwsblad, dat deze prijsvraag in samenwerking
met een groot aantal winkeliers had uitgeschreven.
Een veertigtal winkeliers, een
aantal dat helaas beperkt moest
blijven, was met de Sint op de
foto gegaan. De gezamenlijke
leeftijd van deze dames en heren vormde de oplossing. Voor
de vijfentwintig inzenders, die
het juiste getal het best hadden
benaderd, werden door het
Zandvoorts Nieuwsblad taarten
aangeboden.
De juiste oplossing was 1316
jaar, een getal dat door twee inwoners exact was geraden: E.
Warmhoudt-Draijer en F. Tichelaar. Zij krijgen persoonlijk
bericht, evenals de drieëntwintig anderen die met hun schatting een taart hebben gewonnen.

Toneelvereniging 'Wim Hildering'
staat twee dagen op de planken
ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering staat komende vrijdag 11 en zaterdag
12 december in gebouw 'De
Krocht' op de planken met
'Nee Schat, Nu Niet', een
klucht in twee bedrijven van
Ray Cooney en John Chapman.
De voorstellingen beginnen om
20.15 uur.

De programma's zijn te verkrijgen
bij VW, Schoolplein l en het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein
12. Ook kunnen zij gekocht worden
Komische verwikkelingen spelen
pp 20 december, 's middags in de zich af in de elegante salon van KleyHervormde Kerk, zolang de voor- burg en Blom, een exclusieve bontraad strekt uiteraard.
zaak in Den Haag. Het bedrijf wordt

geleid door Rinus Kleyburg en Arnold Blom. Of deze heren het nu wel
of niet leuk vinden, de gebeurtenissen in hun bontzaak bezorgen het
publiek vast een dolkomische avond
met veel ontspanning.
De entreeprijs is ƒ7,50. Donateurs
hebben gratis toegang. Toegangskaarten kan men verkrijgen bij La
Bonbonnière, Haltestraat 39, of bij
de Bata, Haltestraat 11. Hier kan
men zich voor 'veertig kwartjes' (in
verband met het veertig-jarig jubileum volgend jaar) ook opgeven voor
een donateurschap tot l januari
1989.

Een 'echte Zandvoortse' nam afscheid

JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, SmeZANDVOORT - Vorige week
destraat 37 te Haarlem.
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlich- is op drieëntachtig-jarige leeftingen: R. van Rongen, Van Raep- tijd Betsy Jongsma-Schuiten
horststraat 36 te Haarlem, tel. overleden. Deze volop Zand023-244553.

voortse genoot grote bekendheid in het dorp door haar toBURGERLIJKE STAND neelstukken en voordrachten.

Betsy schreef tal van toneelstukKen, waarvan een groot aantal door
Folklorevereniging De Wurf werd
opgevoerd, vaak tot groot vermaak
Ondertrouwd:
Koper, August en Loonstra, Carla van het publiek. Want wie kende de
Zandvoorts historie, en dan met'
Hinke
Heisterkamp, Cornelis en Newsky, name van wat zich onder de mensen
afspeelde, beter dan Bets Schuiten?
VARTS: Mevrouw Dekker, ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK Lucia Jacoba Maria
ckestraat 17 te Zandvoort, ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel. Slegers, Cornelis Franciscus Antoni- Levensecht waren haar toneelstuk13459 bgg 023-320899 of 320464. us en de Kloe, Mina Cornelia
7.
ken, waarbij zij zelf als toneelspeelSpreekuur op werkdagen van
ster tot enige jaren geleden ook
E: Tel. 13043, Alarmnummer 9.00-10.00 uur, maandagavond van Gehuwd:
19.00-20.00 uur. Verder volgens af- Van der Meij de Bie, Rudi en Dolron, nauw betrokken was. Zo speelde zij
ook nog samen met 'tante Alie' en
uur wrjkfunctionaris Noord, spraak. Voor deze hulpverlening, be- Monique
mevrouw Gansner senior.
schikbaar
voor
iedere
inwoner
van
Geurs,
Michel
Daniël
en
Stroomvan Schagen, maandag en
Zandvoort
geldt
dat
ervoor
de
vrager
berg,
Johanna
Cornelia
lag 11.00-12.00 uur en
Zo ook wist zij in haar voordrachJong, Theodorus Petrus en Mole- ten,
30 uur, Van Pageehal, tel. geen kosten verbonden zijn.
onder andere voor de avonden
naar, Else
van het Genootschap Oud-Zandttctionaris Centrum, Peter CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Smakman, Cornelis en IJsbrandij, voort, menig Zandvoorts hart te roewoensdag 10.00-11.00 uur en HULPVERLENING: Voor informa- Wilhelmina Frederika Francisca
ren. Met feiten en met een grote fan30 uur in het politiebureau tie, advies en hulp tel. 17373, op alle
tasie, maar ook in dit laatste geval
werkdagen van 10.30-12.30 uur. Geboren:
op de typische sfeer, zoals
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Marlieke, dochter van Dhont, Pieter gebaseerd
deze
in
de
badplaats aan het begin
Zandvoort.
Willem en Bos, Wilhelmina
Timothy Sander, zoon van Stengs, van deze eeuw heerste.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis Ronald en Gaus, Lilian Lucienne
Bets Rabbel werd zij ook geL. Davidsstraat. Eerste en derde Jacqueline
noemd. En ook al zou dat men wel
woensdag van de maand van Anthony Giovanni, zoon van Van der denken, deze bijnaam had zij niet
17.30-18.30 uur.
Heijden, Laurens Toussaint en aan zichzelf te danken. Zij had hem
ikelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Coert, Sandy Esther
' en Aerdenhout Verschijnt op
overgedragen gekregen van haar vaStefania, dochter van Voluti, Filippo der. Een voorbeeldje temeer van deHUURDERSSPREEKUUR NVH: 't
lag Uitgave Weekmedia BV
r G C Hollander Hoofdredacteur,
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en en Wesselmann, Anna Maria
oude Zandvoortse gewoontes, zoals
kelhanng
derde donderdag van de maand 20.00 Sebastiaan, zoon van Ruckert, Ber- zij ook sommige zelf in stand hield.
21.00
uur.
nardus
Nicolaas
Corstiaan
Johannes
f: Gasthuisplem
en Tinga, Maria Jacotaa
ivoort, tel 02507 werd in huize Jongsma-Schuiten
Marrit, dochter van Van Zanten, Zo
'ostadres
met
een aantal echte Zandvoortse
26, 2040 AA
Freddy René en Mulder, Marjolein vriendinnen
KERKDIENSTEN
regelmatig 'kopjesdag'
W
Johanna
gehouden. Dit vond meestal een
geopend
HERVORMDE
KERK,
Kerkplein:
g 13-16 u;
week na een verjaardag plaats. Man10-13 en 14-16
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- Overleden:
nen waren hierbij beslist niet ge«dag 9-11 u;
Ides,
geb.
Van
Nie,
Johanna
Maria,
wen, Gemeensch. Ger./Herv. dienst
wenst, dus echtgenoot Egbert, beter
ag 10-12 en 13-17 u; vrijdag 9-12 u
oud
79
jaar
in Gereformeerde Kerk.
als Jan, moest de deur uit.
'ntieveritoop: Stationsstraat 70,1421
Jongsma, geb. Schuiten, Elizabeth, bekend
Kindernevendienst en crèche
»rn Tel 02975-40041 Postadres
"Ik
heb
een fijn leven met haar
oud 83 jaar
223, 1420 AE Uithoorn
Petersen, Christiaan Gerardus Pe- gehad", vertelt Egbert Jongsma,
eider B. Lodewegen
GEREFORMEERDE KERK,
tartenties tel 020-5626271 Telex
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Lseu- trus, oud 82 jaar
*es 10730 PCADV
wen, Gemeensch. Ger./Herv. dienst Wolzak, Cornelis Johannes, oud 67
'• Gasthuisplpm 12,7andvonrt. tel
jaar
in Gereformeerde Kerk.
2066 Postadres postbus 26,2040
Homan, geta. van der Deure, Antje,
voort
Kindernevendienst en crèche
ZANDVOORT - Degenen die wiloud 89 jaar
'Pershoek Redactiechef. Dick Piet
"lentsprijzen: ƒ 11,50 per kwartaal, ƒ
NEDERLANDSE
PROTESTAN- Oudes, geb. Tijmensen, Willemina len deelnemen aan het Kerstdiner in
' half jaar; ƒ 39,95 per jaar Voor
de Kerst-In, en kinderen die willen
Jacoba, oud 100 jaar
TENBOND
"nees gelden andere tarieven Losse
Limbach, geb. Veenstra, Anna, oud optreden in de play-taackshow, waarZondag:
mee leuke prijsjes zijn te winnen,
67 jaar
bchten: vrijdag 9-12 u tel 02507Koper, geb. Ditmeijer, Marianne Jo- wordt verzocht zich op te geven bij
ROOMSKATHOLIEKE KERK
Milly Zantvoort, telefoon 12658. Dit
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en sefha Catharina, oud 45 jaar
s Nieuwsblad is opgericht in
Cense, Anton Abraham, oud 87 jaar is een ander adres dan in het artikelsamenzang
tje in de krant van vorige week.
Zondag 10.30 uur:
Periode:
24 nov. - '7 "dec. 1987

indvoorts
lieuwsblad

Kerst-in

"met Bets was het altijd gezellig. Als
zij ergens was of optrad, dan werd de
avond een succes. En als ik haar niet
had gehad, had ik het nooit zover
gebracht". Hieruit blijkt dat Bets
ook een zeer goede zakenvrouw was,
die erg handig met de klanten van
hun autobedrijf Rinko kon omgaan.
Zo werden bijvoorbeeld door klanten door een opmerking van haar
reeds lang openstaande rekeningen
plotseling vlot betaald. En in de wintermaanden creëerden zij een ijsbaan op het parkeerterrein voor de
zaak, gelegen aan de Oranjestraat.
Betsy verkocht dan Amsterdamse
korstjes voor vijf centen, terwijl uit
de sneeuw langs de kant nogal eens
wat dubbeltjes tevoorschijn kwamen.
Het was het begin van een lange,
gelukkige relatie, toen Egbert met
een bevriende banketbakker op het
strand de jonge Betsy aansprak. "Ik
weet het nog precies", aldus Egbert.
"Ik zei: Mogen wij met U meelopen?
En haar eerste woorden waren: 'Dan
moet je wel op je eigen benen lopen'.
In de woning aan de Oranjestraat
hangt nog een schilderij van Betsy,
naar een foto, die gemaakt werd,
toen zij de eerste sleutel van een flat
aan de boulevard overhandigde. Ook
daarvoor was zij uitgenodigd, met de
vraag of zij een voordracht wilde
houden. Voor Egbert is het schilderij een dierbare herinnering.
Zo ook de vele toneelstukken, verhalen en voordrachten die zijn
vrouw in de loop der jaren schreef.
Vaak werden de ideeën 's nachts geboren. Dozen vol zijn er achtergebleven en Egbert Jongsma is vast van
plan een aantal ervan te publiceren.
Het zal veel werk kosten, maar daarbij wordt hij graag bijgestaan door
de kinderen. Dat er ook op landelijk
niveau belangstelling voor is, bewijzen brieven van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van het Rijksarchief,
dat al enige toneelstukken heeft opgenomen. Vooral ook het Zandvoorts dialect zou door de werken
voor de toekomst worden bewaard.
Vorige week donderdag werd Betsy Jongsma-Schuiten onder grote
belangstelling begraven. Ook de
Wurf was aanwezig, in de zo door
Betsy gewaardeerde oud-Zandvoortse klederdracht. Haar kleinzoon Edwin las bij het graf een soort afscheidsgedicht voor, dat zij enige jaren geleden al had geschreven: 'Een
droom'.

• Mevrouw Jongsma-Schuiten zoals velen haar kennen, in de traditionele
Zandvoortse klederdracht.

'Een droom'
Ik heb aan de borst van een ster gelegen
en gedanst op de lippen van de regenboog
Ik ben gevangen in de lach van de maan
en ik heb gedarteld in het goudblonde haar van de zon
en de witte haren van de oude maan.
Ik heb de ochtend zien hangen in de armen van de nacht
Ik heb de grens van alle eeuwigheid aangeraakt
en er een eindeloos genot uitgepuurd
Maar toch heb ik iets ontdekt,
dat nieuwer en zoeter is dan dit alles
Ik heb de dood ontdekt.

DONDERDAG 10 DECEMBER 1987

WEEKMEDIA30

Ik mat mt ik zocht op ie Grote Krocht
Steel de show met extra chiq
panty's en kousen

WEEKENDAANBIEDING
vrijdag en zaterdag

Granny Smith hééi RNO

De mooiste
kousen
Vele panty1:
ook met stra
Vele
fants
ook Halterloc
met mooie
kanten band.

1 ,95

Hagelwit

Is de UITVERKOOP begonnen?
Het lijkt er wel op. Viva presenteert de

Champignons per doos

1 ,49

Red Delicious hééi KNO

1 ,95

uit onze keuken

HERFSTFINALE 1987

2,50

Cranberry Compote v2 P0nd

Een groot gedeelte van onze najaarscollectie
hebben wij

Heerlijk bij wild en gevogelte.

STERK IN PRIJS VERLAAGD
Uw bezoek is dus zeer zeker de moeite waard
Grofe Krocht J 9, Zandvoort.

Groente en fruit
Grote Krocht 25

met 'n

Herman Harms Shoe Bi2
Grote Krocht 22
Zandvoort

DE HflKTENJAGERS
DEZE WEEK

Uniek Kerstkado

Vlinderstrik in zwart. Baby snowsuits
marine in div. modellen
of gri|S en kleuren
1075
Mt 68-80
nu 8.75 Vanaf 34.75
nu 6.goedkoper

Bij bestelling/of aankoop van een parfum vanaf ƒ 100,geven wij het kado een extra dimensie door het te
verwerken in een feestelijk kerststuk (zonder extra kosten).
Enige voorbeelden staan in onze beide winkels en tijdens
de Kerstkado-ideeën show bij Rest. Queenie
10, 11 en 12 december.

Wit gedessineerd partyshirtvan
katoen/pol
ML 37/38
43/44. 34 75
nu 28.75

In verband met het creëren van dit feestelijke kerststuk,
verzoeken wij u voor 18 december van dit unieke aanbod
gebruik te maken.

POSTBUS 110 • 1180 AC AMSTELVEEN 'TELEFOOt

Hét adres voor:

Kerstboeketten

en

Huurauto nodig?
bel

Baron autoverhuur

ECHT HOLLANDS... JE PROEFT T!

Effen nylon
kmderwanten. Mt 98-164.
6 75 nu 5.75

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER"

voor kwaliteit en niet duur.
Let op onze speciale
weekend-aanbieding.
Verhuur vanuit Bentveld.
Tel. 023-240102/270434
7 dagen per week.

Dames- en
meisjesshps m""
div modeilen en kleuren.
Mt. 36-44 en 104-164.
175 nu 3 voor 4.75

kerststukken
Vinyl
dameshandschoenen in 6 kleuren, i
Mt.S-EL575nü4.75 S

Deze week:

i

Proefstol en Roomboter
amandelkransjes.

Nog meer * Hartenjagers

Zie en bestel nu uit onze grote en mooie sortering Kerstchocolade en bonbons.

Papieren zakdoekjes 30 pakjes a 10 stuks
in handige draagtas.

ECHTE BAKKER BALK

Baron Autoverhuur B.V.

Aanwezig van woensdag t/m zatei
Brederodestraat 73. Telefoon 1

™

,

Evercleanfluortandpasta.lnh 75 ml 1.50
<?
nu 3 voor 3.95

O
.
"

HOGEWEG 28
Herensokken van wol/aciyl/polyamide
In div. kleuren Mt 39/42 en 43/46
2 paar 7.75

Ga/e * Tteséaurané

HEMA
Echt Waar Voor je Geld

-Aanbiedingen geldig t/m 12 december 1987-

Kerstmis in de Man
Elke zaterdag voor gezellige, ongebi
mensen. Vanaf 20.00 u - 03.00 uur, si
dansmuziek en in de zaal. Tropicana, r
stijl en disco!
Elke zondag vanaf 15.00-23.00 uur, n
diner-dansant.
1e Kerstdag gesloten.
26 dec. Kerstbal
27 dec. Kerstdiner (reserv.)
Corr. kleding. Vanaf 25 j.

De Manege Zandvoort
02507-16023
(tevens partijen)

BLOEMENDAAL AAN ZEE, TEL. 023-252280

Speciaal aangeboden:

wild gerechten
Hazerug filet
24,50
Hazepeper
19,50
Fazant filet
24,50
Eendeborst filet 27,50
Alles met uitgebreid
garnituur van groenten en
diverse soorten aardappelen.

KERSTDINER a 57,50
Zowel op Ie als 2e Kerstdag
Kerstdiner met muzikale
virtuoos Dico van Putten aan
de piano.
Vraag vrijblijvend onze
Kerstmenukaart

L

Ons restaurant is iedere dag
geopend en heeft een eigen
parkeergelegenheid.

Fa. Gansner & Co,
GAS-

en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Brood- en
banketbakkerij

SEIJSENER
Haltestraat 23, tel. 12159

Wij hebben weer

PROEFSTOLLETJES
U kunt nu al uw
kerstbestellingen doen.

ra GRIEKSE TAVERNE
ra TIRAEUS'
ra BEIDE KERSTDAGEN EEN
ra
4-GANGEN
ra VERRUKKELIJK
KERSTDINER:
ra
ra
fel SUPA
ra
fel
ra
fel
ra
ra
ra
rei
B • OLYMPIC
ra FLAME
fel
p.p. 42,50
ra
ra KINDER-KERSTMENU voor 25,ra RESERVERINGBN GRAAG NA 15.00 UUR
rei Kruisweg 70b,Tel.Haarlem
(nabij N.S.-statiun)
023-323637
OREKTIKA
MANITARIA

Griekse hors d'oeuvre
romige champignonsoep

SOUVLA
KREAS

spies met
4 soorten vlees
d e houtskoolgnll, met
saus, patates en Griekse
salade
of
3/ soorten vlees: giros,
dzoudzoukakia en kokonisto, met zelfde garnituur
als boven
of
heerlijk ovengerecht van
visfilet, mosselen, garnalen
en groenten in een kruidige tomatensaus, met dezelfde garnituur als boven
malaga-ijs, feestelijk geflambeerd met likeur
van

"IA l U
rlKArjUö

öi Cj l oIU I A

Uitsluitend voor kinderen t/m 12 jaar hebben wij een

Dinsdags gesloten.

fel

EJ
EJ
EJ
0J
0J
BJ
0J
01
Qj
0J
QJ
QJ
QJ
QJ
QJ
QJ
QJ
QJ
QJ
QJ
QJ
QJ

PETIT RESTAURANT

No. 36

Zeestraat 36

Ons Kerstmenu voor
1ste en 2de Kerstdag
Hors d'oeuvre Varié
diverse delicate gerechtjes
*
Wïldragoutpasteitje
*
Luchtige Cocktaildrank
*
Varkenshaas Wellington
met uitgebreid garnituur
Omelet Sibérienne
*
Koffie met bonbons

ONTWIKKELEN
en
AFDRUKKEN

van dinsdag t/m zaterdag

Volgende film
Vz prijs
* Vergroting
*maxl-poster

ƒ495o

Wij serveren ook een 6-jjangen50
kindermenu tot 12 jaar a
Beide dagen van 15.30 tot 19.00 uur en
van 20.30 tot
?
Uiterlijke reserveringsdatum 22 december a.s.
Tel. 12092 of 17616 na 12.00 uur.

ƒ24?

Foto

BOOMGAARD
Grote Krocht 26
tel. 13529

T
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Nederlagen voor
zaterdagteams

Éidvoortmeeuwen maakt
iiwelijks indruk op DIO
wist echter van geen wijken al had
hij het geluk toen Hans Deelstra de
bal op de paal kopte. Even later'
kwam Pred Ipenburg vrij voor de
Haarlemse doelman, die ook nu de
situatie meester bleef. Allengs kreeg
DIO meer greep op het spel en verplaatste zich naar voren en Willem
van der Kuijl moest enige malen
handelend optreden.
De uitvallen van Zandvoortmeeuwen waren niet ongevaarlijk en zo
zag Jos van der Meij een prachtige
kopbal even fraai gestopt. Het betere
voetbal was echter van DIO en toen
Berends in de 30e minuut met een
lob scoorde was het verzet van de
Zandvoorters gebroken. Drie minuten later zette Spoor de gasten op, 02. Bij dit doelpunt raakte Chris Jongeginfase trok Zandvoort- bloed geblesseerd en moest zich laiirect ten aanval en zette ten vervangen door Bert van Meelen.
druk. Doelman Lamp
Het begin van de tweede helft was
even hoopvol daar de badgasten het
toch nog probeerden. Er volgden een
aantal hoekschoppen en kopballen
op het doel doch Lamp had daar
geen moeite mee. De opleving was
van korte duur en DIO kon het initiatief weer nemen. De Zandvoorters
toonden wel inzet maar er was te
weinig overleg en er werd te veel
balverlies geleden. Onnauwkeurige
passes waardoor DIO gemakkelijk
balbezit over kon nemen en gevaarlijke aanvallen kon opzetten. Na vijftig minuten spelen werd Zandvoort-

OORT - Voor Zandf U uwen wordt het opblazen nu er met 0-4
werd van koploper
*ezien TYBB en DSS
rwinningen zorgden
par situatie in de onderpen er niet beter op.
jggiO heeft Zandvoortasié alleen in de beginfaos jk uitzicht gehad op
e, resultaat doch nadat
-pde werd het spel van
•aliteit.

V WEGGESPEELD

I-dames verrassend
—VOORT - Het ZVM daIdbalteam zorgde voor
hgename verrassing
=oriete KIC voor de titel
==buis te kloppen met 10J,|ren kwamen eveneens
;~~pd voor de dag, maar
egatieve zin en werden
feggespeeld tegen VO
l een smadelijke 31-14

de strafbal betekende een 10-11 voorsprong. KIC probeerde tevergeefs de
ZVM defensie uiteen te spelen. Via
een snelle break-out in de slotfase
wist ZVM zelfs de overwinning te
bepalen op een fraaie 10-12. In de
laatste twee minuten had ZVM zelfs
twee dames voor twee minuten op de
strafbank zitten, doch de overgebleven vier vochten als leeuwinnen en
hielden zeer knap stand.
Coach Janna Pannings was uiteraard zeer te spreken over deze overL ilwinning. „Het liep erg goed en er
werd met een geweldige inzet gestre, andbal
den. Ik ben dan ook geweldig blij
met deze overwinning."
M tegen KIC een 0-1
Doelpunten ZVM: Erna van Rhee
.g had genomen stokte het 5, Elly von Stein 3, Janneke de Reus
,el. KIC had geen moeite 3, Diana Pennings 1.
'-één defensie van ZVM en
!it naar een 5-1 voorsprong,
ieve tactiek werd veran- Heren
:n zes-nul systeem en toen
Geweldig blij was de coach van het
il beter. ZVM sloop nader- ZVM herenteam niet. Hij zag zijn
t fanatiek spel werd KIC team voor Sinterklaas spelen tegen
zuur gemaakt. In het een toch niet erg sterk GVO. GVO
jloel was Anja Hendriks benutte de fouten, en die werden er
l op dreef en behoudens nogal gemaakt, perfect en gaf ZVM
pte strafworpen verrichtte totaal geen kans. Via een 18-9 rustnappe reddingen. Bij de stand werd de eindstand bepaald op
;VM al in de nabijheid van een 31-14 nederlaag. Een afgang voor
Nq
ZVM dat in voorgaande wedstrijden
weede helft kwam ZVM liet zien best te kunnen handballen.
trafworp op gelijke hoogte „Ik ben met gebogen hoofd van het
-fctond een zeer enerverend veld gegaan," stelde coach Hans Loe;ams hielden elkaar geheel nen. „Het was bijzonder slecht en we
ig. ZVM bleef het koppie hebben verloren door eigen onkunden en bij de stand 10-10 de. Dat je verliest is tot daaraantoe
jezit veroverd. De aanval maar als je zo afgeschoten wordt, is
ef gestopt en de toegeken- bijzonder naar."

ZANDVOORT - De laatste weken
erg op dreef zijnde teams van TZB
en Zandvoortmeeuwen hebben in de
zaterdagafdelingen eindelijk hun
meerdere gevonden. TZB verloor na
een harde wedstrijd met 6-4 bij DSS
en Zandvoortmeeuwen liet de winst
aan DIO met 3-0.

meeuwen definitief geveld. Eerst
bracht de lat nog redding doch de
rebound werd door Marsbergen ingeschoten, 0-3.
In het Meeuwenteam werd Jan
Hein Carree vervangen door Ron
Zwemmer doch de nul kon niet wéggewerkt worden. Er werd wel voor
gewerkt maar het samespel lukte totaal niet. DIO had geen gevaar meer
te duchten en liet de bal goed rond
gaan en was het meest gevaarlijk
voor het Zandvoortse doel. Het overwicht werd zelfs nog beloond met
een vierde doelpunt gescoord door
Kuiper, 0-4. In de laatste vijf minuten speelden beide teams de wedstrijd plichtmatig uit, zodat er geen
wijziging meer in de stand kwam.
Voor de Meeuwen wordt het dringen
onderaan. Zondag zal minstens een
punt gehaald moeten worden tegen
Bloemendaal en de laatste wedstrijd
van dit jaar tegen Hillegom thuis
moet eveneens punten opleveren wil
men niet nog verder wegzakken.

Heren presteren minder

Sporting OSS-dames pakken
op 't nippertje de volle winst
ZANDVOORT - Ongekend
spannend was de wedstrijd tussen de damesteams van Delta
Lloyd 4 en Sporting OSS 1. Met
een 16-18 winst in de vijfde set
wist Sporting OSS met twee
punten naar huis te gaan. De
heren volleybalden tegen de
teams van Spaarne '75. Slechts
het tweede team behaalde een
gelijkspel en de overige teams
verloren hun wedstrijd.
In de eerste twee sets kwam het
eerste damesteam van Sporting OSS
nauwelijks aan bod tegen de dames
van Delta Lloyd. Marja van der Lugt
bleek nog onvoldoende hersteld te
zijn van haar griepaanval en spelverdeelster Lydia Akkerman kwam
moeilijk in haar spel. De trainingsachterstand, die zij had opgelopen
door examenperikelen, speelde haar
parten.

Grofvuil-regeling
wordt gewijzigd

•** l volleybal
De ommekeer kwam in de derde
set, die Sporting OSS met 9-15 won.
In de vierde en vijfde set werd het de
wedstrijd van de sterkste zenuwen.
Een 14-13 achterstand werd omgebogen in een 14-16 setwinst. In de vijfde
set kwam Delta Lloyd op een 7-2
voorsprong, maar Sporting OSS herstelde zich en kwam terug. Het werd
een gelijkopgaande set waarbij de
Amstelveense dames zelfs een 16-15
voorsprong namen, maar de winst
ging uiteindelijk toch naar de Zandvoortse dames.
Een goede overwinning behaalde
het tweede damesteam op OVRA 7.
De eerste set ging nog naar OVRA
doch daarna stelde Sporting OSS
orde op zaken 1-3. OVRA 5 wist het
derde Sporting team een punt afhandig te maken. De eerste twee sets
kwamen de Zandvoortse dames niet
in hun spel. Het team hing als los
zand aan elkaar en coach Ria Akkerman had veel time-outs nodig om
haar team te corrigeren. Met een
moeizame 14-16 in de laatste set
werd het toch nog 2-2.

ZANDVOORT - Met ingang
van l januari 1988 vervalt de Heren
In de uitwedstrijd tegen koploper
dinsdagavond-openstelling van Spaarne'75
l speelde de Sporting hehet vuillaadstation aan de Van ren l een gelijkopgaande
strijd. „Het
Lennepweg.
is jammer dat we in de slotfase van
Grofvuil, puin en tuinafval kunnen na deze datum alleen nog worden op woensdagen van 08.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast ook op elke eerste zaterdag van de maand, van 09.00 tot 11.00
uur.

elke set moesten afhaken," aldus
middenaanvaller Joop Rogaar, „we
waren niet de mindere van Spaarne'75 maar we misten de overtuiging
om het af te maken." De eerste set
bracht Sporting OSS een 7-2 achterstand terug tot 6-7. tot 13-13 hielden

icum 73 verdient meer belangstelling
VOORT - De organisa,n de open sportdag in
Pageehal hadden gerd p meer belangstelling
15 t handjevol dat nu
Rijken en kennismaken
- Iminton, boogschieten
ennis. Het aantal dat
g van de Zandvoortse
reniging Unicum '73
heeft toch een gezelliag beleefd.
oeling
van Sportclub Unir
as om zich naar buitenjuit
aangezien weinig bekendaat met deze Zandvoortse
g. Een vereniging met de
tussen gehandicapten en
orters. Sportclub Unicum
.t ongeveer 150 leden waar/alide en 10% invaliden die
n tennis, tafeltennis, boogen badminton beoefenen.
e handboogschutters heb*end behoefte aan versterdat aantal de laatste jaren
.ggelopen was. Een dempnm de schuttersvereniging
luit Alkmaar was zeer de
laard om te zien.
Itennisgebied timmert de
Unicum danig aan de weg
ie zestig leden komen een
ams uit in NTTB verband
heeft de club een recreatie>ggmeester De Ruig vond het
pat er niet meer respons op
sportdag gekomen was.
len alles goed in elkaar geIhelaas taleven de bezoekers
Ih heeft de dag een aantal
pden opgeleverd en zijn er
" geïnteresseerden."
f tiiging hoopt nog een aanboogschutters te kunnen
tien. Sportclub Unicum
teen handboog terbeschikHe smaak te proeven en als
f dan kan een boog gekocht •
dgen over de Sportclub
73 kunnen worden verkreD. Antenbrink telefoon
lle Goede telefoon 184G1, E.
telefoon 023-330745, D.
en telefoon 16511.

fllige Hulpverlening
17373

de teams elkaar in evenwicht waarna Spaarne'75 de set met 15-13 naar
zich toetrok. De achterstand in het
begin van de tweede set opgelopen,
kon Sporting OSS niet meer inhalen.
Zelfs een 6-10 voorsprong in de derde
set werd uit handen gegeven, door
onrustig spel aan Sporting zijde.
Spaarne'75 kon terug komen en alsnog de wedstrijd beslissen met 3-0.
Het tweede herenteam is op de
goede weg terug. Tegen koploper Allides werd al een goede indruk achtergelaten en in de wedstrijd tegen
Spaarne'75 5 werd een punt binnengehaald. Ondanks de 3-1 nederlaag
van Sporting OSS 3 tegen het zesde
van Spaarne'75 was coach Henk
Meier niet ontevreden. „Met de week
wordt ons spel beter. Als we zo doorgaan komen de punten vanzelf wel."
De laatste twee sets waren spannend
maar Spaarne'75 had toch meer inhoud.
Een goede prestatie leverde het adspiranten mixteam. Tegen Die
Raeckse, die hoger op de ranglijst
staat, werd met 2-1 gewonnen. Ook
hier was de laatste set het enerverends. De 13-14 achterstand werd omgebogen in een 16-14 winst.
gCUUgCJl 1A1 CGH J.U-1'2

Willet.

ZANDVOORT - In
In de
de zaalvoetbalcompetitie
verloor
Keur Glas/ZVN voor de eerste
maal dit seizoen. Plaatsgenoot
Trefpunt 8 was te sterk voor
Keur Glas en zegevierde met 75. ZVM/Auto Versteege had
veel moeite het stugge HD'80
op de knieën te krijgen. Met 4-3
bleven de Zandvoorters nipt
aan de goede kant van de score.
il
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Rückert houdt
activiteiten op
ruitersportgebied

Jubileumrit
Sandevoerde
ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt
volgende week zaterdag, 19 december, een Jubileumrit, waaraan iedereen kan deelnemen.

De aard van de rit, uitgezet door de
dames N. Hoppe en H. Schuuring, is
gebaseerd op 'puzzelen'. De eerste
deelnemer vertrekt 's avonds om
20.01 uur en naar verwachting zal de
eerste finish om ongeveer 21.30 uur
plaatsvinden. Na afloop wordt er een
gezellige 'kien' gehouden, met aantrekkelijke prijzen. Dan zullen uiteraard ook de clubkampioenen gehuldigd worden.
Met de Jubileumrit zijn enkele
fraaie bekers te winnen, of een poedelprijs voor de laatst geëindigde
equipe. Deelname per equipe kost
ƒ12,-, voor leden geldt twee gulden
korting. De inschrijftafel is geopend
vanaf 19.30 uur.

- ZANDVOORT - het voor de.
negentiende keer gehouden
badmintontoernooi van Sporting Club Zandvoort is wederom een grandioos succes geworden. Voor deze traditionele
clubkampioenschappen
bestond ook nu een geweldige belangstelling en vanaf het moment dat de eerste shuttle
werd geslagen ging het er uiterst fel aan toe, met goed badminton en natuurlijk in een
zeer sportieve sfeer.

V

badminton

Ongeveer zestig badmintonners(sters) bonden met elkaar de strijd
aan. In de verliezersronde damesdubbel, ging de eindstrijd tussen het
koppel Rita Visser/Elly Draaier en
Corry ter Braak/Tiny van der Nulft.
Het;eerstgenoemde duo wist na veel
spanning te zegevieren. Bij het herendubbel waren de good-olds Ruth

Jochems en Louis Schuurman net
iets sterker dan Aad van Schie en
Nico Postma en in de strijd om het
gemengddubbel lieten Sjarna Verheugen en Rob Leen het paar Rini
Verheugen en Sander Retra achter
zich.
In de strijd om de clubtitels was
bij het damesdubbel het optreden
Truus Keesman en Bep Ipenburg
verrassend te noemen. Zij eisten het
kampioenschap door Sjarna en Riny
Verheugen te verslaan. De herendubbel-finale werd een familie-vrienden aangelegenheid. Een sterk badmintonduel waarin uiteindelijk Rob
Leen en Jaap Enderman het koppel
Jan Enderman en Evert Smits in
drie sets de baas bleef. De finale in
het gemengddubbel werd eveneens
een spannende drie setter. Yvonne
Schoorl en Ronald Wetzel boden
knap tegenspel, doch Marja Stobbelaar en Jan van der Nulft waren goed
op dreef en pakten de winst.
In de sfeervolle kantine van de Pellikaanhal reikte voorzitter Dirk van
der Nulft, op humoristische wijze,
de prijzen uit.

VOETBAL
Zondag: Bloemendaal-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur.
BASKETBAL
Zaterdag: Fl.Heiloo-Lions heren
19.00 uur
VOLLEYBAL
Zaterdagavond in de Pellikaanhal,
dames: 20.00 uur Sporting OSSVCH; 20.30 uur Sporting OSS 2-SBIJ
2; 19.30 uur Sporting OSS 3-Kennemerland 1; 19.30 uur Sporting OSS 5IDEE 1. Heren: 18.30 uur Sporting
OSS 1-OVRA 3. Adspiranten: 18.30
uur Sporting OSS M-SBIJ M; 18.30
uur Sporting OSS K-HSVC K.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort'75 C jun.-Onze
Gezellen 2; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen B jun.-Meerwijk; 19.00 uur
TZB 5-DVS'85 2; 19.45 uur Zandvoort'75-NAS; 20.40 uur Zandvoort
Noord 7-Zandvoort Noord 3; 21.25
uur Club Maritime-EDC/Honeywell;
22.20 uur TZB 4-Zandvoort Noord 5.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.30 uur Zandvoortmeeuwen 5-Concordia 4; 21.15 uur Zandvoort Noord
4-Koppers OG 2; 22.00 uur TZB 3TZB 2.
LL*D

&.

STANDEN
Vierde Klasse KNVB
DIO 11-18, Bloemendaal 11-14, Renova 11-13, Ripperda 11-12, DSOV 1112, Hillegom 10-10, Geel Wit 11-10,
VSV 11-10, TYBB 11-9, De Brug 10-7,
Zandvoortmeeuwen 10-7, DSS 10-6.
Vierde klasse KNVB zaterdag
Altius 11-19, TOV 11-16, IJFC 11-16,
Hoofddorp 10-15, Zandvoort'75 1215, SMS 11-14, SIZO 11-10, Bloemendaal 11-8, DSC'74 11-8, Halfweg 11-7,
NAS 11-6, SVJ 11-6, S VB 12-4.
Tweede klasse HVB
SVIJ 11-16, KIC 12-16, Vogelenzang 12-15, Schalkwijk 12-15, DSK
10-14, Spaarnevogels 11-12, BSM 1110, WH 11-9, DSC'74 12-9, EHS 10-8,
TZB 10-0.
Eerste klasse HVB zaterdag
EHS 13-24, DCO 12-17, SCW 13-17,
Zandvoortmeeuwen 13-13, Kennemers 13-13, Energie 13-13, Velsen 1212, KIC 13-12, J. Hercules 13-12, SVIJ
13-11, Van Nispen 13-8, Stormvogels
13-2.
Derde klasse HVB zaterdag
Overbos 11-22, DSS 12-18, ADO'20
12-17, DSOV 11-13, TZB 12-12 (twee
punten in mindering), Onze Gezellen 12-8, Telefonia 12-7, Ripperda 127, Vogelenzang 11-6, Spaarnestad 114.

Trefpunt 8 te sterk voor Keur Glas

De Zandvoortse topper in de tweede klasse werd bezocht door veel
zaalvoetballiefhebbers, die van het
begin tot het einde hebben genoten.
De opening was duidelijk voor Keur
Glas. Trefpunt 8 stond de eerste tien
minuten met de rug tegen de muur
en na een schitterende combinatie
scoorde Keur Glas, 1-0. Bij Trefpunt
werd Steggerda voor twee minuten
weggestuurd en gek genoeg was dat
de ommekeer. Reinier Kreuger
maakte 1-1 en kort daarna werd het
zelfs 1-2 door een treffer van Harry

Succesvol badminton

SAGEN D A5

Moeizame zege ZVM/Auto Versteege

zaalvoetbal

Foto-ond.: De vereniging heeft nog plaats
voor een aantal boogschutters.
Foto: Bram Stijnen

TZB moest steeds tegen een achterstand opboksen en werkte die telkens weg. De hardspelende gastheren ontregelden het Zandvoortse
spel dermate dat het juiste ritme
ontbrak. Siebe Visser scoorde driemaal en Wim Keur eenmaal voor de
Zandvoorters. Nadat TZB opnieuw
op achterstand was gezet was het
verweer gebroken en ontbrak de
veerkracht om zich opnieuw naast
DSS te werken. De Haarlemmers
wonnen zodoende met 6-4.
In de eerste helft speelde het geroutineerde DIO beter dan Zandvoortmeeuwen doch verder dan een
1-0 voorsprong kwamen de Haarlemmers niet. In de tweede helft begon
Zandvoortmeeuwen eindelijk op
haar niveau te spelen en DIO werd
teruggedrukt in de defensie. Het
overwicht van de badgasten leverde
wel enige kleine kansjes op doch
toen DIO via een snelle uitval de
stand op 2-0 bracht was de strijd beslist. Zandvoortmeeuwen was geklopt en DIO speelde de strijd bekwaam uit en wist in de slotfase zelfs
de stand op te voeren naar 3-0.

ZANDVOORT - In het Rückert Ruitersport Centrum
Zandvoort wordt komende
zondag, 13 december, de eerste
onderlinge dressuurwedstrijd
gehouden. Door middel van
een serie van vier wedstrijden
wordt zo aan het einde van het
seizoen bepaald, wie zich manegekampioen mag noemen.

Baars. Aan
van de eerste
Aan het eind van
helft was er sprake van concentratieverlies bij Trefpunt en Keur Glas
profiteerde uitmuntend door de achterstand om te zetten in een 3-2 voorsprong.
In de tweede helft ging Trefpunt
fel van start en Johan van Marie
scoorde de gelijkmaker met een listig balletje en Thomas Schulte
maakte er 4-3 van. Keur Glas raakte
wat geïrriteerd en de spanning nam
toe. Riek Keur van Keur Glas moest
voor twee minuten aan de kant en
Trefpunt profiteerde goed door
tweemaal te scoren. Harry Baars en
Ronald Braamzeel zorgden voor 6-3
en met een vreselijk hard schot
bracht Johan van Marie de stand op
7-3. Met nog drie minuten te gaan
bracht Keur Glas de stand terug
naar 7-5, doch meer zat er niet in en
behaalde Trefpunt een verdiende
overwinning. In deze klasse gaat
SIZO nu aan kop, gevolgd op twee
punten door Trefpunt en Keur
Glas/ZVN.

kend uit de startblokken. Het
Het erg
eri
behoudend spelend HD'80 had nog
geen vat op het snelle combinatiespel van de Zandvoorters en Johnny
Keur haalde tweemaal vernietigend
uit, 2-0. HD'80 had toen de orgamsatie in de achterhoede in orde gemaakt en ZVM/Auto Versteege
kreeg het moeilijker. Wel veel aanvalsspel maar weinig openingen. Uit
een snelle counter kon HD'80 nog
voor de pauze terugkomen op 2-1.
Na de doelwisseling wederom een
sterk aanvallend ZVM/Auto Versteege maar met twee razendsnelle uitvallen wist HD'80 verrassend een 2-3
voorsprong te nemen. Even waren
de Zandvoorters aangeslagen doch
zij herstelden zich voortreffelijk.
Onder aanvoering van uitblinker
Steef Gerve werd de partij weer energiek aangepakt en HD'80 moest geheel terug. Het tempo ging omhoog
en Steef Gerke stelde Pieter Brune
in staat om de gelijkmaker te scoren.
HD'80 wenste zich niet gewonnen te
geven en bleef alleen maar verdedigen. Het overwicht van ZVM/Auto
ZVM/Auto Versteege
Versteege werd in de slotminuut be' In een goede en spannende partij loond in de vorm van een treffer van
kwam ZVM/Auto Versteege uitste- Rob van de Berg, 4-3.
Vmlff «roe of evMvalro Tra n /Tmr^ntvnHo..
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Zandvoort 75 laat te
veel kansen onbenut
ZANDVOORT - Voor de derde maal op rij liet Zandvoort
'75 een kostbaar punt liggen.
Tegen Halfweg heeft Zandvoort '75 voortdurend aangevallen maar een overvloed aan
kansen was niet voldoende om
Halfweg op de knieën te krijgen. De twee kansen die Halfweg kreeg werden benut en
Zandvoort '75 stelde daar eveneens twee treffers tegen over, 22.

Zondag zal gestreden worden in de
drie rubrieken B-I, B-IV en L-II, wat
een aantal spannende belooft op te
leveren. De wedstrijden beginnen
om 10.00 uur en om 17.00 uur worden
de prijzen uitgereikt. Het evenement
voetbal
is voor ieder gratis toegankelijk en
belangstellenden zijn dan ook van
De Zandvoorters speelden de geharte welkom. Zo ook bij de springwedstrijden die op Tweede Kerstdag hele wedstrijd op de helft van Half's middags vanaf 13.00 uur in dezelf- weg en creëerden vele kansen. Het
was echter Halfweg dat uit de eerste
de manege worden gehouden.
de beste aanval de score openden.
De grote Kennemerduinrit is dit Johan van Marie gleed uit en de gasjaar gepland op zondag 27 december. ten profiteerden dankbaar, 0-1.
Deze buitenrit te paard, die ongeveer Zandvoort '75 kwam veelal op links
drie uur gaat duren, voert langs de goed door mede door het stuwende
mooiste plekjes van het duingebied. werk van middenvelder Dennis KeuDe tocht vindt plaats onder deskun- ning. Na een gave solo schoot Keudige leiding, maar de nodige rij-erva- ning in het zijnet en even later bood
ring wordt wel verlangd. Tevens deze speler Philip van de Heuvel een
wordt aangeraden, extra aandacht te fraaie kans doch de bal werd over
besteden aan de kledij, in verband getikt.
In de 30e minuut eindelijk de vermet de tijd van het jaar.
diende gelijkmaker. Harry Baars
Liefhebbers voor deze Kerstrit zette goed door en zijn voorzet werd
kunnen zich nu al opgeven bij Rüc- eenvoudig ingekopt door Frans ter
kert Ruitersport Centrum, gelegen Veen. Lang heeft Zandvoort '75 niet
nabij de Vijverhut, telefoon 12885. van de gelijkmaker kunnen genieten

*

daar m de volgende minuut alweer
tegen een achterstand werd aangekeken. De achterhoede greep niet afdoende in en de Halfweg spits knalde het leer fraai in de bovenhoek, 1-2.
Er was niets aan de hand en als
Zandvoort '75 de mogelijkheden had
benut dan was de rust zeker met een
5-2 voorsprong ingegaan. Gansner
knalde tegen de uitstekende Halfweg doelman aan, Philip van de Heuvel zag zijn inzet van de doellijn gekopt en Frans ter Veen miste eveneens in doelrijpe positie. Het is
slechts een kleine greep uit een rij
van kansen.
In de tweede helft dezelfde spelsituatie. Een zeer sterk aandringend
Zandvoort '75 dat Halfweg tot verdedigen dwong. Slechts eenmaal wist
Halfweg uit te breken maar zag de
bal tegen de paal ketsen. De Zandvoorters zochten dus steeds de aanval doch de vleugels werden te weinig betrokken in het spel. Geforceerd werd naar doelpunten gezocht. Verre afstandsschoten waren
te onzuiver en naarmate de tijd verstreek ging het te chaotisch. In de
35e minuut wel een goede aanval
over de vleugels en uit de voorzet
van Rene Eveleens knalde de instormende Philip van de Heuvel de bal
keihard in de touwen, 2-2. In de laatste tien minuten heeft Zandvoort '75
het nog wel geprobeerd maar het
ging te gehaast om de Halfweg defensie verder in het nauw te brengen.
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KERSTBOMEN

Kwekerij
P. van Kleef
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Div. maten

VAN STOLBERGWEG 1
Zandvoort - Tel. 17093

KERSTARTIKELEN
Groot assortiment insteek, zowel natuur als kunst,
x^è^s*^
voor
het zelf maken van kerststukjes. Alle artikelen
y
r

(Onlangs nog op de t.v.l)
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OOK OP BEIDE KERSTDAGEN
SPEELT DIT TRIO BIJ ONS

'^AW/IVMM

terwijl u kunt genieten van een
verrrukkelijk 5-gangen

J

GRIEKS KERSTDINER

ra
ra
ICJ

KRUISWEG 72 (nabij N.S.-station)
HAARLEM Tel. 023-311563
(Maandag gesloten).

ra

EJ
EJ
EJ
EJ

Circuit Zandvoort.
Tel. 02507-12778, of 023-331

cyclamen, azalea's, kerststerren, begonia's, e.d.

VOORTAAN
ELKE VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG
MAAR NIET OP 18, 19 en 20 DEC.

EJ
EJ
EJ

„de la Course"

KERSTPLANTEN

EJ

ONZE DIVERSE KERSTMENU'S
WORDEN U OP VERZOEK TOEGESTUURD.
Inlichtingen en reserveringen graag
na 15.00 uur.

Bij ons geen last van de bun
Wij beschikken over een me
commodatie tot 150 personer
zorgen alles voor u. Al uw wer
bespreekbaar. Ook geschikt v
gaderingen of clubs,

~^%)>

van uw kerstboom
(In plastic not]

z "n os

'^ '

. . . .

^knjgbaar.

Korcthnnmworciorinn
Kerstboom
versiering, oasebakjes en -schalen,
kaarsen, kerstboomballen, lint, etc.

Het bestuur van de Veren
van Keurslagers maakt b<
dat aan de

GELDERSE

KERSTSTUKKEN

• Geen afgebroken takken, toch
luchtig en geen broei
• Besparing van ca. 50% op
transportvolume
• de kerstboom is makkelijk in
de auto of op de imperial te
vervoeren

van Keurslager
W. P. Koning

droogstukken
bloeiende stukken

Koopavond geopend.

Schoolstraat 3

Het GOUDKEUR CERTIFIC
is toegekend.
Een felicitatie is hier op
plaats.

KERSTGROEN
blauwspar, nobilis groen, Douglas spar, dadels,
eucalyptus, droogbloemen, beshulst, bonte hulst.

Ibiza leerstudio
Haltestraat 40

heeft
opruiming!!

Nieuw in Haarlem
Zandvoort:
Gestoff. kamer te
huur voor één
persoon.

Op al onze artikelen

20-50% korting

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-328098
Geen voorrijkosten.

J. van Campen en Zn.
Com. Slegersstraat 2 - Tel. 15449

ê

SCHOEN
REPARATIE

SLEUTEL
SERVICE "

TASSEN

Eigen kookgelegenheid.
Gebruik van d/t

Denim borggevoerde
%-jassen
nu ƒ 198,'
Pigskin borggevoerde
%-jassen
nu ƒ

/375,-p.m.

Waarborg: ƒ750,Inl. na 19.00 uur:

02507-15212.

Nu halen, zomer '88 betaler
DUBBEI A/C X )R1 >Hhl
TOT 31 DECFMBFR 1987.

'Beauty SaCon

Voor een stralend
uiterlijk tijdens de
feestdagen.
Tevens wordt u extra
verwend met een leuke
attentie van onze
schoonheidsspecialiste
Ineke.
Bel nu voor een
afspraak tel. 12107
Kerkstraat 23
Ook 's avonds mogelijk

Deze Hema-aanbieding
is niet voor de poes!
Tompouce normaal 1.- per stuk,
/|50
deze week 6 tompoucen voor maar
Zo'n aanbieding zou wel
eens voor drukte kunnen
zorgen op de Hema gebakafdeling. Daarom voeren we
deze weekextra tompoucen
aan. Zodat al onze klanten
van deze aanbieding kunnen smullen.

HEMA
Aanbieding geldig t/m 12 december 1987

.Echt Waar Voor |e Geld.

'!||jj|jiJj|P|

iiiijï!"

•:

i::

t 2OSAccent voor 18.110,-

'n Sterk aanbod!
Peugeot biedt iedereen die vóór 31 december
1987 een nieuwe 205 personenauto koopt,
de keuze uit twee fantastische financiële
aanbiedingen;
• U kunt profiteren van een renteloze
lening tot circa 70% van de aanschafprijs,
met een maximum van 10.000 gulden.
Na 30% aanbetaling rijdt u tot l juli'8 8 zonder
rente te betalen of zelfs maar iets af te lossen.
De aanbetaling kunt u in de meeste gevallen
heel simpel oplossen door uw huidige auto in
te ruilen, l Juli 1988 rekent u af.
• U kunt ook kiezen voor een lening
over 48 maanden met 'n lage rente v.a. 7,9%.
Beide leningen worden door Peugeot
Talbot Financiering verstrekt onder de gebruikelijke voorwaarden van huurkoopovereen-

komst,waarbijdePeugeot-organisatiede rente/
rente-reductie voor haar rekening neemt

'n Sterk succes!
De Peugeot 205. Een successtory die tot de
verbeelding spreekt Meer dan 2 miljoen
tevreden automobilisten rijden er in rond.
Mooi, comfortabel, zuinig (l op 22,2
bij 90 km/u constant!*) en met vinnige,
schone motoren, waardoor niet alleen de schadelijke uitlaatgassen,
maar ook de Bijzondere ^rbruiksbelasting vermindert
In maar liefst 33 verschillende uitvoeringen. Diesel, benzine, 3-deurs, 5-deurs,
Automatic, Junior, GTI met 130 DIN pk (top
van 208 km/u) en de excluu
sieve Cabriolet
*l: 16,9 BIJ 120 KM/U EN l : 15,4 IN DE STAD
VOLGENS ECE-NORM.

De sterke extra5!

De Peugeot 205 Accentheeft een pit!
liter schone motor en een aantal spo
extra's zoals: • Een dakspoiler • Z
antenne • Brede stootstrips met eer
bies die doorloopt in de bumpers
• Speciale type-aanduiding op de fh
en op de achterzijde • Aërodynarr
wielplaten • In hoogte verstelbare ri
steunen • Inbouwvoorziening voor
en luidsprekers • Binnenspiegel me
en nachtstand • Neerklapbare achtei
• Voorruit van gelaagd glas.

'n Sterk nummer ^a.!6.9<

PRIJZEN INCL B r\V ËXCL AriEVERlNGSKOSTEN f440.-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS VANAF f507,- PER MAAND (EXCL BTW) OP BASIS VAN 48 MAANDEN EN 20 0001

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V, PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.
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>perette Vereniging Jong Zandvoort

A. A. Cense overleden
ZANDVOORT - Vorige
week vrijdag overleed in bej aardencentrum „Huis in
het Kostverloren" op 87-jarige leeftijd de heer A. A. Cense. De overledene genoot
grote bekendheid als directeur van de gemeentebedrijven van Zandvoort, maar
was door zijn aimabel optreden ook daarbuiten zeer geliefd.
De heer Cense werd geboren in
Harlingen en bekleedde in Appinge. dam de functie van directeur van de
gemeentelijke gasfabriek. In 1928
werd hij benoemd tot directeur van
de gemeentebedrijven in Zandvoort.
In deze hoedanigheid maakte hij m
de oorlogsjaren een moeilijke tijd
door, maar voor sommige van zijn
werknemers had het een positieve
kant. Vanuit zijn functie kon hij namelyk een paar keer de Duitsers, die
uiteindelijk ook niet zonder gas en
water konden, onder druk zetten en
daarmee enkele van zijn mensen
voor deportatie naar Duitsland be-

hoeden. Na de oorlog had zowel het
water- als het gasbedrijf handenvol
werk om de schade aan het buizennet te herstellen, waarbij ook nog de
'zorg kwam voor de dienstleidingen
naar de duizenden omtruimde woningen, waarin de bewoners terugkeerden.
Toen voor de heer Cense de tijd
aanbrak om met pensioen te gaan,
kwam de overschakeling op aardgas
en bleef hij op verzoek nog in functie
om deze ingrijpende verandering in
het bedrijf te begeleiden.,
Op ander gebied heeft de heer Cense eveneens belangrijk werk verricht. Zo was hij tal van jaren ouderling bij de Hervormde Kerk, maar
ook in vele andere functies zette hij
zich in voor de kerk, waarbij hij zich
altijd een warm voorstander van de
oecumene toonde. Als secretaris van
het Oranje-Groene Kruis heeft de
overledene een groot aandeel gehad
in de plaatselijke gezondheidszorg.
Toen in de jaren zeventig de drie
,Zandvoortse kruisverenigingen tot
een fusie besloten, heeft hij als lid
van de fusiewerkgroep in belangrijke mate meegewerkt aan de tot-

standkoming van de huidige kruisvereniging Zandvoort.
Zijn verdiensten voor de gemeenschap werden op 29 junli 1965 bekroond met de benoeming tot Ridder m de Orde van Oranje-Nassau.
Gisteren vond na een indrukwekkende rouwdienst in de Hervormde
Kerk, waarin ds. L. J. Bloemsma
voorging, onder grote belangstelling
de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat plaats.

Umond-leerlingen komen graag
aan huis om klusjes op te knappen
pze foto stamt uit 1949 en toont de Operette Vereniging Jong Zandt. Deze schitterende prent Is opgestuurd door G. Calzado-Korthof.
Hbeeld staan:
perste rij (v.I.n.r.): onb., Joke Brink, Carla Penaat, Frans Molenaar,

bVOORT/HAARLEM Oprechte Veiling, Bilptraat l te Haarlem
plgende week een schilJacob van Ruisdael
ie hamer,
lilderij stelt een landschap
kt een watermolen en vee.

Ruisdael komt
onder de hamer
Het is afkomstig uit de collectie van
Ommeren, een Rotterdamse haven-baron. Verwacht wordt dat het
doek, catalogusnummer 5279, een

Corrle Hollenberg.
Tweede rij: Rla de Muinck, Gerda Korthof, onb., Jopie Paap, Willy Boon.
Derde rij: Carla Beek, Tineke Beek, onb., Rita Terol.
Bovenste rij: onb., Elly van Staven, Astrid Hermerlj.
flink bedrag zal opleveren, maar gezien de verrassende opbrengsten van
kunstobjecten, gedurende de afgelopen weken, waagt de directeur van
de veiling, Th. Brinkman, zich niet
ZANDVOORT - Onder auaan een schatting. De zitting is op spiciën van het ministerie van
donderdag 17 december en begint binnenlandse zaken zal op l jaom 10.00 uur. De kijkdagen zijn dit
nuari 1988 ten behoeve van de
weekend van 10.00 tot 17.00 uur.

IVOORT - In dezelfde
kt zijn boek „Het 8ste
J' op de markt kwam,
Juteur A. C. Baantjer te
in het Gemeen|uis. De vroegere Warit-rechercheur had
|egeven aan de uitnodi. de plaatselijke ANBO
causerie te houden
| leden, onder wie zich
fans bevonden. Dat
; het feit dat sommigen
leer van zijn boeken
leegenomen om die te
In de achtendertig jaar dat Baantleren.
jer bij de politie is geweest, heeft hij
J op Urk geboren en kom uit
listisch nest," aldus „Ap(itjer, die nog steeds blij is
t emoties van zich af heeft
chrrjven. Oorspronkelijk
|lemaal geen ambities voor
Dij de politie, maar toen hij
erugkwam uit Duitsland
Waarschijnlijk de enige poliIe ooit heeft gezeten") had
voor hem een afspraak
bij het hoofdbureau in Am
" j was toen 23, maar in die
Jen ouders kennelijk nog
Anderen van die leeftijd te
|o voldeed hij ook aan de
zijn moeder om mee te
| een literaire prijsvraag,
eef een verhaal onder haar
Jidat hij niet veel vertroujin zijn auteurstalent. Van
l boek waren namelijk 3000
bn gedrukt, waarvan 2000
legte terechtkwamen. Dit
Ihij meer succes. Een desTiry, bstaande uit o.a. Hella
In Wim Hora Adema, be
pijn inzending met ƒ250,-.
< Jdoor dit resultaat zette hij
p de schrijfmachine, waartjp loop van tijd twintig verhaop. Hij liet ze lezen aan de
Bram Brakel, die hem adrmee naar Joop Zwart van

heel wat zien veranderen. Wanneer
hij vroeger als agent ergens op af
werd gestuurd, moest hij eerst de
sleutel van het fietsenhok gaan halen. Begrijpelijk dat dieven daar niet
op bleven wachten. Een enorme verbetering was dan ook de 5 maal 8 met
Amerikaanse auto's die een radioverbinding hadden met de centrale
post.

Houvast
In 1954 solliciteerde hij bij de recherche, waar van de honderdtachtig gegadigden slechts achtien man
werden uitverkoren. Hrj werd geplaatst bij het bureau Warmoesstraat en kreeg te maken met moorden op hoeren. Het was wel even
wennen. Zijn calvinistische achtergrond had hem altijd houvast gegeven. „Je weet wat mag en niet mag,"
aldus Baantjer, die zich herinnert
als jonge diender met gêne voor de
etalages van drogisterijen te hebben
gestaan wanneer hij ambtshalve
moest controleren of er condooms
lagen. En nu zat hij er midden in. Hij
kende de prostitués allemaal en een
plezierige bijkomstigheid was dat ze
hem stof boden voor romans als
„Chinese Annie" en „Moord op Anna
Bentveld".
Het onderbrengen bij de Geïllustreerde Pers stuitte echter op moei-

ten in de regio, waaronder ook Zandvoort. Voor ouderen verricht men
kosteloos kleine technische klusjes,
zoals een deur afschaven, een stekker aanzetten of een lekkende kraan
repareren. Een gezellig praatje blijft
daarbij vaak niet uit. De jongeren die
langs komen, zijn momenteel bezig
met hun laatste studiejaar. De klusjes doen zij werk met plezier en zij
hopen dan ook, dat de ouderen die
De aktie bestrijkt diverse gemeen- iets voor hen te doen hebben, van

Landelijk meer vrouwen bij de politie

ipie' Baantjer schrijft met zijn
ken alle emoties van zich af
de Geïllustreerde Pers te gaan.
Onderweg overlegden ze of een honorarium van ƒ25,- voor een verhaal
tot de mogelijkheden zou behoren.
Ze werden voor plaatsing ia- de Eevue („in die tijd nog een net blad")
aangekocht voor ƒ250,- per stuk en
zouden daarna als pocket worden
uitgebracht, hetgeen Baantjer nog
eens ƒ4.000,- opleverde. Hij wist niet
wat hem overkwam. Als politieman
ver diende hij in die tijd nog geen
ƒ200,- in de maand. Hij had altijd op
een oude dienstfiets gereden, maar
schafte zich nu meteen een tweedehands volkswagentje aan.

ZANDVOORT - De IJmond
M.T.S. uit Santpoort houdt volgende week vrijdag, 18 december, weer een grootscheepse
aktie, in de vorm van praktische hulp aan ouderen en gehandicapten. In een andere
vorm vergeet men ook de derde
wereld niet.

lijkheden. Joop Zwart weigerde omdat er hoeren in voorkwamen en hij
dat tegenover zijn katholieke lezers
niet kon verantwoorden. Hij gaf hem
echter een aanbeveling voor de Arbeiderspers, met het gevolg dat veel
van Baantjers boeken in de ARBO-reeks verschenen.
Het P.L.O. van de rechercheur
Baantjer enige jaren geleden, betekende dat de auteur Baantjer zich
eindelijk helemaal aan de schrijverij
kon wijden. Geschreven had hij altijd en volgens de collega's waren de
processen-verbaal van Baantjer al
boeken op zichzelf. Maar het werk
bij de politie kwam toch op de eerste
plaats en dat was ook in die tijd geen
sinecure. „Toen ik op het bureau
Warmoesstraat zat, werden daar
zo'n duizend misdrijven per jaar be
handeld en dat deden we met z'n
tienen. Nu zouden daar driehonderd
rechercheurs voor moeten zitten,"
aldus de heer Baantjer, die van mening is dat controverse tussen politie en burger er altijd is geweest.

Provo's
„Men komt die al tegen bij Dik
Trom, Pietje Bell, later Swiebertje
en nu zelfs bij de Fabeltjeskrant."
Voor de Amsterdamse politie was
1966 een rampjaar. Jasper Grootveld
verscheen ten tonele, gevolgd door
de Provo's, en Roei van Duyn wilde
eens kijken hoe ver hij kon gaan met
het tarten van het gezag. Bij rellen,
voortgekomen uit stakingen, lag er
iemand dood op straat. Toen ging
Den Haag zich ermee bemoeien. Prominenten als Van Hall en Van der
Moolen moesten van Smallenbroek
verdwijnen en de politie moest haar
plannen voorleggen aan de Commissie Politie. Toen kwam de tijd van de
Plower-Power, de stad werd overstroomd met hippies want Amsterdam had de naam dat daar alles
mocht. Nu ztfn er de heroïneverslaafden. Appie Baantjer hoeft er
niet meer achter aan. Die zit achter
de schrijfmachine.
C.E. KRAAN-MEETH

ADVERTENTIE

MarcOTolo

v.

Only natu re's miterials.

Mode voor jonge mensen met
gevoel voor kwaliteit.
40% korting op een groot
gedeelte van onze kollektie
De Nieuwe Mare O'Polo
speciaal zaak,
Grote Krocht 23,
2043 LT Zandvoort
02507-18412.

kleinere gemeentelijke politiekorpsen een banenbemiddelingsproject voor vrouwen van
start gaan. In het kader van het
emancipatiebeleid van de overheid beoogt dit project een toename van het aantal vrouwen
in uitvoerende politiefuncties.

Met name in de kleinere korpsen
zijn weinig vrouwen werkzaam en
het zijn juist deze korpsen, die gezien de heersende werkdruk een onverwacht openvallende vacature
snel moeten bezetten. Het project
richt zich daarom met name op de
politiekorpsen in gemeenten met
minder dan 50.000 inwoners. Voor
Noord-Holland zijn dat de korpsen
Beverwijk, Bloemendaal, Bussum,
Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Huizen, Laren, Naarden en
Zandvoort.
In het verleden is gebleken dat
kleinere korpsen bij het streven om
meer vrouwen in dienst te nemen,
werden geconfronteerd met een aantal problemen. Er is in de meeste
gevallen sprake van een gering personeelsverloop op korte termijn, zodat zich geen vacatures voordoen
waarin vrouwen kunnen worden
aangesteld.
Als een onvoorziene vacature ontstaat is het bezwaarlijk om daarvoor
nieuw vrouwelijk personeel op te leiden, omdat de tijd die werving, selectie en opleiding in beslag nemen, gemiddeld ongeveer 2'/2 jaar, zwaar

drukt op het korps, dat gedurende korps een vacature voordoet kan een
die tijd incompleet blijft. Het is dan definitieve aanstelling plaatsvinden,
ook veel aantrekkelijker om een er- waarmee de financiële ondersteuvaren politiefunctionaris uit een ning van het ministerie stopt.
meestal groter korps aan te trekken.
Het project richt zich naast nieuw
In de meeste gevalen is dat echter op te leiden vrouwen zeker ook op
een man.
.ex-politievrouwen, die ooit ontslag
Vanuit het banenbemiddelings- hebben genomen en overwegen teproject zullen vrouwen worden op- rug te keren in de politiedienst. Deze
geleid aan de politieschool. Het categorie vrouwen wordt in principe
De eerste en tweede klassen gaan
korps waar ze in de toekomst gaan geplaatst in een korps in of nabij de vrijdag 18 december de regio in, om
werken staat dan nog niet vast. Men eigen woonplaats. Omdat ze reeds in te collecteren voor een door henzelf
heeft slechts de zekerheid dat men het bezit zijn van het politiediploma gekozen project van het Jeugd Rode
wordt geplaatst binnen het gebied en een aantal jaren praktische erva- Kruis. Dit jaar is opnieuw gekozen
ring hebben, krijgen ze een opfris- voor een project in Colombia, in een
waarvoor men heeft geopteerd.
De toewijzing aan een korps hangt cursus van drie maanden aan één gebied met het hoogste sterftecijfer
af van de vacaturesituatie van het der politiescholen en zijn vervolgens van Latijns-Amerika. Alleen al in dit
moment. Als er op het moment van beschikbaar voor uitvoerende poli- gebied sterven jaarlijks tienduizentoewijzing aan het eind van de oplei- tietaken.
den baby's en kinderen.
- dingsperiode, geen onvo9rziene vaHet project heeft in principe een
Door een vorige aktie konden in
catures zijn gemeld, kan de vrbüw looptijd van tien jaar en per jaar is dit gebied al boten aangeschaft woronder bepaalde voorwaarden op kos- 2,1 miljoen gulden beschikbaar. den, uitgerust met medische apparaten van het project boven de sterkte Hiermee kunnen jaarlijks ongeveer tuur. Een ander resultaat was, dat er
in één van de korpsen worden ge- 30 aanstellingen worden gereali- een artsenopleiding verzorgd kan
plaatst. Als zich vervolgens in dat seerd.
worden voor een dokter in deze
streek. Met de nieuwe aktie proberen de leerlingen nog meer voorzieningen te kunnen treffen, waardoor
een nog betere medische zorg mogelijk wordt.

Derde Wereld

Certificaat
voor Koning
ZANDVOORT - Keurslager
Koning heeft enkele dagen geleden het felbegeerde Rookworst-certificaat van de Vereniging van Keurslagers mogen
ontvangen.

Zandvoorts talent laat van zich horen
ZANDVOORT - Achter de
kassa van een van de plaatselijke supermarkten, gevestigd aan de Grote Krocht, zit
een verrassend artistiek talent. Het is de achtienjarige
Cynthia Straeter, die tussen
het werk dóór droomt van
een carrière als artieste,
vooral als zangeres.
Het leven van een artiest is
Cynthia als het ware met de paplepel ingegoten, want al op drie-jarige leeftijd trok zij met haar
vader met een reizende bioscoop
langs Hollands wegen. Toen al
mocht zij op het podium haar
kunsten vertonen. En zij wist het
publiek zeker te vermaken, met
haar creaties van Willempie, Donald Duck of een ander bekend
ludiek personage.
Vader Straeter heeft de filmrollen al lang aan de wilgen gehangen, en werkt tegenwoordig bij de
Rijks Belastingdienst. Maar het
bloed blijft kruipen 'waar het niet
gaan kan', tenminste, zo blijkt bij
dochter Cynthia. Zij geeft haar
verlangen naar een artistieke carrière niet op.
Dit bleek duidelijk afgelopen
vrijdagavond toen zij te bewonderen was in een Zandvoortse discotheek. En mét succes. Op onnavolgbare wijze imiteerde zij daar
de wereldberoemde popzangeres
Madonna met nummers als Causing a Commotion en Dress You
Up. Cynthia bracht deze twee succesnummers van het idool op sublieme wijze life ten gehore. Het
maakte zoveel indruk, dat menigeen wel in haar schoenen leek te
willen staan. Een daverend applaus was de terechte beloning
voor dit optreden van Cynthia.
Als alle talent op zijn plaats terecht komt, zal men in de toekomst wellicht meer van haar horen.

tevoren bellen of schrijven naar: IJmond M.T.S., Roos en Beeklaan 4,
2071 TD Santpoort-Noord, telefoon
023-383134. Een klas 'Procestechniek' staat klaar om voor ouderen
gratis bloemstukjes te maken.
Seder enig jaren wordt er ook hulp
verleend aan lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen, door het
maken van eenvoudige hulpmiddelen voor bewegings- of bezigheidstherapie, of speelgoed. Dit is zo'n
succes geweest, ook voor de MTSleerlingen, die er erg veel plezier in
hebben, dat deze hulp ook dit jaar
gecontinueerd wordt.
Op verzoek van gemeentebesturen
van de omliggende gemeenten hebben de leerlingen hun hulpprogramma uitgebreid met hulp aan de invaliden binnen de regio en aan andere
belangenorganisaties. De individuele invaliden kunnen hiervoor naar
het zelfde adres bellen of schrijven.

Koning heeft op vrijwillige basis
zijn eigen gemaakte Gelderse Rookworst ter keuring aangeboden. Deze
strenge keuring wordt verricht onder auspiciën van het I.A.S., het Instituut voor Ambachtelijke Slagersprodukten.
Bij de keuring speelt smaak uiteraard een grote rol, maar men gaat
ook verder. Zo wordt bekeken hoe
het deeg is behandeld, hoe het staat
met de versheid en de zorgvuldigheid waarmee het afroken is gebeurd. Zo wordt de worst op 72 punten beoordeeld. De rookworst van
Koning kwam hier glansrijk doorheen.

Gelijkspel Nihot

• Cynthia Straeter, talentvol.

Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - In de zaalvoetbalwedstrijd tegen La Belle behaalde
Nihot een zeer verdienstelijk 2-2 gelijkspel. Door dit resultaat neemt de
equipe van coach Guus Marcelle een
stevige middenmootpositie in.
Al snel kwam Nihot op een 0-1
voorsprong toen Remco van Lent
een fraaie combinatie met Bas Heino afrondde. De stugge en zeer verdedigend spelende La Belle ploeg
loerde alleen op de counter en ondanks dat Nihot daar goed op inspeelde viel in de 12e minuut de gelijkmaker. Het aanvallend mgestelde Nihot had pech met een schot van
Bas Heino op de binnenkant van de
paal en kreeg vlak voor de pauze een
tweede tegenslag. Doelman Jaap
Bloem redde in eerste instantie uitstekend maar kon de bal niet geheel
klemvast krijgen en La Belle scoorde tegen de verhouding in, 2-1.
In de tweede helft heeft Nihot constant op het doel van La Belle druk
uitgeoefend. Met vijf man, inclusief
doelman, verdedigde La Belle de
krappe voorsprong en had daarbij
alle geluk van de wereld. Tientallen
schoten werden afgevuurd op het
doel van La Belle en of de doelman of
een speler haalde de bal van de doellijn. Toch zou Nihout dat krijgen
waarop het minimaal recht had.
Renë Paap zette goed door en zijn
voorzet werd keihard door Remco
van Lent verzilverd. In de slotfase
bleef Nihot vechten voor de overwinning doch de bal wilde niet meer in
het doel. Toch een knap gelijkspel
voor Nihot, dat wederom zeer goed
en snel zaalvoetbal had laten zien.
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Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

WONING STOFFER

SCHILDERWERK

Bekendmaking
De Ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer maakt bekend dat op 19 oktober 1987
een aanvraag ingevolge de Hinderwet heeft ontvangen
van Gemeentewaterleidmgen Amsterdam ten behoeve
van het infiltratie- en waterwmninggebied, gelegen aan
de percelen kadastraal bekend gemeente Zandvoort,
sectie A, nummers 4458,4473,4474,4475, sectie B,
nummers 5001,8219, 8235, de gemeente Bloemendaal, sectie C, nummers 1832,1837,1838,1984, sectie
H, nummers 108,109,192, de gemeente Noordwijk,
sectie A, nummers 3003,3145,113,118 en de
gemeente Noordwijkerhout, sectie A, nummer 2890.

KERSTBOMEN

Vraag vrijblijvend offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. l

BLAUWSPARREN

Marisstraat 13a, Tel. 15186

met of zonder kluit

- ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken,
Swaluestraat 2, te Zandvoort, op werkdagen van
8.30 tot 12 30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34 teZandvoort, elke zaterdag van 10 00 tot 14.00 uur.

Joegoslavlsch restaurant

Dubrovnik

vers gezaagd
en voor een
scherpe prijs.

- in de bibliotheek van het Directoraat-Generaal voor
de Milieuhygiëne, Dokter van der Stamstraat 2 te
Leidschendam, van 9.00 tot 16 00 uur gedurende
werkdagen

NOVILON MARMOLEUM

Levering van alle luxaflex produc
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw ei
rieur kleuren en kwaliteiten vergelijk
Vrijblijvend prijsopgaaf.

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

en

De aanvraag en overige stukken liggen vanaf 21
december 1987 tot een maand na het geven van de
uiteindelijke beschikking, ter inzage

uitgebreide collectie tapijt nu met 5 o
schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing

mooie volle

Ztmtraat 41 - Zandvoort
Tel 02507-15110
Jansstraat 44 - Haarlem
Tel 023-3S2609

Deelnemer „OVZ" Sinterklaas,

Wij hebben met de kerstdagen een speciaal
Kerstmenu è
ƒ 47,50
Kindermenu a
ƒ 25,00

Voor lirf. en ruernrtiOM mn bellon na U.OO uur.

TAXI CENTRALE
ZANDVOORT

Gemotiveerde bezwaren naar aanleiding van de
aanvraag kunnen tot 21 januari 1988 worden ingediend
bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer Deze dienen te worden
gezonden naar het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Afdeling Beroepen Milieuhygiëne, Postbus 450, 2260 MB Leidschendam
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een dergelijk verzoek moet met vermelding van
persoonlijke gegevens tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend

Grote Krocht 18, tel. 12600

Wij zijn ook 's avonds en in het
weekend geopend, eventueel
gratis thuisbezorgd.

De aandacht wordt erop gevestigd dat degenen die
bezwaar hebben ingebracht op de wijze als boven
omschreven in de gelegenheid zullen worden gesteld
bezwaren tegen deontwerp-beschikking m te dienen

Play-in
zoekt voor haar amusementshal in de
Kerkstraat,

CAFÉ NEUF

lo

Leidschendam, 1 december 1987

BËLLI
Ë RIBE
Kinder- en tienermode

voor 2 ochtenden in de week.
Heeft U interesse? Bel: 13580 en vraag
naar de hr. v.d. Zande.

HUIS OF
APPARTEMENT
VERKOPEN...?

wat

En nu met 20% korting!!!

een schoonmaak(st)er

Kijk ook eens op ons
speciale verkooppunt bij

Er zal geen openbare zitting worden gehouden.
Degene, die daarom telefonisch verzoekt zal tot 21
januari 1988 in de gelegenheid worden gesteld mondeling bezwaren m te brengen. Er zal dan een gedachtenwisselmg plaatshebben waarbij ook de aanvrager
aanwezig kan zijn. Indien hierom wordt verzocht kan
eveneens na telefonische afspraak een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
Voor telefonische afspraken dient men zich te wenden
tot de Afdeling Beroepen Milieuhygiëne tel 070-209367
toestel 2932.

Het wordt kouder!
Het wordt nu tijd voor zo'n zalig warrr
Wij hebben een ruime sortering, o.a. met d

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEU

Haltestraat 45, tel. 12705, Zan»

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

jacht kan

ni

De Polo Fox. Wees er als de kippen
Hierboven ziet u het jongste lid van de Volkswagenfamilie. De Polo Fox.
Een spiksplinternieuwe Polo die vanaf vandaag
leverbaar is in de afgebeelde 3-deurs uitvoering en in
Coupé uitvoering.
Een Polo ook, die op bepaalde punten afwijkt
van de "gewone Polo" (die overigens ook nog gewoon

leverbaar is). Zo heeft de Fox standaard rondom groen
warmtewerend glas en speciaal ontworpen wieldoppen. En valt ie op door witte sierstrips in de vooren achterbumper.
Bovendien is deze Polo voorzien van 'n speciale
bekleding (in modieus ruitdessin). Maar ook, een
tunnelconsole, bekleed stuurwiel, hoofdsteunen, een

intervalschakelaar op de ruitewissers voor en portierbakken. En dat terwijl al die extra's nauwelijks van
invloed zijn op de prijs.
Komt daarbij dat u met 't kopen van een Volkswagen verzekerd bent van een lange levensduur, lage
onderhoudskosten, geen onverwacht garagebezoek en
een hoge restwaarde.

En vanzelfsprekend, l jaar algehele c
3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegan
doorroesten van binnenuit.
Hebben wij 't jachtinstinct in u losgei
darisnel naardeVolkswagendealerofbelO!
, voor meer informatie.

' Volkswagen.Wie ar

Polo 3-deurs vanaf fló.990,-. Polo Fox 3-deurs vanaf f 17.590,-. Polo Fox Coupé vanaf f19.290,-. Inclusief BTW en katalysator, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel. 02507-145
VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

bij

Auto Strijder B.V.

TT
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Skileraar Sauerbreij verslaafd aan sport
Skileraar Maarten Sauerbrelj uit De Hoefis een zeer
sportief man. Hij fietst elke
dag dertig kilometer naar
Amsterdam en terug, hij
zwemt en loopt hard. In de
winter schaatst en langlauft
hij. Sauerbreij geeft toe verslaaf d te zijn aan sport,
maar vindt het ook erg belangrijk voor zijn vak dat
zijn conditie op peil is. „Ik
geef skiles aan kinderen
van drie en vier jaar. Dat is
erg vermoeiend. Je moet
overal tegelijk zijn. Het op
de ski's naar boven lopen is
voor de peuters vaak te
zwaar. Ik draag ze en sleep
ze naar boven."

komst van Rumours is het interieur weinig ingrijpend veranderd, maar de 'keuken' des te meer.
*

Foto: Bram Stijnen

\l

'ïte Javaanse keuken in Rumours
/VOORT - De variëteit
-^Jaurants in Zandvoort
AS weer uitgebreid. Op
j&per openden Annema£3 Leeuwen en Roy Lenet 'Rumours', Halte, een Indisch specialiftaurant. Een oude
T jjig hiermee in vervullorral door de vele mogeb die de - grotendeels i-|b keuken biedt.
f-Ijëntwintig-jarige Annemair vierendertig-jarige echtis W hebben al de nodige erkedaan, onder andere met
22>staurants die zij in Beniüden. Deze liepen goed,
tnwee' deed hen toch naar
B^ terugkeren. Zandvoort
^-het meest, vooral doordat
ten groot aantal kennissen

krant niet
tvangen?

Li

voor vrijdag
1.00 uur ons
itoor, telefoon

7166

heeft.
Zoals gezegd ging met Rumours
een oude wens in vervulling. Getrouw aan de Javaanse keuken
wordt er nauwelijks varkensvlees gebruikt, wat overigens beslist geen
nadelen heeft voor de keuze. Dat bewijst bijvoorbeeld wel de Soto Ajam,
een Indische kippesoep, of de Saté
Kambing, bereid met geitevlees en
geserveerd met vurige ketjapsaus.
De voorgerechten zijn er vanaf ƒ4,-.
De prijzen van de meeste hoofdgerechten zijn ongeveer tussen ƒ14,50
en ƒ20,-. Uitzonderingen zijn exclusievere maaltijden, zoals die met
gamba's.
'Trots' zijn Annemarie en Roy op
hun uitgebreide rijsttafel, bestaande
uit ongeveer zestien a achtien gerechten. "Die is echt Indisch", aldus
Roy, "heel bijzonder". De rijsttafel
kost ongeveer ƒ35,- per persoon. De
helft goedkoper is de Nasi Rames,
een soort mini-rijsttafel met allerlei
soorten vlees, kip en groenten. Ook
Indisch zijn de nagerechten, zoals
spekkoek of pisang goreng. De kaart
wisselt van tijd tot tijd, met name
voor zover het de specialiteiten betreft. Momenteel is Ayam Pedis dé
specialiteit en in januari starten beide restauranthouders met menu's.
Dat hun restaurant geen typisch
Indische naam heeft, ligt aan het feit
dat Annemarie en Roy ook internationale gerechten serveren voor degenen die niet zo gecharmeerd zijn
van Indische kost. Daarbij maken zij
gebruik van hun ervaring met de
Franse 'keuken'. Zrj richten zich op
een zo breed mogelijk publiek, wat
onder andere inhoudt, dat men er

ook voor een kop koffie en appelgebak of voor een borreltj e kan binnenstappen. Zo wordt de zaak bijvoorbeeld ook op zondagmiddag druk bezocht. Rumours biedt dus voor 'elk
wat wils', maar lijkt vooral'met de
Javaanse keuken een welkome aanvulling op het Zandvoortse restaurantsbestand.

Lastige partij
Zandvoortse
Schaakclub
ZANDVOORT - Het zo succesvolle team van de Zandvoortse Schaakclub speelt volgende week dinsdagavond, 15
december, zijn vierde partij in
de externe competitie. Het
voorspelt
een
spannende
avond te worden.

Deze keer zal men het wel wat
moeilijker krijgen, want de Nederlandse jeugdkampioen maakt deel
uit van het team van de tegenstander, Weenink uit Beverwijk. Deze
club staat op de tweede plaats van de
competitie. Geen gemakkelijke opgave dus.
De huidige stand, na drie wedstrijden, is:
1. Zandvoort (6 pt), 2. Weenink (5
pt), 3. Krjk-Uit (4 pt), 4. Bloemendaal (4 pt), 5. Excelsior (3 pt.), 6.
SVS (2 pt.), 7. Santpoort (O pt), 8.
HWP (O pt.).

zijn opgelost. In 1979/80 is de ellende
begonnen in de Celsiusstraat, o.a. via
de beruchte affaire dichterswijk etc.
(blok 11 en 12) zijn er heden weer
moeilijkheden met de bewoners van
de Beeckmanstraat en omgeving
(gebrek aan 'glasnost').
Het opsommen van alle details is
hier niet mogelijk. Eén frappante
uitzondering: de laatste woning van
de Vondellaan heeft men na ruim
700 dagen nog niet waterdicht kunnen krijgen. Je zult er maar wonen.
De toenadering tot de gehandicapte
bewoners is bedroevend. De grip op
de hun ondergeschikte stafmedewerkers t.w. directeur en hoofd technische dienst heeft men blijkbaar
ook niet.
Dit mag beslist niet zo doorgaan.

Kerststal met 9 figuren. In handige
meeneemtas 23.75

NU
Pak met 5 antiekkaarsen. In wit,

rood, rose of bleu. 1.75
A25
NU3VOOR

Selecteert

Hoe word je eigenlijk skileraar
in Nederland? De Nederlandse Ski
Federatie selecteert één maal in
de twee jaar dertig mensen die een
door Agaath Garschagen
cursus skileraar kunnen volgen.
Alleen de beste skiërs mogen meeMaarten Sauerbreij geeft ski- doen. Sauerbreij kon al skiën,
lessen op De Meerberg in Hoofd- maar voor de selectie trainde hij
dorp, één van de 23 ski-banen die twee maanden elke dag op de
Nederland rijk is. De berg is 25 baan. „Ik wilde graag skileraar
meter hoog en 150 meter lang. Er worden. Ik wilde samen met mijn
zijn pistes in verschillende moei- vrouw naar Frankrijk om een skilijkheidsgraden en een echte school op te zetten. In de zomer
Franse paddestoeltjeslift. Een bar zou ik zwem- en surflessen geven.
is aanwezig voor het après skiën. Daar had ik de bevoegdheid al
Als het een beetje donker en mis- voor."
tig weer is, waan je je in OostenToch is Sauerbreij niet vertrokrijk.
ken uit Nederland. Zes jaar geleDat het gevaarlijker is op de ny- den volgde hij de cursus en gaf
lonbaan te skiën dan op sneeuw of ondertussen al les in Hoofddorp.
rjs is niet waar, volgens skileraar Dat beviel hem heel goed. Na twee
Maarten Sauerbreij. „Als mensen jaar voltooide hij de A-opleiding
vallen op de baan houden ze daar en twee jaar geleden de gespecialiniet meteen allerlei brandwonden seerde B-opleiding. Ander ski-leraren met een B-opleiding in
aan over. Onzin."
Het breken van benen, armen of Hoofddorp geven in free-style
anderszins komt wel eens voor, skiën, ballet-skiën en wedstijdsmaar niet meer dan in Oostenrijk, kiën.
Zwitserland of Frankrijk. „Het
Sauerbreij koos echter voor de
heeft te maken met conditie. Als allerkleinsten. De kinderen kunmensen de hele dag niets aan be- nen soms nog maar net lopen en
weging doen en 's avonds als een worden door de ouders al op de
gek de baan afskiën, is het niet ski's gezet. Drie en vier jaar zijn ze
gek dat ze. geblesseerd raken."
pas. Is dat niet te jong? Volgens
Sauerbreij vergelijkt het skiën Sauerbreij moet je niet van die
op de baan met het skiën op ijs. leeftijdsklasse verwachten dat ze
„De mat is harder dan sneeuw, na een paar maanden al in paralmaar niet zo hard als ijs. Het is lelschwung naar beneden komen.
niet stroever, zoals veel mensen Ze krijgen ook maar één keer per
denken, want de skieërs smeren week een half uur les. Dat vergt
hun skies in met groene zeep en volgens Sauerbreij al veel van
gel. Als mensen op ijs kunnen hun concentratie. „De kleintjes
skiën kunnen ze het hier ook."
hebben al moeite om een bocht te
Volgens de skileraar komen veel maken. Het gaat erom dat ze vermensen naar de baan met het idee trouwd raken op de ski's. Dat ze
dat ze al goed kunnen skiën. niet bang zijn of worden."
„Maar twee weken wintersport
Maarten Sauerbreij verzint de
per jaar is niet genoeg om een goed gekste spelletjes. „We zijn berggeiskiër te worden. Ook al doe je dat ten en moeten naar boven klimtien jaar achter elkaar. Mensen men." Treintje, vliegtuigje, tikvallen vaak door de mand op de kertje, boompje verwisselen. „On-

)kring Zandvoort houdt BRIEVENBUS
itie in de bibliotheek EMM leden opgelet!
Zoals bekend zal tijdens de algemene ledenvergadering op 15 december aanstaande weer een bestuursverkiezing plaatsvinden. Het gaat
ditmaal om de twee bestuurders, die
samen de technische dienst vormen.
Zrj hebben zich terstond herkiesbaar gesteld. Dit is nogal merkwaardig.
Ondanks dat beide personen reeds
vele jaren zitting hebben, zien zij
geen kans het ca. 9 jaren geleden
gestarte en nog steeds voordurende
groot onderhoud aan de woningen
organisatorisch op aanvaardbare
wijze van de grond te krijgen. Er zijn
ettelijke problemen - zelfs calamiteiten - ontstaan, die nog steeds niet

baan. In de sneeuw heb je meer
grip. Op het ijs en ook op de baan
is het heel belangrijk dat je de ski
goed neerzet. Kanten heet dat in
vakjargon."
Sauerbreij zelf sport elke dag
om zijn conditie op peil te houden.
Hij moet elke dag naar Amsterdam om naar zijn werk te gaan.
De skileraar werkt dertig uur aan
de universiteit van Amsterdam
waar hij de patiëntenadministratie voor de faculteit tandheelkunde doet. Elke dag fietst hij dertig
kilometer heen en dertig kilometer terug. „Niet altijd leuk, zeker
niet als het slecht weer is. Maar
het is belangrijk."

19?

Tijdens de bestuursverkiezing op de
vergadering van dec. '86 is reeds een
begin gemaakt met de sanering _en
zijn twee verse bestuursleden ingetreden. Om tot een gezonde situatie
te komen moet deze gang van zaken
met kracht worden voortgezet. Hiervoor is Uw aller steun nodig, dus
LEDEN VAN EMM verschijn daarom in massa op de vergadering van
15 dec. a.s. in 'De Krocht' om uw
stem uit te brengen op de tegenkandidaten. Ter vergadering kunt u l
volmacht meebrengen van een lid,
dat niet kan verschijnen.
U kunt er geen auto en geen ton
mee verdienen, maar het is voor een
goed doel. Een standaard-machtiging kunt U aanvragen bij de secr.
Huurdersvereniging, de heer Engl,
tel. 15063.
Namens een twintigtal gefrustreerde huurders.

dertussen leren ze de ski's goed te
kanten en de ski's te ontlasten."
Meer dan zes kinderen tegelijk
kan hij niet lesgeven. „Het is belangrijk om ze goed in de gaten te
houden."
Sauerbreij geeft ook aan volwassenen les, maar vindt de kleintjes het skiën bijbrengen eigenlijk
het leukste. „De kinderen zijn
spontaan, enthousiast en ik kan
met ze dollen op de piste. Ze staan
open voor je." De volwassenen die
naar de Meerberg voor les komen,
hebben meestal al eens eerder in
Oostenrijk of Zwitserland geskied,
maar willen het beter leren. „Je
kan echter beter leerlingen hebben die geen talent hebben en nog
nooit hebben geskied dan mensen
die al jaren bezig zijn. Zij hebben
op hun wintersportvakantie verkeerde technieken aangeleerd.
Dat is moeilijker om te corrigeren."
Het lesgeven aan de allerkleinsten is een uitdaging voor Sauerbreij. Het vergt meer inzicht, conditie, verantwoordelijkheid en attentie van de leraar. „Het zijn
kinderen van anderen. Ook vaak
nog heel klein. Een kind doet veelal alles wat de meester zegt. Je
moet ervoor waken dat je de kinderen niet te hoog inschat. Volwassenen zeggen zelf wel wanneer
ze iets eng vinden of echt niet
kunnen." Kinderen gaan volgens
Sauerbreij veel verder. „Maar
gaat het één keer goed fout, dan
willen ze hun hele leven niet meer
op de ski's staan. Als kinderen
geen meer zin hebben, moeten ze
stoppen."

Er gaat dag voorbij zonder sport
in het leven van Maarten Sauerbreij. Hij is verslaafd aan sport,
maar eist dat zeker niet van zijn
kinderen. „Kinderen moeten zelf
willen, anders vergal je hun leven."
Hij vertelt dat zijn achtjarige
dochter zeer veel talent heeft voor
het skiën. „Daar moetje heel zorgvuldig mee omgaan. Als ik haar
nu aan allerlei wedstrijden laat
meedoen, op cursussen zet in
Frankrijk en haar nog meer train
kan ze misschien wel uitgroeien
tot één van de beste skiesters in
Nederland. Maar wai heb je daar
nu aan? Ik ben misschien dan wel
trots, maar maak je het kind er
gelukkiger mee? Er is nog meer in
het leven dan alleen sport."
Sauerbreij vindt de begeleiding
van de kinderen in de sport een
heel belangrijk facet van zijn vak
„Je ziet vaak als kinderen worden
gedwongen om te skién dat ze met
vijftien- zestienjarige leeftijd de
sport de rug toekeren. Er is dan
teveel geëist van het kind op jonge
leeftijd."
Om zijn eigen vaardigheden op
skigebied op peil te houden, traint
hij twee keer in week op de Meerberg en gaat hij zeker zes weken
per jaar op wintersportvakantie
samen met de andere skileraren of
met zijn familie. Met skileraren
volgt hij ook de verplichte aplicatie cursussen. „Alle technieken
moetje als skileraar beheersen. Ik
moet het de kinderen of de volwassenen voordoen. Beheers ik deze
technische sport niet goed, dan
val tijdens het lesgeven absoluut
door de mand."

Skileraar Maarten Sauerbreij geeft les

Fietstunnel

In de Koerier (d.d. 25 nov. 1987) las
ik kortgeleden, dat het P.W.N, een
bouwaanvraag had ingediend voor
een fietstunnel onder de spoorlijn
Overveen-Zandvoort U weet, deze
tunnel levert dan een geweldige verbinding op tussen twee schitterende
fietsroutes door ons mooie duinlandschap. Ook scholieren uit Zandvoort kunnen dan veel eenvoudiger
via Kraantje Lek naar hun school in
Haarlem rijden.
Met grote belangstelling waar deze
tunnel precies is gesitueerd, ben ik
naar de gemeente gegaan alwaar
deze bouwvergunning ter inzage zou
liggen volgens de bekendmaking van
de gemeente Zandvoort.
Tot mijn verbijstering bleek echter op de betr. afdeling van het Raadhuis deze aanvraag NIET ter inzage
te liggen. Betr. ambtenaren waren
(Naam en adres bij redactie bekend.) onduidelijk en wisten eigenlijk ook

Miniatuur verlichtingsset met 35
heldere of gekleurde
75
lampjes 16 75
NU
14.

Kerstboomstandaard met
groot waterreservoi r. 8 7 5 1728
NÜ1.

4 Dubbele Kerst/Nieuw|aarskaarten, mcl. enveloppen -g 75

VRNAF

l?

In deze donkere dagen kunt u vast
wel wat lichtpuntjes gebruiken.

niet waarom deze vergunning niet
ter inzage lag.
Navraag leerde, dat het College
van B & W van Zandvoort deze
bouwaanvraag direct hadden teruggestuurd naar het P.W.N, met de
suggestie om i.p.v. een fietstunnel
een open spoorwegovergang (met
knipperlichten of spoorbomen??)
aan te leggen
Wat bezielt nu zo'n College? Als er
één ding voor de bewoners van Zandvoort van belang is (en voor de talloze toeristische fietsers), dan is het
wel een spoortunnel. Bovendien
vraag ik mij af of de NS met een
dergelijke suggestie wel content zal
zijn.
Vraag blijft ook, waarom een aankondiging wordt gedaan, dat een
bouwvergunning ter inzage ligt, en
dat dan zo'n aanvraag niet ter inzage
ligt. Over behoorlijk bestuur gesproken en over behartiging van bewonersbelangen ! J.M. Vermeulen

Fotograferen bi| kaarslicht Hema
Super-kleuronfilm, kleinbeeld
400150
. tv
24 opnamen S 2b NÜA«~
36 opnamen 975

NU

50

Met onze lichtpuntjes maakt u Kerst niet alleen sfeervol, maar ook een stuk voordeliger. De maand
december is tenslotte al duur genoeg. We denken dan ook dat u wel wat lichtpuntjes kunt gebruiken.
Verlengsnoeren en snoercentrales Met en zonder randaarde
Vanaf 7 2 5
van Gerard van Zwieten de Blom, voorzitter van de Fotokring

mq
20

- Fotokring
rt houdt vanaf aanaterdag, 12 december
et 8 januari 1988 een
elling in de Openbare
ek aan de Prinsesseis de eendertigste ex-

door de zelf-werkzaamheid wordt
gestimuleerd.
Daarbij worden nuttige adviezen
uitgewisseld tussen de leden, die al
hun werk in een eigen donkere kamer ontwikkelen en verder afwerken. De nieuwe kennis verrijkt de
hobby en kan bovendien uitstekend
van pas komen bij de deelname aan
de competities in het rayon Kenneng Zandvoort bestaat al merland van de Bond van Neder'me tijd. Reeds in 1950 landse Amateurfotografen Vereniopgericht door Louis van gingen, de BNAFV.
ie nog steeds lid is. Mo[lt de kring tien enthouZowel op de tentoonstelling in de
, sterk in leeftijd varië- bibliotheek als op de clubavonden in
veertien dagen wordt op het Gemeenschapshuis zijn belangeen clubavond gehouden stellenden van harte welkom. Voor
nieenschapshuis. Daar- meer inlichtingen kan men zich
Üseert men dia-avonden wenden tot de secretaris, Dick ter
ige wedstrijden, waar- Haar, telefoon 023-244398.

GOEDKOPER

Kerstcadeaupapier,
*
2 mtr. x 50 cm
l
Luxe kerstcadeaupapier,
2.5 mtr x 70 cm

Verlichtingsset, 16 heldere of gekleurde lampjes, met klem en
kogelgewricht 21.75
* O75

m lo.

Kunststof kerstbomen in wit of
groen. Makkelijk op te zetten
Hoogte 120 cm tot 210 cm Vanaf
50.-

NÜ

10.-

GOEDKOPER

Kabelhaspels.
2175t/rn3475

NU 3.GOEDKOPER

Binnen- en buitenkabelhaspels
60NüSO.-

Aanbiedingen zijn geldig t m 12 december 1987

Rookkaarsen m wit rood, zwart,
rose en bleu 150 en 175
NU 25 CENT GOEDKOPER

2 stuks in doos 3.NÜ 50 CENT GOEDKOPER

Bus spuitsneeuw
Inh150ml185

-ggO
NU 1.

HEMA
Echt Waar Voor |e Geld/.
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Volkswagen Polo 3-drs diesel
Mooi en degelijk

Geld:

Autonieuws

ƒ 23.510.- incl. BTW. Motorrijtuigenbelasting van ƒ 700.- tot ƒ 712.- per
jaar.

Door Rein Lepoink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Techniek
lijk maar uiterlijk spreekt dit model mij
aan, sterker nog, ik vind deze Polo mooi.
Technisch en wat afwerking en degelijkheid betreft is er niets op aan te merken.
Alleen tegen de plaats van het asbakje
zal een fervent rokende bestuurder bezwaar maken. Dit is namelijk heel ver
naar rechts geplaatst maar misschien
gaat Volkswagen ervan uit dat slechts de
passagiers roken en de bestuurder zijn
aandacht alleen op de weg gericht moet
houden. Rest mij nog de prijs te vermelden. Aan de Polo 3-deurs hangt een
prijskaartje van ƒ 23.510.- en voor de
iets luxueuzer uitgevoerde CL moet u
ƒ 25.290.- neertellen.

Prestaties:
Ook de kleinste Volkswagen, de Polo, is
met een dieselmotor leverbaar. De motor heeft een inhoud van 1.3 liter en stelt
de Polo in staat om een topsnelheid van
140 km/h te halen. De sprint van O tot
100 km/h vergt 21 sec, geen supersnelle
prestatie maar dat verwacht ook niemand van deze Polo diesel. Wat echter
wel tot grote vreugde stemt, is zijn dorst
want die heeft hij namelijk niet. De
brandstoftank heeft een inhoud van 42
liter volgens ECE mix norm moetje daar
726 kilometers lang genoeg aan hebben.
In de praktijk bleek een gemiddeld verbruikvan l liter diesel op 16,3 kilometer
goed haalbaar waarbij we wel voorop
moeten stellen dat tijdens de testkilometers veel van het prestatievermogen
gevraagd is.

3.66 m. is er bijna altijd wel een parkeerplaatsje te vinden en wanneer u eenmaal
aan het zware sturen gewend bent, is de
Polo gemakkelijk door stadsverkeer te
loodsen. Smaken verschillen natuur-

dieselgeluid duidelijk hoorbaar doch dit
wordt wel minder wanneer de motor
warm wordt. Tijdens het rijden merk je
wel dat er een zware diesel in het vooronder ligt. die ook de voorwielen aandrijft. Door het gewicht van de motor,
die op de vooras drukt, stuurt deze Polo
zwaar en dat vraagt in het begin even wat
gewenning. Mede hierdoor heeft de Polo
een behoorlijke onderstuurneiging, hetgeen betekent dat de neus van de auto
weinig zin heeft om de binnenkant van
de bocht op te zoeken.
Daartoe moet hij een beetje gedwongen
worden. Het voordeel van zo'n onderstuurde auto is weer dat hij weinig last
van zijwindgevoeligheid heeft.
De remmen doen hun werk zonder meer
goed. Ze vertragen zonder kuren, ook na
meerdere keren fors geremd te hebben.
De stoelen zitten goed en hebben een
redelijke zijdelingse steun. Standaard
zijn ze niet voorzien van hoofdsteunen
maar deze zijn voor ƒ 395,- bij te bestellen.

Topsnelheid 140 km/h. Acceleratie van
O tot 100 in 21, l sec. Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test l op 16,3.

Na het starten van de motor wordt het

De Volvo 480 ES heeft er een sneller
broertje bij gekregen, de 480 Turbo.
Uiterlijk zijn er weinig verschillen te
bespeuren. De bumpers van de 480 Turbo zijn in de kleur van de auto gespoten,
de voorspoiler is wat forser, er zitten
mistlampen naast de grille en op de achterklep en bij de middelste dakstijlen is
de type-aanduiding "Turbo" vermeld.
Onder de motorklep echter is wel degelijk een groot verschil.
De 1721 cm3 watergekoelde motor is
voorzien van een turbo met interkoeler.
De turbodruk wordt elektronisch gere-

geld en dit alles resulteert i
kende prestaties. Zo levert
max. vermogen van 120
omw/min en een max. kc
Nm bij 1800 omw/min. I
Turbo heeft dan ook een te
200 km/h en sprint van (
slechts 9 sec. Het gemidde
bruik is 8,5 liter per 1001
De Volvo 480 Turbo zal
voorjaar 1988 geleverd v
prijs wordt geschat op zo'
Hij zal met en zonder gen
sator te leveren zijn.

Advertentie

Suzuki Alto Indigo

EEN ANDERE AUTO KOP
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen
scherpe tarieven
netto
looptijd
eff.
looptijd ' E
* Snel en diskreet binnen 4 uur
m handen 48 mnd
r
60 mnd.
rente
geregeld
5
500.1
12065
143 18
12.0
* Vrije besteding van het geld,
75001
164.32
195.28
120
geen onderpand
10500,1
225 12
268.28
109
150001
333.26
321.60
109
* Kwijtschelding bij overlijden
1
20 000 511 02
428.80
109
* Lopende leningen meestal geen
35 000 1
74564
889.64
106
bezwaar
Elk bedrag tussen ƒ 1.000,-en ƒ 50.000,-is
Verschillende looptijden
* Wij verzorgen tevens doorlopende
• ta
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak di
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Het interieur is degelijk afgewerkt en het
dashboard geeft de nodige informatie.
Plezierig is de standaard achterruitwisser
met sproeier, die in de praktijk zijn nut
terdege bewijst want - zoals gebruikelijk
bij deze carrosserievorm met derde deur
- wordt de achterruit snel vuil.

Zware motor

Dwars voorin geplaatste 4-ciIinder
dieselmotor in lijn. Cilinderinhoud
1272 cm3. Boring x slag 75 x 72 mm.
Compressieverhouding 23:1. Max.
vermogen 33 kW bij 4900 omw/min.
Max. koppel 75 Nm bij 3000 omw/
min.
Voorwielaandrijving.
Vijfversnellingsbak met achteruit. Wielophanging voor onafhankelijk met schroefveren.
Wielophanging achter onafhankelijk
met schroefveren. Torsiestabilisator
voor. Schrijfremmen voor, trommels
achter. Velgmaat 4 l /2 J x 13. banden
145 SR 13.
Lengte 365,5 cm, breedte 158 cm,
hoogte 135,5 cm. Wielbasis 233,5
cm. Spoorbreedte voor 130,6 cm,
achter 133,2 cm. Draaicirkel 10 m.
Massa 779 kg. Max. aanhanggewicht
ongeremd 376 kg, geremd 650 kg.
Inhoud brandstoftank 42 liter.

Volvo 480 Turbo

De grote achterklep maakt het beladen
tot een moeiteloze aangelegenheid,
waartoe de lage laaddrempel zeer zeker
bijdraagt. Met neergeklapte leuning van
de achterbank wordt de bagageruimte
van 294 liter vergroot tot 1170 liter en
daar kunt u heel wat spullen in kwijt.
Bent u een fervente doe-het-zelver of
een echte tuinhobbyist, dan zult u zeker
plezier hebben van deze gemakkelijke
en grote laadruimte.
Door zijn kleine afmetingen, de lengte is

Nieuw in het Suzuki programma is de
Alto Indigo, een speciale uitvoering van
de Alto GL. Deze Indigo is in een donkerblauwe metaalkleur gespoten en
heeft een unieke bestuurdersstoel die
dertig graden te verdraaien is, waardoor
het in- en uitstappen comfortabeler
wordt.

Bovendien is hij extra voorzien van getint glas rondom, een hoedenplank, een
wis/was installatie voor de achterruit,
een radio-antenne en speciale type-aanduiding.
De Alto Indigo is in beperkte mate leverbaar en kost ƒ 12.995. - incl. BTW en
excl. ƒ 365.- afleveringskosten.

Bel BECAM:
05270-16991

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, 8304 AZ Emmetoord

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
in Het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 december 1987
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Wie onze nieuwe Goudse proeft,
zou niet zeggen dat er minder zout in:
Jong belegen is hij, de speciaal voor ons gemaakte Goudse kaas. Met 'n volle, milde smaak.
Toch bevat onze nieuwe Goudse kaas 25% minder zout. Als u 'm proeft, zou u dat vast niet zeggen.

f 18,00 incl. btw

ƒ 27,00 incl. btw

ƒ 58,00 incl. btw

K. JANSEN
Dorpsstraat Zandvoort
ƒ 15,00 incl. btw

Kollumerk(
Bereid met gepaste
melk met een volle
smaak. 500 gram.
7.50

Ronde Goudse kaas, met
eensmeuige, ronde,volle
roomsmaak.
500 gram rt

Hema Goudse kaa
minder zout. Jong l
kaas met een
smaak. 5001

5.60 NU *••

wensf vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

Krentenbollen.
Zak a 4 stuks.
1.85

BON:
Ik kies model: .

NU
in Het Zandvoorts Nieuwsblad

Knip wit
of bruin brood

Leverworst
speciaal. Per
stuk a 400 gram

Dit is mijn tekst:
Hoog rond wit of
tarwe brood

190

Hema Gelderse
rookworst, per
stuk a 250
gram. 2.60
NU2
>I455

Paarderookvlees
100 gram 2.10

VOOR4?

Onmiddelli|k inzenden, doch uiterlijk vóór
21 december 1987 aan:

Handtekening:

1-50

^ O/\

Nu 12°

Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

Hardy's Red & White. Volle, rode of
frisse en fruitige, witte wijn.

Parijzer
boterhamworst.
150 gram

Gekookte
schouderham
150 gram
200

NüK°

Aai biedingen geldig t/m 1<V12/ 87

Naam:
Adres:

Notenmelange.
200 gram.
4 25Nü 325
Advkaat,0.75ltr.

HE
EchtWaarVoor
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Meubelstoffeerderij Umond
Maakloon bank
200,Maakloon fauteuil/club
150,Maakloon eetkamerstoel
50,Boot- en caravankussens (aktie)
10,10 Kussens totaal nieuw vanaf
595,Kwahteitsstpffen o.a. art deco
moderne stijl en Sanderson
Aanbieding 2-zitsbank vanaf
595,in div. stoffen.
Stalen en prijsopgave vrijblijvend aan huis,
Ook voor tapijt, bel 02550-34437
Wijk aan Zeeerweg 55, IJmuiden.
\/>

Voor een goede en
gezellige Kerst, vele
Kerstartikelen bij
BLOEMEIMHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

,"-, f!
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Bepaal zelf uw kerstmenu ƒ 60,- p.p.

Afsluitbare
horizontale
skihouder.

Voorgerecht:

Hoofdgerecht:

Alexander cocktail
Garnalen Cocktail
Wild pasteitje

Tournedos Champignons
Varkenshaas in Roomsaus
Hazerug

Soep

Nagerecht:

Tomatensoep
Heldere kippesoep
Goulashsoep

%'

-dutoPlus
ACCESSOIRES

Een Thule-allesdrager behoort tot de weinige
dingen die je nooit vergeet mee te nemen op
vakantie. U kunt 'm uitbreiden met dertig verschillende hulpstukken. Voor het vervoeren van ski's,
fietsen en surfplanken bijvoorbeeld.
Dankzij een speciale coatingl kan
K.UII een
een Thulei i iuieallesdrager bovendien niet roesten.
En voorde prijs die uw dealer ervoor
vraagt, kan ie helemaal niet meer stuk.

IJstaart en
Koffie met cognac of likeur

Kindermenu: (tot u jaar) 15,- p.p.
Soep naar keuze l/4 kip met frites en appelmoes Ijsje
Gelieve tijdig te reserveren

Café-Restaurant

Delicia.

f19*

Kerkstraat 16
Zandvoort
Tel. 02507-12270

il N

TOTALE LEEGVERKOOP

Jarf

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP V-A-Gl(Auoi

5 showrooms
EIKEN
GRENEN
MAHONIE
Tel tijden 12-18uur
MECHELS ' '
02520-20993 ~"'
HENRYII
,
ook zondag
LEIDSESTR. 122, Ku_ vond
Ligt aan de doorgaande weg N208

Antiek

ICRO
5VOLLE KLEINE
'ENTIES VOOR DE
1AN EN PARTICULIER
mties voor zakenman en particulier kunnen worer 1 of 2 kolommen breedte in diverse letter/verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
#•£ i pagina „MICRO'S".
over onze overige aantrekkelijke advertenties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantojbaar.
onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
alsmede ƒ 5,00 adm. kosten,
rjg in de Micro's worden geen bewijsnummers
Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
igsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
akening gebracht.
t van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoi: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
i), of zenden aan:
<3c rafdeling Weekmedia,

BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijbetaling
excl. lichtgew. nappa/lammy's ook voor heren bontgev.
regenmantels.
_ Prachtige
bontcolléctle. Repareren,~moderniseren. Bel v. afspraak of
documentatie: 020-233488.

* T.k. 2-delige wandkast met
glas, t.e.a.b. Tel. 19306.
* T.k. motorpomp op benzine + slang. Tel. 17873.
* T.k. nieuwe rollerskates,
mt 38/39, in doos, ƒ 45. Tel.
15245.
* T.k. skipakjes, als nieuw,
lichtblauw + lichtblauw met
geel, wegens te klein gekocht, mt 74, per stuk ƒ25.
Tel. 18556, na 17 u.
* T.k. stereocomb. Philips/Dual, 20 w pi.speler, cass.,
tuner, verst. + boxen, ƒ 300; 2
hi-fi boxen, 25 w autoradio.
Tel. 17862.
* T.k.
wandmeubel,
210x160, ƒ295. Tel. 14104.
* T.k. zw. lakpumps, h. hak,
mt SVa, 1 x gedr., ƒ 30; 2 overgordijnen, velours, (2.08 m hg
en 3.60 m br), ƒ 90. Tel. 0250716121.
* Toonkunstkoor Zandvoort
(T.O.Z.), bedankt voor uw belangstelling pp ons concert
van 26 nov. j.l. Geweldig.

mmpen vanaf ƒ12 - Prijzen excl. BTW
verschillende modellen in onze showroom
FITLINE NEDERLAND B.V.
it 7 - ROELOFARENDSVEEN • Tel. 01713-6300

GRATIS
minggids van Zandvoort

Videotheek 'Dombo'
Corn.Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070
1 film /5tf7,50p.d.
5 films ƒ 25 p.week
Verhuur movie-boxen.

ALLES MOET WEG VOOR
HET NIEUWE JAAR
Door reorganisatie nagenoeg op alle
kledingstukken.

023-255021

(C. Koper)
02507-18225

Dijkman B.V.

50% KORTING
ook op kerstkleding en badmode!
Vrijblijvend uitzoeken en passen!

Grote afdeling OCCASIONS
inkoop - verkoop - verhuur
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week. Corn. Slegersstr.
2b, tel. 02507-12070.
* Darmklachten? Lezing 15
dec. Irislaan 3, H'stede. MBTvoeding. M. d. Waal. Ademreiniging. P. v. Waveren. Aanvang 20 u. Tel. 023-285903.

Ook op kerstkleding en badmode! Vrijblijvend uitzoeken
en passen!
* Volkskerstzang op zondagmidd. 20 dec. in de Herv.
kerk. Samen zingen met het
Zandvoorts vrouwenkoor en
het Chr. gem. koor H'stede.

Foto Boomgaard

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

•*• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adies? Dat hebben wij voor u!
U t makelaars o.g.
Inl.: tel. 02907-5235.
507-12614
**M
Huis te koop gevr. Eyent. kl.
huurwoning aanwezig. Tel.
Wed., 83 jr, zeer vitaal, goede 15027. A. v.d. Heyden.
* l .k. 2 hamsters en 2 kooi- gezondheid, zoekt nog zeer
srbedrijf
en en verdere toebehoren, gaarne
gezelligheid
en
ammers te.a.b. Tel. 17862.
vriendschap. Er zijn toch nog
imer- en onderT.k. complete notehouten dames genoeg. Kom wie reael. 023-364168, *eethoek
w.o. 1 eettafel, geert nu eens? Br. o. nr. 7981378.
gediplomeerd hondentrimster
80x140 cm en 4 stoelen met 75637 bur. v.d. blad.
tte bruidsjapon, losse kussentjes, i.z.g.st., * Wie kan mij helpen aan
Friedhoff plein 10
sluier en tasje, ƒ 125. Tel. 16461 of 15052.
een kinderbedje voor kindje
2042
BN Zandvoort
nu ƒ 500. Niet T.k. Honda MT, b.j. '84, vr.pr. van 3 jaar en een fietsstoeltje
Z'voort. Tel. ± ƒ 1400. Tel. 02507-18150. (achterop). Tel. 13394.
Tel. 02507 -12773
na 18 u.
Belle
Bellen na 16 u.
Ikantelbed met T.k. keukenbuffet ƒ 75; tuner Wist u dat
Laat uw voelen eens verwenu hij ons al bestellingen kunt nen door een gedipl. pedicuƒ150. Tel. Sanuy ƒ95. Tel. 14104.
plaatsen voor de feestda- re. Komt ook aan huis. Mw
gen? O.a. borrelhapjes, diverirenfiets, merk •* T.k. korte leren herenlaar- se salades, 4 in 1 salade, Verschoor, tel. 12710, na 18 u.
|t 3 versn., zen, mt 44, heel weinig gedr., vleeswarenschotels.
Alles PENTAX ZOOM volautomatizool + hakken prima, wit en
il. 18391.
zwart, per paar ƒ50 Tel. vlak van te voren VERS klaar- sche camera met zoomlens
voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
gemaakt.
18556, na 17 u.
+ verzekering bij
Broodje
Burger
ftiline
* T.k. minitoren met tuner, Schoolstraat 4 - Tel. 18789
Foto Boomgaard
'6
verst., dubb. cass.ree. en losZOMER ÉN WINTER
se Sony draaitaf. m. voor- Geopend: 11-1 uur 's nachts
Grote Krocht 26
22 30
verst., in houten kast, spelend Weekend: 11-3 uur 's nachts
l p.m.
Zandvoort
te horen, ƒ300 Tel 15208.
Tel. 13529
Dinsdag gesloten

Tel. 13529

ELEKTRO-INSTALLATEUR

voor al uw muziekinstrumenten

50 % korting

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

LANDELIJK ERKEND

Badhuisplein (rotonde)
's-middags van 13.00-17.00 uur (ook op zondag)

Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
Totale leegverkoop
groepsfoto's aan huis.
BIJ
Grote Krocht 26.
teu
'CECILE' SALON DE MODE
Tel. 13529.
Badhuisplein (rotonde)
ïeif'iterdam.
GARAGE TE HUUR
len - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- 's middags van 13-17 uur
Burg. v. Fenemaplein
e week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi(ook op zondag)
Tel. 14534.
ALLES MOET WEG VOOR
(J
HET NIEUWE JAAR
Gevr. voor direkt woonruimte
Door reorganisatie nagenoeg of etage voor werk. jongeop alle kledingstukken
man. Inl. 19800, na 19 u.
as

^hemels v.a. ƒ 450

VAN MAAS

BIJ CECILE SALON DE MODE

Rozengracht 115, Amsterdam. Tel. 020-265611

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa.
Kroonenberg,

De Spar,
Weekmedia,

Kerkstraat 12, Zandvoort

5 REGELS

ICRO

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. BakelS,

Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31, Zandvoort
Gr. Krocht 17, Zandvoort

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Rechtstreekse import uit * Te koop kinderfiets, 7-9
jaar, i.z.g.st., merk Polly van
USA: topkwaliteit Naturest
Versteege, ƒ75. Tel. 15245.
waterbedden
Hydr. gestabiliseerd. Geh. * Te koop leren jasje met
compl. incl. verw. en ledikant, bont gevoerd, voor jongeman
geen ƒ4000, maar slechts van ± 16 jaar. Prijs ƒ 100. Tel.
f1750. 15 i. fabrieksgarantie. 15579.
Telefoon: 023-292693 - 02290- * Te koop manou bankstel,
37151, b.g.g. 04754-6240.
2+3-zits. Vr.pr. ƒ200. Tel.
Te huur aang. woonruimte, 17210.
Deneden douche en toilet, * Te koop mooie collectie
Doven woongedeelte, ƒ550 platen, nog als nieuw, w.o.
D.m. all-in. Br. o. nr. 798-75636 klassiek, modern en populair,
r. v.d. blad.
80 stuks. Prijs ƒ280. Tel.
Te huur gevr. garagebox met 17193.
icht. Tel. 13675.
* Te koop tinnen theeser* T.k. stereo 5-bands equali- vies; eenpersoons divanbed;
zer, zilverkleurig, spelend te 5-delig koperen haardstel;
beluisteren en zelf te probe- schuifladder; nieuwe bromrenJ60. Tel. 16461 of 15052. fietshelm. Tel. 14632.
* In de donkere dagen voor T.h. gevr. Jonge werk. vrouw,
kerstmis is ver. Vrouwen van zoekt zomerh./etage voor 1 a
Nu een gezellig lichtpunt. 2 pers., ± ƒ500 p.m. Tel.
Word ook lid of bel eens met 02507-16446 of 01719-20175.
nr 14462.
T.h. gr. etage voor 3 verpleeg* Kerststukjes maken. Tol- sters, Haarlem-C., ƒ420 p.p.,
weg 10,15 dec. 13.30 uur. Inl. 3 aparte slaapk., gr. zitkamer,
badkamer. Tel. 023-312725,
tel: 14428.
b.g.g. 023-243405.

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

GRATIS

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Te
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

Zandvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:

Pour toi

Telefoon:

50 cl p m

Postcode:

06
320 320 05

Voorbeeld:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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HUT OP N UGl PRUZM

H U MHfTIN ONHWIHKHS -

IMPALA

OU VIENNETTA

CRABMEAT

USTAART
teerfik
roomijs
met chocotadelaagjss
ook in walnootsmaak

PRINCES
ZALM

BIJ ONS £

SLAGBOOM TOEFJES
heerlijke slagroom
in handige spuitbus.
Inhoud 250 ml

GARNAIEN

,-S

1

FESTIVAL DESSERT

feestpudding met vruchtjes en
bitterkoekjes, pak 1 90 gram ,>49

COCKTAIL
WHISKYSAUS

KOFFItROOM

GRATIS

FLES 0.2 UTÏ

GEEN ''UI
MAAR

PAK 100 STUKS
absorberend,
tweelaags . «j«^

PEDRO DOMECO

SHERRY
BAKROOMBOTER
(BRADERIJE)

vorstelijke bonbons m
geschenkverpakking

pakje

9nn
/.UU

24 stuks

in onze groente afdeling j

*OOPHÜim

KOGElHARDe

SPRUITEN

yiMJdans

750 GRAM

taRRfer

VAMJA9 VOOR

VOORPRO&-

UT""

aanbiedingen geldig tot 13 december 1987

VAN nill RRflFK
MRH jiW HHR HR H|p

^StS^SSSESSSSi^SSiSSSSX^^BSiSS,

WtfRHH^

HHRpHt WP vBipP

Wil^RVi^ BBBP VHP ^tf^^f^
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ÏEKMEDIA
ELKE WEEK

Nieuwsblad

HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 610.000 BRIEVENBUSSEN
'dag 17 december 1987

Los nummer ƒ1,-

47e jaargang nummer 50

Hoger gelegen etages kunnen niet van buitenaf bereikt warden

erstsfeer
compleet

Brandveiligheid in gedrang
door ontbreken hoogwerker

tfDVOORT - De kerstis weer terug in het
Daarvan getuigt voorgrote kerstboom, die
bpen week op het
puisplein werd opgeMaar deze niet alléén.

ZANDVOORT - In Zandvoort is een onveilige situatie
ontstaan doordat de plaatselijke brandweer geen hoogwerker meer tot haar beschikking
heeft. Deze wagen wordt verkocht, omdat deze voor dit
werk onveilig is bevonden. De
veiligheidsvoorzieningen
in
veel gebouwen in de badplaats
zijn echter wel afgestemd op de
aanwezigheid van een hoogwerker.

Ivoort is al helemaal geId in de kerstsfeer, vooral
ie stemmige, kleurig veretalages en puien, waarinkeliers en andere onders duidelijk hun best hebdaan. Kerststukjes en stolnen zich al in overvloed en
koop van 'dennebomen' is
week uitgebreid van start
i. Naast de kerstmuziek,
or het dorp schalt en door
rstboom op het Raadhuisis de sfeer nu compleet. De
is aangekocht door de
oortse ondernemers, en
eind vorige week door de
Publieke Werken op het
uisplein geplaatst en van
Is voorzien.
kerstman zal zich zo best
roeien. Liet hij zich vorige
al even zien m het dorp,
ide week zal hij regelmatig
Haltestraat te vinden zijn,
e hij zich graag door de
aemers aldaar heeft laten
ilen. De kinderen die hem
omen, wacht een klein
tje.

iterstanden
HW
00.13
01.07
01.54
0239
0324
0410
04.58
05.47
0638
07.32

LW
08.31
09.28
10.18
11.00
11.36
00.08
00.43
01.20
02.03
02.51

HW
12.40
13.28
14.12
1455
15.38
1622
17.09
17.58
-18:54
19.59

LW
2034
21.39
22.37
23.07
12.12
12.53
13.38
14.26
1517

we bushalte
te ver weg
VOORT - Een groep
frs uit de Staringstraat
lacob Catsstraat voelt
lastig gedupeerd door
laatsen van de bushali Vondellaan. De haltes
verder weg geplaatst
Van Lennepweg. Met
w de oudere bewoners
; omgeving is dit een
e bushaltes moesten van de
an verdwijnen in verband
aekomstige aanleg van het
opark. Zij werden verlar de Van Lennepweg, ter
an het Mobil Oil benzinengeveer vier- a vijfhonderd
der weg. Maar voor de ouelal sterk afhankelijk van
rbindingen, kan de afstand
'erkomelijk bezwaar vororal in de winterperiode,
kans op gladheid. Daarom
e heer Bomert uit de Stain september mede naandere bewoners een brief
'ollege van Burgemeester
ouders en aan de NZH,
erd aangedrongen op een
plossing, waarbij hij een
ggesties deed.
Van Lennepweg, nabij de
an, staan twee bushaltes,
de worden slechts 's avonds
80 gebruikt.
Vervolg op pagina 13
ADVERTENTIE

mber Voordeel
:50%
korting
op onze Dames
wintercollectie
n Pullovers en Vesten

0% korting
Div. colberts
0% korting

rtina Modes
lein 3, tel. 14828

schijndatum
dt vervroegd
id met de feestdagen ver^ze krant de komende weken
eerder dan gebruikelijk Ad8r
s en correspondenten ver"I met het vervroegen van het
a
n inleveren van kopij (24 uur
'ekenmg te houden
Directie Weekmedia

Editie:30

• De dienst Publieke Werken plaatste eind vorige week de traditionele
kerstboom op het Raadhuisplein.
Foto: Bram stijnen

Het oude voertuig wordt voor
ruim vijftig duizend gulden verkocht, maar voor een nieuwe hoogwerker lijkt het nodige geld,
ƒ800.000,-, nog te ontbreken. Hoe
lang deze situatie zal voortduren is
nog onbekend, maar naar verwachting zal er de komende maanden
nog geen nieuwe redwagen aangeschaft kunnen worden. Behalve de
hoogte van het bedrag speelt daarbij
ook mee, dat er misschien ook op
andere punten geld nodig is om de
brandweer op volle sterkte te brengen. De dit jaar aangestelde commandant, de heer Schröder, is moDe Zandvoortse brandweer dreigt menteel druk bezig met een invenop dit moment te moeten toekijken, tarisatie om te bezien hoeveel wawanneer zich een brand voordoet op gens er in feite nodig zijn. Daarop
een etage op een hoogte tussen zes kan eventueel een 'ander voertuien dertien meter, gemiddeld de genbeleid' afgestemd worden, 'liefst
tweede tot en met vierde verdieping. met minder kosten', aldus Schróder.
Voor reddingen op deze hoogte komt
een handladder lengte tekort en is In verband met het aantal dienstjaalleen een hoogwerker of een ladder- ren zal volgend jaar waarschijnlijk
wagen geschikt. Over een ladderwa- een drietal wagens vervangen moegen beschikt de plaatselijke brand- ten worden. Daarnaast kan dan ook
weer niet en de hoogwerker is on- blijken dat een ladderwagen in
langs afgekeurd. Maar omdat deze Zandvoort beter voldoet dan een
hoogwerker, ook wel 'redwagen', in hoogwerker.
het verleden wel aanwezig was,
hoefde in Zandvoort bij de bouwDoor de regionalisering van de
werken van zes tot dertien meter brandweer zal er zodra dat nodig is,
hoogte geen tweede vluchtweg aan- wel direct een hoogwerker uit de regelegd te worden. Voor de nog hoge- gio komen, om het Zandvoortse
re gebouwen speelde de aanwezig- korps te hulp te schieten. Een beheid van de wagen geen rol, omdat zwaar is echter, dat in dat geval aan
deze hoogbouw altijd een dergelijke één van de eisen hoogst waarschijnvluchtweg moet bevatten.
Irjk niet wordt voldaan. Met name,
ADVERTENTIE

College van B & W geeft voorkeur aan andere oplossing

Videotheek

'Fietstunnel trekt criminaliteit aan'
ZANDVOORT - Het College
van Burgemeester en Wethouders is niet zo gelukkig met de
plannen van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf
Noord-Holland om een fietstunnel
aan te leggen. Via deze tunnel
zou onder het spoor door een
verbinding gelegd kunnen
worden tussen de fietspaden
over het Visserspad en het
Duinpieperpad. Het college
vreest echter, dat dit bouwwerk criminaliteit aan zal
trekken.

zullen maken van deze verbinding missie verwacht men dit niet snel.
tussen de twee toeristische routes. Als reden ziet men, dat vrouwen die
Bovendien zet de Nederlandse hier bang voor zijn, zich niet 's
Spoorwegen op dat soort dagen vaak avonds op het donkere fietspad beextra materieel in, waardoor er per geven. En dit soort delicten zouden
uur acht treinen kunnen passeren. eerder in de bosjes langs het pad te
Een overgang geeft daarbij voor verwachten zijn, dan in een tunnelkinderen een extra mogelijkheid om tje, waar de boosdoener geen kant op
het spoor op te gaan, terwijl controle kan. Bovendien
verwacht men veel
door de politie op deze locatie erg 'socia'.clr'cr;trole' rond het tunneltje,
moeilijk is.
door de vele fietsers, met name uit
Dat laatste geldt uiteraard ook Zandvoort-Noord waar bijna de
ten aanzien van eventuele crimina- helft van de plaatselijke bevolking
liteit in de tunnel, maar deze is vol- woont. En door de wandelaars die
gens de commissie vrijwel 'crimina- van de tunnel gebruik zullen maliteit-vrij' te maken. Vooral als deze ken, om in de omgeving hun hond
recht, breed en open wordt ge- uit te laten. Het gevaar voor de fietbouwd, waarbij een lengte van sers op een spoorwegovergang,
"Wij zijn wel voor een goede ver- hooguit vijf meter noodzakelijk weegt niet op tegen de 'enkele keer'
binding", aldus wethouder Van Cas- lijkt. Ook kan een - bijna - niet te dat er iets crimineels zou kunnen
pel, "maar een fietstunnel is discu- vernielen verlichting veel voorko- gebeuren, zo concludeert men.
tabel vanwege de mogelijke crimi- men.
naliteit". De tunnel op zich, en voorDe fractie van de Partij van de
al ook een nis die daarin was geArbeid heeft zich schriftelijk tot het
pland, zou volgens het college
college gericht, met de vraag of de
Wat betreft criminaliteit zou men bouwaanvraag ter inzage ligt.
problemen uitlokken. Niet op de
laatste plaats door de afgelegen si- met name zedendelicten kunnen
Vervolg op pagina 13
tuering. Daarom is het waterlei- verwachten, maar binnen de comdingbedrijf verzocht, te bekijken of
er andere oplossingen zijn. Maar 'fel
ADVERTENTIE
tegen' is het college niet, aldus Van
Caspel.
De tunnel is begin deze week ook
Aanbieding:
ter sprake gekomen in de verkeersPilOtenjack van 798,nu 498,commossie, waarin politie en amb(echt Lammy)
tenaren van Publieke Werken zijn
Leren Herenjack
vertegenwoordigd. Deze commissie
met uitritsbare mouwen
nu 298,geeft de voorkeur aan de tunnel, in
Nieuwe collectie tassen!
plaats van een spoorwegovergang.
Belangrijkste argument is de veiligKerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;
heid voor de fietsers in verband met
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraat 1-3,
het treinverkeer. Men neemt hierbij
Haarlem, 023-322187; Gen. Oranjestraat 56,
in ogenschouw, dat op een mooie
Haarlem, tel. 023-270850;
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
zomerse dag ongeveer twaalf- tot
veertienhonderd fietsers gebruik

Wandelaars

DE LEERSHOP

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b
Zie onze adv.
elders in deze krant.

Aanbieding van
circuitplan wordt
maand uitgesteld
ZANDVOORT - De Stichting Nieuwe Accommodatie
Circuit heeft de aanbieding
van het plan aan het ministerie van W.V.C, uitgesteld tot
ongeveer eind januari. Reden
is, dat er nog overleg gevoerd
moet worden met 'overheden'.
Volgens een persbericht is dit ondermeer duidelijk geworden tijdens
de vergadering van de Raad van Beheer, gehouden op 10 december.
Voor de samenstelling van het plan
is dus nog een aantal gesprekken
'Recent is gebleken, ondermeer tijdens de vergadering van de Raad
van Beheer, dat 'voor de samenstelling van dit plan nog een aantal
gesprekken met overheden lopdzakelijk is, alvorens tot een de-.nitieve
afronding te kunnen komen'.
Volgens een woordvoerster van
het circuit is wel geprobeerd, de zaken vóór Kerstmis af te ronden,
maar is dit mislukt omdat diverse
gesprekspartners moeilijk of niet te
bereiken waren. Het Ministerie van
W.V.C, is al op de hoogte gesteld en
hier heeft men verklaard, geen problemen te hebben met het uitstel.

Zeereep krijgt gloednieuw uiterlijk

dat men - volgens de regels - binnen
zes minuten op de plaats van de
brand aanwezig moet zijn. Deze tijd
lijkt niet haalbaar voor een hoogwerker die uit Haarlem moet komen.
Als tijdelijke oplossing voor de
thans ontstane situatie wordt gedacht aan een huurovereenkomst
met het brandweerkorps uit Haarlem. Daar heeft men drie redvoertuigen. Voor het korps uit de buurgemeente is dit geen bezwaar, en er
is al een voorstel onderweg naar het
College van Burgemeester en Wéthouders te Haarlem.
Aan de veiligheidsnorm van zes
minuten is trouwens zelfs binnen de
gemeente al moeilijk te voldoen,
vooral tijdens drukke dagen met
veel toeristisch verkeer. Vooral
GBZ-raadslid Flieringa uitte hierover in raadscommissies al enige keren zijn ernstige bezorgdheid. De locatie van de brandweerkazerne
wordt ook door de brandweercommandant als verre van 'ideaal' beschouwd

Verkeers-examen
voor bewoners
Nieuw Unicum
ZANDVOORT - In samenwerking met personeel van Nieuw
Unicum wordt vandaag door de
politie een verkeers-examen van
gehandicapten afgenomen. De
kandidaten moesten vanmorgen op voor hun theorie-examen, vanmiddag rijden zij per
rolstoel een examen-route van
Nieuw Unicum naar het centrum van Zandvoort
Met het verkeersonderricht
en het examen is gestart op verzoek van een aantal bewoners
van Nieuw Unicum. Het onderwijs wordt gegeven door personeel van deze stichting. Als bewijs van hun bekwaamheid,
krijgen de geslaagde kandidaten vanmiddag om 16.15 uur op
de 'Brink' hun diploma uitgereikt.
De Werkgroep Aangepast
Strandvoort is vanaf 13.00 uur
met een stand op de Brink met
informatie over de routes naar
en door Zandvoort, onder andere over de staat van onderhoud.
De werkgroep pleit al lang voor
diverse verbeteringen. De gemeenteraad heeft vorige maand
hiervoor een bedrag van ruim
ƒ17.000,- gereserveerd.

Zandvoortse 'spookrijder9
rijdt dienstwagen total loss
De bestuurster liep enkele kneuzingen op terwijl haar vriend glassplinters in het hoofd kreeg. De
agent vloog tegen de voorruit, met
als gevolg een hoofdwond. Zijn collega liep kneuzingen en borstletsel op.
Na behandeling in het Marinehospitaal konden allen weer naar huis.
De handelwijze van de agent heeft
flinke verbazing gewekt op het
Zandvoortse politiebureau en zou
voor betrokkene wel eens disciplinaire gevolgen kunnen hebben.
Door dit ongeval zijn bovendien in
één week tijd de twee normaal beschikbare surveillance-wagens onklaar geraakt. Vorige week raakte
de eerste betrokken bij een botsing,
ten gevolge van de gladheid. Op dit
De negenentwintig-jarige agent moment is de reservewagen op de
en zijn eenentwintig-jarige vrouwe- weg terwijl men ook met een huurlijke collega waren door de Bloe- auto - mét het uiterlijk van een
mendaalse politie te hulp geroepen politiewagen - rondrijdt.
Het ongeval waarbij de hulp zonbij een ongeval op de Zeeweg, omdat
de gevolgen er aanvankelijk ernstig dag was ingeroepen, was verooruitzagen. Door de grote drukte liep zaakt door een jonge Haarlemmer,
de surveillance-wagen vast in het die tijdens een inhaalmanoeuvre de
verkeer, waarop de bestuurder be- macht over het stuur was kwijtgesloot, de noordelijke rijbaan te ne- raakt. Na eerst de auto van een
men, tegen het verkeer in. De gevol- tachtig-jarige Zandvoorter geraakt
gen bleven niet uit op deze onover- te hebben, raakte hij over de midzichtelrjke weg en er ontstond een denberm heen op de andere rijbaan,
frontale botsing met een Mini, be- waar een botsing tegen twee andere
stuurd door een eenentwintig-jarige auto's volgde. De schade was groot,
maar hierbij vielen geen gewonden.
Haarlemse.

ZANDVOORT - Bij een
frontale botsing op de Zeeweg
tussen een surveillancewagen
van de Zandvoortse politie en
een tegenligger, zijn zondagmiddag vier personen gewond
geraakt. Beide auto's raakten
total loss, waardoor het plaatselijke politiekorps binnen een
week tijd twee surveillance-auto's heeft verloren. De botsing was ontstaan, nadat de
Zandvoortse politie-agent tegen het verkeer in was gaan
rijden, om snel ter plaatse van
een ongeval te kunnen komen.

ADVERTENTIE

Zie onze openingsadvertentie
elders in dit blad

AUTO STRIJDER B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.
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ZANDVOORT - De zeereep,
ter hoogte van de Boulevard
Barnaart, krijgt een nieuw
'jasje'. Over een lengte van zes
honderd meter worden tonnen
zand weggeschoven, om de zeewering weer in de juiste vorm
terug te brengen. Daarna
wordt er nieuwe helm gepland
en het oude hekwerk vervangen.
Dit groot onderhoud wordt verricht aan de zeereep vanaf Bouwes
Palace tot aan Reddingpost Piet
Oud. Het is voor het eerst sinds de
begin vijftiger jaren, dat dit op die
locatie op deze schaal gebeurt. Hélemaal toevallig is dat niet. De reconstructie van de boulevard, nu in
volle gang, bood een uitstekende gelegenheid om de zeereep over dezelfde lengte te egaliseren, aldus Ruud
Willigers van de dienst Publieke
Werken. "Wij kunnen er nu goed bij,
zonder kostbare vernielingen aan te
richten aan fiets- en voetpaden".
Voor de werkzaamheden is zwaar
materieel nodig, dat aan de bestrating nogal wat beschadigingen kan
veroorzaken. In dit geval is dat echter geen bezwaar, omdat voet- en
fietspaden toch veranderd worden
en een sierbestrating krijgen.
Voor de herprofilering van de
zeereep, waardoor deze weer een
strak, schuin aflopend oppervlak
krijgt, wordt er ongeveer elf duizend
ton zand afgeschoven. Ter plekke
wordt dit over het strand verspreid.
Werk dat regelmatig moet worden
verricht, zij het met grote tussenpo-
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Tonnen zand worden verplaatst om de zeereep in de gewenste vorm te krijgen.

zen. Met een flink aantal jaren zal er
wel weer zand tegen de duinen opstuifen, waardoor deze aangroeien
en men uiteraard weer opnieuw kan
beginnen. Wanneer het weer zover
is, hangt af van de plaatselijke omstandigheden en valt moeilijk te
voorspellen.

Naast het zware materieel wordt
er ook echt handwerk verricht. Een
aantal helmplanters is druk bezig,
de zeereep te voorzien van nieuwe
helm. Deze is voornamelijk afkomstig uit België, waar het gewas
wordt gekweekt of gestoken uit
dicht begroeide duinen. Als dit is

Foto: Bram Stijnen

gebeurt, worden nieuwe houten palen en prikkeldraad aangebracht.
Het werk wordt gedeeltelijk in eigen
beheer door de dienst Publieke Werken uitgevoerd, gedeeltelijk is het
uitbesteed. In totaal zullen de werkzaamheden ongeveer drie weken in
beslag nemen.

WOONPLAATS

TELEFOON
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3.95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ21,00, PER JAAR • ƒ39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
"een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

FAMILIEBERICHTEN

DAG en NACHT bereikbaar
Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden onze zorgzame vader, grootvader en overgrootvader

Theodorus Jozef Ruiter
weduwnaar van M. C. Kol
in de ouderdom van 96 jaar.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
15 december 1987
2042 VR Zandvoort,
Van Ostadestraat 15
De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De Eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 18 december a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de
teraardebestelling zal plaatshebben in het familiegraf naast de kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
achter in de kerk.

Tel. 02507-13278

Hét adres voor:

Kerstboeketten
en
kerststukken

Begrafenissen
en crematies!

Aanwezig van maandag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Geef mij de innerlijke rust om de dingen te
aanvaarden, die ik niet kan veranderen, de
moed om datgene te veranderen waartoe
ik bij machte ben
en
de wijsheid om in te zien waar het verschil
daartussen ligt.
Tot onze grote droefheid ging plotseling en veel
te vroeg van ons heen, mijn lieve trouwe man,
onze liefhebbende, bezorgde vader en schoonvader en onze altijd zorgzame opa

Gerardus Antonius Josef van der Storm
echtgenoot van Ina van der Storm-Nink
op de leeftijd van 65 jaar.
Ina van der Storm-Nink
de kinderen:
Tonny, Gerard, Suke,
Ineke, Marian en Marijke,
Fred, José, Frank en Wim
de kleinkinderen:
Babs, Renée, Saskia, Bart, Debby,
Peter, Marcel, Wouter, Samanthika,
Dennis, Eric, Chris en Bas
Eindhoven, 13 december 1987
Schubertlaan 78
Tijdelijk adres: Thorbeckestraat 22, 2042 GM
Zandvoort
De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevonden op de Alg. Begraafplaas, Tollensstraat te
Zandvoort.

Op dinsdag 15 december 1987 is van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma,
onze zuster, schoonzuster en tante

Rie van Scheers-Bakker
weduwe van
Cornelis Jacobus van Scheers
op de leeftijd van 76 jaar.
Zandvoort:
Jos en Marjolein
Suzanne
Zuid-Afrika:
Ilja en Louise
Jacques-Lucien
Anzell
Amsterdam:
Familie H. Bakker
Amsterdam:
Suze, Nel, Ans van Scheers
Correspondentie-adres:
A. van Scheers
Secr. Bosmanstraat 21
2041 KS Zandvoort
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum,
Poststraat 7 te Zandvoort, waar gelegenheid is
tot afscheidnemen en condoleren donderdag van
19.30 tot 20.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
18 december om 13.30 uur in het crematorium
Velsen te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van het uitvaartcentrum om 12.45 uur.

Wacht

P. J. d'HONT

zeggen

UITVAARTVERZORGER

He- He- He

023-152152
De afdeling is telefonisch bereikbaar van:
8.30 uur-12.00 uuren van 13.00 uur-16.30 uur.

Jubileum

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-328098
Geen voorrijkosten.

Billfold, geldmapje, l
.'* huishoud 'portemonnei
portefeuille ofluxeoverslag portemonnee.
,-29.75 Nu 25.75

Flora glasserie.
Borrelglas 2.75. Wijnglas klein 3.25.
Wijnglasgroot3.75.
Bierglas 3.75 Nu
50 cent goedkoper

„de la Course"
Cjrcuit Zandvoort.
Tel. 02507-12778, of 023-330754.

aan u

voorstelt.

Alle vrienden,
kennissen en clientèle
wil ik hierbij hartelijk
bedanken voor de
belangstelling tijdens
mijn verblijf in het
ziekenhuis en
thuiskomst,! ,

Stotteraars weten heus wel wat ze zeggen
willen, dus in de rede vallen helpt niet. Geef ze
liever even de tijd om uit hun woorden te komen.
Dat vermindert al gauw de spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar ook
een beetje beter begrijpen. Doen we dat?
Informatie voor mensen met stotterproblemen
bij zichzelf, in hun gezin of naaste omgeving: 01808
-1531 of SVS, Postbus 119, 3500 AC Utrecht

RINUS VISSER

Geef stotteraars even de tij (L

Boekhandel „De Krocht"

Stoom-sproeistrijki|zer met over-'
hittingsbeveiliging en speciale
ontkalkingsstand. 49.75 Nu 42.75

Standaard gloeilampen mat,grote
fitting. 15-25-40-60 Watt. 3 voor 2.30.
75-100 Watt. 3 voor 2.50
V
Nu 6 voor 4.Panties voor de grote maten in 20 en
30 denier. Met ingezet tussenstuk Mt.
42/44 t/m 48/50 3.90
V
Nu 2 voor 6.25
Set a 6 bierglazen 3.75 en set a 3
bierglazen 3.25
V
Nu 50 cent goedkoper

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

itereo midiset met dubbel cassette^"
deck. MG/LG/FM. Dolby ruisonderdrukking, high speei
bandtelleren 5-bandsequalizer. 2x12 Watt.395 -

Nog meer V Hartenjagers

PubUdtie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame Sjltt

Baby joggingpak met Mickey Mouse
opdruk. Bleu, mint, rose of geel. Mt.
68-80 34.75
*
Nu 29.Z5

Glazen waterkandelaar
*
9.75

Diafilm voor 36 opn, 100 ISO. Incl. Doos met 50 theelichtjes ir
ontwikkelen 11.75
V
6.7E
V
Nu 9.75
Gevoerde" jongens- of hei
Foto van uw dia. Laat van uw mooiste laars. Mt 31-3918.75 Mt. 40
Nü3.-g
dia's, foto-afdrukken maken. 9x13cm V

10x15cm

V 95 cent nu 80 cent
V 1.15 nu 95 cent

Porseleinen kop en schotel in 3
kleurenkombinaties.
*
7.75 Nu 6.50

Sportief herenshirt, katoen;
Uni of geruit. Mt. 37/38 t/m 4
V
21.751

Aanbiedingen geldig t/m 19 dec

Katoenen herenondergoed,1x1 rib. O a.
in wit grijs en blauw. Mt. 4-8. Singlet
8.25 en 8.75 Slip 6.25 en 6.75
T-shirt 8.75 en 9.75
V
Nu 1.- goedkoper

HEM

EchtWaarVoorJ*

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGING

E! n I|M ril ikfl.l.if Wf'L't v.
w.inten ( n kr.mlpn

Uw Slager

Natuurlijk praat u met uw colieg
over een koopsompolis.

Adviseur
Wij wensen U prettige
feestdagen en een gezond
Wij hebben ons helemaal
voorbereid om U m de
komende feestdagen eens
heerlijk te verwennen.
In onze slagerij vindt U heel
veel keus in het beste vlees,
dat wij met bijzonder veel
zorg persoonlijk voor u
klaarmaken

Een garantie
voor uw sukses.
Om U een
geheugensteuntje te geven,
hier een beperkt overzicht
van ons feestdagen
assortiment.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familiebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11 000 mensen in Zandvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts J 25,-, (pnjs-excl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, telefoon 02977-28411

Nieuw in Haarlem

Bij ons geen last van de buren!
Wij beschikken over een mooie accommodatie tot 150 personen en verzorgen alles voor u. Al uw wensen zijn
bespreekbaar. Ook geschikt voor vergaderingen of clubs,

zich

Afwezig van
21 dec. tot 11 jan. '88

KINDERBIJSLAG

FEEST?

Herman

huisarts

Met ingang van 17 december 1987
is het nieuwe telefoonnummer van de afdeling
Kinderbijslag:

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

als

J. G. Anderson

RAAD VAN ARBEID HAARLEM

Kerstboomkaarsjes.
Doosje a 26 stuks in wit
of rood. 175 Nu 1.50

Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Henk

DOKTERSBERICHTEN

Waarnemers:
huisartsen Drenth en Zwerver

Ski-|acks van waterafstotend katoen in
div. kleurenkombinaties.
Damesmaten S-L
Herenmaten M-XL
120 - Nu 100.-

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

met

t

DE HARTENJAGEI
TON DEZE WEEK

klein vlees
varkenshaasjes
cordon blue - oesters
div. schnitzels en vinken
kotelette suisse
malse biefstukjes
alles voor de fondue
en gourmetparty

1988

feestelijke
vleeswaren
ardense ham - grillham
achterham - rauwe ham
coburger ham
gebr. rollade en rosbief
rookvlees - salami
caseier rib
div. paté's

voor
feestelijke soep

snacks &
tussendoortjes

ossestaart

vleeskroketten
bitterballen - loempia's
gehaktballetjes
en voor de borrel:
gekookte worst
slagers leverworst

camelots (schenkel met been)

soepvlees met been
poulet
mergpijpjes
kalfspoulet
Wook voor uw ragout)

groot vlees
specialiteiten*

gevogelte

div. soorten paté's o.a.
champignon - peper
crèmepaté
veel salades en sauzen
bijzondere buitenlandse
worstsoorten

wij hebben voor u mooie.
vlezige braadkuikens en
zwaardere poulardes
maar ook kalkoendelen
kippeboutjes
en kipfilet

runderfiletrollade
varkenslenderollade
varkensfilet
contrefilet
lamsbout l
lende of rosbief
rundertong
kalfs en varkensfrikando
kalfsborst

voor Uw Kerst Zekerheid van Kwaliteit

Maar bij de Rabobank kan
het gesprek heel wat concreter z
Maak nu die afspraak met de Rabobank voor een advies op maal over de
Rabo Lijfrente Koopsompohs.
Deze biedt u een welkome aanvulling
op uw pensioen en een interessante
aftrekpost van maximaal f 16.998,- voor
uw inkomstenbelasting 1987. Plus, heel
belangnjk, een aantal op uw persoonlijke
situatie al'te stemmen voordelen.

De voordelen op een rij.
In de eerste p laak hebt u de zekerheid
van een gegarandeerd van te voren afgesprokcn eindbedrag. Op een van te voren
af te spreken einddatum.

Dit eindbedrag is zeer aantrekkelijk
dank zij een hoog spaardeel en een hoog
rendement. Ook wat het verzckcnngsaspect belieft bent u in vertrouwde handen?
Bovendien kiest u met de Rabo
Lijfrente Koopsompolis voorduidelijkheid.
Zo ontvangt u jaarlijks automatisch een
overzicht van de stand van zaken.
Zeer bijzonder is tenslotte het maatwcrk dat u knjgt Want de Rabo Lijfrente
Koopsompolis kan geheel op uw financiële
situatie nu en uw \vensen voor later
worden algestemd. Dit geldt bijvoorbeeld
ook voor de door u gewenste einddatum.

* De Rjbubank is cm bemiddelaar «wr Interpolis. Aicra Ver/ckcnngcn en De Twaall Gewesten,
m samenwerking waarmee de Rabo Lijlrenle Koopsompolis wordt aangebeden

Maak nu een afspraak.

Als u nu een afspraak ma
adviseur van de Rabobank, rekt
op basis van uw wensen, snel e
de mogelijkheden voor.
Zodat u precies weet ivai
uw situatie het beste kunt kieze

Rabobank

geld en goede raad
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en Jan Holsteijn vijftig jaar getrouwd

Verenigingsnieuws

ttmoeting bij een
leelvoorstelling
lang vervolg

Vrouwen Van Nu

om voor hen te zorgen lag Zandvoort
haar na aan het hart. Ook haar echtgenoot zag het buiten wonen, zeker
met twee kleine kinderen, wel zitten.
Het echtpaar kreeg een huis in de
Potgieterstraat aangeboden, heel
uitzonderlijk in een tijd, dat door de
sloop van zo'n 700 woningen gedurende de bezetting de terugkeer van
de duizenden evacué's slechts gedeeltelijk kon plaatsvinden. Maar
het kwam doordat de geëvacueerde
eigenaar van het huis, Jan van den
Bos, een neef van mevrouw Holsteijn, in Haarlem bleef wonen. Een
voorwaarde was dat de heer Holsteijn bij de wederopbouw zou gaan
werken, iets waartegen hij geen enkel bezwaar had, temeer daar hij in
zijn eigen beroep bleef. Zo heeft hij
Foto: Bram
Neeltje Rombout en Jan Holsteijn ontmoetten elkaar voor het eerst bij een toneelvoorstelling.
stijne
in dienst van o.a. Meijer en Smit's
Bouwbedrijf meegewerkt aan de totRombout was er, populair standkoming van onder meer hotel werd verfraaid met een open haard, Zalenprobleem lijkt binnenkort opgelost
oeg bij. Op haar zeventien- Bouwes, de Wim Gertenbach-mavo voor de kleinkinderen maakte hij
wiegen en aan de flats waar de kindeze kennis met de uit Den en hotel Friesland.
ren woonden viel ook dikwijls het
mstige Jan Holsteijn met'
nodige te repareren. Nu ze alle drie
h op haar achttiende ver- Operette
Er was in Zandvoort nog iets dat een eigen huis hebben wordt er nog
twee jaar later trouwde,
eerste kennismaking be- opgebouwd moest worden, namelijk vaker een beroep op pa gedaan.
ZANDVOORT - Aan het za- weer het gemis van een geschikte
.tje had met een vriendin het culturele leven, en daar hebben Henk werkt bij de V.N.U. in AmstelMomenteel vinden de optrelenprobleem
in Zandvoort lijkt zaal.
veen,
de
dochters
zijn
in
het
onderen om samen naar een to- ze alletwee volijverig aan meegedens plaats in de Hervormde Kerk
telling te gaan. Tot haar daan. Neeltje zong bij het gemengd wijs. Marjan bij de Dr. Albert Ples- volgend jaar een einde te ko- of in gebouw De Krocht, maar lang
verscheen op die afspraak koor van Evert Dees en beiden wa- manschool en Nel bij de Hannie men. In het Beach Hotel, niet elke vereniging is hiermee geren ze enthousiast lid van de Zand- Schaft.
waarvan de.bouw vorige week lukkig, vanwege de te beperkte faciTer gelegenheid van het gouden donderdag symbolisch maar liteiten. De speler moet de nodige
steijn werkte als timmer- voortse Operette Vereniging, waar
Jan
zijn
sporen
verdiend
heeft
als
huwelijksfeest
heeft
Henk
(„de
If jaar bij de Rijksgebouruimte ontberen en voor de toeen zijn vrouw als ver- decorbouwer. Samen met „opa" dorpsfotograaf" zegt echtgenote Syl- officieel werd gestart, komt schouwer is het comfort ook niet
een
grote
zaal
met
vijfhonderd
bij de bekende kantoor- Dietz en de op dit terrein nog steeds via lachend) een schitterende serie
optimaal. Duidelijk voorbeeld is de
el Gebr. Winter. In Am- actieve Wim Sluis. Het was in de kleurenfoto's van de familieleden ge- zitplaatsen en allerlei facilitei- Zandvoortse Operette Vereniging,
•aar ze acht jaar in de Fre- bloeitijd van de Z.O.V., toen iedere maakt, die zijn moeder trots laat ten voor optredende vereni- die telkens voor het grote jaarlijkse
iendrikstraat woonden, ingestudeerde operette goed was zien. „We vinden het heerlijk dat ze gingen. Deze accommodatie, optreden naar Haarlem uitwijkt.
twee oudsten, Henk en voor drie uitverkochte voorstellin- allemaal in Zandvoort wonen, maar waar het Zandvoortse vereniIn het Beach Hotel was al een growe overlopen elkaar niet." Sylvia
iboren. In 1945 verhuisde gen.
Toen de heer Holsteijn ophield beaamt het en wil op de valreep best gingsleven hard aan toe is, te conferentiezaal gepland, maar
naar Zandvoort en daarvoor Neeltje een lang ge- met werken betekende dat niet dat even kwijt dat een oma en opa in werd tijdens de receptie nog aan faciliteiten voor optredens had
wens in vervulling. Sinds zijn timmergereedschap aan de wil- dezelfde plaats als oppas niet te ver- snel aan het plan toegevoegd. men niet gedacht. Tot vrijdagmiddag, toen hierop de aandacht werd
.gere school een paar jaar gen kwam te hangen. Integendeel. smaden zijn.
bevestigd door Bram Stijnen, die
C. E. Kraan-Meeth
itouders had gewoond Het huis aan de Piet Leffertsstraat
Veel van de verenigingen die re- nauw betrokken is bij het Zandgelmatig
optreden, voelen telkens voortse verenigingsleven en tevens
OORT - De GeZandvoort zal finanT de brug moeten koien men wenst dat de
VW opgenomen
dd|i de nieuwe regionale
Zandvoortse WV VW-voorzitter Van Maris. "Wij laat het zich aanzien, dat de gedit jaar hoogstwaar- zijn nog in onderhandelingen om meentelijke bijdrage op rond de vijfte treden. Maar wij moeten op de tig duizend gulden moet gaan kofc met een negatief sal- toe
nullijn beginnen en daar dus een men. Daarnaast is een veel hoger
liet door de regionale oplossing voor vinden". Aangezien bedrag gemoeid met het wachtgeld
i Ni rdt overgenomen,
het de Stichting VW Zandvoort van de voormalige directeur, welke
een regionale VW te ko- aan de nodige middelen ontbreekt, kosten ook voor rekening van de
n .1 werkgroep samengesteld heeft men zich tot de Gemeente ge- VW leken te komen. Ook hier zou
,..' genwoordigers uit de di- wend. "Wij moeten nu afwachten de Gemeente voor moeten bijsprin' tieenten. Voor Zandvoort wat de Gemeente doet", aldus Van gen. Er zijn echter aanwijzingen,
ie bestuursleden Ronald Maris. De termijn waarop de ge- dat de directeur officieel niet in
Fred Paap, plus wethou- meente beslist, lijkt nu bepalend te dienst van de VW is, omdat er nooit
kema. In de werkgroep is worden voor de termijn waarop de een dergelijk contract zou hebben
;oei it de nieuwe WV met een Zandvoortse stichting officieel kan bestaan. In dat geval zou er sprake
. moet beginnen, dus kan toetreden tot de regionale WV.
zijn van een ambtenaren-verband
lijke stichting geen negaen zouden deze kosten in ieder geval
Over
de
hoogte
van
het
negatieve
'po o of schulden meenemen, saldo laat hij zich niet uit, omdat voor rekening van de gemeente koerhandelingen gaan on- daar op dit moment nog geen reële men. Een officiële bevestiging hierHet Beach Hotel zoals het er aan de voorkant uit gaat zien.
Nu wel gewoon door, aldus schatting van valt te maken. Toch van wordt echter niet gegeven.

VOORT - Je mag dan
keer een „vreemde"
meer je een kleindochvan Neeltje en Willem
eparenteerd aan de fan den Bos, en als meiseven een tijdje op de
chool aan de Brederobent geweest dan mag
meepraten over Zandn vroeger. En dat doet
j^>k. We hebben het over
•welljke helft van het
W bruidspaar Holsteljn!4t, Plet Leffertsstraat l,
•ar vijftig jaar geleden
^|cember In Amsterdam
ord gaf.

De leden van vereniging Vrouwen
Van Nu houden dinsdag 22 december een middag in gebouw De Postduiven
Krocht, waar men in een gezellige
sfeer de jaarlijkse kerstmiddag van Pleines
Postduivenvereniging
Pleines
hoopt te beleven. Er is een aardig
programma opgesteld en een grote houdt zaterdag 19 en zondag 20 deopkomst wordt dan ook verwacht. cember haar jaarlijkse tentoonstelling. De duiven worden gekeurd
door een keurmeester, aangesloten
bij de Nederlandse Groep van KeurZandvoortse
meesters van Postduiven. Zondag is
er tevens een verloting met prachtiPostzegelclub
prijzen.
Ook in de maand december wordt geDe
wordt gehouer een clubavond gehouden, maar den intentoonstelling
het verenigingsgebouw, Linniet zoals gebruikelijk op de laatste naeusstraat
4. Zaterdag is de zaal
vrijdag van de maand. Dit keer is
van 14.00 tot 18.00 uur, zondag
gekozen voor vrijdag 18 december, open
vanaf 10.30 uur. De toegang is gratis
in verband met de feestdagen.
De veiling begint om ongeveer en iedereen is welkom.
21.00 uur. Voor die tijd is er voldoende gelegenheid om de kavels te bekijken en voor alle handel en wandel
betreffende de postzegels.
De clubavond wordt gehouden in
het Gemeenschapshuis aan de L.
ZANDVOORT - Van de
Davidsstraat, zaal open 19.00 uur. Sint-Nicolaas- en Kerstactie
Belangstellenden zijn zoals altijd zijn door Notaris Weve de derwelkom. Inlichtingen kan men verkrijgen bij de secretaris, mevr. H.C. de en vierde trekking verricht.

Sint Nicolaasen Kerstactie

Tenzij anders vermeld, zijn de
prijswinnaars woonachtig in
Zandvoort.

Beach Hotel levert verenigingen zaalruimte

Nadelig saldo WV komt
ten laste van gemeente

m'EKENDDIENSTEN
JSENPRAKTIJK
IOORD: tel. 19507.

JjBergen
SENPRAKTIJK
F. Paardekoper:

G.J.J.

lenstdoende
arts: tel
91.
Inlichtingen omtrent de
lensten worden verstrekt
elefoonnummers van de
Anderson, tel. 12058,
1. 13355,
tel. 12181 en Zwerver, tel.

Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur en
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur
en 19.00-20.30 uur in het politiebureau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
woensdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hogeweg.

Kindernevendienst en crèche
Donderdag 24 dec. 23.00 uur: Kerstnachtdienst, Ds. J.A. van Leeuwen
Vrijdag 25 dec., Eerste Kerstdag,
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK,

Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Hartog
Kindernevendienst en crèche
Vrijdag 25 dec. 10.00 uur: Kerst, Drs.
L. den Hartog

deel uitmaakt van de groep, die
streeft naar een betere coördinatie
en spreiding van de optredens. Op
zijn opmerking over het ontbreken
van een geschikte zaal trad mevrouw G.M. Elmar, managing director van de Henriksen Group, die
het hotel zal beheren, in overleg met
de architect. Deze kreeg op dat moment opdracht, de conferentiezaal
ook geschikt te maken voor optredens.

De uitslag van de derde trekking
is als volgt. De eerste prijs a ƒ250,- is
voor R. v.d. Mije, de tweede prijzen,
groot ƒ100,-, voor H. v.d. Donk en E.
Jorning. De derde prijzen a ƒ50,gaan naar J.W. Petersen, M.S. Emmelot-Smaling, S. Bannink, Th.
Koper-Blauw en A. Bos.
De vierde prijs a ƒ25,- is gewonnen
door V. Dijks, L. Porton, J.M.E. Beynes-Niewe, C. van Ingen (Bentveld),
R. Jongelin (Haarlem), M. Huberts
(Amsterdam), M.J. v.d. Eist, P. Koning (Haarlem), W. Koene en N. Eldering-Verhoef.

Uitslag vierde trekking:
Eerste prijs, ƒ250,-: M.C.M. Emmelot; tweede prijs, ƒ100,-: G. Koper en
E. Vermeer; derde prijs, ƒ50,-: A.
Mulder, J. Versteege, L. Kerkman,
C. Paap en M. Drommel.
De vierde prijs è. ƒ25,- gaat naar H.
Heken, J. Weidema, E. Vonsee, F.
Tichelaar, D. van Dam-Lefferts,
Mevr. Van Oostendorp, Mevr. De
Boer, Fam. Jongsma, L. van Engelen en J. Koster.
Alle prijswinnaars ontvangen
persoonlijk bericht. De prijzen kunnen worden geïnd bij de Rabobank
aan de Grote Krocht, waarbij men
een legitimatiebewijs moet kunnen
Wellicht kan de badplaats nog tonen.
meer profiteren van het Beach Hotel. Men heeft het voornemen hier
een permanente EHBO-post te installeren, plus een gezondheidscenZANDVOORT - Afgelopen week
trum. Een zogenaamd 'Thalassa-Instituut', met twintig bedden. Hier werden autobezitters in de Keesomzullen specialisten beschikbaar zijn straat er met oranje 'waarschuvoor schoonheids- en gezondheids- wingsbonnen' op gewezen, dat hun
behandelingen, bijvoorbeeld tegen auto verkeerd stond geparkeerd.
De auto's stonden geparkeerd
allergieën, astmatische aandoeninlangs de gele streep voor de flatgegen of huidproblemen.
bouwen. De kentekens zijn geno-'
De bouw van het hotel, dat 232 teerd en op de bon staat, dat er over
eenheden zal bevatten, waarvan er enige tijd echt geverbaliseerd wordt.
132 worden verkocht, zal eind febru- De agenten oogstten met hun optreari van start gaan en is naar ver- den positieve reacties van andere bewoners.
wachting begin 1989 gereed.
Volgens een enthousiaste mevrouw Elmar zal zij er zorg voor dragen, dat de zaal met ongeveer vijfhonderd zitplaatsen, wordt toegerust met een verplaatsbare dansvloer en een volwaardig toneel met
alle faciliteiten, zoals verlichting en
kleedkamers. De culturele werkgroep is uitgenodigd, op korte termijn nadere wensen kenbaar te maken. De initiatiefneemster van deze
werkgroep, Annette Kalk, toonde
zich maandagavond tijdens de vergadering zeer ingenomen met deze
ontwikkelingen.

Waarschuwingsbon

Toneelvereniging 'Wim Hildering'
doet met klucht uitstekende keuze
ZANDVOORT - De opvoering van 'Nee Schat, Nu Niet'
door toneelvereniging Wim
Hildering is een enorm succes
geworden. Vrijdagavond was
de zaal voor meer dan driekwart vol en zaterdag totaal
uitverkocht. Belangrijker is
echter, dat het publiek ontzettend heeft genoten van deze
klucht. Het was duidelijk een
goede keuze van de vereniging,
die het stuk met veel verve
wist te brengen.

NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND
Zondag: Adventsdienst verzorgd
Hiervoor de eigen CENTRALE POST AMBULANCE- door eigen leden
Kerstmis, 25 dec., Ds. S. v.d. Meer,
VERVOER
(CPA) KENNEMERlellen.
Haalem
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
EK: Zandvoortse ApoROOMSKATHOLIEKE KERK
TAXI: tel. 12600.
B.A. Mulder, tel. 13185.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel
PLEGING: Voor infor- DIENSTENCENTRUM: Koningin- en samenzang
r de dienstdoende wijkver- neweg l, Zandvoort. Spreekuur op Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St. De lachsalvo's waren beide avonden niet van de lucht. En wel begrijmaandag en donderdag van 1.30 tot Caeciliakoor
ge: 023-313233.
3.00 uur door de heer Frits van Veen Kerstavond: v.a. 19.15 uur samen- pelijk ook. Het stuk zat vol overspetUNDIGE:
Mevrouw of na telefonische afspraak. Tel: zang, 19.30 uur Liturgie v. Kerst- lige personages, die zich op allerlei
mis. Kerstnacht: v.a. 23.30 uur or- manieren uit allerlei netelige situaBshoorn, Kochstraat 6A, 02507-19393
gelspel en samenzang; 24.00 uur: ties moesten redden. Zij werden
tel. 02507-14437, bgg: BELBUS:
vaak nét niet betrapt, soms ten kosDe belbus is te gebruiken door bewo- Kerstnachtliturgie.
te van derden, die op hun beurt weer
ners van 55 jaar en ouder. Hiervoor
iRTS: Mevrouw Dekker, dient men zich 24 uur van tevoren KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg alles moesten doen, om niet van allerlei 'ondeugendheden' te worden
pstraat 17 te Zandvoort, op te geven bij de receptie van Huis 218, Haarlem
in de Duinen, tel. 13141, van zondag 09.30 uur: Zondagsschool en beschuldigd. Zo kwamen bijvoorbeeld twee dames in een salon van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen bijbelgespreksgroepen
Tel. 13043, Alarmnum- ƒ1,50
een deftig Haags bonthuis in hun
per persoon per rit binnen de 10.30 uur: Morgendienst,
onderjurk te staan, terwijl de boven19.00 uur: Avonddienst,
gemeente.
kleding aan een vlaggemast boven
Woensdag
20.00
uur:
CelgroepenSTORINGSDIENST
GASBEde straat kwam te wapperen, of op
/bijbeloverdenking/bidstond
DRIJF: tel. 17641.
het dak van een passerende bus
idvoorts
ALG.MAATSCHAPPELIJK
NED.CHRISTELIJKE
GEMEEN- werd meegevoerd. Kortom een
ZANDVOORT: Noorder- SCHAPSBOND
avond vol verwikkelingen en komieuwsblad WERK
straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of ledere veertien dagen een samen- sche situaties, tot groot vermaak
k nieuwsblad voor Zandvoort,
320464. Spreekuur op werkdagen komst op maandag 15.00 uur, tel: van het publiek, dat zicht- en hoorAerdenhout Verschijnt op
van 9.00-10.00 uur, maandagavond 14878
baar genoot.
Uitgave Weekmedia BV
van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
Het getoonde spel getuigde van
C Hollander Hoofdredacteur
aring
afspraak. Voor deze hulpverlening,
een grote inzet. Maar wie zijn talent
beschikbaar voor iedere inwoner BURGERLIJKE STAND wel het duidelijkst tot zijn recht liet
^sthuisplein
van Zandvoort geldt dat ervoor de
komen, was Pieter Joustra, die als
M, tel 02507 •
vrager geen kosten verbonden zijn. Periode: 8 - 14 december 1987
Arnold Blom één van de hoofdrollen
adres
vervulde. 'U wordt bijna komiek'
2040 AA
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE Ondertrouwd:
HULPVERLENING: Voor informa- Sprenkeling, Bob en Koper, Odilia wist zijn tegenspeler Ed Fransen,
•Dend
die de andere hoofdrol vervulde,
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle Rosalinda
}l6u,
•3 en 14-16
werkdagen van 10.30-12.30 uur. Zuidam, Hendrik Rudolph en Van hem toe te werpen, toen Joustra per
339-11 u,
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Norden, Elisabeth Delphina Eduard ongeluk een plant omver liep. En in
[O 12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
feite had hij daar groot gelijk in,
Marie
Zandvoort.
Verkoop: Stationsstraat 70,1421
hoewel de zenuwachtige, verstrooid
l Tel 0297540041 Postadres
WETSWINKEL:
Gemeenschapsen bijna kinderlijk onschuldig aan[ 1420 AE Uithoorn
huis L. Davidsstraat. Eerste en der- Gehuwd:
Tromer, Paul Burghart en Geukers, doende Blom, die echter uiteindelijk
J' B Lodewegen
de
woensdag
van
de
maand
van
toch alle touwtjes in handen bleek
Angela Wilhelmina Maria
Isntiestel 020-5626271 Telex
17.30-18.30 uur.
|'0730PCADV
Weber, Jan en Kaufmann, Karin te nemen, beslist niet overdreven op
J
J !thuisplein 12, Zandvoort, tel
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't Wilhelmina
de planken werd gezet. Ook toen de
l' Postadres postbus 26, 2040
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
'arme drommel' vrijdagavond nog
derde donderdag van de maand Overleden:
eens enkele keren zijn brilleglas ver'hoek Redactiechel Dick Piet
20.00 - 21.00 uur.
'sprijzen: / 11,50 per kwartaal, ƒ
Bout, Jan, oud 65 jaar
loor.
laar, ƒ 39,95 per jaar Voor
Maar ook het spel van de overige
Möller geb. Van Aken, Alida Baatje,
s
gelden andere tarieven Losse
oud 91 jaar
spelers is zeker een compliment
KERKDIENSTEN
Boon, Dirk, oud 79 jaar
waard, dankzij routine en/of inzet.
'en: vrijdag 9-12 u tel 02507Tol, Cornelis Jan, oud 74 jaar
Dat geldt ondermeer voor Ed FranHERVORMDE KERK, Kerkplein:
Van Maarseveen geb. De Graaff, sen als de charmeur Kleyburg en
is opgericht in
Zondag 10.00 uur: Ds. P.J. Mulders, Wilhelmina Johanna, oud 56 jaar
medeëigenaar van het bonthuis
Haarlem
Kleyburg en Blom, Imca Drommel,
Kreijger, Sijvert, oud 81 jaar
BRANDWEER: tel. 12000.

den Duijn, Lorentzstraat 68, Zandvoort, tel. 02507-16456.

De grootste schuinsmarcheerders wezen steeds met beschuldigende vingertjes naar elkaar.

Foto: Bram stijnen

die als debutante erg knap de onVoerde Bram Stijnen beide dagen Kaspers, licht en geluid.
deugende Evelien van Dam speelde, het openingswoord, zaterdag zelfs
Een niet geringe bijdrage leverde
en Wil van Waardenberg als de als kerstman, Ed Fransen besloot Henk Jansen ook met Emmy Metoverspelige Mollie Vlasman.
beide voorstellingen met een dank- horst, Marga Bol en Bram Stijnen,
woord aan alle medewerkers. Achter onder andere met de loterij, waarde schermen was veel werk verricht voor door plaatselijke ondernemers
Hartveroverend
regisseuse Alie Bol, en door tientallen prijzen beschikbaar waLucie Peet was hartveroverend door
Betty van de Kar, die het ren gesteld. Deze spelers zullen zich
als secretaresse Dorothee Tripma. souffleuse
door een aantal moeilij- ook zeker op de planken van hun
Vele keren moest zij voor een kort gezelschap
ke
momenten
heen wist te helpen. beste zijde laten zien bij de jubileumoment als de begripvolle onheilsmopvoering, die begin volgend jaar
bode opkomen, maar zij slaagde er De decorbouw mocht er zeker zijn, ter
gelegenheid van het veertig-jarig
toch telkens weer in, goed in haar een creatie van Henk Jansen en Arie bestaan
van de vereniging wordt gerol te 'zitten'. Dat geldt ook voor de Kerkman, terwijl er ook veel werk is geven. Als
het stuk dan net zo kobenjamin van de vereniging, de verricht door de heer Belder, Hanne- misch is, belooft
dat nogal wat.
achtienjarige Ingrid Schuiten die ke Jongsma, rekwisieten, en Ton
JOAN
KURPERSHOEK
als juffrouw Wagenvoort slechts
ADVERTENTIE
twee of driemaal op het toneel stond
maar er toch echt iets van maakte.
Knappe prestaties van beide, omdat
men bij dergelijke rollen nauwelijks
kans krijgt erin te groeien. Met hetzelfde euvel had debutant Ernst van
de Klauw, als Willem van Dam, te
BLOEMENHUIS
maken, maar ook deze wist dit goed
op te vangen.
Ankie Joustra, als mevrouw Hamel, Joop van Droffelaar, als haar
man, Wilma Schrama, als Suze
Kleyburg, en debutant Paul OlieHaltestraat 65 - Zandvoort
slagers, als Piet Vlasman, zaten
weer iets 'ruimer' in hun rol en lebloemwerken
Tel. 1 20 60
verden een prima bijdrage aan het
stuk.

Haal uw Kerstsfeer bij

J. BLUYS

ÖQ, £33, £33 £23 03

33 CO 03 £33 03

£23 £22353,252 £23 £33

£33 £23 £23 £33 £33 353 353

£33 csa £23 £23 £33 £23 £33 353 £23332 £33 £3

GEEN MOOIER KERSTVERSIERING
DAN EEN BLIJ GEZICHT!
POISON

Voor Haar:

ESPfUT DE PARFUM

CK
D

Tot ƒ 10.Make-up box
met 2 blushers
4.95
Make-up set
met 20 eyeshadows7.95
Pierre Cardin
zeep
9.95
A n ais A n ais
douche gel
9.95

Tot ƒ20.d

n
n
n
n
n
n
n
n

A n ai s A n ais
body oil spray
14.95
Amance
14.95
Nina Ricci zeep
17.—
Anais Anais zeep
met gratis
miniatuur
Anais Anais
Body crème
Molyneux vivre
E.D.T. spray
Molyneux Gauloise
E.D.T. spray
Molyneux Quartz
E.D.T. spray
Pierre Cardin
spray
Moana
E.D.T. spray

Tot ƒ30.D
d
CU
D
D
CH
CH

Anais Anais
spray
Anais Anais

29.5O

Body

26.95

Orlane Ecusson
spray
29.5O
Paco Rabanne
Calandre
26.5O
Ivoire Balmain
spray
27.5O
Hermes Amazone
spray
26.5O
Hermes Caleche
spray
26.5O

Tot ƒ40.n Cacharel Lou Lou
spray
n Nina Ricci
spray E.D.T.
n Nina Ricci
Eau de Parfum
n Guerlain Jardin de
Bagatelle
n Armani
Body Lotion
Dior Esprit
de Parfum in luxe
navulbare
verstuiver

De nieuwe sensatie:

PANTHERE
DE CARTIER
Zolang de voorraad
strekt
£33

39.95
32.5O
37.5O
35.—
39.5O

39.—

L

100,- korting
op eon zuiver
zijden Cartler
sjaal.

Bij aankoop van een flacon (50 ml)
Salvador Dali E.D.T. een stuk
zeep t.w.v. ƒ 33.- kado.

Bij 75,Cacharel produkten

Drugstore Moerenburg

Cacharel
Toilettas KADO

Officieel depot
- CHANEL
- CHR. DIOR
- AIGNER
- REVLON
- NINA RICCI
- YVES ST
LAURENT
- JIL SANDER
- CARTIER
- v.CLEEF &
ARPELS
-PACO
RABANNE
- DAVIDOFF
- UNGARO
- GUERLAIN
- SALVADOR
DALI
- NICKY DE ST
PHALLE
- GUCCI
- MONTANA
- GIVENCHY
- OSCAR DE LA
RENTA
-MING
- HERMÈS
- ESTÉE
LAUDER
- ARMANI
- JEAN PATOU
- BALMAIN
- JOOP!
- CACHAREL
- LAGERFELD
- TED LAPIDUS
- ARAMIS
- ALAIN DELON
- BALMAIN
-KRIZIA
- TRUSSARDI
- V. GILS
- CLINIQUE
- H. RUBINSTEIN
- LACOSTE

Haltestraat 1

Voor Hem:
Tot ƒ 10.n Aqua Brava
after shave 25 ml 7.95
n Burly after shave 6.95
n Amando zeep
9.95
n Amando after shave9.95
n Dunhill Bodylotion 7.95
n Fresh-up kado doos 9.95
n Aqua Brava
badschuim

9.95

Tot ƒ20.n Armani after shave
n Pierre Cardin A.S.
spray
n Molyneux Captain
E.D.T. spray
n Dunhill A.S. spray
n Aqua Brava A.S.
spray
n Sir Canada Ceder
spray
n Sir Irish Moss
spray
Amando

12.95
14.95

Tot ƒ30.D
d

Alain Delon spray
Aigner Silver
Aigner set no 1
Aigner set no 2
Ebene de Balmain
Cacharel Homme
Cacharel kadoset
Givenchy
Gentleman
Nino Cerruti spray
Nino Fair play
Phileas v. Ricci
Mennen
kadodoos
Aqua Brava A.S.
Dunhill A.S. spray

21.50
29.5O
24.95
24.95
24.95
27.5O
22.5O

Parfumerie Wildering
Kerkstraat 23

£33

Voor een feestelijke
kerst nét even beter

Kerstaanbieding
Div. modellen

Pumps
echt leder

vanaf

QQ95

Ww •

PANTALONS
v.a. 59.95
BLOUSES
v.a. 29,95
ROKKEN
v.a. 45,—
COL SWEATERS
39,95
nu 2 voor
70,-

Ma. 21 t/m vr. 24 dec.
serveren wij vanaf 13 uur

Kerst-shopping-dinner
soep
Christmas Chicken
coupe peppermint

22,50

EASY FASHION

HALTESTRAAT 3

SCHOENHANDEL BOL.
Haltestraat 11, Zandvoort

ZANDVOORT
TEL: 02507-12994

HaltestrVWa 2O4S LM Zandvoort O25Q7-154/Q

Zaterdag 19, ma. 21, di. 22, wo. 23 december laten bovenstaande speciaalzaken u even gezellig uitrusten bij Eet-o-theek Peppermint tijden;
drukke kerstweek. Bij besteding van ƒ 50,- ontvangt u een waardebon voor een GRATIS kop erwtensoep, 'n glas Glühwijn, koffie of warme ch
33 £33 £23 £33

£23 !B3 £33 £23

£23 £33 £23 £33

Deelnemer „OVZ" Kerstaktie

Voor de
Kerst

Voor gezellige Kerstdagen heeft Uw

Echte Bakker Balk
een ruime sortering o.a.:

Kersttaarten
Kerst
petit
&
fours
Roomboter
amandelkransen
Weihnachtsstollen
Roomboter amandelkransjes
Schuimkransjes
Ruime sortering luxe- en stokbrood
Echte Bakker Balk

Een ijstaart of een
omelet Sibérienne, Borrelhapjes,
Chipolatapudding, Kransen,
diverse taarten.
Bestel tijdig.
Van Tummers - Leonias Bonbons

Ook een goed idee voor een relatiegeschenk.

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

La BonBonnière

BELLI E RIBELLI

Haltestraat 39a tel. 15584.

Hogeweg 28

Kinder- en tienermode

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

POSTBUS 110 • 1180 AC AMSTELVEEN 'TELEFOON 020-430151

Nieuwjaarsochtent
geopend van 01.00-05. (
een gelukkig 1981
*
Suze en E

Dijkman B.l
voor al uw muziekinstrur
Grote afdeling OCCA!
inkoop - verkoop - v<

Rozengracht 115, Amsterdam. Tel. O

DONDERDAG 17 DECEMBER 1987

IEDIA30

pchard Bruynzeel jr. besluit
ietscrossjaar met fraaie zege
ANDVOORT - Fietssser Richard Bruynzeel
heeft een geslaagd sein besloten met een zeer
ai resultaat, door het
men van de Nationale
[oor Fietscrosskampi^ischappen in de RAI.
W s rijders die aan het naf/ nale kampioenschap in
\ i .drop deelnamen waren
% wezig en maakten er
schitterende wedstrijd
op het zware parcours.
et parcours was voor some fietscrossers te zwaar en
moesten tegen de hoge heuvan de fiets om lopend de
te bereiken. Voordat een
ts in de finale werd bereikt
te Richard Bruynzeel in drie
iches de eerste plaats waarn de kwartfinale een vierde
its werd opgeëist. In de halinale hoefde Richard niet tot
uiterste te gaan daar de eertot en met vierde plaats ge* was voor een finaleplaats.
endig rijdend werd hij in de
e finale derde,
e finale werd een zeer spangevecht. Alle crossers
hten voor de prijzen en het
zat dicht op elkaar. In de
;te bocht lag Richard Bruynop kop maar werd gepasd door Raymond Klein (2e
het Nederlands Kampioenap). In de zeer spannende
fase wist de Zandvoorter
n vlak voor de streep te pasn en eindigde zodoende op
uiterst knappe eerste
ts.
et was het zoveelste succes
de Zandvoortse fietscrosser
aar. In oktober en novembehaalde hij driemaal een
te plaats bij wedstrijden gein voor het afdelingskampischap West (Noord-Hol1, Zuid-Holland en Middenerland). In de strijd om de
rd-Holland cup, over vier
strijden, werd eveneens een
te plaats behaald en het
jkampioenschap werd ook
nend afgesloten. Het talent
ynzeel reed in één jaar veerDrijzen bijeen.
et is jammer voor de negenge Zandvoorter dat de Zandrtse
fietscrossvereniging

ZANDVOORT - Het ZVM dames
handbalteam is op dit moment in
zeer goede doen. Vorige week al een
knappe overwinning en nu opnieuw
twee punten mee naar Zandvoort.
Tegen HVH kwamen de Zandvoortse dames pas laat op toeren doch de
12-14 zege was dik verdiend. De ZVM
heren zitten in een diep dal en kónden in de thuiswedstrijd niet overtuigen tegen Meervogels. In een rommelige partij leden de Zandvoorters
een pijnlijke 14-22 nederlaag.
Tegen HVH leek het er geenszins
naar dat ZVM uiteindelijk zou gaan
winnen. In de eerste helft werd niet
voldoende opgetreden tegen de snelle break van HVH en dat leidde tot
een 5-2 achterstand. De Zandvoortse
dames verhoogden het tempo en
kwamen daardoor naast HVH, 5-5.
In de slotfase van de eerste helft

BLOEMENDAAL - Het zonder de geblesseerde spelers Jos
van der Meij en Chris Jongbloed spelende Zandvoortmeeuwen heeft het hooggeklasseerde Bloemendaal uitstekend partij gegeven. Wat
veldspel betrof deden de Zantwoorders niet onder voor de
gastheren maar er ontbreekt
een afmaker. Bloemendaal
bleef de Zandvoorters met 2-1
de baas.
Nadat de Bloemendalers tevergeefs probeerden de badgasten op
een snelle achterstand te zetten werden de rollen omgedraaid. Zandvoort-meeuwen combineerde erg

voor heren

werd enige malen balverlies direct
afgestraft door HVH en ZVM keek
tegen een 8-5 achterstand aan.
Ook het begin van de tweede helft
was niet erg hoopgevend en bij een
10-5 achterstand leek de partij gespeeld. ZVM kwam echter plotseling
in het ritme, verhoogde het tempo en
HVH werd met de rug tegen de muur
gezet. Met een geweldige inzet werd
de achterstand weggewerkt. De verdediging sloot perfect en aanvallend
werden de aanvallen fraai afgerond.
ZVM stootte door via 10-10 naar een
10-12 voorsprong en gaf de voorsprong niet meer weg. Via 11-14 kon
HVH in de slotminuut nog tot 12-14
terug komen doch ZVM gaf verder
geen kansen meer weg.

Onverdiende
nederlaag ZVM
goed op het middenveld maar in de
aanval gekomen was er te weinig
dreiging. Het overwicht leverde
niets op en in de 30e minuut was
Bloemendaal gelukkiger. Een verdwaalde bal kwam voor de voeten
van Bandstra, die doeltreffend uithaalde, 1-0.
In de tweede helft opnieuw een
aandringend Zandvoortmeeuwen.
Ook nu goed verzorgd veldspel maar
te weinig mogelijkheden om tot doelpunten te geraken. Kwam er wel
eens een knap schotje dan stond de
voortreffelijke
Bloemendaal-doel-

Doelpunte ZVM: Janneke de Reus
4, Elly von Stein 3, Riny Cappel 2,
Erna van Rhee 3, Marja van Dam 2.

Heren
De ZVM heren kunnen geen vuist
maken en moesten ook in Meervogels hun meerdere erkennen. In de
beginfase ging het nog wel en kon
ZVM gelijke tred houden. Maar na
een 5-4 voorsprong ging het totaal
niet meer en kon het toch niet imponerende Meervogels een voorsprong
nemen en gaf die niet meer weg. Verdedigend vielen er te veel gaten en
ZVM kon gaan rusten met een 6-9
achterstand.
man zijn mannetje. Bij een Bloemendaal-uitval werd de bal ongelukkig
uitverdedigd en Joosten kon de
stand naar 2-0 opvoeren.
Zandvoortmeeuwen bleef knokken voor een beter resultaat. Een
goed opgezette aanval via Fred Ipenburg, waarna Riek Keur keihard uithaalde. De doelman redde in eerste
instantie met een reflex doch de terugspringende bal werd door Fred
Ipenburg ingekopt, 2-1. De laatste
minuten waren geheel voor Zandvoortmeeuwen dat echter het geluk
niet aan zijn zijde had. „We moeten
wat geluk krijgen," stelde Hans
Jongbloed. „We hadden het betere
veldspel en zoals we nu speelden
hoeven we niet te wanhopen. Het zit
alleen zo verschrikkelijk tegen en
dat moet eens ten goede keren."

Dressuurwedstrijd bij Rückert
wordt hoogstaand evenement

Richard Bruynzeel jr.

wordt opgeheven wegens gebrek aan leden, waardoor hij
een andere vereniging moest
zoeken. Richard Bruynzeel
heeft zich nu aangemeld bij de
fietscrossvereniging
Heerenduinen in IJmuiden, waar een
goede accommodatie ligt, en die
de beschikking heeft over twee
trainers. In de wintermaanden
moet er toch getraind worden
en zolang de baan in Zandvoort
er nog is kan dat zoveel als hij
wil, maar ook moet er eenmaal
bij de club in IJmuiden getraind
worden. In voorjaar en zomer
wordt er tweemaal in IJmuiden
getraind. Begeleider, vader Richard Bruynzeel sr., moet er
veel tijd in steken en behoudens

ZVM-dames laat op toeren

het trainen in IJmuiden worden
de wedstrijden overal in Nederland gehouden, waardoor vele
kilometers moeten worden afgelegd. Maar dat heeft hij er
graag voor over.
Door de prestaties van Richard jr. in Geldrop is hij tot de
groep van expert toegelaten.
Een kleine groep die ook in het
buitenland mag rijden. Belangrijk evenement in 1988 is het
Europese kampioenschap, dat
gehouden wordt in Slagharen.
Daar mogen de tien besten van
Nederland aan meedoen en dat
is een van de belangrijkste doelen waar de jeugdige Zandvoorter zich op richt.

ZANDVOORT - In de wintermaanden worden bij Manege
Rückert Ruitersport Centrum
vier onderlinge wedstrijden gehouden waarvoor de belangstelling zeer groot te noemen
is. Afgelopen zondag werd daar
de tweede wedstrijd gereden en
dat is een zeer groot succes geworden, waarbij de prestaties
van een zeer hoog niveau wa
ren.

Op sportieve wijze werd er gestreden
om in het bezit te komen van de
meeste punten, zowel bij de jeugd als
bij de senioren. Bij de wedstrijden is
iedere keer een andere examinator
aanwezig, aangesloten bij de Federatie van Landelijke Rijverenigingen
om het geheel te jureren.
De afgelopen zondag was het al
vroeg een drukte van belang in Manege Rückert tijdens de voorbereidingen voor deze onderlinge wedstrijd. Maar liefst zesendertig deelnemers(sters) hadden zich ingeschreven om in deze wedstrijd met
Tegen Idee l was het vijfde Sporting verschillende rubrieken hun kunteam niet opgewassen. De tweede set nen aan de deskundige jury te tonen.
wist Sporting nog te winnen, daarna Mevrouw Assenmacher uit Elspeet
had Idee het heft in handen.
stond voor de moeilijke taak de punten toe te kennen en deed dat voortreffelijk. En gezien het hoge peil
Ronduit goed waren de prestaties viel het niet mee, vertelde zij na afvan de adspiranten. De meisjes lie- loop.
ten zich niet afbluffen door de lengte
Tussen de wedstrijden door werd
van SBY en vooral door goed te kij- er onder leiding van Linda de Jong
ken en rustig te spelen werden de door de dames Saskia van Wijk en
punten
binnengehaald.
HSVC Noortje Velu, een dressuurdemonmocht alleen de eerste set winnen stratie gegeven, die uitblonk door
van het mix-team. Daarna werd er perfectie. Op de maat van bijpassenorde op zaken gesteld en goed spe- de muziek werden de verschillende
lend werden de twee volgende sets verplichte figuren aan het talrijke
door Sporting OSS gewonnen.
publiek getoond. Het applaus na af-

Sporting OSS in de middengroep
van de promotieklasse.
Een uitstekende prestatie leverde
het tweede damesteam. Na de eerste
twee sets verloren te hebben tegen
het hooggeklasseerde SBY, knokte
het team zich terug en met een 15-13
winst in de laatste set werd een verdiend 2-2 gelijkspel behaald. Een teleurstellend resultaat boekte Sporting OSS 3. De 1-3 nederlaag tegen
Kennemerland kwam hard aan.
Spannend was het wel, wat blijkt uit
de setstanden 13-15, 15-13 en 14-16.
Allides 9 was te sterk voor Sporting
OSS 4. Alleen de laatste set werd er
goed gespeeld aan Sporting-zijde.

Jeugd

e 3-0 overwinning op OVRA
en de Zandvoortse heren
in de middengroep van de
asse. Het onderaanstaande
as geen bedreiging. Voor de
werd afgesproken dat er
aanvalscombinaties uitgezouden worden. Door de
ass mislukte dat volledig en
rist zelfs een 11-13 voornemen. Maar door het goe•en van Ed Jak redde Spornog de eerste set. In de
et, bij een 11-2 voorsprong,
ach Rob van Straaten een
ime-out aan om meer variaaanval te brengen. Dit mislledig enkele malen, waarvoor zekerheid werd gekolet 15-8 de set werd, beslist,
fissels in de derde set waren
i de rust terug te krijgen in
van Sporting OSS. Nagegehele set werd tegen een
ind aangekeken en pas in de
wist Sporting door te drukvij f tiende punt werd binüd door Albert Vedelaar na
tterende steed set-up van
0( van Meegen.
intratieverlies deed ons de
volgens Anita Vosse. „De 2•ong gaf ons het idee dat we
rjd al gewonnen hadden."
lend in de eerste twee sets
Zandvoortse dames een ge' :e avond tegemoet te gaan.
irdedigend werd er uitste•k verricht. VCH profiteer,e inzinking van Sporting
ioor hard te werken behaalbofddorpse dames een 2-3
ir deze uitslag belandde

krant niet
«wangen?
Iel voor vrijdag
J2.00 uur ons
f 4ntoor, telefoon

>H
20i

7166

SAGEN D Al
VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Hillegom 14.30 uur terrein Vondellaan
TZB-VVH 14.30 uur terrein Kennemerweg
Zaterdag: TZB-DSS 14.30 uur terrein Kennemerweg
BASKETBAL
Zaterdag: 18.00 uur Lions herenHOC Pellikaanhal
ZAALHANDBAL
Zondag: 14.30 uur Comm./KSVZVM heren te Heerhugowaard.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen-THB
C jun.; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen-Zandvoort'75 D jun.; 19.00 uur
TZB dames-Sneldruk; 19.45 uur
Zandvoort Noord A jun.-HBC; 20.30
uur Zandvoort Noord-Halfweg; 21.25
uur Zandvoortmeeuwen 3-Concordia 2; 22.10 uur Zandvoort'75 2-Zandvoortmeeuwen 7.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.30 uur Zandvoortmeeuwen vetHillegom; 21.15 uur TZB-De Gier;
22.10 uur Zandvoort Noord 8-Hoofddorp 8.

B

STANDEN

g

Vierde klasse KNVB
DIO
12-20 Geel Wit 12-12
Bl'daal
12-16 Hillegom 11-10
Ripperda 12-14 De Brug
11-9
Renova
12-13 TYBB
12- 9
DSOV
12-12 Zandv.m. 11- 7
VSV
12-12 DSS
11- 6
Vierde klasse KNVB Zaterdag
Altius
12-21 Bl'daal
TOV
12-18 DSC'74
Hoofddorp 11-16 Halfweg
SMS
W12-16 NAS
IJFC
12-16 SVJ
Zandv.'75
12-15 SVB
SIZO
12-12

lorting OSS dames in mineur
'OORT - Zowel de meisipiranten als het mix;aven met overwinnin>g enige glans aan de
ig OSS volleybalavond.
aar won Sporting heren
VRA 4 maar dat gebeureen zeer matige partij
al. Het eerste damesrloor onnodig, na een 2prong, met 2-3 van VCH.
_ rige damesteams verloneens behalve het tweedat gelijkspeelde.

In de tweede helft werd de strijd
rommelig mede door het warrig fluiten van de scheidsrechters. Dat
bracht enige twee-minutenstraffen
en Dirk Berkhout kon zelfs geheel
vertrekken. Coach Loenen mocht
ook niet meer plaatsnemen op de
bank en dat kwam het spelpeil in het
geheel niet ten goede. ZVM probeerde te gehaast nog wat aan de achterstand te doen. Joost Berkhout
bracht nog enige hoop in de ZVM
gelederen door de stand van 10-18
naar 13-18 terug te brengen. Het ging
echter te chaotisch en Meervogels
kon in de slotfase profiteren van de
grote ruimte die het kreeg en bepaalde de eindstand op 14-22.
Doelpunten ZVM: Joost Berkhout
6, Peter Pennings 3, Willem Pijper 3,
Dirk Berkhout l, Evert van der
Werff 1.

Marielle v.d. Zon was met haar 12 jaar een van de jongste deelnemers
Foto Bram Stijnen

loop was dan ook zeker op zijn
plaats.
Dat de wedstrijden spannend waren bleek wel uit de uitslagen waarin
het onderlinge verschil zeer miniem
was. Bij de jeugd was het A. v.d. Laan
met Wonna die als eerste geplaatst
werd met 121 punten net voor L. Terol met Golden Sunshine die 119
punten verzamelde. N. v.d. Bunt
werd fraai derde op Mr. Wilfried met
116 punten. Bij de senioren was het
verschil tussen de eerste drie ook
miniem. P. Vader op Fury wist zich
uiteindelijk als eerste te klasseren

met 124 punten, terwijl C. Velu met
Patricia als tweede eindigde met 121
punten. M. Schellekes legde met Mylady beslag op de derde plaats met
118 punten.
In de L I-M klasse eveneens een
prachtige strijd, waarbij E. van
Soest zich oppermachtig toonde.
Met Casanova (Sjefke) behaalde hij
123 punten. M. Gieles op Fury en S.
van Wijk met Memphis deden in het
gevecht voor de tweede plaats vrrjwel niets voor elkaar onder. Gieles
bleef met 119 punten één punt voor
Van Wijk.

Tweede klasse HVB
SVIJ
11-16 BSM
DSK
11-16 WH
KIC
13-16 DSC'74
Schalkw.
13-15 EHS
Vog.zang
13-15 TZB
Spaarnev.

12- 9
12- 9
12- 7
12- 7
11-6
13- 4
12-12
12-11
13- 9
11- 8
11- O

12-14

Eerste klasse HVB Zaterdag
EHS
DCO
SCW
Zandv.m.
J. Hercules
Velsen

14-25
13-19
14-19
14-15
14-14
13-13

Kennemers
Energie
KIC
SVIJ
Van Nispen
Stormvogels

12-13
14-13
14-13
14-11
14- 9
14- 2

Derde klasse HVB Zaterdag
Overbos
12-24 Onze Gezell.
ADO'20
13-18 Ripperda
DSS
13-18 Telefonia
DSOV
12-15 Vog.zang
TZB
13-14* Spaarnest.
* Twee punten in mindering.

13- 9
13- 8
13- 7
12- 6
12- 5

Watermeter is gevoelig voor vorst
ZANDVOORT - Behalve de
leidingen zijn ook watermeters
gevoelig voor vorst. Vaak zijn
dan ook extra maatregelen nodig om te voorkomen dat deze
bevriest, aldus het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland. Dit kan veel ongemak en
hoge onkosten voorkomen.

De kampioenschappen gaven leuke gevechten te zien.

Tachtig jongeren nemen deel aan
jeugdjudo-kampioenschap Buchel
ZANDVOORT - Voor de 29e
keer werden de clubkampioenschappen jeugdjudo in Sportcenter Wim Buchel afgewerkt
en dat werd een doorslaand
succes. Voor deze kampioenschappen bestond grote belangstelling. Maar liefst tachtig
deelnemertjes gaven zich op
voor deze wedstrijden en bovendien was de publieke belangstelling
eveneens
erg
groot.
Deze door Wim Buchel georganiseerde wedstrijden stonden op een
hoog peil en werden leuke en sportieve gevechten. Het geheel verliep
zeer vlot en leverde uiteindelijk vele

winnaars op. In de leeftijdsgroepen
van 5 tot en met 10 jaar en in diverse
gewichtsklassen werden deelgenomen. De jurering van de wedstrijden
was in handen van Wim Kokkelkpren en Jan van den Broek terwijl
Frits Pieters, Wim Buchel sr. en
Wim Buchel jr. als scheidsrechters
optraden. Om het geheel perfect te
laten verlopen was de trjdwaarneming in handen van Jan v.d. Broek,
Mare Kok, Remco Klepper en Dennis Klepper.
De uitslagen waren als volgt: 5 en 6
jaar groep I: 1. Sebastian Kaales, 2.
Jordy de Vreng, 3. Joyce Hoogland.
Groep II: 1. Robert Faase, 2. Martijn
Attema, 3. Nick Post. 7 jaar groep 1:1.
Bram de Rue, 2. Edwin Berkhout, 3.
Patric van Schooneveld, 4. Manon
Zijlstra. Groep II: 1. Dustin Visser, 2.
Mauelle Berkhof, 3. Tim van Kem-

Uiteraard is het belangrijk, aandacht te besteden aan de waterleiding, maar zo ook aan de watermeter. Als deze bevriest, betekent dat
veel ongerief, dat vaak ook nog op
het meest ongelegen moment komt.
De waterleidingbedrijven hebben
dit probleem in het verleden wel onderkend en daardoor zo snel mogelijk voor vervanging gezorgd. Maar
ondanks moet men voor het gevoel
altijd lang wachten op een nieuwe
meter.
Om bevriezing te voorkomen, kan
men diverse maatregelen nemen.
Men kan het beste beginnen met de
hoofdkraan. Het is belangrijk dat
deze goed afsluit, omdat hiermee de
watertoevoer kan worden afgesloten
indien zich een defect aan de leiding
voordoet. De werking van de hoofdkraan kan men controleren door
deze dicht te draaien en het aftapkraantje te openen. Zo ook moeten
kranen in huis geopend worden,
voor een snelle afvoer van het water
in de leidingen.
Na korte tijd mag er uit het aftapkraantje geen water meer stromen.
Indien dit wel het geval is, kan men
het best direct contact opnemen
met het waterleidingbedrijf. Uiteraard mag men niet vergeten het aftapkraantje weer af te sluiten, voordat men de hoofdkraan weer opendraait.
Wanneer de meter zich in een put
bevindt, kan het best een zogenaamd tussendeksel boven de meter
worden aangebracht, dat afgedekt
kan worden met bijvoorbeeld vuilniszakken met proppen kranten.
Het bovendeksel moet goed afsluiten en tijdens de vorst zo min mogelijk geopend worden.

pen. 8 jaar groep I: 1. Iskamoar
Prins, 2. Bert Keur, 3. Annemieke
Bosman, 4. Serge Mors. Groep II: 1.
Jaimy Heesemans, 2. Friso van der
Linden, 3. Branco Bakels, 4. Danny
Bouman, 5. Maarten Juffermans.
Groep III: 1. Jerry Vastenhouw, 2.
Raymond Koper, 3. Dennis Meier.
9 jaar groep I: 1. Liëndo Bos, 2.
Kamiel Doorgeest, 3. Raymond Antonides. Groep II: 1. Leendert Paap,
2. Torn Krol, 3. Jaap de Rue, 4. Rogier Spee. Groep III: 1. Iris Minden,
2. Martijn Halderman, 3. Ronald van
Bavelgem. 10 jaar groep I: 1. Jeroen
Langereis, 2. Bas Laanen, 3. Marjolein Paap, 4. Josephien van der Linden. Groep II: 1. Tim Goossens, 2.
Rogier Zijlstra, 3. David Abbink, 4.
Bevindt de meter zich onder de
John Terpstra. Groep III: 1. Joyce
Paap, 2. Amber Doorgeest, 3. Arjan vloer, dan dient men te voorkomen
dat deze blootgesteld wordt aan
Schuiling, 4. Eelco Harmsen.

Tocht

tocht. Tocht is namelijk de grootste
vijand van de waterleiding en er is
bijna geen af weermiddel tegen. Als
tijdelijke oplossing kunnen de
hoofdkraan, de meter en de leiding
goed worden ingepakt en/of afgedekt met isolatiemateriaal dat geen
vocht opneemt. Succes is echter niet
verzekerd. Een niet goedkope maar
wel doeltreffende maatregel is het
aanbrengen van een electrisch verwarmingslint, waarover de installateur meer kan vertellen. Na de winter moet het aangebrachte isolatiemateriaal weer verwijderd worden,
zodat dit geen belemmering kan
vormen voor de medewerkers van

het waterleidingbedrijf en de meteropnemers.
In sommige gebouwen bevinden
zich meerdere meters in één ruimte.
In dat geval moet erop worden toegezien, dat de toegangsdeur goed
afsluit en dat deze eveneens zo min
mogelijk wordt geopend.
Een bevroren meter heeft vervelende financiële consequenties,
want voor het vervangen ervan rekent het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland ongeveer ƒ100,-.
Voor meer inlichtingen kan men bij
dit bedrijf terecht, Stephensonstraat 38, Haarlem,
telefoon
023-240424.

Zeevisvereniging sluit seizoen af

ZANDVOORT - Zeevisvereniging Zandvoort heeft woensdag 9 december haar voorlaatste wedstrijd gevist. De vangsten bleven aanvankelijk ver
achter bij de verwachtingen,
maar later ging het al een stuk
beter.

Tijdens de eerste fase van de wedstrijd was de vangst niet om over
naar huis te schrijven, zo weinig
sloeg men aan de haak. Maar in de
tweede helft werd het beter, en na
drie uur vissen hadden de meeste
deelnemers menige vis gevangen.
Eerste werd uiteindelijk Frits Stiekel, gevolgd door Herman Hogkamer en Rob v.d. Fange.
Zondag toog men naar IJmuiden
voor een bootwedstrijd, wat zeer veel

kabeljauw, bot, wijting en schar opleverde. Hier werd eerste Herman
Hogkamer, gevolgd door A.M. van
de Hoek en Leo Haak.
Zondag wordt de laatste wedstrijd
van dit seizoen gehouden, met aansluitend daarop de prijsuitreiking
en een snertmaaltijd in de Crisly
Bar.

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.
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Corn. Slegersstraat 2c, achter het postkantoor. Tel. 14987
GEOPEND: maandag 13.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur.

Van 21 december tot 23 december 's avonds geopend.
bij aankoop van één CD-speler
1 plaatje naar keuze gratis. MODEL F-92
Compact disc.
Drawer Type Motor Driven
Front Loading.
Fast Music Search.
One or all repeat function.
Track/index running/remain
time display. Dimension.
320x282x73 mm.
VOOr

MODEL KTV 37 VS
Colour television,
2 Systems PAL B/G, Secam,
L convertable.
SCART connection.
Electronic tuning,
12 pre-select stations.
14,8 inch screen.
l nfra-red remote control.

van £987voor 599f'

MODEL F-102

MODEL 837 IPS14
Portable colour television.
14,8 inch screen
8 pre-select stations.
Headphone and cassetterecorder sockets.
Automatic fine tuning.
Dimensions:
460x320x340 mm

450,-

MODEL KTV 51 VS

30

bij de

YOKO-SHO
nu ook ruime
sortering

voor 475f-

C.D.plaatjes

MODEL F 4200

Colour television,
monitor-look.
2 Systems PAL B/G, Secam,
L convertable.
SCART connection.
Electronic tuning, 12 pre-select

Van

ZANDVOORT

van ,539;-

NIEUW VAN YOKO nu ook met 16 kanalen

33% screen.
Infra-red remote control.
Headphone socket.

remain time and track
display.
Headphone jack.
Dimension:
340x282x73 mm.
16 items programmable.

Compact disc.
Drawer Type Motor Drived
Front Load.
Random memory
(16 musics).
Index number, running,

VaD
VOOr

Nieuw in

COMPACT DISCS

KLEUREN 7.1//S
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voor 475f-

Compact disc-player.
Pre-select programming
of 16 tracks.
Front loader.
Motor-driven sliding tray.
Headphone socket.
Three-beam laser.
Index, number, registration of played and
remaining time.
Dimensions: 420x73x282 mm

STEREO SET

OSIO 37 cm kleuren televisie

MODEL MCD 2000 (CD mldisystem)
Belt-drive turntable. Continuous play facility.
Semi-automatic.
Two-way system
Five band equalizer, speakers.
Output: 2x25 Watt. CD with memory device.
Headphone jack.
Dimension:
340x203x340 mm.

kanalen met afstandsbediening

nu voor

van ;LQ99> voor 999f-

Publieke
Werken

GEMEENTE ZANDVOORT
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL
Het ophalen van huisvuil in de VRIJDAGWIJK geschiedt i.v.m.
de komende feestdagen een dag eerder op
DONDERDAG 24 DECEMBER EN 31 DECEMBER
De directeur,
Ing. N. Wertheim.

Het Team
van J.M.
staat ook maandag 27
december voor U klaar!
J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22 ZondVoorf. Tel. 14040

Wilt u voordelig
vakantie in 1988?

Gediplomeerde
pedicure

Aftrek 1987
LIJFRENTE OFFERTES
IN ALLE MATEN
* hoog rendement
* scherpe tarieven
* 100% service
UW PENSIOENADVISEUR

Zandvoorts
Verzekerings
Service cv

de witte zwaan
Dagelijks inbreng van
goederen voor de veiling.

REISBURO
CEBUTO NOORD-ZUID
Tempeliersstraat 47
HAARLEM.
Tel. 023-313950.

27?

Wij wens
vrienc
kenn
gezet
Kerstdage
voorspoe

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs.
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor

vakkundigheid.

Huug en
de Ruyter
Zanc

Verhuur van tafels,
stoelen, serviesgoed,
huisbar, enz.

OOK IN- EN
VERKOOP
Wij zijn geopend van
10.00-18.00 u.

Fa. Waterdrinker
Tel. 12164

WINTERBEU
al vanaf ƒ 29,5

Helmersstraat 11 - 2641 PE
Zandvoort-Tel 02507-12150

Uw fiets weer
in optimale conditie met onze

Voor ƒ1,70
zwemmen in
„DE DUINPAN"

Haal dan nu de zomergidsen.

VOOR
HONDENKAPSALON

veilinggebouw

Komt ook aan
huis.

Tel.:
19632

Speciale
Kerstaanbiedin.
„special price"
plaatjes

Ma 21 dec: 12.00-13.30
Di 22 dec: 9.00-12.00 13.00-15.15
Wo23dec: 9.00-12.00 13.00-15.15
Do 24 dec: 12.00-14.30
Vr 25 dec en za 26 dec gesloten.
Ma 28 dec: 12.00-15.30
Di 29 dec: 9.00-12.00 13.00-15.15
Wo30dec: 9.00-12.00 13.00-15.15
Do 31 dec: 12.00-14.30
Do 31 dec na 18.00 uur gesloten.
Vr 1 jan. gesloten.
Alle medewerkers van het
zwembad „De Duinpan"
wensen u prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 1988.

WINTERBEL

1. nieuwe kogels en vet m het balhoofdstel (voorvork)
2. nieuwe kogels en vet m bracket-as
(trapas)
3. nieuwe kogels en vet m de voornaaf
4. achternaaf schoonmaken en van
nieuw vet voorzien
5. spaken controleren en spannen en
wielen richten

6. ketting vernieuwen
7. nieuwe remkabels (bij hant
8. uw hele fiets wordt brandscr
gevet afgeleverd
9. afstellen en totale control
fiets, zodat deze weer 100
topconditie is

PRIJS INCL. BTW
racefietsen ƒ 135,en genoemde
semi-racefietsen ƒ 150,J
l'
na afspraak weer na 3 dagen onderdelen
gereed.
WIJ ADVISEREN ZO'N UNIEKE WINTERBEURT VOO
FIETS VAN 2 JAAR EN OUDER.
NATUURLIJK KUNT U UW FIETS OOK EEN KLEINE BEURT
EEN KLEINE
BEURT BETEKENT:
spaken controleren en spannen en
wielen richten
naven en pedalen smeren
kabel smeren

4. fiets ontroesten en schooni
fiets wordt brandschoon en
geleverd
5. afstellen en totale contra
fiets, zodat deze weer goed
PRIJS INCL. BTW en

schoonmaakmiddelen J
WINTERCONTROLEBEURT
* Kabel smeren * Afstellen en totale controle
~*
van uw flets, zodat deze weer goed in orde is ƒ *

VERLICHTING OKÉ? ZO NIET, LAAT DAN UW VERLICI
NAKIJKEN!!! BIJ UW FIETSADVISEUR

PETER VERSTEE
Wielersport
Haltestraat 31, ZANDVO<
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san Prairie, buitenbeentje
dl breed inkomen...

Autonieuws
Door Rein Lepoink
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Multi-fimctioneel

d is de Prairie, heeft u er wel
estaan hoe de Janpanse ma>eten uitspreken?, alleen le11,8 SGL. Dat wil zeggen een
Ang van deze nieuwe genera•die bij hun eerste publieke
\ in 1982 regelrechte sensaen ah's opriepen. Het aparte
j de vormgeving.
r vijf en zeer veel ruimte voor

Opel Ascona "Sprint

Techniek

Overigens bestaat er wel een werkuitvoering van de Prairie, zonder achterbanken, maar als bestelwagen zijn er
goedkoper oplossingen te bedenken, al
geeft de binnenruimte wel ontzaglijk
veel mogelijkheden.

n er tegenwoordig al fiks wat
leien' rond, het blijven oprschijningen op onze wegen,
cte met z'n Prairie fors furoe, zeer ruime mobiel, met het
een bestelwagen, maar het
erlijk van een reiswagen,
ddeel van deze hoge, hoekige
was dat viercilinder krachtrlijk puffend de voorwielen
rijven. Nissan introduceerde
lanvankelijk alleen met een
rachtbron. Smeuig, soepel
t wel, maar geen hardgaan:r een iets steviger blokje in
Ier, de nog soepeler 1,8 viermee loopt de Prairie net even
er.

1

de bagage van die vijf inzittende. Stape- komt de Prairie-rijder waarlijk aan niets
len tot aan het dak is feitelijk geen tekort. Door de hoge, ietwat rechtop
probleem. De vijf personen kunnen ook houding van de bestuurder, heeft hij het
uiterst comfortabel binnenkomen, dank- idee van de bestelwagen, met de voorzij zeer brede openslaande portieren en delen van het overzicht op de weg, ten
zeer wijd open schuivende zijdeuren. volle.Het aardige is dat met open deuren er Aan glas is niet gespaard, dus zelfs het
geen enkel beletsel is om binnen te ko- uitzicht is riant. Tenminste voor het rijmen. Een zijstijl ontbreekt en het wel- den. Parkeren is wat minder florissant,
kome gebaar van de Prairie gaat zelfs een voorkant is niet te zien en de achterzover dat de rolgordels van de voorstoe- kant al evenmin, dus mensen die wel
len nestelen in het portier.
eens een bestelwagentje hebben gereden, weten hoe het parkeren altijd een
gokje zal blijven. Overigens moet mij
Riant
nog iets van het hart. Bij de l,8SGL-uitvoering werd beslist bevestigd wat ik al in
een eerdere Prairie-ervaring opvallend
Riant is niet alleen het binnengaan, maar vond.
ook zittend doet de Prairie in niets den- Het feit dat de zijschijfdeuren zo gemak ken aan de woeste, barre leegtes van de kelijk sluiten. De ervaring van veel beopen vlaktes in het Amerikaanse land stelwagens is dat die deuren altijd met
van cowboys en indianen, waar de enige enig geweld in hun slot geduwd of zo u
zetel die van het zadel op de paarderug is wilt gegooid moeten worden. Zo niet bij
geweest Nee, de Prairie als auto is een de Prairie. Hulde aan de Japanse bou• regelrechte verwenner. Prettig zittende wers, die hebben begrepen hoe een
stoelen, verstelbaar tot in het oneindige. schuifdeur opgevangen moet worden om
En omdat zo'n auto toch geld kost, werd beschaafd dicht te gaan. Mag ook wel,
maar gelijk een hele kist met accessoires want in mijn ogen is het geen werkauto,.
opengetrokken, allemaal standaard. Het maar een luxe paardje.

De Prairie is beslist ontworpen als auto
met aanzienlijk wat meer mogelijkheden
dan alleen comfortabel passagiersvervoer. Daar duidt de achterbank met
wegklapbare achterbank, heel netjes
voorzien van een afdekscherm voor de
bagageruimte al op. De heel grote achterklep, openend tot op de vloer maakt
beladen tot een makkie. Ik zou mij dus
zonder al teveel moeite ontelbaar veel
toepassingsgebieden kunnen voorstellen. Behalve één. Sportief rondracen.
Dat is onmogelijk. Keurig netjes rondrijden gaat prima. Maar de bouw van
zo'n hoge auto op zulke kleine wieltjes
maakt bochtenwerk nu eenmaal tot een
wat vreemd aanvoelend geheel.
De auto wil helemaal geen bochten rijden, rechtuit valt zelfs op dat de zijwind
hoewel je dat zou verwachten niet eens
zoveel vat heeft op de vlakke danken.
Maar bochten, nou nee....
Dat wil helemaal niet zeggen dat de
Prairie een auto is met tegenvallende
prestaties. De 66 kW-sterke motor laat
zonder enig probleem snelheden van 140
a 150 om te kruisen toe. Natuurlijk gaat
dat niet ontstellend snel, tot 120 wil het
best, daar boven moet wat geduldiger
gewacht worden. Op de kleine toerenteller is dat ook te zien. Het instrumentenpannel is inderdaad een beetje grappig uitgevoerd. Wel overzichtelijk en een
tikkeltje eigenwijs. Maar dat is de Prairie
eigenlijk helemaal wel.

Prestaties:
Topsnelheid 160 km/h, acceleratie van O
tot 100 km/h in 12,4secondes. Verbruik
gemiddeld over de gehele testperiode l
litersuperop l op 10,2, bij fors gebruik l
op 8,6.

Motor viercilinder lijnmotor, dwarsgeplaatst voorin, bovenliggende nokkenas, cilinderinhoud 1809 cm3, boring x slag 83 x 83,6 mm.compiessieverhouding 9,6:1. Maximaal vermogen 66 kW (90 pk) bij 5200 toeren en
maximaal koppel 150 Nm bij 3200
omw/min.
Mechanische ontsteking en valstroomcarburateur. Elektrische installatie 12 Volt, dynamo 720 W, 60
A, Accu 60 Ah. Aandrijving op de
voorwielen via een vijfversncllingsbak. Rondom onafhankelijk wielophanging, voor met McPherson veerpoten en achter met draagarmen en
torsievering.
Stabilisatorstang voor en rondom telescopLschc schokdempers. Voor
schijfremmen en achter trommels,
bekrachtigd en begrensd en diagonaal gescheiden.
Totale lengte 409 cm, breedte 165,5
cm, hoogte 165cm, wielbasis 251 cm.
Spoorbreedte voor 143 en achter 139
cm. Draaicirkel 10,8 meter, liigen
gewicht 1090 kilogram, toelaatbaar
gewicht 1570 kg. Maximaal aanhanggewicht 1100 kilogram.
Banden 185/70SR 13. Velgmaat 5 J
x 13. Inhoud brandstoftank 50 l super.

Als tijdelijk akticmodel brengt Opel
de Ascona "Sprint", een sportief akticmodel verkrijgbaar in vier en vijfdeurs uitvoering en geba-seerd op de
Ascona GT. De Ascona Sprint is u i t gerust met een 1.8 liter Ewonorm
motor die 62 kW levert en is gecombineerd met een close-ratio vijfversncllingsbak. De Sprint heeft getint glas,
lichtmetalen velgen en wordt veider

advertentie

EEN ANDERE AUTO KOPEN?
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen
scherpe tarieven
looptijd
netto
eff.
looptijd
erf.
* Snel en diskreet binnen 4 uur
in handen 48 mnd
rente
rente
60 mnd
geregeld
5
5
0
0
143 18
12065
120
120
* Vrije besteding van het geld,
750019528
164 32
120
120
geen onderpand
1050026828
225 12
109
109
1
5
000
38326
109
321 60
109
* Kwijtschelding bij overlijden
20 000 511 02
42880
109
109
* Lopende leningen meestal geen
35 000 •
889 64
745 64
106
106
bezwaar
Elk bedrag tussen ƒ 1.000,-en ƒ 50 000,-is mogelijk.
* Wij verzorgen tevens doorlopende
Verschillende looptijden mogelijk
' laneven v a
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan nu
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Geld:
Prijs Nissan Prairie 1,8 SGL 31.220 gulden. Motorrijtuigenbelasting van 628 tot
646 gulden per jaar.

gekenmerkt dooi
een specia.il
"Sprint" embleem.
Verder kieeg dit model een speciale
grijs/iodc sloelbekleding en een mei
leer bekleed stuurwiel. De v i e i d e m s
uitvoei ing kost / ^ 358.- en het \ i | l dcurs model / 34.M9.-. Het \ooideel
voorde kopei bedi.i.igt lesp. / l . 7 5 x en / 1.824.-.

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, 8304 AZ Emmetoofd

Bel BECAM:
05270-16991*
ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00 uur

p^
GISTERIJ -

WMAN
7 - Zandvoort
(={2507-12327

Een gezellig kerstdiner
begint met een goed stuk vlees

dres voor:

SLAGERIJ ZWINKELS

. KOUSEN,
'S, KNIE- en
LSTUKKEN
AAR MAAT

HALTESTRAAT 30
tel. 12175
'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ'

VOOR f199-KUNT U
KEER PER JAAR
VAKANT

station
str. 10

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

12323

Stichting Beschermende Woonvormen Zandvoort
2-H

Boulevard Paulus Loot 1
2042 AD Zandvoort
Telefoon 02507-14941

titing beheert beschermende woon1, welke onder meer gevestigd zijn in
andhotel en de Meent te Zandvoort.
bewoners, die voor kortere en voor
tijd in de huizen' verblijven wordt
ting en begeleiding geboden.
bleiding richt zich op het (opnieuw)
[pbouwen en hanteren van sociale
f, het zich eigen maken van een dagtiet aanleren en toepassen van soaardigheden, ontwikkeling dan wel
inving van andere vaardigheden, vorfen aanzien van sociale aktiviteiten en
lering van zelfredzaamheid.

Wij vragen voor het Strandhotel

HUISHOUDELIJKE
MEDEWERK(ST)ERS

-dutoPlus
Een Thule-allesdrager behoort tot de weinige
dingen die je nooit vergeet mee te nemen op
vakantie. U kunt 'm uitbreiden met dertig verschillende hulpstukken. Voor het vervoeren van ski's,
fietsen en surfplanken bijvoorbeeld.
Dankzij een speciale coating kan een Thuleallesdrager bovendien niet roesten.
En voorde prijs die uw dealer ervoor
vraagt, kan ie helemaal niet meer stuk.

f199-

(In part-time dienstverband 50%)

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565
SALARIS: Aanstelling geschiedt volgens
de C.A.O. voor Dagverblijven en Tehuizen
voor Gehandicapten.

ttaties te richten aan bovengenoemd adres t.a.v. het Management.

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP V-A-GlAuöi
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wij wensen allen

KE
alle leden
en allen die de
brigade een goed
hart toedragen
een gezond en
veilig 1988

UW PEUGEOT TALBOT-DEALER WENST U EEN GOED LOPEND 1988

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE

wenst

Pokveldstraot 21, tel. 02507-12345
PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

Coiffures
iternard-liitnat
voor hem en haar
Uitsluitend volgens afspraak ('s maandags gesloten)
Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

wenst alle klanten en bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

Zandyoorts Verzekerings
Service en Karl Grannetia
Vastgoed
wensen vrienden
en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar
Wilhelminaweg 3 - 2042 NN
Zandvoort Tel. 02507-12150

De vereniging

VROUWEN VAN NU
wenst iedereen
een gezond en gelukkig
1988

Medewerkei

R. v. KOUTEREN
Sig. mag. „De Vonk"
H. L. C. LANSDORP
JUWELIER-HORLOGER
Kerkstraat 33, telefoon 12359
wenst geachte clientèle en
vrienden een
voorspoedig en gelukkig 1988

Dijkman B.V.
voor al uw muziekinstrumenten

Grote afdeling OCCASIONS
inkoop - verkoop - verhuur
Rozengracht 115, Amsterdam Tel 020-265611

van

Boucherie Culii

Vondellaan 1A
2041 BA Zandvoort
tel. 02507-13309

wensen iedereen e
goed en gezond U

wenst alle klanten een
gezond en een voorspoedig
Nieuwjaar

Zeevisvereniging
„Zandvoort"
wenst leden en familieleden
een visrijk en voorspoedig 1988.

Grote krocht 7, Zand\

Haringkraam Arie Koper
Raadhuisplein

wenst iedereen een goed
en gezond 1988

Wij wensen u
dorstig 1988
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Zandvoort
stond
bepaald
niet stil
in 1987
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kantine door een vlammenzee verwoest. Brand teisterde ook de Vijverhut, die daarna snel werd afgebroken (6).
Wethouder Van Caspel kon op l
oktober (een copie van) een ontvangstbewijs tonen van drie miljoen
gulden als aanbetaling voor de grond
van het bungalowpark. Het geld
kwam van Vroom en Dreesmann.

dagen brachten even een grote
stroom toeristen naar Zandvoort,
maar tijdens het Pinksterweekend
bleef het stil.
Begin juli was er sprake van schitterend zomers weer, waardoor er
veel verkeersdrukte en -opstoppingen ontstonden rondom Zandvoort.
Vroeg uit de veren moesten de
pachters op 22 augustus in verband
met een onverwachte kleine 'vloedgolf' van dertig centimeter. Deze
dreigde een aantal strandstoelen
met zich mee terug te sleuren in zee.
Horeca Nederland, afdeling Zandvoort had een uniek initiatief genomen met de organisatie van een landelijke strandpachtersdag, met diverse sprekers. Deze werd druk bezocht en kreeg veel aandacht van de
landelijke pers.
Strandpachters van het naaktstrand stapten in mei naar de rechter in verband met het gemeentelijk
vergunningenbeleid. Hierdoor bleef
het visventen op dit deel van het
strand aan banden gelegd.

Strand

Bouwwerken

Het afgelopen strandseizoen, dat
op 10 mei door koning Neptunus officieel werd geopend, kan gerust als
'slecht' worden getypeerd. De Paas-

Het is zeker dat er in Zandvoort
afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk
flink aan de weg is getimmerd, wat
in veel gevallen goed te zien is.
Aan de Dr. Gerkestraat verrees een
opmerkelijk gebouw, 'De Schelp' in
nieuwe vorm. Het was een woningproject van woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht, naar een
ontwerp van Architectenbureau Ir.
C.J. Wagenaar 3.V., dat op 24 juni
werd opgeleverd. Op 9 juli gaven burgemeester Machielsen en wethouder
Van Caspel het startsein voor 'Residence Monopole', twee apppartementengebouwen aan het Stationsplein.
Na 16 oktober kon men met een
ander bouwwerk aanvangen. Op dat
moment droeg de gemeente de
grond over voor het Beach Hotel,
waarvoor een bedrag van ƒ3,2 miljoen werd ontvangen.
Eind november werd een aanvang
gemaakt met de sloop van het zuidelijk gedeelte van Bouwes, waarna
nieuwbouw volgt. Het noordelijke
deel komt later aan de beurt, maar
hoe dit er uit gaat zien, staat nog niet
vast.
Als bouwwerk kan men wellicht
ook de reconstructie van de Boulevard Barnaart beschouwen, die op
26 november officieel van start ging.
De boulevard wordt danig veranderd
(7).

Evenementen
Er werden weer flink wat evenementen gehouden dit jaar, vaak met
veel publiek, zoals het Midzomernachtfestival op 26 juni en het Tropicana Festival op zaterdag 18 juli. Het
Jazz-festival had in het weekend van
8 augustus te kampen met veel regen, maar het publiek kwam toch,
gewapend met regenjas of paraplu.
Bij de Horeca-wedloop op 13 augustus waren deze niet nodig. De wedloop werd gewonnen door de 'kleine'
van Les Piramides.
Een gezellige sfeer was er op de
3 twee openlucht vismaaltijden, waarvan de eerste op 21 juli werd gehouden. Zo ook tijdens de grote braderie
in het dorp, waaraan naar (ruwe)
schatting honderd duizend mensen
een bezoekje brachten.
Het Straatmuzikanten festival in
juli was wat rustiger wat geluid betreft, maar viel goed in de smaak bij
het publiek.
De Pal) Mail Export Pro World
Cup genoot veel belangstelling, al
kampten de surfers ook dit jaar met
een tekort aan wind. Behalve een
dag voor de aanvang, toen een storm
de feesttent op het strand verwoestte.

Welzijn
Wijkcentrum 't Stekkie kon dit
jaar volop gaan draaien, doordat er
twee parttime beroepskrachten aangesteld konden worden: 'tienerwerkster' Franceska Rath en cultureel
werkster Mia van Westrop (8).
7 De Stichting Centrum Vrijwillige
Hulpverlening werd dit jaar uit een
penibele situatie gered, doordat er
geld vrijkwam voor een parttime beroepskracht. De nieuwe coördinatrice werd Mini de Wolf.
Op 4 november werd voor de vijftiende keer de Ontmoetingsdag gehouden. Het werd een gezellige dag
in de Pageehal, voor ouderen en gehandicapten. Een aantal bewoners
van Nieuw Unicum kwam later in
het nieuws door het behalen van het
verkeersdiploma.
Door diverse kerkgenootschappen
werden de laatste maanden bazaars
gehouden, die alle opvallend veel publiek trokken. Zo ook bij de Gereformeerde Kerk. In deze kerk werd bovendien op 29 november de nieuwe
predikant Ds. den
Verdriet was er in augustus bij
|g veel katholieken, toen twee jongetjes
een grote ravage hadden aangericht
op het kerkhof bij de St. Agathakerk.
Bijna zeventig grafstenen werden beschadigd (9).

Tegenslag
Bestuur en personeel van de Openbare Bibliotheek kwamen vanaf februari voor grote problemen te
staan, doordat het dak zo lek werd
als een mandje. Gelukkig was de
Jaap Kiewiet Mavo zo gastvrij om
tijdelijk onderdak te bieden. Toen de
bibliotheek hier na ruim twee weken
tot de uitleen over ging, volgde een
ware stormloop van leden (10). Het
dak werd gerepareerd, al wogen de
kosten zwaar voor het bibliotheekbestuur, ook al werd men gesteund
door financiële bijdragen vanuit de
Zandvoortse bevolking. Na lange
tijd, op 16 mei, konden de leden weer
terecht in het pand aan de Prinsesseweg.

Overleden
Een aantal bekende persoonlijkheden overleed dit jaar, zoals Cees
Kuiper, onder andere bekend als
oud-redacteur van het Zandvoorts
Nieuwsblad, mevrouw Jongsma-Schuiten en de heer Cense Sr. Verdriet heerste eind december ook in
de bibliotheek, toen Frank Haggenburg, hoofd van de Openbare Biblio|9 trieek, kwam te overlijden.
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MICRO

DEPRI
OMU

gediplomeerd hondentnmster
Fnedhoffplein 10
2042 B N Zandvoort
Tel 02507-12773

Meisjesslips en
-hemdjes
3.75 t/m 6.75

NU Z.- t/m 5."
Videotheek 'Dombo'
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad / O 35 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplem 2 2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70 Postbus 1421
AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogeli|k m de volgende combinatie
Z Badhoevese/Slotense Courant Zwanenburgse/Halfwegse Courant Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad Uilhoornse Courant De Ronde Vener
Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant Diemer
Courant De Nieuwe Bijlrner/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De
Purmer Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Weesper Muider Post Flevo Parool en
alle bijbehorende advertentie edities / 5 84 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s is op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel
verspreidingsgebied een krant verstuurd hiervoor wordt
ƒ 3 00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Zonnehemelsv.a./450
Zonnelampen vanaf / 12 Prijzen excl BTW
Meer dan 35 verschillende modellen in onze showroom
FITLINE NEDERLAND B V
Populierenstraat 7 ROELOFARENDSVEEN Tel 01713 6300

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
CEfl/E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
* Crossfiets gevonden In
lichtingen lel 0250713203
VIDEOTHEEK DOMBO 1 film
v a ƒ 5 per dag 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b tel 02507 12070

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplem
Tel 14534
* Gevraagd
crossmotor
klein defect geen bezwaar
Tel 02507 16548

Qfl
NVM

Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507 12070
1 film /5//750 pd
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie boxen

Damesslips
3.-17 m 5.75

06
320.322.30
50 et. p.m.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

waterbedden
Hydr gestabiliseerd Geh
compl mcl verw en ledikant
geen ƒ4000 maar slechts
/ 1750 15 j fabneksgarantie
Telefoon 023 292693 02290
37151 b g g 047546240
Te huur gevr GARAGEBOX
met licht Tel 13675
TE HUUR voor permanent zo
merhuis in Zandvoorl Br o
nr 798 75660 bur v d blad
* Te koop sneeuwkettingen
Pewat Ring 2000 nieuw
ƒ 100 Geschikt voor diverse
bandenmaten Tel 025067
17313

Boeken: Spanning
en avontuur,
Romantiek ^50
NüZ.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Zandvoort
Tel 13529

NU 14.Nül6.-

Kinderboeken

NU 3.Pak met 5 schriften
3.75

Timmerbedryf
R F Lammers
voor al uw timmer en onder
houdswerk Tel 023364168
bgg 023381378
* T k complete notehouten
eethoek niet modern, wel
oerdegelijk ƒ 100 Tel 16461
bngg 15052
* T k a zig zag naaimachi
ne, Kohier, haardroogkap op
statief wastafel wil met
mengkraan Alles m goede
staat Tel 12498
* Vermist lapjespoes zwart
omrand linkeroog omgeving
Kostverlorenstraat/Juliana
weg Teg bel terug te bez
Fam Bluys tel 18139
* Voor 2 ochtenden per
week huishoudelijke assisten
te gevr Tel 02507 12834

5 stnwrooma
EIKEN
GRENEN
MAHONIE

Kop en schotels
4.75 t/m 6.75

Kaftpapier
2.25 en 1.75

NU

NU

L-

17-Rmgsbanden
5.75

3.-

Bloempotten
3.75 t/m 12.75
Nü2.-t/mlO.-

Tafellamp
36.75

NU
Hanglamp,
schaalmodel
Div. wekkers en
klokken
24.75 t/m 34.75

NU

20.-

Staand klokje
19.75
.j p;
NU I.O.KLM koffertjes
15.75
NU

30°okassak
op onzen
Tel uit je winst m de uitverkoop bij de
op tal van artikelen en daarnaast 30% kassa
mode. Ook op al eerder afgeprijsde artikelen,
dames-en kindermode, herenjacks, pantalons
overhemden, sjaals, kinderpyjama's, -badjasse
kleding en sportkleding (indien voorzien van e«
iedereen zich graag wat van

32.75

Hanglamp
39.75

NU 30.Servetrmgen
9.75
,
NU
Ovenschaal

NU 5.-

IEIDSESTR 122,Kooplvond
Ligt .Tin de doorn linde weg N20fl

5 REGELS

GRATIS

Huuraut

ICRO

Tel 13529
Met spoed gezocht BETAAL
BARE WOONRUIMTE voor 1
persoon Tel 17452
Nette werkende jongeman
zoekl permanente WOON
RUIMTE Tel 023382450
Op 11 jan starl op de Tolweg
10 naailes en Mensendieck
Opgeven tel 15735
PENTAX ZOOM volaulomati
sche camera met zoomlens
voor ƒ 699 met 2 jaar garantie
+ verzekering bij

Refl. fiets
buitenbanden
26" 17.75

28" 19.75

Rechtstreekse import uit
USA topkwalileil Naturest

BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijbetaling
excl lichtgew nappa/lam
my s ook voor heren bontgev
regenmantels
Prachtige
bontcollectie Repareren mo * Wegens verbouwing per 4
derniseren Bel v afspraak of jan af te halen koelkast ƒ 65
fornuis ƒ 75 Tel 0250715727
documentatie 020233488
* Wie heeft de Roze Dui
Broodje Burger
zendpoot van de bibl Wij
wenst alle klanten
zouden hem graag terug wil
kort maar krachtig een
len hebben' Pnnsesseweg
hardstikke goed 1988 34 Tel 14131
* Wij wensen al onze leden
Broodje Burger
en donateurs een gezond en
Schoolstraat 4 Tel 18789 gelukkig Nieuwjaar' Verg
ZOMER EN WINTER
Vrouwen van Nu
Geopend 11 1 uur s nachts
Weekend 11 3 uur s nachts
Dinsdag gesloten

50 et. p.m.

* Help de Polen Stuur eens
ten voedsclpakkel' Geen
adres7 Dat heboen f\\ voor u1
Inl tel 02907 5'35
2 KAMERFLAT TE HUUR GE
VRAAGD in ZANDVOORT
Tel 02507 16942
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u opgeven via tel nr 020
562 6271 van Weekmedia

NU 5.- t/m 7.-

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

06
320.322.30

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te *orgen dat hel num
mer in do linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dal de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Week-nedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling

Dameshemdjes
7.-t/m 10.75

Pour toi

Dreamline

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v Woustraat 42
Amsterdam
Tel 020-620731

NU 2.- t/m 4.-

* Chanlal is 3 |anuan jarig
Van harte gefeliciteerd Jaen
Joup en Marg

t
Baron au

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of ander huisraad te koop' Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd
Gebruik bi| het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft

Voorbeeld
Te k oop b r u id5 iaP0n
mt
*
38 , m0 d
sa 10nt a (e 1 ; 1euk e
r i e t en s t 0e 1
T e 1
0 2 0 - 111
MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

voor kwaliten
Let op on
weekendVerhuur var

Tel. 023-24C
7 dagen

Baron Auto1

Geld van Z.V.S. voor elk doel
Snelle «fwerkina • Vervroegde aflottlng mogelijk • Vnje
besteding • Zekertieldsitellmfl niet nodig • Goedlopende
leningen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
uw mogelijkheden of vul de bon In
Elk bedrag tuisen 1 000,- en 50 000,- li mogelijk

Zandvoorts Nieuwsblad

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk
HYPOTHEKEN NU v a 7%
Informeer mij vrijblijvend over ton lening v«n
G 3000.

Q 10000,-

Q 17500,D 20000,D 35000-

D 12500,
D 5000
D 15000.D » 000.Ik kan p«r «•nd •nofl**fi
D 50,D 200G2M,D 100D 300.
D 150,-

D 350,D 400,G4SO,-

Ik wil mijn geld ontvingen
O kontanl
Q por cheque

O per giro

naam + voort
adres
beiocp
gehuwd mei
nuur/hyp hosten
A heb nog leningen t>j

G M 000.D 35000.-

D

—

30

500,550-

D pc' bank

gcbdalufn
woonplaats
nctlo inkomen
nclto inkomen
lel

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 1330 uur m ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Naam
Of afgeven bij

Adres

In gestolen envelop met posfcege! opstwen naar Postbus 2«7 Zandvoort

Zandvoorts- Verzekenngs-Service
GELDLENINGEN
Tel 02507-12150 ot 13050 U kunt ons bellen tot s avonds 9 uur
Helmersstraat 11 - Zandvoorl

Telefoon
Postcode

Plaats

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

"OSTBUS 110 1180 AC AMSTE
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Sport

ZANDVOORT - Aan het
eind van het jaar wederom een jaaroverzicht met
vele hoogtepunten doch
ook veel dieptepunten.
Sport in Zandvoort door
vele duizenden beoefend
in recreatieve zin doch
ook op wedstrijdniveau.
Zoveel mogelijk blikken
wij terug op het sportseizoen 1987 waarbij wel beseft wordt niet geheel volledig te zijn.

10 Joustra, Edwin Vissers en Patrick Braam,

• Burgemeester Machielsen verricht de feestelijke ingebruikname van het kunstgrasveld van de Zandvoortse Hockey
Club.

den, „Parijs-Eoubaix". De Stichting
Nieuwe Accommodatie Circuit werd
in het leven geroepen met als taak de
reconstructie van de racebaan voor
te bereiden en het benodigde geld
bijeen te brengen.

n 6-1
loten
rdekeptei de
van
Ie bij
ppen
Het sportleven gaat de vakantie in,
laats. doch er blijft genoeg te beleven in de
i van badplaats. De week van het paard
oss gaat dan wel niet door, de kortebaandoen draverijen blijven wel en op de Zees. Bij straat worden prachtige duels uitgeet nu vochten. Deze draverijen werden
aan door duizenden toeschouwers besoft- zocht. De softbalteams van ZHC en
•suc- TZB draaiden goed mee in de comlerde petitie en de Zandvoortse wielrenebeu- ronde werd opnieuw een sportief
lagde succes.
ijden
lasse,
Het
spanDe Watersportvereniging Zandiap.
voort organiseerde de zogenaamde
„Ronde Rem-eiland" en daarbij kwamen de eigen leden tot topprestaties.
Voor de hockeyclub ZHC werd Auvoet- gustus een uiterst belangrijke
• een maand. Sponsors voor de eerste
ende teams werden gecontracteerd en het
Dt de kunstgrasveld werd in gebruik genoraces men. De feestelijke opening werd
i. De verricht door burgemeester Ma3 het chielsen. Zandvoortmeeuwen belaast stuurder H. Jongbloed kreeg de goudoor den KNVB speld i.v.m. 25 jaar ben. Bij stuurslid en de vele verdienste voor
leugd zijn vereniging.
voor
wieliterst
De diverse competities gaan van
noor-

| Augustus:

September:

De Zandvoortse wielerronde werd opnieuw een succes.

start en Zandvoortmeeuwen stelde
opnieuw teleur door in de vierde
klasse ruim te verliezen. TZB opende ook met een nederlaag maar
Zandvoort '75 startte goed. De ZVMhandbalteams en die van de ZHC
hockey komen ook moeizaam uit de
startblokken. Martine van Soolingen veroverde het Nederlandse
brandingsurfkampioenschap
en
kijkt reikhalzend uit naar de World
Cup surfwedstrrjden in oktober. De
Zeeschuimers zorgden wederom
voor vele eerste prijzen, deze club
behoort inmiddels bij de zwemtop
van Nederland.

Oktober:

tilte veelal weinig te doen tijdens de Pro World

De tafeltennissers van Unicum '73
leverden zowel bij de jeugd als de
senioren knappe prestaties. De
Sportraad Zandvoort nam het initiatief om de jeugdkampioenen te huldigen. Dit werd in het verenigingsgebouw De Krocht gedaan en sloeg
dermate aan dat volgend jaar opnieuw plannen daar voor zijn. Het
belangrijkste evenement van deze
maand en ook wel dit jaar moet het
Pro World Cup brandingsurfen worden. Honderdduizenden kwamen op
dit spektakel af. Door gebrek aan
wind werd het sportief gezien geen
succes, doch het alternatieve programma maakte veel goed en zo'n
evenement moet voor Zandvoort behouden blijven.

' De Kortebaandraverij in de Zeestraat werd goed bezocht.

November:
Over het algemeen draaiden de
zaalvoetbalteams goed mee wat niet
gezegd kon worden van het veldvoetbal. Alleen Zandvoort '75 maakt het
goed in de vierde klasse. Circuit directeur Jim Vermeulen nam afscheid en trad in dienst bij voetbalclub Peyenoord Rotterdam. Het gehele jaar door maken de Zeeschuimers positief nieuws en in deze
maand werd de kroon op het werk
gezet. Stan Steegeling, Onno Joustra, Edwin Vissers en Patrick
Braam breken het wereldrecord 4 x
100 meter schoolslag.

December:
De sportvereniging Unicum '73
hield een open dag. Deze vereniging
voor gehandicapten en valide sporters hoopte met deze dag meer leden
te kunnen winnen, doch dat viel tegen. Het werd een maand van vele
jeugdactiviteiten. Fietscrosser Richard Bruynzeel jr. maakte furore
en mag volgend jaar proberen zich te
plaatsen voor Europese kampioenschappen. In sportcenter Wim Buchel werd een zeer succesvolle kampioenschappen jeugdjudo georganiseerd terwijl ook vele ruiters en amazones zich van hun beste kant lieten

• De ZVM handbalsters kwamen moeizaam uit de startblokken
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LIERS VAN DE

Kleuterschool Prinses Marijke

De beste vakantie
voor vroeg boekers
en... gratis de
TOERKOOP
vakantietas vol
verrassingen!

ZANDVOORT - Het bestuur
van
Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht gaat
met de bewoners van enkele
flats in overleg, om te bezien in
hoeverre de verwarming 's
nachts op een hogere stand
moet blijven staan. Sinds de
renovaties is de stand voor 's
nachts lager gesteld.

Kerstfruitmande
in diverse prijzer
tijdig bestellen

Het uitgangspunt voor een lagere
afstelling, is de redenatie, dat door
de isolatie van de flats de warmte
beter binnenshuis blijft en minder
snel vervliegt. Van bewoners van de
Sophiaweg en de Lijsterstraat
kwam echter de klacht, dat men het
's nachts te koud vindt, indien men
nog op is. 'Ieder mens heeft het
recht om zelf te bepalen of hij het
wel of niet warm wil stoken', aldus
een van de bewoners.
De renovaties hebben m diverse
flats ook tot gevolg gehad, dat gasvlammen uitwaaien, indien de keukendeur geopend wordt. Deze

bij

groente en fruit
Grote Krocht 25

Indien u vroeg uw vakantie bij ons
boekt, boekt u niet alleen de beste
vakantieplek tegen de laagste prijs,
maar ontvangt u ook
-Toerkoop bestaat tenslotte 20 jaareen gezellig gevulde reistas gratis.

Kerstviering
geestelijk
gehandicapten
ZANDVOORT/HAARLEM
- De Vereniging van Ouders
van Geestelijk Gehandicapten
(V.O.G.G.) viert haar jaarlijkse
Kerstfeest op zondag 20 december a.s. in de aula van de
L.T.S. St. Petrus aan de Berlagelaan in Haarlem-Parkwijk.

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.
24

UUR

SER

Is ingezonden door A. Bosma-Veenstra en toont de kleuPrinses Marijke, In het jaar 1961. De school lag toen nog aan
rodestraat 31.
f

oto staan (vanaf de achterste rij, v.l.n.r.):
' Marlt Zwemmer, Jan Hobé, Nico Paap, Haitse Hoe-

)ekema

VICB.

Paap (?), LiedeweJJ Lammers van Toorenburg, Robbert
Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

/TOERKOOP Reisburo

dat is voor menigit geld voor de toezij wil leggen, de
r de leek is het werffecten echter een
zodat men vaak
r een eenvoudige
ing kiest. Als het
de Visscher ligt, zal
orter voortaan bekeuze kunnen maijn effecten-advies-

din, dat hij in sep-

Steel de show met extra chique
panty's en kousen
ook met strass
Vele

fantasiekousen

ook Halterloos
met

mooie

elastisch

kanten band.

Koopt altijd
bij de
VAKMAN
en dat
spaart geld

Lovablë'
it'salovableüfe

Herman Harms Shoe Bizz
Grote Krocht 22
Zandvoort

Odin

n dit jaar opende,
'interesseerden met
ad ter zijde,
eggen in effecten moet
zelf de schommelingen
en in de gaten houden,
j'uiste moment te kun' en de winst binnen te
zijn kantoor neemt
sscher deze taak over
Deze stort een bedrag
ing van de Kas Associrdam en geeft een vole Visscher, die met dit
transacties uitvoert,
er overleg vooraf, nét
, maar in ieder geval
een maandelijks overmet de effectenhandel
en gemoeid, maar ook
met een 'kleine beurs' is
l toegankelijk. "In feite
eraan meedoen, want
imum aan mee te bren.s er niet", aldus Frank
"Maar ik raad de klani om met minimaal
rten, om er zeker van te
de bijkomende kosten
Het zijn de gebruikelije men bij de effectenbetalen, plus de nota50 waarmee Frank onprijs zit.
isscher had al de nodimet dit geld-wereldje
or hij zijn eigen bedrijf

• Frank de Visscher

aan de Koninginneweg 14 te Zandvoort begon. Zo werkte hij voorheen
twee jaar bij een advieskantoor in
Amstelveen, na in dienst geweest te
zijn van enkele grote effectenhandelaren, in Brussel en Londen en
New York.
Maar de eenendertig-jarige Zandvoorter gaat niet alleen op zijn eigen
oordeel af. Wat betreft analyse en
research wordt hij bijgestaan door
twee 'oude rotten' uit het bankwezen, de heren Reens en Rothgerber,
en door de bekende firma Strating
Effecten uit Amsterdam. Via een
'Call' Computer-systeem staat hij in
rechtstreeks contact met de beurs in
Amsterdam, zodat hij van minuut
tot minuut in de gaten kan houden,
wat er over de hele wereld gebeurt.
Geen overbodige luxe, want hoe beter het advies, hoe beter ook voor de
portemonnee.

Winstdeling
Dat geldt ook voor Frank, die zijn
inkomsten moet halen uit vijfentwintig procent van de winst. Deze
winstdeling is voor de cliënt eigenlijk een garantie dat de jonge onder-

nemer zal proberen, zo hoog mogelijk te scoren. Met het oog op de
risico-spreiding vestigt De Visscher
zijn aandacht op meerdere fondsen.
Wordt er onverhoopt toch verlies
geleden, dan zal dit met de eerst
volgende winst aangevuld worden,
voordat er weer van winstdeling
sprake is.
"Maar zekerheid staat voorop", aldus De Visscher. En dat begint al bij
de opzet van zijn bedrijf. Door de
zogenaamde 'Remisier-verhouding'
met Strating Effecten, waardoor de
administratie bij beide bedrijven
parallel loopt, zijn 'onnauwkeungheden' of 'onjuistheden' uitgesloten.
Ook staat het kantoor Odin geregistreerd bij de Vereniging voor de Effectenhandel, een overkoepelend orgaan, dat steeksproefgewijs controle
uitoefent.
Daarnaast staan een persoonlijk
contact met de cliënt en duidelijkheid hoog in het vaandel. Voor wie
dat wenst geeft hij gratis advies en
de klanten kunnen ook 's avonds bij
hem terecht. En wellicht niet voor
niets: "Ik ben ervan overtuigd, dat
ik goed ben in mijn werk", verklaart
de enthousiaste ondernemer.
Sparen of beleggen? Frank kiest
uiteraard voor het laatste, vooral
vanwege 'het lage rentetarief en de
inflatie'. Bovendien gaat er waarschijnlijk een gunstige tijd komen
voor investeerders. "Ik voorzie dat
het beursklimaat zich volgend jaar
ten voordele zal keren. Alles wijst
daar op, zoals bijvoorbeeld het feit
dat de rentevoet in een aantal landen is verlaagd. Bovendien heeft het
met de structuur van de bedrijven
niets te maken. De meeste zyn nog
net zo stabiel als vóór de beurskrach, maar de prijzen van de aandelen zijn nu erg aantrekkelijk. In
feite wacht iedereen nu tot er ergens
bij wijze van spreken een bel rinkelt,
om dan snel weer te gaan kopen. En
die 'bel' kan nu elke dag gaan nnkelen".

WEZENBEE
Grote Krocht 28

KERSTIJSTAARTEN
van topkwaliteit bij
er B.V. nu in een rustige omgeving een keuze maken.

)RT - Auto Strijder B.V. is flink uitgebreid met een gloednieuwe, grote auto-sho| vanmiddag, donderdag 17 december om 17.00 uur, door burgemeester Machielsen
end. Komende dagen zal dit uitgebreid worden gevierd met enkele feestelijke activiprbedrijf van Volkswagen en Audi aan de
Van Alphenstraat 102, ontbrak altyd al
owroom. Maar daarover valt sinds deze
er te klagen. In tegendeel zelfs. Aan het
ld werd een royale showruimte gebouwd
honderd vierkante meter, waardoor relanen worden ontvangen. Zij krijgen nu de
l een rustige omgeving de verschillende
'ekijken.

*PRIVE-SKIUS
*KINDER-LESSEN
(vanaf 4 j'aar)
*VRU SKIËN
(seizoenpas 99.-)

*GROEPS-LESSEN
(starten 4 januari a.s.)

*PROEF-SKILIS
(per les 15.-)
SKI-PISTE
DE MEERBERG

ARNOLDUSPARK 10, HOOFDDORP
Bel voor GRATIS FOLDER
02503 - 34746 tot 20.00 uur,
of kom langs, ook zondags!
(weekend van 10.00 tot 17 00 uur).

Bel

Dierenspeciaalzac) Strijder Opent nieUWC

groente en fruit
Grote Krocht 25

ADVERTENTIE

brheid inbouwen is erg belangrijk'

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245
)ORT - 'Sparen of

GROTE KROCHT 20
ZANDVOORT
Tel. 12560

Vele panty's fantasie

Lantlng, Menno Visser, René Hunze, Carln Beekhuizen, Sjoerd Pasma, Carin Ostrander (?), Linda Cassee, Tjapke Broekema, Juffrouw
van Veelen.
Mario Jongbloed, Keesje Sebrechts, Peter de Boer, Peter Brandse,
Daantje Pot.
Rose Marie Hollemans, Antonla Broekema, Peter Ingwersen, Dirk
Lulkel, Mieke Reinbergen, Cathy Goor en Anne-Mieke Bakker.
De heer voor het raam is onbekend.

e Visscher opent eigen effecten-advieskantoor

ZANDVOORT

De mooiste panty's en
kousen

EMM-bestuur gaat met bewoners
praten over verwarmingsregeling

Ter gelegenheid van de opening wordt op vrijdag 18
december van 14.00 tot 21.00 uur open huis gehouden
voor alle vaste relaties. Ook op 19 en 20 december kan
men terecht op de spec;ale openingsshow met vele aantrekkelijke aanbiedingen. De jeugd is daarbij niet vergeten. Voor alle kinderen tot en met twaalf jaar is er
een kleurwedstrijd met mooie prijzen. Hiervoor ligt bij
Auto Strijder B.V. een kieurplaat klaar.

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

In deze kerstviering gaan voor
pastor C. van Opzeeland van De
Hartekamp en mevrouw E. Kerkman, secretaris van de Protestants-Christelrjke
Oudervereniging
Philadelphia. De viering zal opgeluisterd worden door optredens van
het Ritmisch Koor uit Uitgeest en
de Muziekclub van de Stichting Recreatie Centrum. Daarna volgt er
een gezamenlijke lunch.
De kerstviering begint om 11.30
uur en als vanzelfsprekend zijn
geestelijk gehandicapten en hun
ouders van harte welkom. Wel
wordt men verzoen zich van tevoren
aan te melden bij mevrouw F. Bijvoet, Dr. Dirk Bakkerlaan 61, 2061
EV
Bloemendaal,
telefoon
023-276632.

Zingen in
Kerstsfeer

klachten zijn al meermalen geuit
EMM is echter met van plan om
hier iets tegen te doen, omdat de
noodzakelijke veranderingen te mgrijpend zijn. De deurstijlen zouden
vernieuwd moeten worden om het
mogelijk te maken, de deuren andersom te laten draaien Het gasbedrrjf is met het voorstel gekomen,
ventilatiegaten in de keukens aan te
brengen, zodat er in ieder geval geen
gevaar voor ontploffingen zou bestaan.
Het EMM-bestuur is voornemens
een beleidsplan op te stellen. Een
van de onderdelen daarvan zou bijvoorbeeld 'verhuur en bewonerszaken' zyn, waarmee men de aandacht
gaat richten op diverse punten. Genoemd werden verbetering van het
contact met de gemeente, het onder
de loep nemen van de regelingen
van EMM, het bewoonbaar en aantrekkelrjk maken én houden van
flats, vooral om leegstand te voorkomen. Ook zal men aandacht besteden aan de huurachterstanden en
trachten deze weg te werken Daar-

bij is men niet blij met de enkele
toevoerweg die Zandvoort-Noord,
daardoor een soort 'blindedarm',
heeft De verwachtingen dat hier
aan iets veranderd kan worden, zijn
laag gespannen, maar toch wil men
de nodige aandacht aan dit punt
schenken.
Tijdens de vergadering werd de
nieuwe kandidaat, de heer Brakel,
met 93 stemmen gekozen tot lid van
de technische commissie Een van
zijn twee tegenkandidaten, de heer
Ingwersen, bleef achter met 67
stemmen, maar zal waarschijnlijk
toch m de commissie blijven De
heer Kerkman trok zich namelijk
vóór de volgende stemming terug
Ingwersen nam zijn - hierdoor - au
tomatische benoeming 'm beraad'
Voorzitter Van der Moolen herdacht de onlangs overleden heer
C J Tol, die tot dertien jaar geleden
gedurende lange tijd penningmeester van EMM is geweest Een aantal
leden van het bestuur heeft Tol afgelopen maandag begeleid naar zijn
laatste rustplaats.

VOLKSKERSTZANG
Samen Kerstliederen zingen!
Zondagmiddag 20 december 14.30 u.
HERVORMDE KERK - Kerkplein
het Zandvoorts Vrouwenkoor
o.l.v. Dico v. Putten
Chr. gem. koor „Heemstede"

o.l.v. Ton Vreeswijk
Els Buitendijk - declamatie
Gerard v. Zwieten de Blom - orgel
Willem Lekkerkerker - trompet
Programma, tevens toegangsbewijs, a ƒ3,50 bij VVV, het
Zandvoorts Nieuwsblad en op zondagmiddag in de kerk.

Kerstaktie Bijzondere Nood
ZANDVOORT - De dagen
worden weer korter, het Kerstfeest komt in het verschiet. Dat
betekent voor het bekende Comité Bijzondere Hulp opnieuw
~ ditmaal voor het 24e jaar - de
start van de jaarlijkse aktie.

Onder de huidige maatschappelijke omstandigheden verkeren vele
medeburgers in zorgen en groeien
ZANDVOORT - In verband hen vaak de moeilijkheden boven
met de naderende Kerstdagen het hoofd. Zeker als onverwacht een
vinden komend weekend al en- „bijzondere nood" alle goede voorkele gezellige zang-'evemen- nemens en plannen doorkruist. Plotselinge ziekte of ongeval, een onten' plaats. Vrijdag zingt het voorziene
aanschaf of vervanging m
Zandvoorts Kinderkoor, zon- het huishouden
en het toch al wandag is er de traditionele Volks- kele evenwicht in de financiën is uitkerstzang.
zichtloos verstoord. De sociale
Het Kinderkoor treedt vrrjdag 18 dienst kan met helpen, daar dergelijdecember op in de Hervormde Kerk ke aanschaffingen worden veronderaan het Kerkplein, aanvang 18.00 steld in dp uitkering begrepen te zijn.
uur, onder leiding van Henk Trom- Maar wie kan elke maand een bemel en begeleiding van Willem Poot. dragje opzy leggen van een mmiGastkoor hierbij is Vox Evangelica mum inkomen?
Talloos zijn de noden, die inderuit Amsterdam. De entree kost ƒ5,-.
Voor inlichtingen kan men bellen: daad „bijzonder" van aard zijn en
waarbij het Comité naar beste ver12622.
Zondag wordt eveneens in de Her- mogen probeert te helpen. Altijd
vormde Kerk de traditionele Volks- moet deze hulp echter beperkt blijkerstzang gehouden, aanvang 14.30 ven. Immers tegenover een heel jaar
uur. Medewerking verlenen orga- helpen in noodgevallen, staat de éénnist Gerard van Zwieten, het Zand- malige aktie rond het Kerstfeest als
voorts Vrouwenkoor, onder leiding enige bron van inkomsten. Het byvan Dico van Putten, en het Chris- eengezamelde geld kan niet m één
telrjk Gemengd Koor 'Heemstede' keer worden uitgegeven. Het Comité
onder leiding van Ton Vreeswijk. moet steeds opnieuw zorgvuldig afEls Buitendijk verzorgt de schriftle- wegen in welke gevallen hulp kan
zingen en declameert. De toegang worden geboden.
Het Comité Bijzonder Hulp Zuidkost ƒ3,50. Programma's zijn verkrijgbaar bij VW, Zandvoorts Kennemerland doet dan ook rond
het kerstfeest weer een dringend beNieuwsblad en zondag in de kerk.

roep op de goedgeefsheid van de mwoners van Haarlem en van de omgevmg.
Slechts met behulp van velen zal
het mogelijk blijven in die talloze,
vaak schrijnende gevallen enige
hulp te bieden.
Onder vermelding van „Kerstaktie" kunnen bijdragen worden overgemaakt op GIROREKENING
1309047 van de Stichting Comité Bijzonder Hulp Zuid-Kennemerland of
op BANKREKENING 56.01.37.990
(A.B.N. Haarlem) eveneens ten
name van de Stichting.
ADVERTENTIE

Effecfen-Advieskanfoor

vereisen kennis, inzicht en
ervaring.
Bel eens voor een vrijblijvend advies

tel. 02507-17403

Vrijwillige Hulpverlening

17373

G. Zonneveld ging buiten zijn boekje
door B&rtus Voets
In het begin van deze eeuw,
toen het aantal gasten dat een
paar weken vakantie in Zandvoort doorbracht steeds groter
werd, nam men bij de katholieken maatregelen om aan iedereen gelegenheid te geven om
zondags naar de kerk te gaan.
Pastoor Dessens had, in overleg
met het kerkbestuur, aan de heer
A. Slegers gevraagd om een uitbouw aan de westkant van de
kerk te maken waardoor er een
honderd plaatsen bij konden komen.
Het seizoen van 1906 was zo
druk, dat men aan uitbouw niet
genoeg had. Omdat pastoor Dessens het zijn plicht achtte om
alle gasten in de kerk te ontvangen, stelde hij voor aan de pa.rochianen wat in te schikken. Men
moest kinderen niet op de plaatsen laten zitten, maar op stoeltjes op het altaar. Verschillende
ouders die graag hun kinderen
bij zich hadden, vonden dat de
pastoor een beetje te ver doordreef met zijn zorg voor de gasten en lieten de kinderen rustig
naast zich zitten.
De maatregel
Toen werd pastoor Dessens gedwongen om maatregelen te nemen. Daar hij heel goed wist dat
hij ten aanzien van het toenstenbeleid niet alléén de verantwoordelijkheid droeg, overlegde
hij dat alles met de heren oan het
kerkbestuur. „Het verzoek om de
kinderen op de drukke zondagen
achter het altaar op stoeltjes te

laten plaats nemen, heeft weinig
succes gehad. Nu dat niet heeft
geholpen, moeten wij, uit verantwoordehjkheid voor de toeristen, verbieden dat kinderen
onder de elf jaar op officiële
kerkplaatsen zitten." Er werd
heel lang over gepraat. Ouders
vonden het niet leuk dat hun
kinderen zo te kijk zaten. Maar
toen de pastoor zuchtend zeide
„Beste mensen, ik weet geen andere oplossing" legden ze zich
bij deze maatregel neer en beloofden dit getrouw uit te voeren.
Plaatsenverkoop
In oktober werd er in de katholieke kerk van Zandvoort een
openbare verkoop van kerkplaatsen gehouden. Dat was altijd een bijzondere bron van mkomsten en een van de kerkmeesters die het beste met de
mensen om kon gaan, werd als
verkoper aangesteld. In 1906
was het Gemt Zonneveld, een
vrij jonge man die erg gezien
was bij de mensen. Hij mijnde de
plaatsen vlot af en wist een aardig bedrag voor de kerk binnen
te halen.
Nu was er iemand die handig
gebruik maakte van deze vlotheid. Eén van de parochianen
mijnde drie plaatsen af, een halve bank naar de muur. De plaats
bij de muur was niet zo goed:
men kon de priester aan het altaar nauwelijks zien. Het bedrag
waarvoor men de plaats inzette
was f 5,-, maar die parochiaan
bood op tot f 15,-.
Toen de koop gesloten was,
merkte Zonneveld dat hij buiten
zijn boekje was gegaan. Hij begreep nu eerst dat die muurplaats bestemd was voor het

dochtertje, die nog met was aangenomen. Een paar maanden geleden hadden ze plechtig beloofd
geen kerkplaatsen voor kmderen te verkopen En nu was hij er
eigenlijk ingelopen, maar ja,
dan had hij ook beter moeten
uitkijken.
Zonneveld wilde de zaak niet
terugdraaien. Hij ging naar
kerkmeester W. Versteege en
vertelde hoe het was gegaan.
Versteege vond het nodig het bisdom en het bestuur m te lichten
en de brief aan het bisdom is
bewaard gebleven. „G Zonneveld doet zeer verkeerd," zo leest
men m het verslag. „Hij is overgegaan tot het publiek verkoopen van een plaats in de kerk aan
ouders, die deze voor een dochtertje van acht en half jaar hadden en daarom voor f 15,- koopers waren geworden In Zandvoort met geoorloofd want de
kinderen moeten eerst aangenomen zijn voor het bekomen van
een plaats "

Bespreking binnen het bestuur
Het bisdom heeft deze mededeling vanuit Zandvoort voor kennisgeving aangenomen. Men
kon zich moeilijk inlaten met de
voorschriften die kerkbesturen
hadden ingesteld ten behoeve
van hun eigen parochie Wel het
men de pastoor weten dat men
de overtreding op zich zelf geen
doodzonde vond. Pastoor Dessens had er spijt van, dat hij de
maatregel om géén plaatsen te
verkopen voor nog niet aangenomen kinderen, zo strak had
doorgevoerd. Toen dan ook de
zaak Zonneveld m de volgende
bestuursvergadering aan de

orde kwam, verklaarde hij dat
Zonneveld er min of meer was
ingelopen. „Dat kan ieder van
ons gebeuren," zo besloot de
dpastoor zijn betoog, „en daarom geloof ik dat het het beste is,
Zonneveld maar te vergeven "
Daar waren W. Versteege en N
Peters het met mee eens Ze hadden, ondanks persoonlijke bezwaren, plechtig beloofd, de pastoor in zijn voorstel over het verkopen van kerkplaatsen te volgen en daar moest je je aan houden.
Zeker, ze wilden wel
aannemen dat het voor G Zonneveld een ongeluk was, maar
dat ongeluk kon voor de oarochie zelf nare gevolgen hebben
Als de een voor een jong kind
wel een plaats kon kopen, ook al
betaalde hij nog 20 goed, dan
moest men dit ook toestaan aan
andere parochianen en de maatregel van aug 1906 officieel terugnemen En ook al pleitte de
pastoor nog zo om voor deze
keer de zaak door de vingers te
zien, Peters en Versteege weken
met van hun standpunt
In een bnef van 21 nov. 1906
schreef pastoor Dessens „Na
vergeefsche pogingen om den
man m het college te behouden
en na hardnekkige weigering
van de andere heeren, stond G
Zonneveld ten laatste op en verwijderde zich, ons de verzeekering meegevende dat hij goedschiks heenging."
Dit verhaal geeft toch een karaktertrek van onze bevolking,
namelijk de houding „een man
een man en een woord een
woord". Men moet altijd op een
Zandvoorter kunnen bouwen,
wil men m dit leven iets bereiken.
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Muziek: is het hoogste dat bestaat
muziek wil ik U in 't nieuwe jaar weer
geven
want ...... Muziek ...... Dat is
mijn leven.
Dico

van
Putten

NIEUWJAAR IN DE MANEGE!!!
Vrijdag 1 jan. 16.00-18.00 uur voor alle
vrienden en bekenden van St. Harten
Twee

»»

Bouwbedrijf

J.

O.

Fahrenheitstraat 4, 2041 CH Zandvoort.
Telefoon 02507-14137. Werkplaats 12853
Ook voor uw: verbouwingen, metselwerk,
voegwerk, tegelwerk, stucwerk,
vernieuwen, ontstoppen riolering.

Wenst
Iedereen een
Gezond 8c Vrolijk

1988
1 januari van 19.00-20.00 uur
NIEUWJAARSBORREL

Toneelvereniging
„WIM HILDERINGrr
wenst al haar leden
een „speels"
jubileumjaar

Wij wensen U een
héél gelukkig 1988!
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 12060

RECEPTIE!!

Daarna gaat het feest gewoon door!
Za. 20.00-03.00 uur
Gezellig Nieuwjaarsbal!
Zo. 15.00-23.00 uur.
Matinee Diner dansant.
CoT.kleding v.a. 25 jr.

De Manege Zandvoort
tel. 02507-16023

Restaurant

„Delicia"
wenst al haar clientèle,
vrienden en bekenden een
smakelijk en gezond 1988

U bent van harte welkom
Haltestraat 56

NIEUWJAARS

Balletstudio 118 wenst

héél Zandvoort
een swingend 1988

Wij wensen u een
gebruind en gezond
nieuwjaar!
7 DAGEN PER WEEK
GEOPEND VAN 09.00
'S MORGENS TOT 11.00
'S AVONDS
Van 2 t/m 8 januari
GRATIS
1 glas vruchtenbowl

Brugstraat 10, Zandvoort
02507-14177

Conny Lodewijk
en Reinier

Voor U die altijd voorwaarts moet
zit u bij LUKON steeds weer goed.
Voor nieuw of reparatie
Blijft zij ook in '88 weerbij U in de gratie.

Gelukkig Nieuwjaar!!

Z.V.M. Handbal

wenst iedereen
een gezond en
sportief 1988
Spelers en coach van
zaalvoetbalvereniging

Wij wensen alle
klanten,
vrienden,
bekenden en
heel Zandvoort
een letterlijk en
figuurlijk

zonnig 1988
Miniclub Aranka Modes
Kerkstraat 19

LUKON Tweewielers
Kochstraat 8 - Zandvoort

Burg vanFenemaplem2-2042TA Zandvoort-Tel. 102507) l 2911 -Tdex4l812

wensen de sponsor, het bestuur
en al hun vrienden een gezond en
sportief 1988.

PALACE HOTEL

Zangvereniging

^^^ ^^^ *d^* *^^^
^^^

^^^

^^^

^^^

WENST U EEN VOORSPOEDIG 1988
OP 31 DECEMBER IN DE
BEACH BAR
van 22.00 u-02.00 u

ZAMOR
wenst al haar leden en vrienden
een gezond en fijn 1988!

^SYLVESTERFEEST^
Toegang: ƒ 25,00, inclusief
* Bittergarnituurbuffet
* Glas Champagne

De Stichting
Leefbaar Zanüvoort

TREFPUNT 8

met Swingende Begeleiding van
onze PIANIST HANS KEETMAN

Annette, Laura
en Loek
wensen familie, vrienden en
bekenden
een voorspoedig 1988!

wenst U allen een

Leefbaar 1988!

Begin het jaar goed
Start in
café De Slop

Hef bestuur van de
Zandvoortse

l januari van 01.00-05.00
uur geopend

Bridgeclub wenst haar
leden een gelukkig

D. A. Drog. Parf.

kerstfeest en een

de GAPER Drugstore

voorspoedig 1988.

Mobil Selfservice Station
Joh. Lehman B.V.
van Lennepweg 4
Zandvoort
tel. 15466
wenst al zijn clientèle een
voorspoedig 1988.

wenst alle inwoners van
Zandvoort een héél goed 1988.
Wij staan dan weer voor U klaar met het beste
advies, 100% service en gezelligheid.
Paul en Gertie Olieslagers
Marianne Krijgsman
Mirjam de Vries
en verdere medewerksters
de GAPER Drugstore
Kerkstraat 31, Zandvoort

Haltestraat 56

AUTOBEDRIJF J. JQNGSMA
Curiestraat 8
Zandvoort Nieuw Noord
tel. 02507-13360 b.g.g. 1243
Off.Ford service en Verkoop
INRUIL AUTO'S
Escort 1,1 l 21.000 km
1986
Escort 1,3 l
1985
Escort 1,6 l Automaat
1983
Escort Van 1,6 l Diesel
1985
Sierra 5 drs 2.0 GL
1985
Scorpio 2,8 GL
1985
Honda Civic 5-drs
1982
ALLEN MET BOVAG GARANTIE BEWIJS

BEN
ETS
LOTEN IN
DVOORT
Bezorg mij het Zandvoorts Nieuwsblad

plaats zie jij
tste ontwik*vat er moet
/allen?
;gaan?
t je elke keer
h nu in de

Naam:
plaatselijke politiek, op cultureel of sociaal gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere volwassen
Adres:
manier.
Postcode/Plaats:
Elke week weer. Voor nog geen gulden pe: week.
Telefoon:
Giro-Banknr.:
En wie nu nevenstaande bon opstuurt hoeft de krant l Ik betaal per kwartaal D ƒ 12,90, per halfjaar ƒ 23,70, D
voortaan geen week meer te missen.
| per jaar D ƒ 43,75 (voor postabonnees gelden andere
Bellen kan ook: 020-5623066.
| tarieven).

ÜWSBLAD.WIE'M LEEST WEET MEER.

l Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Wcckniedia.
. Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.

l
|
|
l
.

WEEKMEDIA30
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Misschien bent u een van de gelukkigen.
Doe daarom inkopen voor de Kerst bij de aan de aktie deelnemende winkeliers,
welke herkenbaar zijn aan de rode raamaffiche.

VRAAG OM DE BONNEN!
In een advies kunnen we uiterst kort zijn:

'Als u vis wilt
eten, moet u
dat op de
beste manier
doen'.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

[RKB4DE
VBWUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

GROTE OLIEBOLLEN

ƒ 0.35

Nu ook in Zandvoort
Zïjderm Rimpelcorrectie

p.stuk

APPELFLAPPEN

ƒ 0,50

Maison C.D.

p. stuk

De 3 puntjes

John den Breejen

Bloemendaal a/zee
Snackbar
Boul. Barnaart 8
Zandvoort, tel. 14301.

TE HUUR IN
ZANDVOORT
per 1-1-88, één
kamer voor perm.
bewoning. Douche,
toilet en kookgel.
600.-p.m. all in.

Tel. 023-276697.

Passage 18

tel. 02507-1

Gezichtsbehandelingen
Lichaamsmassage
Elektr. ontharen
Manicuren
Pedicuren
Rimpelcorrecties (door arts
Voor afspraken en/of inlichtingen ook 's avond
Passage 18 tel. 02507-19950
Depositaire van Guerlain en Shiseido

Binnenkort gaan
alle gri jsri jders
erop achteruit.

Bij Visrestaurant Duivenvoorde,
in Zandvoort.
Haltestraat 49.
Voor reserveringen 02507 -12824
Tevens menu's afhalen

studio 11 8 - pré ballet vanaf 4 jaar - studio 1 1 8 - kinderdisco

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
Nieuwe cursussen Klassiek
-Jazz-Ballet - Kinderdisco
- Pré ballet vanaf 4 jaar.
Condilioning voor
huisvrouwen op
hedendaagse muziek, buikspieroef., lichaamshouding
etc., etc., overdag en 's avonds.
Nieuw!!! Op zaterdagmorgen open /essen
Klassiek ballet voor gevorderden.
Voor info: bel 02507-17789, b.g.g. 12598.
Studio adres: Corn. S l e g e r s s t r a a t 2A.

Alle?

HARINGKRAAM

ARE KOPER
Bestel tijdig uw haringschotel voor de
komende feestdagen

RAADHUISPLEIN
zondag en maandag gesloten

RReus
Specialiteiten

\

Haltestraat 16
tel. 16204

Er is er maar één de beste voor een:
exclusieve Hors d'oeuvre en zalmschotel.
Ruim gesorteerd en schilderachtig opgemaakt.
Ook voor uw Ie soort gerookte zalm.
Smalle en brede palingfilet, Gravedlacks, Heilbotfilet.
Zalm/tarbot paté, gevulde tongrollefjes in kreeftesaus,
kreeftesoep enz. enz.
Ook voor een bijzonder wijntje bij uw vis.
Tevens gesorteerd in verse Noorse zalm, zalmforel,
zeetong, tarbot, coquilles St. Jacques, kreeft, oesters enz.

Geef tijdig uw bestelling op s.v.p.

P. Reus

Voor als het goed moet zijn!

De Golf met grijs kenteken v.a 20.130Vanaf l januari 1988 geldt een nieuwe regeling voor Van's.
U zult dan niet alleen de achterbank maar ook minstens een van
de achterzijruiten moeten missen. Een minder fraai vooruitzicht. Dat wij u
graag willen besparen.
Daarom hebben wij nu alvast een aantal Golfs op voorraad
gezet. Zodat u tot l januari nog heel voordelig zo'n betrouwbare
Volkswagen kunt kopen. Die er dan niet uitziet als een bestelwagen, maar
als een gewone, sportieve Golf.

De overige voordelen van het grijze kenteken blijven
gehandhaafd. Dus naast het BVB voordeel op de aanschafprijs, zi
wegenbelasting en ook de verzekering goedkoper.
Deze in alle opzichten aantrekkelijke Golf Van's staan bij
V.A.G-dealer. Daar ligt ook een foldertje met alle informatie over
nieuwe regeling. Bel voor het dichtstbijzijnde dealeradres. (020! 86 73
Wij raden u aan niet te lang te wachten. Want voor u het weet
is het 1 januari en zijn de ruiten eruit. Geen hond die dat leuk vin1

Volkswagen. Wie anders?

' Pnizen zi|n vri|bli|vend, inclusief BTW en exclusief aflevenngsl os'e-, gelaig tot l lanuan 1988 Afgebeelde wieldoppen tegen meerprifs leverbaar.
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t&iden sparren via veiling Aalsmeer naar detailhandel

Tstbomen niet meer weg te
eeste mensen kopen
stboom bij een bloeof een tuincentrum.
orden ook kerstbomen
hoeveelheden aange«a tijdelijke stalletjes
narkten en pleinen zijn
st. De boom kost dan
onder kluit zo'n 15 guliaar mee lijkt de 'kous
ir die bomen eigenlijk
komen vragen weinh af. Waar haalt de
n zijn bomen eigenlijk
i?. Je mag niet aannehij ze in de achtertuin
en ook het zelf kopen
groothandel lijkt niet
Ir de hand liggend.

uit Hollands interieur

hangt die prijs af van de handelaET SINTERKLAAS net vertrokken naar Spanje en met het ren".
Kerstfeest voor de deur, verandert er nogal wat aan het
De bomen worden in karren langs
straatgezicht. De kleurige Zwarte Pieten, de mijters van de
de
veüingklok gevoerd. "Zonder
Sint en overige versierselen van de Goedheiligman in de diverse etalages
commentaar van de keurmeester
hebben plaats gemaakt voor kerstartikelen: gekleurde ballen, lampjes,
voldoet zo'n partij aan de gevraagde
kaarsen, slingers, alles staat bomvol met artikelen die het geboortefeest
goede kwaliteit. Bij twijfel wordt
van het 'Kindeke Jezus' een intieme en vooral gezellige sfeer moeten
daar melding van gemaakt. We stegeven. Centraal in de meeste huisgezinnen staat in deze periode de
op zich niet zoveel tijd in het
kerstboom, van oorsprong een uit de Germaanse mythologie voortkomend ken
keuren
van de bomen. Dat is veel te
symbool. Om die reden heeft een deel van het Christendom de kerstboom arbeidsintensief
en zoals ik al zei,
lange tijd beschouwd als een heidens gebruik. Door de jaren heen is het
is economisch minder interesheidendom echter naar de achtergrond gedrukt en nu wordt vrijwel iedere het
sante handel. We kennen onze levehuiskamer in ons land in de periode rond het kerstfeest opgesierd met een ranciers
zo langzamerhand wel en
rijk getooide boom.
weten van wie we welke kwaliteit
kunnen verwachten. Daarnaast nouden we soms een steekproef, maar
ten
daarvan
vinden
hun
weg
naar
de
ten en prijzen en weet te vertellen
heb je het wel gehad", aldus
dat de vraag naar de zogenaamde consument zonder directe tussen- dan
Cleen Houtman.
blauwspar een lichte stijging ver- komst van veilingbedrijven.
Vorige week en deze week werden
toont. "Waarschijn lijk heeft dat te
Grote partijen bomen worden dan de meeste partijen kerstbomen gemaken met het minder snel uitvaldoor
een
kweker
of
door
een
tussenlen van de naalden, maar daar tegenveild. In totaal passeren dan een
handelaar via kleine krantenadverpemenhandelaar van buiten over staat een prijs die flink hoger is tenties al in september of oktober te kwart miljoen bomen de klok. De
rt geeft uitleg. "De meeste dan die van de 'gewone' spar. De koop aangeboden. Een plantenbe- aanvoer begint meestal voorzichtig
lie ik in deze periode ver- blauwspar groeit langzamer en heeft dryf kan daarop reageren door een in de week rond Sinterklaas, dan voln afkomstig van de veiling meer verzorging nodig", aldus ver- kijkje te gaan nemen bij de kweker, gen twee weken met een topaanvoer,
waarna de dagen vlak voor de Kerst
teer. Ik denk dat de meeste klaart hij het prijsverschil.
die een deel van zijn grond beplant de handel volledig stilvalt.
erijen daar of op een andere
heeft met kerstbomen. Aan de hand
iun bomen ko pen. Het is
Het blijkt dat de bomen die nu
van dat bezoek kan men beoordelen
eenvoudige vorm van Topaanvoer
worden geveild slechts een fractie
hoe
de
kwaliteit
van
de
bomen
is,
om
nd ;n.een
Een bezoekje aan de veiling in vervolgens al dan niet een grote par- zijn van het totale aanbod. De 'monVertrouwend op de keur; van de veiling weten wij Aalsmeer leert dat de kerstbomen in tij af te nemen. Soms komt zo'n gro- ster' partijen van duizenden kerstbovelke kwaliteit te koop aan- grote getalen worden aangevoerd. te partij ook op het veilingterrein men worden al in de maanden sepwordt. Het kopen van par- Jaarlijks worden er zo rond de terecht, maar van daadwerkelijk vei- tember en oktober verhandeld door
nen via de tussenhandel is 250.000 bomen geveild. Een gigan- len is geen sprake.
tussenkomst van het Bemiddelingsminder interessant, boven- tisch aantal, maar bescheiden wordt
bureau van de veiling. "Deze gaan
Cleen Hout man van de divisie dan naar grote bedrijven of zijn beje dan niet altijd verzekerd verklaard dat dit slechts een fractie
goede kwaliteit". De Aals- is van datgene wat de Nederlandse planten van de Aalsmeerder veiling stemd voor de export", zo weet
veiling is wat hem betreft markt te bieden heeft. In totaal wor- zegt daarover het volgende: "We zien Houtman te vertellen. "Nederland
aankooppunt voor zijn bo- den in ons land jaarlijks drie a vier de kerstbomenhandel hier als een is, misschien onver wacht, een vrij
verkoopt ze in diverse soor- miljoen bomen omgezet en de mees- noodzakelijke aanvulling op onze grote producent van kerst bomen.
werkzaamheden. Niemand is er echt
blij mee, maar het moet. De bomen Die komen voor een groot deel uit
nemen ongelooflijk veel ruimte in en Brabant, Gelderland en Drenthe.
de opbrengst is beperkt. Het is eco- Een kerstboom groeit namelijk het
nomisch nauwelijks interessant, beste op 'arme' grond, de zandgrond
t Weekmediakantoor in Aalsmeer is m.i.v.
vandaar dat we hier alleen bomen dus, die we juist in die provincies
met kluit veilen. Het aanbod van ge- aantreffen. Ja, hoe gek het ook
4 dec. 1987 verplaatst naar ons nieuwe
zaagde bomen is gewoon véél te klinkt, de mooiste bomen komen
groot. Er worden hier op het terrein van schrale grond."
overigens wel gezaagde bomen aangevoerd, maar die worden direct via
tussenhandelaren en het Bemidde- Straathandel
Stationsstraat 70 1421 AA Uithoorn
lingsbureau van de veiling doorverVanuit de veiling gaan de meeste
kunt ons bereiken onder telefoonnummer
kocht en verdwijnen dan weer. Het bomen naar de leveranciers die ze
Bemiddelingsbureau heeft die func- vervolgens op straat aan het publiek
tie in dit geval ook. Het gaat daarbij te koop aanbieden. De 'kleine' straatom het doorsluizen van grote partij- handel betrekt zo'n 100 a 200 bomen,
en bomen die van het ene bedrijf terwijl grotere tuincentra al snel
doorverkocht moeten worden naar spreken van duizendtallen. De grote
het andere bedrijf. Soms gaat het om hoeveelheden blijven over het algeeen puur administratieve af hande- meen ook tijdens de nachtelijke
ling en verschijnt er geen enkele uren, in verband met ruimtebrek op
boom van zo'n partij hier op het ter- straat achter en dat vereist soms een
rein".
extra bewaking. Nog altijd zijn er
blijkbaar mensen die er lol in hebben hun Kerst door te brengen bij
Kwaliteit
gestolen boom, een houding die
DVOORT - Inwoners Iets heel bijzonders is de „CompuDe kwaliteit van de bomen is vol- een
in
deze
tijd van 'pais en vree' op zijn
terstoel".
Deze
stoel,
die
via
een
pagens Houtman heel behoorlijk, de
ndvoort hoeven voortdoor de klant bediend wordt, prijs ligt naar zijn mening iets hoger zachtst gezegd afgekeurd dient te
t meer met pipse gezich- neeltje
een ontspannende massage van dan in voorgaande jaren. "Maar daar worden.
winter door. Eén of geeft
• Het straatbeeld van veel winkelstraten wordt in deze week gekenmerkt door de verkoop van grote aantallen
rug en benen. Na een minuut of tien kan ieder moment verandering in
ezoekjes aan „Sunpala- voelt men zich ontspannen en min- komen, want per slot van rekening
Hans Recourt kerstbomen.
de Brugstraat leveren der vermoeid. Voor een heel rustgeegeerde bruine kleurtje vend effect zorgen zee- en vogelgeluibeslist niet op. Ik luister grtóg naar
normaal gesproken al- den, die ergens vanuit de stoel opstijmensen van „tegen de negentig" of
BRIEVENBUS
gen.
de zomer ons gelaat
ouder om te horen wat zy meemaakRinus is het verbouwen nog lang Vervolg van pagina l
ten in de jaren vóór dat ik zélf beniet moe. In het voorjaar verwacht
In
wust leefde. Er werd geleden maar
een kleurtje hebt, zie je er hij het sauna-gedeelte aan de achter- een ingezonden brief, vorige week
óók véél gelachen in de parochie van
en je voelt je lekkerder," kant van het pand te voltooien. Hier geplaatst
in het
Zandvoorts
Er zijn twee personen duidelijk
BADHOEVEDORP - De alnus Meerveld, eigenaar van komen ook douchecabines, waar Nieuwsblad, werd gemeld, dat dit aanwezig die mij er toe hebben ge- St. Agatha...
c) Bij de uitzendingen van „Het gemeen directeur van de reis*jace". Hij heeft er twee jaar men zich na het zonnebad lekker af niet het geval was. Ook zou de aan- bracht om mij te installeren „achter Capitool"
op de zondag om 12.00 uur organisatie Vrij Uit BV, Anaan om het voormalige pak- kan spoelen. Verder denkt hij nog vraag teruggestuurd zijn naar het mijn schrijfmachine" en een start te krijg ik steeds
weer het gevoel, dat er
te toveren tot een waar pa- aan uitbreiding naar de eerste ver- P.W.N. De PvdA vraagt of dit juist is maken voor deze (eerste) brief. Bei- „iemand ontbreekt
in dat gezel- nick Vogelaar, is uitgeroepen
e hele verbouwing heeft hij dieping, hier zullen nog eens vier ca- en wat in dat geval de overwegingen den vertonen - in mijn ogen - veel schap". Het zijn allemaal
desksundi- tot 'zakenvrouw van het jaar'.
evoerd en het resultaat mag bines komen. Een voordeel van de van het college zijn, om voorkeur uit overeenstemming en toch ook wel gen die dat ook wel degelijk
willen Zij ontving dinsdag 8 decemHet eerste gedeelte van het grote capaciteit vindt hy het feit, dat te spreken vóór een spoorwegover- merkwaardige verschillen in „sta- laten blijken, maar één ding missen
vat een bar en gezellige zit- klanten niet of slechts heel kort hoe- gang, in plaats van een tunnel. Vol- tus". Het zijn professor Lou de Jong ze allemaal: Ze hebben geen greintje ber de bijbehorende Prix Cliquot-prijs uit handen van de
kunnen de klanten voor of ven te wachten, het maken van een gens Van Caspel is de vergunning en pastor Bertus Voets. Voor mij
van wat er zich „aan de basis minister van Verkeer en Waonnebad een - alcoholvrij - afspraak is hierdoor niet noodzake- wel ter inzage beschikbaar, maar zijn het beiden integere mensen, van besef
van deze samenleving" in feite afen kopje koffie gebruiken, lijk.
lag deze vorige week niet op zijn de beste wil bezield in hun pogingen speelt. Overigens, je maakt dat óók terstaat Neelie Smit Kroes.
leze ruimte bevinden zich
Het is voor de zevende keer dat in
Dit is volgens Rinus slechts één plaats, omdat het college zich er op- om „wat zij allemaal wéten" kenbaar mee, als je luistert naar vele politici
tal cabines, waar men met van
te maken. En toch... er mankeert bij (Wim Kok vormt één van de uitzon- Nederland een 'zakenvrouw van het
de voordelen van zijn zonnecen- nieuw over boog.
; uiteenlopende wensen op trum. Als andere pluspunten noemt
Kennelijk maakt de PvdA zich beiden hetzelfde aan en nu schiet deringen) .
jaar' wordt gekozen en de derde keer
bied" terecht kan. Zo is er
de privacy - geen gordijntjes ernstig zorgen om de huidige situa- mij daarbij gelijk in gedachten dat ik
In een volgende brief (volgende dat een vrouw uit de regio voor de
chtsbruiner, die in twintig hij
aparte, afsluitbare cabines (-), tie. Fractievoorzitter Ineke van der hetzelfde euvel steeds weer aantref brieven) zal ik heus met bewijzen prijs in aanmerking komt. In 1981
een „Spanjetintje" geeft, maar
de
airconditioning
waardoor men Storm wijst er op, dat momenteel bij de televisie-uitzendingen van staven van wat ik hiervoren allemaal viel de eer als eerste te beurt aan
narium" geeft hetzelfde ef- zich minder „plakkerig"
Lenie de Beus, directeur van de Nevoelt, de zeer frekwent fietsers op onverant- „Het Capitool" (NOS).
plompverloren stelde.
ertig minuten maar dan van muziek, service en hygiëne.
woorde wijze de onbewaakte spoorTot schrijf zullen we dan maar zeg- derlandse Wegtankermaatschappij
Begrijp
mij
goed,
ik
heb
het
gehele
een. „Handig als je bijvoor- dit laatste vinden hij en zijn Vooral
te Uithoorn. Twee jaar later kreeg • A.Vogelaar.
mede- wegovergang, gelegen in de duinen lle deel (3 boekwerken) van de pro- gen.
n bruiloft hebt en er geen werksters erg belangrijk. De zonneachter de Keesomstraat, oversteTon van Jan van Martje van Kees Loes Nijhuis, directeur van de NMB
or een kuur," aldus Binus. banken worden voor en na het ge- ken. Zij vraagt het college of dit mét fessor met bijzondere belangstelling
te Hoofddorp, de prijs.
De Prix Clicquot wordt jaarlijks
gelezen, als ik het Zandvoorts van Huib.
kuur" bestaat uit tien maal bruik met een speciale vloeistof haar van mening is, 'dat het voor de Nieuwsblad in handen krijg zoek ik
Mevrouw Vogelaar werd uit in to- in Nederland, Duitsland, België,
taal 60 serieuze kandidaten geko- Frankrijk en Engeland uitgereikt.
blijf op de futuristische uit- schoongemaakt en niet - zoals in vele fietsers uit Zandvoort-Noord éérst of er weer een bijdrage van
tunnel"zonnebank, ook is er veel zonnecentra gebeurt met een van groot belang is, dat er op zo kort deze pastor te genieten valt en onREACTIE
zen. Zij was voorgedragen door de De prijs refereert aan de weduwe
nsen die iets extra's willen dweiltje en een sopje voor de hele mogelijke termijn een veilige ver- middellijk na de Eucharistieviering
Een vergelijking met een prima directeur van het reclamebureau van de directeur van een champagbinding wordt aangelegd naar het op „Hilversum-1" schakel ik over op vakman als De Jong is voor mij als dat voor Vrij Uit werkt. Zowel haar nehuis, die het bedrijf na de dood
nebank met ingebouwde ge- dag.
uiner. Volgens één van RiEen goede zomer volgend jaar is fietspad op het oude Visserspad?'
„Hilversum-2" om maar niets te mis- kleine amateur te veel eer. Ik voel achtergrond als het jaarverslag van van haar man wereldfaam bezorgdewerksters zie je vaak na natuurlijk wel gewenst. Maar of deze
Deze partij lijkt haar keuze al te sen van „het-Capitool-Orakel". Als echter heel goed aan, wat U bedoelt, het bedrijf werden in de afgelopen de.
oekjes al resultaat, „maar wél of niet komt, voor een „korte hebben gemaakt. Van der Storm er gesproken of geschreven wordt namelijk dat bij jonge geschiedenis maanden nauwkeurig aan een onDirecteur Vogelaar ziet de prijs
g afhankelijk van het huidty- vakantie" kan men altijd. Terecht op vraagt het college, hoe men denkt te over zaken welke je zélf hebt meege- naast archivalia de levende ervaring derzoek onderworpen. Toch kwam overigens niet als de bekroning van
gt zij hieraan toe.
bevorderen, 'dat bovengenoemde maakt in je leven of waar je - zoals van mensen die dit hebben meege- de uitverkiezing voor haar als een een puur persoonlijke inzet."Zo'n
Brugstraat nummer 10.
veilige verbinding middels een tun- m.b.t. het Capitool - dagelijks nogbij maakt, niet mag ontbreken.
complete verrassing: "Fantastisch, prijs behaal je niet in je eentje Voor
nel zo spoedig mogelijk tot stand betrokken bent en in je gedachten
Het is mogelijk in de verhalen deze dat die eer juist mij te beurt valt", mij persoonlijk is het dan wel de
komt'.
mee bezig, dan krijg je de neiging om ervaringen te verwerken, maar ver- was haar reactie, "Ik ben compleet bekroning voor vele jaren hard wer- aarzelend - te verzuchten: „En geet niet, dat de mensen die dit heb- overdonderd door zoveel belangstel- ken, maar ik heb dit toch mede
ling. M'n kantoor is een bloemen- dankzij het personeel van Vrij Uit
toch klopt het niet, er mankeert iets ben doorgemaakt bij hun weergave zee."
kunnen bereiken."
aan...". Als je dat wat geschreven niet objectief zijn. Toen ik eens
schreef over het katholieke kerkZANDVOORT - Vanavond wordt zélf hebt meegemaakt, als je koor
met zijn onbeheerste zang,
wat deskundigen (Capitool) zo
wordt in het Gemeenschaps- dat
maar even „uit de mouw schudden", kreeg ik vanuit de bejaardenhuizen
huis een snelschaaktoernooi dan kom je onherroepelijk op de ge- veel protest van mensen die erbij
ZANDVOORT - Stichting temeer daar het streven gericht is
gehouden voor alle leden van dachte: „Ja, maar dat is toch niet de betrokken waren geweest. Eén heb
Rozenknop houdt ter gele- op gratis toegang tot het symposide Zandvoortse Schaakclub. échte realiteit zoals ik die zélf onder- ik de brief van de musicus laten le- De
zen en toen hij dat had gedaan, genheid van haar driejarig be- um, voor iedereen, dus ook voor
ging/onderga?"
Het toernooi wordt gehouden in
staan, op 27 en 28 februari een mensen met een minimum mkoMag ik het zó onder woorden bren- moest hij mij wel gelijk geven.
verband met Kerstmis. De jeugd gen, verduidelijken:
U heeft het ook over uitzendingen symposium, van 11.00 tot 17.00 men.
van 8 tot 15 jaar begint om 19.00 uur
Capitool. Toen het programma nog
a) Professor Lou de Jong heeft een andere naam had, heb ik eens uur. Zij die hieraan willen
de strijd tegen de klok. Voor ieder is
véél
te
weinig
direct
contact
gehad
er een speciale kerstprijs te verdiemeegedaan. Ze kwamen het opne- meewerken, zijn van harte
met de „doodgewone man". Hij put- men aan de basis, in dit geval het welkom op een bijeenkomst op Vervolg van paginu l
nen.
te kennelijk zijn kennis uit officiële
Ze spraken ook met aanstaande zaterdag.
Het idee om
De senioren beginnen om 20.00 rapporten, brieven en verklaringen bisdomsarchief.
verschillenden
op
het kantoor en
Als thema van de dagen geldt 'Pa- deze bus ook regelmatig overdag,
uur. Twee maal vijf minuten is de van „tipfiguren". De ervaringen van maakten toen in 1985
mijns
inziens
tijd die men per partij mag besteden. „Jan-met-de-pet" (Jan Punt) ontbré- er een goed programma van. Ik ge- ranormaal is zo gek nog niet', en het bijvoorbeeld om het uur, via deze
Op deze avond zullen dus ongeveer ken. Ik geef toe, ik heb véél ellende loof dat radio- en tv-mensen meer symposium is gericht op natuur lij - route te laten rijden, kost te veel
het pand bevindt zich een gezellige bar.
BRAM STIJNEN
zo'n 400 partijen gespeeld worden. meegemaakt in al die kampen, on- aan de basis informeren dan U ke zelfgenezing van de totale mens. geld, aldus de NZH. Eén van de anhulpverlening van De Rozenk- dere suggesties van Bomert is, om
derga nu nog de schade ervan, denkt, maar ook hier moet men vóór De
richt zich op verwerking van bus 81 door te laten rijden tot aan de
maarrr... ik heb zelden in mijn le- alles ook als men nieuws brengt ob- nop
het
verleden
en bewustwording van hoek Van Lennepweg/Vondellaan,
ven zoveel gelachen als in Thailand, jectief zijn.
de mens, waardoor nieuwe perspec- om deze vervolgens door de Jacob
Indochina enz. (In een volgende
tieven zichtbaar worden. Hiervoor Catsstraat terug te laten keren
Dat de radio en tv juist om hun is
brief zal ik u de legio staaltjes wel
een gezonde levensfilosofie, die richting Sophiaweg of Zandvoorteens
opdissen...).
contact
met
de
basis
voorzichtig
zijn
bel
De meesten van ons denken te veel en doen
zijn oorsprong heeft in het positieve -Noord. Dit voorstel stuit echter bij
met uitzenden, blijkt uit de in 1983 denken,
onontbeerlijk, aldus Ruth het Zandvoortse gemeentebestuur
te veel.
b) Pastor Voets kampt eigenlijk - uitgezonden film over de Graal. Vanenigszins - met hetzelfde euvel. Hij uit de NOS heeft men mij uitgeno- Zwijgers, voorzitster van de Stich- op bezwaren, zo vernam Bomert een
Yoga biedt reële methoden om lichaam en
tijdje geleden van de NZH.
put zijn kennis uit archieven, uit de digd de film, geheel gebaseerd op de ting.
denken tot rust te brengen.
voor kwaliteit en niet duur.
Indien men zijn medewerking wil
vele brieven en overige stukken wel- basis, te gaan zien en ik heb de mogeDe bewoners hopen echter toch op
Let op onze speciale
ke bewaard zijn gebleven. Je mist de lijkheid gehad verkeerde indrukken verlenen aan dit symposium, met een spoedige oplossing. "Het is een
informatie en/of demonstratie in de vergrijzende buurt", aldus de haer
visie van al die „gewone mensen" die weg te nemen.
weekend-aanbieding.
alternatieve en paranormale ge- Bomert, zelf negenenzestig j aar oud.
het zélf meemaakten en daarmee
Verhuur vanuit Bentveld.
Men moet dus, en dit is mijn ant- neeskunst, is men voor nader over- "Voor veel mensen is het bezwaargaat véél verloren. Als het gaat om
woord op uw betoog, evenwicht leg welkom op zaterdag 19 december lijk". Dat de hoop nog niet vervlogen
wat
men
kan
weten
over
vorige
eeuBeatrixplantsoen,
Zandvoort.
I. 023-240102/270434
wen, dan valt daar ook weinig aan te scheppen tussen de verworvenhe- om 14.00 uur op het adres Secr. Bos- is, volgt uit de verklaring van het
Elke dinsdagavond van 20.00 U.-21.00 uur.
doen (Ik hoop dat God straks over den vanuit archieven en de doorge- manstraat 31 A (nabij het station). college, dat de NZH onderzoekt, of
7 dagen per week.
(Ook voor beginners).
Aangezien tot nu toe nog op geen men de bewoners tegemoet kan kode benodigde „video's" zal beschik- speelde informaties van hen die dat
enkele wijze subsidie is verleend, men, zonder vermindering van de
Inl.: 02507-16230.
ken...) maar voor wat betreft déze - hebben meegemaakt.
zijn ook donaties van harte welkom, dienstverlening.
ten-einde-lopende) - eeuw gaat dat
Bertus Voets, Archivaris

M

sgiokantoor van Weekmedia
02975-40041

ndvoort heeft een
nnecentrum

Fietstunnel

Gemoedsluchting

Badhoevedorpse directeur
'zakenvrouw van het jaar'

Snelschaken
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Bushalte te ver
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Yoga-lessen in
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ron Autoverhuur B.V.
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EIGENLIJK WILDEN WE ONZE
OPENING BESCHEIDEN VIEREN.

TOTALE LEEGVERKOOP
BIJ CECILE SALON DE MODE
Badhuisplein (rotonde)
's-middags van 13.00-17.00 uur (ook op zondag)

ALLES MOET WEG VOOR
HET NIEUWE JAAR

BRUISENDE PRIJZEN VOOR FEESTELIJKEDAGEN

Door reorganisatie nagenoeg op alle
kledingstukken.

50% KORTING
ook op kerstkleding en badmode!
Vrijblijvend uitzoeken en passen!
BROODJE BURGER
CATERING
kan U aanbieden voor de feestdagen:
DIVERSE SCHALEN OPGEMAAKT MET
VLEESWAAR UIT EIGEN WINKEL.
Alle vlak van te voren vérs klaargemaakt,
Huzarensalade
ƒ 8,— per persoon
Ei-salade
ƒ 9,— per persoon
Ham-Kaas salade

ƒ 11,— per persoon

Zalmsalade

ƒ 24,50 per persoon

Crabsalade

ƒ 27,50 per persoon

Garnalensalade

ƒ 24,50 per persoon

Kerstmis
in de Manege

Elke zaterdag voor gezellige ongebonden mensen Vanaf
20 00 uur-03 00 uur, sfeervolle dansmuziek en m zaal
Tropicana, moderne stijl en disco1 Elke zondag vanaf
1500 uur-2300 uur matinee diner-dansant
Eerste Kerstdag gesloten
26 dec. Kerstbal, met optreden finalisten.
Ben Cramer sound-mix show.
27 dec Kerstdiner (vol) Corr kleding Vanaf 25 j
De Manege, Zandvoort 02507-16023
(Tevens partijen)

ƒ 12,50 per persoon

Ei-tomaatsalade

ƒ 11,00 per persoon

OF ONZE
4 in l salade

Fa. Gansner & Co.

ƒ 12,50 per persoon

GAS- en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

(mm

4 pers j

OF ONZE
borrelhapies
luxe borrelhapies

ƒ 7.— per persoon
ƒ 8,50 per persoon

OOK MOGELIJK:
Vleeswarenschotel

ƒ l 8,50 p. persoon

Scha/en met div belegde brood/es voor Uw kers/lunch of brunch

BROODJES BURGER Schoolstr. 4 Tel. 18789.

VEUVE AMIOT
VIN MOUSSEUX

COINTREAU
LIQUEUR

COURVOISIER***
COGNAC

95

34.

LAURENT PERRIER
CHAMPAGNE

CANADIAN CLUB
WHISKEY

95

NU 38.

REMY MARTIN
V.S.O.P. COGNAC

Vleessalade

fv/eesso/ade • /iuzarensa/ade • zo/msa/ode -ei-sa/odej

jtMHK» jgg [

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

ij wensen U een plezierige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar
COfjnhlandel
3ÖT Dan t>ecmsen ba

Wij bezorgen
eventueel ook thuis
Kerkstraat 12a. 2042 JE Zandvoort
Tel. 025U7/12532
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....MAAR BIJ ONS IN ZANDVOORT
DOET MEN ZOIETS GEWOON NIET!
Na een periode van breken, metselen en timmeren verheugt het ons zeer om u nu uit te kunnen
nodigen voor de Openings-show in onze nieuwe en
ruimere showroom. En hoewel we dit eerst bescheiden wilden vieren, hebben we toch besloten om nu
maar eens flink uit te pakken. Vandaar onze

Openings-show op 19 en
20 december a.s.
Tijdens deze Openings-show presenteren wij u uiteraard de 1988
modellen van Audi en Volkswagen.
Van de economische Volkswagen Polo t/m het vlaggeschip van
Audi; de Audi 100 en de vele bedrijfswagens van de VAN tot en met de
LT. En dan willen wij u hier alvast op 'n extra voordeel wijzen. Koop
uw nieuwe Volkswagen of Audi vóór 31 december a.s.en u betaalt niet
de fabrieksprijsverhoging per l januari 1988. De auto's zijn uit voorraad
leverbaar, dus pak dit voordeel tijdens onze Openings-show. Dat is alvast
meegenomen. Maar wij hebben nog meer voor u in petto.

DE STIJLVOLLE AUDI 100 SERIE MET
KEUZE UIT 3 ATTRACTIEF GEPRIJSDE
AKTIEPAKKETTEN.
De Audi 100: dé representatieve topper uit z'n klasse. Uiterst comfortabel en technisch zeer geavanceerd. En last but not least met een door
en door verzinkte carrosserie. En dat is met de zoute zeelucht in onze
omgeving wel even van groot belang voor het behoud van uw auto.
Voor uw persoonlijke 'finishing touch' kunt u nu kiezen uit drie aantrekkelijke aktiepakketten:
Pakket A - groen warmtewerend glas, tempomaat, schuifdak, electrisch
verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, (rechts convex) en electrisch bedienbare zijruiten.
Aktieprijs f .3.166,Pakket B - groen warmtewerend glas, airconditioning (met aut. temperatuurregeling
Aktieprijs f .3.166,Pakket C - groen warmtewerend glas en schuifdak.

'N FONKELNIEUW AKTIEMODEL: DE POLO FOX.

Koopt u tijdens onze Openings-show een nieuwe of gebruikte auto,
dan krijgt u, tegen inlevering van deze cheque, voor ƒ.500,aan accessoires naar keuze kado.

f.i 795,-

NOG VEEL MÉÉR EXTRA'S
Tijdens onze Openings-show bieden wij u niet alleen een extra hoge inruilprijs voor uw huidige auto, maar u krijgt bovendien voor ƒ.500,aan accessoires van ons kado!
U bent van harte welkom op onze Openings-show op zaterdag 19
december van 10.00-17.00 uur en op zondag 20 december van 12.00-17.00
uur.

Deze prachtige Polo Fox is voorzien van de volgende luxe extra's:
• hoofdsteunen • zonwerend glas • achterruitewisser + sproeier
• intervalschakeloar • wieldoppen in de kleur van de carrosserie.
Een aktiemodel om voor warm te lopen dus!
En ook de prijzen zijn echte aktieprijzen:
vanaf f .17.590,-

TOT ZIENS BIJ STRIJDER.
OP 19 EN 20 DECEMBER A.S.

OPENINGS-SHOW MET VEEL NIEUWS EN VOORDEEL.

AUTO STRIJDER B.V.
Burg. van Alphenstraat 102. Telefoon 02507-14565.

Carl Denig
Wintersportaanbiedingen

ICRO
ESVOLLE KLEINE
ERTENTIES VOOR DE
ENMAN EN PARTICULIER
vertenties voor zakenman en particulier kunnen wor3t over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letterren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
op de pagina „MICRO'S".
is mogelijk in de volgende editie.
)rts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter,
tijd: dinsdag 17.00 uur.
w tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
11 of afgeven of zenden aan:
voorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand;media Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
AG Aalsmeer.
sing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
oevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegiurant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstels Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
meerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
ant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
her, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse GezinsS£;|, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
T* iijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter,
k Ingstijd: vrijdag 16.00 uur.
•™' matie over onze overige aantrekkelijke advertentieW Mnaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kanto'erkrijgbaar.
brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
acht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten,
teatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
JM luurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
r geldingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
" in rekening gebracht.
s tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
;n), of zenden aan:
} orderafdeling Weekmedia,
(122,
• Amsterdam.
ligstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatlezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi-

iedeling
rband met de Kerstdagen zal in de week
t/m 25 december a.s. de krant één dag
verschijnen en wel op woensdag 23
iber.
Jpgaven voor Micro-advertenties dienen
oor uiterlijk maandag 21 december vóór
' uur in ons bezit te zijn.
UITGEVER WEEKMEDIA.

BLIZZARD FIREBIRD as ski -t- Salomon 547 binding,
normale verkoopprijs ƒ 598 NU ƒ 498
DYNASTER SR 700 a ski + Marker 23 binding,
normale verkoopprijs ƒ 398 NU ƒ 298
K2 SLALOM s ski + Tyrolia 290 d binding,
normale verkoopprijs ƒ 934
NU ƒ748
RSHER CROWN langlauf ski + 75 mm binding +
stokken, normale verkoopprijs ƒ 248
NU ƒ179
CARL DENIG B.V.
Weteringschans 113-115 - t.o. het Rijksmuseum
100 meter van parkeergarage -1017 SB Amsterdam

Antiek

-l. XI llJV,i\.
GRENEN
Tel. Uiden 12-18 uur
MAHONIE
02520-20993
MECHELS
óók zondag
HENRY II
LEIDSESTR. 122, Koopavond.
Ltgt aan de doorgaande weg N208

Glenda Exclusief
Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
Zonnelampen vanaf ƒ 12 - Prijzen excl. BTW
* Jettie: bedankt voor het
Meer dan 35 verschillende modellen in onze showroom
meelopen. Olga.
FITLINE NEDERLAND B.V.
-*• Joke Dietz en Caroline
Populierenstraat 7 - ROELOFARENDSVEEN - Tel. 01713-6300 Bluys jullie ook bedankt! Jetty
en Olga.
* Komt u morgenavond naar
het Kerstconcert van het
Zandvoorts Kinderkoor! In de
Woninggids van Zandvoort
Herv. Kerk, om 20 uur. Toegang slechts ƒ 5.

Zonnehemels v.a. ƒ 450
GRATIS

CciLTE makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Lijsten op maat
NVM

voor al uw timmer- en onderhoudswerk. Tel. 023-364168,
b.g.g. 023-381378.
* T.k. 2 banden-scanner met
8 kanalen en 12 kristallen,
werkend te beluisteren, ƒ 100.
Tel. 16461, b.g.g. 15052.
* T.k. 2 typemachines,
t.e.a.b. Tel. 17463.
* T.k. 2-pers. bed, 120x190,
Aup. spiraal, matras, dekens
en kussens, ƒ 225. Tel. 16107.
T.k. in Zandvoort: groot gestoff. 1-kamer app., open
keuken, d./t., aansl. tel., kabel
t.v. Vrije opgang, ƒ650 p.m.
incl. Plus 1 mnd borg. Br. o.
nr. 798-75645 bur. v.d. blad.
* T.k. minitoren met tuner,
verst., dubb. cass.rec. en losse Sony draaitaf. m. voorverst., in houten kast, spelend
te horen, ƒ300. Tel. 15208.
* T.k. stereoset, 3-in-één,
Philips Dual, incl. boxen,
ƒ300; compl. filmset, Revu,
t.e.a.b.; aquarium, 45x30 +
toebehoren. Tel. 17862.

" Zandvoonts Nieuwsblad "
i nsgl VI Hmuiunmii vvi H^^
Fa.
Kroonenberg,
De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,
Fa. Veldwijk,
AKO,
Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,
•

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

5 REGELS

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31 , Zandvoort
Gr. Krocht 17, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort
P

GRATIS

ICRO

Pour toi

bij

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

* Een cadeautje voor onder
Tel. 13529
de kerstboom? Het Pandawinkeltje heeft leuke dingen. * Mijn liefste, trouwste schat
U steunt het Wereld Natuur- is volgende week jarig. Hartefonds. Tel. 12432.
lijk gefeliciteerd. Heel veel
* Een jaar lang gezelligheid liefs en kussen van Claudia.
voor slechts ƒ 30 bij de Ver. * Olga v. Staveren,
ook
Vrouwen van Nu. Word daar- bedankt. Jettie.
om ook lid of bel eens met nr.
PENTAX ZOOM volautomati14462.
sche camera met zoomlens
* Er zijn weer div. soorten voor/699, met 2 jaar garantie
schaatsen voorradig bij de
+ verzekering bij
schaatsruilbeurs, bel 15641 of
Foto Boomgaard
kom langs woensdag 14-16
uur, Const. Huygensstr. 18.
Grote Krocht 26
Zandvoort
Foto Boomgaard
Tel. 13529
ook voor
• Reflectanten op advertenportretfoto's,
ties onder nummer gelieven
pasfoto's,
ervoor te zorgen dat het numreceptiefoto's,
mer in de linker-bovenhoek
groepsfoto's aan huis.
op de envelop staat vermeld
Grote Krocht 26.
en dat de brief geadresseerd
Tel. 13529.
wordt aan: Centrale OrderGARAGE TE HUUR
afd. Weekmedia, Postbus
Burg. v. Fenemaplein
122,1000 AC Amsterdam. Dit
Tel. 14534.
voorkomt vertraging in de be* Gestolen uit onze achter- handeling.
tuin: kleine bruine herenfiets, Rechtstreekse import uit
Videotheek 'Dombo' eigendom van 10-jarige Maar- USA: topkwaliteit Naturest
ten Versteege, iemand iets
Corn.Slegersstraat 2B
waterbedden
gezien? Tel. 16595.
Tel. 02507-12070
Hydr. gestabiliseerd. Gen.
1 film ƒ5//7,50 p.d.
* Gev. een bedelarmband compi. incl. verw. en ledikant,
5 films ƒ 25 p.week
(zilver), Halderman, Vondel- geen ƒ4000, maar slechts
laan 3.
Verhuur movie-boxen.
ƒ1750. 15 j. fabrieksgarantie.
* Gevr. met spoed vriendelij- Telefoon: 023-292693 - 02290ke betrouwbare hulp in de 37151, b.g.g. 04754-6240.
huish. bij werkende vrouw, 2 * Schaatsruilbeurs voor het
ochtenden p. week, in Zand- ruilen of verkopen vap uw
voort. Tel. 01719-14949.
schaatsen. Bel voor inf.
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film •*• Gevraagd: jaargangen '85 15641. Const. Huygensstr. 18.
v.a. ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25 en 1986 van VT-Wonen. Van
TE HUUR 2-KAMERFLAT,
oer week. Corn. Slegersstr. wie kan ik ze overnemen. Tel. 1-zit/slaap met k., d:, t., ƒ 450
17482.
2b, tel. 02507-12070.
incl. Tel. 12510.
* 2e kerstdag groot HANDBALTOERNOOI in de Pellikaanhal in Zandvoort. Organisatie Casino/Z.V.M., van 9.15
tot 17.30 uur.
AANGEB.:
3-KAMERFLAT
Haarlem, ƒ240 per maand.
GEVRAAGD. 2-KAMERFLAT
Zandvoort. Tel. 023-363953.
Bellen: vrijdag, za. na 18 uur.
Wil die persoon die mij gebeld heeft contact opnemen.
AANGEBODEN VOOR
3 WEKEN APPARTEMENT.
Tel. 19651.
BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijbetaling
excl. lichtgew. nappa/lammy's ook voor heren bontgev.
regenmantels.
Prachtige
bontcollectie. Repareren, moderniseren. Bel v. afspraak of
documentatie: 020-233488.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

* T.k. z./w.-t.v. , 31 cm,
z.g.a.n., ƒ 150; 2 Hi-Fi speakers, 25 w, ƒ 100; autoradio
ƒ40; hondemand, t.e.a.b. Tel.
17862.
* U behoeft zich niet te vervelen, 2e Kerstdag is er een
groot handbaltoernooi in
sporthal Pellikaan, van 9.15
tot 17.30 uur.
* Volkskerstzang op zo.midd. 20 dec. in de Herv.
Kerk. Samen zingen met het
Zandvoorts Vrouwenkoort en
Chr. Gem. Koor Heemstede.

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
*
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ 5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

r
Zandvoorts Nieuwsblad

gediplomeerd hondentrimster
Friedhoff plein 10
2042 BN Zandvoort
Tel.02507- 12773

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Wat was het gezellig vrijdag en zaterdag j.l. in gebouw De Krocht, voor maar
ƒ 10 donateur van Ton. Ver.
Wim Hildering. 12432/16372.

Dreamlme

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

v

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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KOOPAVONDfN
maandag 21, dinsdag 22 en
woensdag 23 december

JU W!l TOT 21.00 UUR

.GEOPEND,

).000 GEZINNEN ONTVANGEN
DERE WEEK EEN KRANT VAN

EEKMEDIA
ag 23 december 1987

Los nummer ƒ1,-

IMieuwsblad
47e jaargang nummer 51

Week ^edia

Editie:30 \\ Oplage: 4.400

|rs Nieuw Unicum slagen voor verkeersexamen

ritje naar het dorp
nog knap lastig zijn'
/OORT - Uitkijken
dat was het vorige
iderdag voor acht bevan Nieuw Unicum,
ramen voor hun ver|loma. 's Morgens eerst
e, 's middags de weg
electrische of met de
>ortgedreven rolstoel.
:n lessen hadden hun
afgeworpen: alle
slaagden.
as begonnen met theorieIer allerlei voorrangs- en
keersregels, plus borden,
werd extra aandacht be,n 'invalidenvoertuigen',
istuurders moeten rijden,
e er verlichting of reflecezig moeten zijn en hoe
het trottoir mag worden
a dit onderdeel werd een
leidstest afgelegd.
ist lastige onderdeel leek
.ktijkproef, waarbij de rols echt de straat op moesorzichtig naar het dorp te
weg voerde via de Zandn, Haarlemmerstraat en
Krocht naar het RaadDeze rotonde moest gelen, waarna de kandidaten
veilige route terug naar
icum moesten kiezen. Onwerden zij nauwlettend
n gehouden door een aann van het team Wijk Zuid,
ing van wijkfunctionaris
de heer Vermeulen van
[erkeerszaken.
vraag was: over de stoep
weg? Allen kozen voor de
weg en moesten zich daar
an houden. De electrische
tellen in dat geval als

'bromfiets', compleet met verzekeringsplaatje, de met de hand voortgedreven stoelen als 'fiets'. Gelet
werd vooral op de voorzichtigheid
waarmee de gehandicapten zich
over de weg voortbegaven en kruisingen passeerden. Allen legden
deze proef met succes af.
's Middags ontvingen alle kandidaten niet zonder trots het verkeersdiploma uit handen van de heer
Vermeulen: Rein Kloof, Marjo
Arens, Hennie van de Loo, Anneke
Rus, Anneke van Rijn, Ernst Waldner, Theo Wagenaar en Claudine
van de Gouw. Zij waren geslaagd
met een opleiding, waartoe zij zelf
het initiatief hadden genomen. De
behoefte hieraan uitte zich al een
aantal maanden geleden, waarna
cultureel werkster Lidi Flapper het
lesmateriaal bij elkaar zocht en de
opleiding verder vorm gaf.
"Het lastigste onderdeel van het
examen was de rit naar het dorp",
aldus Anneke Rus, "vooral als je
hier nog niet zo lang woont en de
omgeving niet zo goed kent". De
tocht naar het dorpscentrum bevat
een paar gevaarlijke kruisingen, zoals bij de Kostverlorenstraat, maar
de rolstoelrijders voelen zich vaak
ook onveilig op de fietspaden of op
de grote weg. Daarnaast zijn er op
het traject nogal wat technische tekortkomingen.
Om aan dit laatste iets te doen, is
door de gemeente ƒ17.000,- gereserveerd. Tussen ambtenaren en de bewonersorganisatie van Nieuw Unicum vindt dan ook binnenkort een
gesprek plaats, om te bezien op wat
voor wijze men dit geld het beste kan
besteden. Inspraak hierbij is volgens de bewoners erg belangrijk,
omdat gehandicapten - door ervaring - vaak een andere visie hebben
dan niet-gehandicapten.

geslaagden van Nieuw Unicum tonen trots hun verkeersdiploma.
Foto: Bram Stijnen

ADVERTENTIE

Fam. Kerkhoven en
fam. J. Keulen
wensen al hun kennissen en
vrjenden gezellige feestdagen en
een
zonnig 1988
TRAAT46 - 2042 LC ZANDVOORT -

aakavond
s Theater
VOORT - De Gehoudt dinsdag 5 janueen inspraakavond in
met de geplande bouw
Circus Theater, tusterstraat en GasthuisBelangstellenden zijn
op deze avond in de
al, aanvang 20.00 uur.

02507-12061

De Kerst melodieus tegemoet
ZANDVOORT - Nog even
en het is weer Kerstmis, wat
in het dorp al duidelijk te
merken valt, want menigeen is druk bezig met de
voorbereidingen van dit
feest. Zo bijvoorbeeld ook
voor de Kerst-In, waarover
op een van de binnenpagina's meer te lezen is. Afgelopen weekend deed de kerstsfeer zich al duidelijk gelden
in de Hervormde Kerk,
waar veel Zandvoorters
naar toe kwamen voor het
optreden van het Zandvoorts Kinderkoor en voor
de Volkskerstzang.

• De kerstsfeer openbaarde zich vrijdag al even tijdens het kerstconcert
van het Zandvoorts Kinderkoor.
Foto:Beriott

De kerk was beide keren niet
helemaal vol, maar desondanks
had men over veel belangstelling
zeker niet te klagen. Zo ook niet
over de sfeer, want die was er
helemaal. Het Kinderkoor trad
vrijdagavond
traditiegetrouw
van achter de zaal binnen, om
zich met kaarslichtjes in de hand
en het 'In dulci jubilo' zingend
langs de toehoorders naar voren
te begeven. Daar werd plaatsgenomen aan de voet van de verlichte kerstboom.
Het kinderkoor bracht een
groot aantal liederen van diverse
- al dan niet bekende - compomsten ten gehore, zowel in het Ne-

Volkskerstzang
Al bleef de opkomst iets achter
bij de verwachtingen, ook zondagmiddag bij de Volkskerstzang
was veel publiek aanwezig. Het
belangrijkste onderdeel van deze
middag was de samenzang, om zo
al vast in de kerstsfeer te komen.
En dat lukte voor honderd procent, nadat Els Buitendijk op
warme wijze alle aanwezigen
hartelijk had verwelkomd.
Dat de Volkskerstzang een

Stichting Pro World Cup Zandvoort
gaat een betere toekomst tegemoet
ZANDVOORT - De toekomst ziet er ten aanzien van
de Pall Mail Export Pro World
Cup een stuk rooskleuriger
uit, dan enige tijd geleden. De
Gemeente is de Stichting Pro
World Cup Zandvoort financieel een flink eind tegemoet
gekomen en ook de nieuwe afspraken met hoofdorganisator
Eurotrading BV zijn een stuk
aantrekkelijker. Hierdoor is
het vrijwel zeker, dat het surfkampioenschap de komende
drie jaar in Zandvoort blijft, al
moet voor volgend jaar nog wel
ƒ50.000,- op tafel worden gelegd.
De situatie van de Stichting Pro
World Cup Zandvoort is flink verbeterd, vooral doordat de wethouder
van financiën, Aukema, de stichting een heel eind tegemoet is gekomen. Zo legt de Gemeente zich erbij
neer, dat de gemeentegarantie van
ƒ44.000,- van afgelopen jaar niet
wordt terugbetaald, maar daarnaast wordt ook een en ander veranderd ten aanzien van de gemeentelijke kosten. De onderhandelaars
hebben weten te bewerkstelligen,
dat deze kostenberekening voor 1987
tot en met 1991 wordt teruggebracht
van ƒ40.000,- naar ƒ20.000,-.

Ook de financiële regeling met
Eurotrading BV is danig veranderd
ten voordele van de Zandvoorters.
Voor 1988 en volgende jaren is het
bedrag dat de Stichting Pro World
Cup Zandvoort aan Eurotrading
moet
betalen,
verlaagd
van
ƒ100.000,- naar ƒ50.000,-. Daarbij
komt, dat Eurotrading alle kosten
van het evenement betaalt, dus ook
de gemeentelijke kosten over 1987,
mits deze niet meer bedragen dan
ƒ20.000,-. Dit hangt echter af van de
garantie, dat deze kosten tot en met
1991 niet hoger worden. Wat dat betreft, staat deze betaling dus vast,
omdat Aukema die garantie vorige
week gaf.
De stichting verleent voortaan
uitsluitend bemiddeling bij de verhuur van standplaatsen, de verpachting van de feesttent en de verlenging van de vergunningen voor
strandpachters die willen blijven
staan. De inkomsten hieruit komen,
evenals het sponsorbedrag van de
N.M.B., ten goede aan Eurotrading,
maar zullen ook door deze firma
worden gerealiseerd.
Deze week is op de ondernemers
een beroep gedaan, om een financiële bijdrage of toezegging. Dit in verband met de ƒ50.000,- die Stichting
Pro World Cup Zandvoort vóór 30
december aan Eurotrading moet betalen, om het contract te kunnen
sluiten. "Wij hebben dat geld vóór
die datum nodig, of tenminste de

succes werd, was mede te danken
aan de medewerking van het
Zandvoorts Vrouwenkoor, onder
leiding van Dico van Putten, en
het Christelijk Gemengd Koor,
onder leiding van Ton Vreeswijk.
Gezamenlijk werden liederen gezongen als 'Komt allen tezamen',
'Nu daagt het in het oosten' en
'Daar is uit 's werelds duist're
wolken'. Acht liederen in totaal,
die begeleid werden door Gerard
van Zwieten de Blom aan het orgel en Willem Lekkerkerker,
trompet.
Beide koren presenteerden
zich ook solistisch met toepasselijke liederen. Het Zandvoorts
Vrouwenkoor met het mooie,
meerstemmige
'Hebe
deine
Augen auf' en met 'De Herdei mnetjes'. Het uit een twintigtal
vrouwen en een tiental mannen
bestaande koor
Heemstede
bracht 'Hoor de Klokken' ten gehore, en 'Once in Royal David's
City'. Gerard van Zwieten de
Blom verzorgde solistisch een
muzikaal intermezzo met 'Noel'
van de Franse componist D'Aquin, (1694-1772), een kerstlied
Tussen zang en spel door, verzorgde Els Buitendijk schriftlezingen uit Lucas en Matteüs.
Ook bracht zij een aandoenlijk
gedicht, waarin het geloof werd
uitgesproken, 'in een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal bestaan'.

ADVERTENTIE

Financieel uitgangspunt verbetert aanzienlijk

Nieuwe collectie

Lammycoats x
va

DE LEERSHOP

J
div. modellen
del

Kerkstraat 28, Zandvoort, tel. 02507-15444;

garantie dat het bedrag volgend
Grote Houtstraat 4, Haarlem: Spekstraa! 1-3,
jaar op tafel komt", aldus voorzitter
Haarlem, 023-322187; Gen. Cronjestraat 56,
Haarlem, tel. 023-270850;
Beverhof 6, Beverwijk, tel. 02510-10919.
Paul Zonneveld. "Want ik kan mijn
handtekening niet zetten, als ik niet
zeker weet, dat ik wordt gerugge
steund door de ondernemers". Wel
gelooft hij erin, dat het geld op tijd
bij elkaar komt, en dat de ondernemers het er voor over hebben, 'om
dit seizoen-verlengde evenement
ZANDVOORT - Het kantoor
voor de komende vier jaar voor
ZANDVOORT - GeZandvoort te behouden'.
van WV Zandvoort aan het
meentesecretaris
Merts zal
Vervolg op pagina 6 Schoolplein hanteert tot 4 jana een dienstverband van
ADVERTENTIE

een
lamsvacht
jas?
see Morris
before
you buy
Haarlem
Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel (023)312655
Amsterdam
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel (020)223596

Zelfgemaakte kerststukjes en -kaarten brengen duizend gulden op

Leerlingen voeren actie voor Afrika Nu

Openingstijden
VVV gewijzigd

Secretaris Merts
verlaat gemeente

nuari 1988 gewijzigde openingstijden.

bijna zeven jaar binnenkort de Gemeente Zandvoort verlaten. De heer
Merts heeft een functie
aangeboden gekregen als
directeur bij de Provinciale WV in Drenthe.

In de tussen liggende tijd is de
balie dagelijks geopend van 10.00 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Zaterdags van 10.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 15.00 uur.
Met ingang van 4 januari zijn de
openingstijden dagelijks weer van
09.00 tot 17.00 uur, zaterdags van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
15.00 uur.

Feestdagen
In verband met de feestdagen verschijnt deze krant volgende week
een dag eerder dan gebruikelijk
Adverteerders en correspondenten
verzoeken wij met het vervroegen
van het tijdstip van inleveren van
kopij (24 uur eerder) rekening te
houden Onze kantoren sluiten donderdag 24 december om 16 uur
Mede namens alle medewerkers
wensen wij u prettige kerstdagen
Directie Weekmedia

Merts, sinds l augustus 1981
in dienst van de gemeente
Zandvoort, had blijkbaar al
langer belangstelling om naar
een andere functie om te zien,
zo blijkt uit zijn schrijven aan
het College van Burgemeester
en Wethouders en aan de gemeenteraad. 'Een nieuwe uitdaging', aldus de eenenveertig-jarige gemeentesecretaris.
Het Algemeen Bestuur van
de Provinciale WV Drenthe
besloot vorige week woensdag
met algemene stemmen de heer
Merts in deze functie te benoemen. Daarmee werd hij uitgekozen uit maar liefst 246 sollicitanten. Naar alle waarschijnlijkheid zal Merts per l april
1988 zijn nieuwe functie gaan
vervullen.

ts
IMieuwsblad

ZANDVOORT - Ook in
•Zandvoort is actie gevoerd
voor hongerend Afrika. Leerlingen van de Hannie Schaftschool gingen afgelopen week
de straat op om kerstkaarten
en kerststukjes te verkopen,
met als doel, geld te verdienen
voor de actie Afrika Nu. Zo kon
maandag kon bij de bank een
bedrag gestort worden van in
totaal duizend gulden.

plannen van Play-In, het
van het Circus Theater,
te kunnen laten vinden,
bestemmingsplan aangeorden. Hieraan is een ingeling verbonden. Daarook het bouwplan van het
Het idee om mee te helpen met de
aeater ter sprake komen. actie Afrika Nu kwam van oorspronkelijk van Mischa van de
ings- en Bouwplan liggen Laar, een leerling van groep zes. Hoe
el 's morgens ter inzage op het precies moest gaan gebeuren
ing Volkshuisvesting en wist hij nog niet, maar zelf had hij
fjke Ordening in het Raad- gedacht aan het verkopen van
kerstkaarten. Het idee sloeg aan en
enthousiast gingen de leerlingen
aan het werk. Medeleerling Silvan
Laan gebruikte zijn tekentalent om
een mooi voorbeeld te maken, met
als tekst 'Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar namens de
mensen in Afrika en andere Derde
Wereldlanden'. Door sommige leerlingen werd dit nagetekend, andeHW
LW HW
LW
ren ontwierpen eigen kaarten. Al
04.58 00.43 17.09 12.53
met al werd er in de gecombineerde
05.47 01 20 17.58 1338 groepen zes en vier gedurende drie
06.38 02.03 18.54 14.26
dagen keihard gewerkt, tekenend,
07.32 02.51 19.59 15.17 knippend en goud- en zilverglitter08.27 03.46 21.02 16.12 tjes plakkend. "Het leek wel een
09.25 05.47 22.03 17.16
klein kerstkaartenfabriekje" vertelt
1028 0623 2308 18.20
onderwijzeres Joke Bais achteraf.
11.33 0714
19.22
De Derde Wereld had in de groep
00.16 08 13 12.35 20.34 kort geleden al in de belangstelling
gestaan, naar aanleiding van het
ten: zondag 27 dec.
Poster Parents Plan. Leerlingen
Jur
vertelden dat hun ouders kinderen
dec 10.28 uur
'geadopteerd' hadden en daar moest
CM
natuurlijk over gesproken worden.
t
fc

derlands als m het Engels. De
waarschuwing van mevrouw
Kuneman, dat er wellicht af en
toe eens iets mis kon gaan, omdat
méér dan de helft van het koor
voor het eerst optrad, was achteraf gezien met nodig geweest.
Van enige schroom of aarzeling
viel nauwelijks iets te merken en
de kinderen zongen er onder leiding van Henk Trommel lustig
oplos. Zij overstemden zelfs bijna
Vox Evangelica, het gemengd,
dertig-tallig koor uit Amsterdam, dat voor dit kerstconcert
was uitgenodigd.
Voor een aantal gospel-songs
traden de kinderen van tien jaar
en ouder naar voren, terwijl bij
de meeste liederen in groepjes
van twee of drie wel solistisch
werd opgetreden. Tussendoor lazen enkele meisjes het kerstverhaal voor, en een gedicht van
Maarten Luther.

elke week tiet dagelijks nieuws
EEN COMPLETE KRANT MET O A
•
•
•
•
•
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Silvan Laan, Mischa van de Laar en Maruf Koster (v.l.n.r.) aan de deur om kerstkaarten te verkopen.

De actie voor Afrika Nu sloeg over
naar groep vijf, waarvan de leerlingen enthousiast allerlei materialen
van huis meenamen, om kerststukjes te maken. Woensdagochtend
werden de eerste kaarten en kerststukjes op de markt verkocht, en
drie dagen lang gingen de oudere
kinderen na schooltijd de straat op
om hun artikelen aan de man te

brengen. Zelfs zaterdag, toen de vakantie al was begonnen, gingen
sommigen hiervoor de huizen nog
langs. Sommige mensen hadden
best wat meer geld over voor de
kaarten en kerststukjes, die uiteindelijk allemaal werden verkocht.
Maandag stapten Mischa en enkele medeleerlingen trots naar de
bank, waar de vele kwartjes en, gul-

Foto: Beriott

dens door de sorteermachine werden gehaald. Nadat 's middags nog
wat meer geld binnen was gekomen,
kon dankzij de inzet van al deze leerlingen een totaal bedrag van duizend gulden worden gestort op rekening 555 van de actie Afrika Nu. Als
herinnering komt het stortingsbewijs waarschijnlijk in Mischa's
plakboek terecht.

WOONPLAATS:

TELEFOON:
GIRO/BANKNR
IK BETAAL PER MAAND • ƒ3,95', PER KWARTAAL • ƒ11,50, PER
HALF JAAR • ƒ 21,00, PER JAAR • ƒ 39,95
(voor postabonnees gelden andere tarieven)
"een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
In open envelop zonder postzegel zenden aan het Zandvoorts
Nieuwsblad, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu
de abonnementenafdeling 020-562.3066.
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WOENSDAG 23 DECEMBER 1987

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

FAMILIEBERICHTEN
Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve vrouw, onze zuster en
schoonzuster

DAG en NACHT bereikbaar
GEMEENTE ZANDVOORT
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

Tel. 02507-13278

WIJZIGING GROFVUILREGELING

Begrafenissen
en crematies!

Anna Limbach-Veenstra
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
P. Limbach
Zandvoort, december 1987

Onze liefste Jop is overleden. Geheel onverwachts. Wij zijn zonder woorden.

Johan Rijken van Veenstra
23 juli 1949

19 december 1987

Zandvoort:
Anne Lise van Veenstra-Hakonsen
Fredrik
Driebergen:
Erik en Luuk van Veenstra
Anne, Lise
Zandvoort:
Michael van Veenstra
Haarlem:
Joost en Eveline van Veenstra
Skudeneshavn (N.):
Karin Hakonsen
Hakon en Aase Hakonsen
Marte, Kaja
Jan en Inger Marie Hakonsen
Stine, Leif
Pakveldstraat 2
2042 KD Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
De teraardebestelling
zal plaatsvinden
op
woensdag 23 december a.s. om 13.30 uur op de
Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.

Met ingang van 1 januari 1988 vervalt de
dinsdagavondopenstelling van het vuillaadstation aan de
Van Lennepweg.
Grofvuil, puin en tuinafval kunnen alleen worden

aangeboden:
- WOENSDAGS van 8-12 en van 13-16 uur;
- iedere EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND van
9.00 tot 11.00 uur.
HOND IN
GOOT

De directeur,
ING. N. WERTHEIM

DANK U

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~> inschrijvingen
> Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
> een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:

Openbare bibliotheek
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 14131

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

De bibliotheek is gesloten
op zaterdag 2 januari a.s.
Woorden schieten ons te kort bij het verlies van
Job v. Veenstra
Ruth, Karin, Hans, Bart en Rob
19 december 1987

Enige en algemene kennisgeving.
Op 21 december 1987 is overleden mijn lieve man
en onze lieve papa

Johan Jacob Zimmermann
Albertina Zimmermann-de Jong
Alice en Robin
Irene en Paul
Brederodestraat 7,
2042 BA Zandvoort
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon-

Bestuur en medewerk(st)ers wensen u prettige
feestdagen en een gelukkig 19881!
Gediplomeerde
pedicure
Komt ook aan
huis.

GAS-

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

afwezig van donderdag 24 december t/m vrijdag
l januari.
Voor dringende spoedgevallen tel. 02507-15832.

ADVERTENTIES

Zandvoorts
Verzekerlngs
Service cv
Helmersstraat 11 - 2641 PE
Zandvoort - Tel. 02507-12150

Vermist

wegens vakantie
niet aanwezig van
28 december
tot 6 januari
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Pedicure
Reflexzonemassage

COBI BUSER
Lid LO.V.
wenst u
prettige
kerstdagen
en een
gezond
1988
Tel. 02503-13532,

SOEF
(Cyperse poes)
witte bef en voetjes,
heeft bruine halsband
(ontbreekt ged. v. rose
adreskoker).

Hoofdgerecht:
Voorgerecht:
Tournedos Champignons
Alexander cocktail
Varkenshaas in Roomsaus
Garnalen Cocktail
Hazerug
Wild pasteitje
Nagerecht:
Soep
IJstaart en
Tomatensoep
Koffie met cognac of likeur
Heldere kippesoep
Goulashsoep
Kindermenu: (tot 16 jaar) 15,- p.p.
Soep naar keuze JA kip met frites en appelmoes Ijsje
Wij zijn beide kerstdagen vanaf 12.00geopend voor a la carte menu's. Kerstmenu's vanaf 17.00 uur.

Hogeweg/Kerkstraat.
Gaarne ter. te bez.
Tel. 13194,
Hogeweg 13.

Delicia.

Kerkstraat 16
Zandvoort
Tel. 02507,12270

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ 25,-, (prijs excl. 6°o BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Aalsmeer, telefoon 02977-28411.

'Als u vis wilt
eten, moet u
dat op de
beste manier
doen'.

Wij wensen u prettige
kerstdagen en een heel
gelukkig 1988!

in al uw

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 12060

Voor Oud en Nieuw

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Café-Restaurant

Gefeliciteerd

btoemwerken

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Gelieve tijdig te reserveren

In een advies kunnen we uiterst kort zijn:

BLOEMENHUIS

Daar zit u dan Een heerlijk hu'is op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt
De beste manier een advertentie op
opvallend formaat
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

Bepaal zelf uw kerstmenu ƒ 60,- p.p.

Omg.

De specialist

Verleende bouwvergunnii
Swaluëstraat 28Haltestraat 45
wijziging indeling
181B87 Patrijzenstraat 1
dakkapel
87B87
Burg. Engelbertsstraat
7 zwart
erfafscheiding
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffe
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van c
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort
bus 2, 2040 AA Zandvoort.
156B87

Inspraaka'
Ter voldoening aan het bepaalde in de door de raad bij besluit van 24 sepU
1985 vastgestelde inspraakrichtlijnen zal op dinsdag 5 januari 1988 te
uureen inspraakavond worden gehouden omtrent het bestemmingsplai
terstraat e.o. (raadszaal).
Het bestemmingsplan omvat het gebied gelegen tussen de Kosterstraat (
Gasthuisplein.
Tijdens deze avond zal tevens het ingediende bouwplan tot het oprichte
een circustheater aan de orde worden gesteld.
Het ontwerp bestemmingsplan alsmede het bouwplan liggen vanaf heden
zage op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het Raa<
geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.
Belanghebbenden (-stellenden) worden hierbij uitgenodigd om op deze c
aanwezig te zijn.

l

Zandvoort, 17 december

Sluiting diensten en bedrij
Do kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn op vrijdag 1 j
ari 1988 gesloten.

Aftrek 1987
LIJFRENTE OFFERTES
IN ALLE MATEN
* hoog rendement
* scherpe tarieven
* 100% service
UW PENSIOENADVISEUR

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemee
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bü de beoordeling ;
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden ve
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten noc

en OLIEHAARDEN-

GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

den.

P. A. H. Wijnands,
tandarts

8.30 tot 12.30 uur.

Fa. Gansner & Co.
Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

Tel.:
19632

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Aangevraagde bouwvergunni
199B87 Brederodestraat 66
bijkeuken entree
201 B87 Brederodestraat 51 a
uitbreiding garage
203 B87 Haltestraat 57
uitbreiding keuken
204B87 Koninginneweg 43
voorgevelwijziging
Men kan deze aanvragen gedurende een week na het verschijnen van dit bla
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorg

Oliebollen, Appelflappen,
Appelbeignets, Appelbollen,
Sneeuwballen,
Saucijzenhapjes,
Ham /Kaassoesjes.
Prettige kerstdagen en een heel
voorspoedig 1988 namens

Brood- en
banketbakkerij

SEIJSENER
Haltestraat 23, tel. 12159

Bij Visrestaurant Duivenvoorde,
in Zandvoort.
Haltestraat 49.
Voor reserveringen 02507 -12824
Tevens menu's afhalen

Aangevraagde bouwvergunn
205 B87 Grote Krocht 39. garage, berging en badkamer
Men kan deze aanvraag gedurende een week na het verschijnen van dit blad t
afdeling Bouw- en Woningtoezicht inzien en wel op dinsdag- en vrijdagmorger
8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bij burgemeestt
wethouders bezwaar indienen. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling woi
betrokken.
In sommige gevallen moet een vergunning echter zonder meer worden verle
(wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een 'Verklaring van geen bezwaar1 van Gedeputeerde Staten nodig
Verleende bouwvergunning
150 B87 Volkstuincomplex Keesomstraat, berging
182 B87 Nieuwstraat 7,
dakopbouw
175 B87 Piet Heinstraat 1,
serre
193 B87 Hoge weg 5,
wijziging gevel
196 B87 Flerningstraat 26,
erfafscheiding
194 B87 Haltestraat 10,
wijziging voorgevel
192 B87 Helmersstraat 18
dakkapel
191 B87 Helmersstraat 16
dakkapel
Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, l
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen'van dit l
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, p
bus 2, 2040 AA Zandvoort
Verleende kapvergunn
drie bomen
Wilhelminaweg 64
Zij, die menen dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, k
nen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na het verschijnen van dit t
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, p
bus 2, 2040 AA Zandvoort.
Zandvoort, 24 december 1!

Voor opbaring in uitvaartcentrum (
voor verzorging van uitvaart:
uitvaartverzorging
kennemerland

tel. 02507 - 1 53 5
DAG EN NACHT VERZORGII
TE HUUR

2 KAM.-

P A

APPARTEMENT
Prijs ƒ 675,- incl.
bijdrage energie en
verwarming.
Inl. tel.: 02507-13050.
Voor direkt gevraagd

kamermeisje
voor diverse werkzaamheden in hotel te Zandvoort, voor ca. 4 tot 5

uur per dag.
Tel. 02507-14550.

AUTOVERZEKERING
te duur?
W.A.-premie v.a.
29,- per kwartaal.
Ook voordelige
maandpremie
mogelijk.

OLOF GÖRANSSON
Tel. 02507-18505
Ook voor uw
autofinanciering

voor een zonnige kerst

IEDERE ZONDA(
GEOPEND VAN

12.00 TOT 21.0(
UUR
BEIDE
KERSTDAGEN
GEOPEND TOT!

17.00 UUR
Brugstraat 10, Zandvoort
02507-14177
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-bereidingen al bijna een jaar aan de gang

VEFIENIGINGSNIEUWS

rst-In biedt extra gezelligheid en
rtelijkheid tijdens de Kerstdagen

Vrouwen Van Nu

iVOORT - Dit jaar
de achtste maal in
^meenschapshuis een
i gehouden, een gebeuuit Zandvoort niet
weg te denken. Tientaln ver
jwilligers zijn straks
inod fee dagen achtereen in
TI het de bezoekers, en
rinir er honderden, naar de
naken. En dan hebben
nog niet eens over het
team dat een klein
zig is geweest om een
lend programma sa'Offer
stellen voor dagen
fan di
/oort, artisten meestal vergen elders hebben.
t blao| oor
non

Daarbij moet het betaalbaar
blijven, en dat dit steeds weer
lukt komt omdat op groepen
en solisten van eigen bodem
nooit tevergeefs een beroep
wordt gedaan.
Wat was eigenlijk de aanleiding
om acht jaar geleden in navolging
van andere gemeenten ook in Zandvoort een Kerst-In te houden? Voorzitster Tine de Leeuw, nog steeds de
grote animator achter dit jaarlijkse
evenement, herinnert zich dat ze als
medewerkster van het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening geconfronteerd werd met een paar
trieste gevallen van eenzaamheid. In
de veronderstelling dat voor deze
mensen, en wellicht voor vele ande-

i ka

!erst-ln beleven veel mensen plezier aan kaarten en veel andere

ren, de kerstdagen wel eens extra
moeilijk zouden kunnen zijn kwam
zij op de gedachte van een Kerst-In.
Na hier en daar eens haar licht te
hebben opgestoken was ze er van
overtuigd dat dit ook in Zandvoort
mogelijk moest zijn. Ze wendde zich
tot de toenmalige vicaris van de hervormde gemeente, Drs. Becks, die
spontaan zijn medewerking toezegde. De Lokale Raad van Kerken
schonk een bedrag van ƒ 1.000,- en
een groepje gereformeerde jongeren
zette zich in voor alle voorkomende
werkzaamheden.
Er was nog een groep die enthousiast zijn schouders onder de voorbereidingen zette, namelijk de vereniging Vrouwen van Nu, maar het
ongeluk wilde dat de opvattingen
van de twee groepen zo ver uit elkaar
lagen dat een botsing onvermijdelijk
was. „En toen was het inmiddels november geworden, dus kort dag om
het allemaal rond te krijgen" aldus
mevrouw De Leeuw. Maar het lukte,
en het was burgemeester Machielsen die in de met dennengroen en
kaarsen feestelijk versierde zaal van
het Gemeenschapshuis de eerste
Kerst-In opende.
Er heerste een aarzelende stemming, een beetje afwachtend. Men
wist eigenlijk niet precies hoe men
met zo iets geheel nieuws als een
Kerst-In om moest gaan. Voor wie
wordt er nu een Kerst-In gehouden?
Voor zielepieten? En komen die dan
ook? De heer Machielsen schiep duidelijkheid: „De Kerst-In is er om tijdens de kerst wat extra gezelligheid,
hartelijkheid en medemenselijkheid
te bieden aan hen die daar behoefte
aan hebben." Terugziend zijn dat
een kleine vierduizend geweest:
complete gezinnen, jongelui en uiteraard ook alleenstaanden.

de pianorecital in 'De Krocht'

d rij

DVOORT - Liefhebbers
rïanorecitals kunnen
kerstdag, zondag 27 deiinn
weer terecht in geDe Krocht', voor een oplad
van Frans Bleekemoirgei
91J

;

ïesti'Tptreden maakt deel uit van
l wo ie muziekmiddagen, waar-

erste enige tijd geleden zeer
D! was, met veel publiek. Koodig zondag verzorgt Bleekemof 15.00 uur de tweede pianoline net op het programma weronder andere Handel, Mo3hopin. De toegangsprijs be2,50 per persoon.
943 geboren Bleekemolen is
ganist van het crematorium
rde te Amsterdam en diridiverse koren, waaronder
/erle

het Toonkunstkoor Zandvoort. Met
dit koor gaf hij onlangs nog een geslaagde uitvoering van Handel's
Messiah. Daarnaast houdt hij zich
ook intensief bezig met de kamermuziek.

ADVERTENTIE

TER INFORMATIE AAN ONZE LEZERS:
Deze week is het hieronder afgebeelde kaartje met onze nieuwjaarswensen aan onze bezorgers overhandigd.

Kinderkerstdienst

PRETTIGE
FEESTDAGEN
EN EEN
VOORSPOEDIG

ZANDVOORT - In de Nederlands Hervormde Kerk aan
het Kerkplein wordt zaterdag
26 december de Kinderkerstdienst gevierd. De deur is open
om 15.30 uur en de dienst begint om 16.00 uur.
Het kerstfeest wordt op deze wijze
gevierd met kinderen, ouders, familie en vrienden. Iedereen is van harte welkom. En zoals elk jaar, wordt
ook komende zaterdag weer een
kerstmusical opgevoerd.

1988
uw bezorger van

Zandvoorts
Nieuwsblad

op te geven bij de receptie van Huis
in de Duinen, tel. 13141, van
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen
ƒ1,50 per persoon per rit binnen de
Spreekuur wijkfunctionaris Noord, gemeente.
Guido van Schagen, maandag en
donderdag 11.00-12.00 uur en STORINGSDIENST
GASBE19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel. DRIJF: tel. 17641.
17113.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter ALG.MAATSCHAPPELIJK
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur WERK ZANDVOORT: Noorder
en 19.00-20.30 uur in het politiebu- straat l, tel. 13459 bgg 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen
reau Hogeweg.
Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper, van 9.00-10.00 uur, maandagavond
woensdag
11.00-12.00 uur
en van 19.00-20.00 uur. Verder volgens
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge- afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner
weg.
van Zandvoort geldt dat ervoor de
BRANDWEER: tel. 12000.
vrager geen kosten verbonden zijn.

EEKENDDIENSTEN
24/25/26/27 december
mn tTSENPRAKTIJK
NOORD: tel. 19507.
pio Blüme
ITSENPRAKTIJK
C.F. Paardekoper:

dienstdoende
091.

G.J.J.

arts:

tel

Inlichtingen omtrent de
.diensten worden verstrekt
telefoonnummers van de
en: Anderson, tel. 12058,
tel. 13355,
a, tel. 12181 en Zwerver, tel. CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER

=4sKUNDIGE:

de

eigen

(CPA) KENNEMER-

Mevrouw

LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: tel. 12600.

BELBUS:

HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't

De belbus is te gebruiken door bewo- Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en
'udshoorn, Kochstraat 6A, ners van 55 jaar en ouder. Hiervopr derde donderdag van de maand
ort, tel. 02507-14437, bgg: dient men zich 24 uur van tevoren 20.00 - 21.00 uur.
233.
VARTS: Mevrouw Dekker,
ckestraat 17 te Zandvoort,
17.

KERKDIENSTEN

E: Tel. 13043, Alarmnum24/25/26/27 december
444.
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KERK

v.d.NAZARENER, Zijlweg

218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Donderdag 24 dec. 23.00 uur: Kerst- bijbelgespreksgroepen
nachtdienst, Ds. J.A. van Leeuwen 10.30 uur: Morgendienst,
Vrijdag 25 dec., Eerste Kerstdag, 19.00 uur: Avonddienst,
Woensdag 20.00 uur: Celgroepen10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
Zondag 10.00 uur: Ds. P.J. Mulders, /bijbeloverdenking/bidstond
Haarlem
NED.CHRISTELIJKE
GEMEENKindernevendienst en crèche
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen een samenGEREFORMEERDE KERK,
komst op maandag 15.00 uur, tel:
Vrijdag 25 dec. 10.00 uur: Kerst, Drs. 14878
L. den Hartog
Zondag 10.00 uur: Drs. L. den Har- JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els
woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smetog
destraat 37 te Haarlem.
Kindernevendienst en crèche
Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichtingen: R. van Rongen, Van
NEDERLANDSE
PROTESTAN- Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
TENBOND
023-244553.
Kerstmis, 25 dec., Ds. S. v.d. Meer,
Haalem
ROOMSKATHOLIEKE KERK

Kerstavond: v.a. 19.15 uur samenzang, 19.30 uur Liturgie v. Kerstmis. Kerstnacht: v.a. 23.30 uur orgelspel en samenzang; 24.00 uur:
Kerstnachtliturgie.
Kerstochtend: 10.30 uur Plechtige
Hoogmis
Kerstmiddag: 15.00 uur 'Kindje wiegen'
Tweede Kerstdag: 10.30 uur Eucharistieviering

Zandvoortse
Bridgeclub
Met de creativiteit kan men op de Kerst-In alle kanten op.

van kerstliederen met medewerking
van ZAMOR vormt ongetwijfeld een
sfeervolle afsluiting van kerstavond.

Gospelkoor
„Modern gospel on traditional
base" is de titel waaronder het Gospelkoor Relite zich op Eerste Kerstdag presenteert. De uit twaalf zingende en swingende zangers bestaande groep beschikt over een eigen band met gitaar, slagwerk, bas
en keyboards. Voor trouwe Kerst-In
bezoekers wordt het een hernieuwde
kennismaking, want evenals het
aanverwante Dixie's Delite, dat zich
later op de middag met dixielandklanken laat horen, verleenden ze al
eens eerder medewerking aan het
programma.
Aangezien een Kerst-In voor elk
wat wils biedt is er ook aan de kinderen gedacht, die zich onder leiding
van Milly Zantvoort kunnen meten
in een play-back show. De jeugd
komt trouwens toch aan haar trekken, daar staan Jopie en Tom Puts
borg voor. ledere keer slagen ze er
weer in leuke bezigheden voor de
kinderen te bedenken, terwijl ze tevens een wakend oog laten gaan over
de deelnemers aan het wedstrijdfietsen en spelletjes-automaten.
Ad Hendrikse zal ongetwijfeld het
publiek verbazen met zijn wónderbaarlijke goocheltrucs en verder is
er die dagen weer volop gelegenheid

om te bridgen, te klaverjassen en
kerststukjes te maken. Dankzij de
inzet van aartsbedelaar Rooijmans
en de gulheid van de Zandvoortse
middenstand beloven de tombola's
een regen aan prijzen en zal de trekking van de grote verloting met spanning worden tegemoet gezien.

Kerstdiner
Het vijfgangen-diner op Eerste
Kerstdag vormt beslist een hoogtepunt, temeer daar het omlijst wordt
met zang van good old Wim van der
Moolen. Het avondprogramma begint om half negen en wordt verzorgd door de lyrisch tenor Amand
Hekkers en de mezzo sopraan Carla
Vermeer, twee vocalisten van naam,
die o.m. liederen van Schumann en
Brahms, en selecties uit musicals
als „The Westside Story", „Evita" en
„Jesus Christ Superstar" ten gehore
zullen brengen. Zij worden begeleid
door de pianist Maarten Schenk en
dwarsfluitiste Yvette v.d. Velde, die
zich ook solistisch zullen laten horen. Vanzelfsprekend zijn ook nietdinergasten van harte welkom.
Tot slot: ook nu zijn er automobilisten beschikbaar om slecht ter
been zijnde autoloze Kerst-In bezoekers van en nair het Gemeenschapshuis te brengen. En mochten er nog
vragen zijn dan is mevrouw De
Leeuw, tel. 17436, graag bereid die te
beantwoorden.

Feestelijkheden bij Harten Twee
ZANDVOORT - De Stichting Harten Twee, die in De
Manege aan de Zandvoortselaan activiteiten ontplooit
voor ongebonden mensen,
heeft ook voor tijdens de feestdagen een uitgebreid en aantrekkelijk programma.

met een Nieuwjaarsreceptie op vrijdag l januari. Vanaf 16.00 uur zijn
alle leden en relaties van Harten
Twee van harte welkom in De Manege. Nadere informatie kan men
verkrijgen via telefoonnummer
(02507) 16023.

Op Tweede Kerstdag wordt in beide zalen tot in de kleine uurtjes een
groot kerstbal gehouden. Het feest
duurt van 20.00 tot 03.00 uur en
wordt opgeluisterd door soundmix-finalisten. Het kerstdiner op zondag 27 december is al volgeboekt,
maar voor eventuele teleurgestelden wordt diezelfde dag in de benedenzaal een feestelijke matinee georganiseerd, met een gratis champagne-cocktail.
Het nieuwe jaar wordt ingeluid

Bibliotheek dicht
ZANDVOORT - De Openbare Bitaliotheek aan de Prinsesseweg is op
zaterdag 2 januari 1988 gesloten. Op
4 januari gaan de deuren weer open.
Met ingang van het nieuwe jaar
gaan enkele tarieven omhoog, met
uitzondering van reserveringen en
leengelden voor grammofoonplaten
en compact discs.

De bridgers hebben met de zesde
en laatste wedstrijd de tweede competitie nu afgesloten. In de A-lijn
deden mevrouw De Leeuw en de
heer Braun dit goed door eerste te
worden met 61,07%, waarmee dit
koppel op de tweede plaats in de
competitie kwam te staan. Goede
tweede werden de heren Saueressig
en Smink met 57,14%. Aan kop in
deze lijn is het echtpaar Spiers blijven staan. De dames Hoogendijk en
Smink, het echtpaar Van Beek en
de dames Overdevest en Visser degraderen naai de B-lijn.
In de B-lijn deden de heren Overzier en Van de Staak een laatste
poging om te promoveren. Zij werden weliswaar eerste met 57,59%
maar dit was niet genoeg. Tweede
werden de heren Toom en Versteege
met 54,46%, plus de promotie naar
de A-lijn. Ook de heren De Leeuw,
Polak, Van der Moolen en Oostermeijer promoveren. Degradatie was
er voor de dames Berghoff en Drose,
Van Ackooy en Drenth en het echtpaar Paardebek.
In de C-lijn onderstreepte het
echtpaar Koning nog eens de wens
om weer naar de B-lijn terug te keren, wat dan ook lukte met de
59,29%, goed voor de eerste plaats.
Het koppel Ten Broeke/Brandse
werd tweede met 56,43% en promoveert ook, evenals het koppel De
Kruyff/Kleijn en de dames Rooymans en Meijer. Naar de D-lijn degradeert het koppel Kiveron/Stomps en de dames Van de Meer
en Veldhuizen.
De dames Keur en Notterman
grepen deze laatste competitie-avond hun kans in de D-lijn, want zij
behaalden 61,16%, voldoende voor
promotie. Goede tweede werden de
dames Klinkhamer en Koning met
58,20%.
Met grote overmacht werden de
dames Van Duyn en Meijer eerste in
de totaalstand in deze lijn en zij promoveerden naar de C-lijn, evenals
de dames Van Mancius en Veltman
en de dames Keur en Notterman.
Op woensdag 30 december wordt
onder auspiciën van de Zandvoortse
Bridgeclub een olibollendrive georganiseerd, waarbij ook niet-leden
welkom zijn. Leden betalen ƒ l,-,
niet-leden ƒ2,50 per persoon. Er zijn
wat prijsjes en natuurlijk oliebollen.
Indien men mee wil doen, kan men
zich op de desbetreffende avond
vanaf ongveer 19.00 uur melden in
het Gemeenschapshuis.

Scholen vieren kerst met veel creativiteit

ZANDVOORT - Op de Zandvoortse basisscholen is afgelopen week weer op allerlei wijzen uitgebreid Kerst gevierd,
voordat de kinderen naar huis
gingen om te genieten van een
welverdiende vakantie. De Beatrixschool was er vroeg bij,
met een viering donderdagavond in de Hervormde Kerk,
waarbij
de
Nederlandse
Brandwonden Stichting niet
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE werd vergeten.

HULPVERLENING: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC
Koningin- Zandvoort.
EEK: Zeestraat Apotheek, DIENSTENCENTRUM:
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op
tel, tel. 13073.
Gemeenschapsmaandag en donderdag van 1.30 tot WETSWINKEL:
uur door de heer Prits van Veen huis L. Davidsstraat. Eerste en derERPLEGING: Voor infor- 3.00
na telefonische afspraak. Tel: de woensdag van de maand van
Iver de dienstdoende wijkver- of
17.30-18.30 uur.
02507-19393
,£,indige: 023-313233.
RTS:
Hiervoor
s bellen.

Die eerste keer gebeurde er iets
dat mevrouw De Leeuw zich nog duidelijk herinnert. Kerstavond zou besloten worden met samenzang, maar
toen puntje bij paaltje kwam lieten
de muzikale begeleiders verstek
gaan. Goede raad was duur, en toen
begonnen twee vrijwilligers a capella
"Stille Nacht" te zingen. De anderen
volgden schoorvoetend, en een
plaatselijke krant schreef later „Dit
kerstlied heeft waarschijnlijk nog
nooit zo schriel geklonken, maar de
onderlinge band die op dat moment
ontstond zou de rest van de Kerst-In
blijven bestaan."
Een goede band is er eigenlijk altijd geweest, zelfs zo dat de bezoekers van het eerste uur zich later bij
het korps vrijwilligers schaarden.
De voorzitster heeft er begrip voor
dat sommigen, na jaren achtereen
hun kerstdagen voor de Kerst-In te
hebben gegeven, deze ook wel eens
in de familiekring willen doorbrengen. Gelukkig werden er steeds weer
anderen gevonden om hun plaats in
te nemen, zoals medewerkers van
het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening.
Ook bij het team was dat het geval.
Er werd dit jaar bijzonder prettig
samengewerkt met secretaresse Ursula Bosman, penningmeester Ed
Hagen, het echtpaar Van Dongen en
Milly Zantvoort. Met elkaar hebben
ze een programma samengesteld dat
klinkt als een klok. Op kerstavond
bijt Ballet Studio 118 van Conny Lodewijk het spits af met „Net even iets
anders", waarna Ria Hagen zich presenteert met een paar exotische dansen. Vervolgens brengt ZAMOR onder leiding van dirigent Disselkoen
een aantal Hongaarse operettemelodiën ten gehore, terwijl het tweede
optreden in het teken zal staan van
kerstmis. Het gezamenlijk zingen

De leden van vereniging Vrouwen
Van Nu bezoeken dinsdag 29 december de Stadsschouwburg in Haarlem, waar het pantomimetheater
van Rob van Reijn 'Scrooge & Marley' opvoert, het beroemde kerstverhaal van Charles Dickens. Dit vindt
plaats in echt Engelse sfeer met een
weelde aan costuums. Het wordt
van harte aanbevolen. Hiervoor om
14.00 uur verzamelen m de hal van
de schouwburg. Prijs j 15,-, 65+ en
kinderen 77,50.

Op de Beatrixschool wordt het ene
jaar kerst gevierd in de beslotenheid
van de eigen groep, het andere jaar
treedt men naar buiten voor een
kerstviering in de Nederlands Hervormde Kerk, met allen die daarbij
aanwezig willen zijn. Dit jaar werd
door de kinderen in een volle kerk
een kerstmusical opgevoerd, met de
titel 'Kerstfeest is een feest voor alle
mensen'. De kinderen deden geweldig hun best om alles te laten slagen.
Elk jaar wordt in de adventtijd
ook een actie gehouden voor een
goed doel, dit jaar was dat de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Namens deze stichting had mevrouw Dorst eerder in het jaar op
een ouderavond voorlichting gegeven over het voorkomen en behandelen van brandwonden. Dit maakte zoveel indruk, dat ouderraad en
het onderwijzersteam besloten de
kerstactie te houden voor deze
stichting.
De actie werd op school gestart
met een voorlichtingsochtend door
Sylvia Dorst-Looyer, lid van het
voorlichtingsteam. Ook op enkele
andere Zandvoortse scholen gaf zij
dergelijke
voorlichtingsuurtjes,
vaak met behulp van dia's of films.

Op de Oranje Nassauschool werd
ook een gedeelte van de ochtend in
de hal doorgebracht, waar gezamenlijk liedjes werden gezongen. Groep
acht trad op in een kerstspel, het
kerstfeest anno 19nü, vermengd
met een soort musical. Met het spel
en het stuk, waar de kerstgedachte
uit naar voren kwam, oogstte de
groep veel enthousiaste reacties. Later werd in eigen klas een kleine
lithurgie gehouden en kregen de
kinderen chocolade en krentenbrood.
In de Plesmanschool, die op dit
ogenblik nog niet over een grote hal
of andere ruimte beschikt, werd het
kerstontbijt in de eigen groep gehouden. Een aantal ouders was al
vroeg naar de school getogen om alles hiervoor klaar te zetten. Om half
negen werden kaarsjes ontstoken en
verhalen verteld. Na het ontbijt
konden de kinderen dia's kijken, of de ouderen • een video-tekenfilm,
met onderwerpen als het olifantje
Dombo, of Merlijn de tovenaar, van
Walt Disney, met daarin de tegenstelling tussen het goed en het
kwaad.
Op de Nicolaasschool werden twee
kerstavonden gehouden, woensdag
voor de groepen één tot en met vier,
donderdag voor vijf tot en met acht.

Het werden gezellige avonden, een verhaal dat door de juf was voorwaarop alle ouders, opa's en oma's gelezen.
welkom waren en waarop elke klas
Leerlingen van de Mariaschoor
wel een voorstelling gaf. De kinde- boden vrijdagmorgen ouders, onder-5
ren toonden dansjes, zongen liedjes wijzers en medeleerlingen veel ple-'
of lazen gedichten voor, terwijl er zier met een kerstmusical. 'Een onook een kerstspel werd uitgevoerd, verwachte Kerst-In', over oudere'
in de vorm van een musical. De ou- mensen, vaak eenzaam, die met de
derraad had als vanouds weer voor kerst bij elkaar kwamen. Na het
een kerstverrassing gezorgd. Vrij- stuk stapten alle leerlingen op het
dagochtend namen de kinderen 'niet al te grote' podium, om voor
kaarsen mee voor tijdens het kerst- hun ouders een kerstlied te zingen.
ontbijt, waarna ook nog eens een Behalve de peuters, die nog wat te
verhaal werd voorgelezen.
klein waren voor de musical. Zij
hadden een kerstontbijt met voorlezen en zingen van kerstliedjes.
De oudere leerlingen in ZandOok de ouderraad van de Van voort, die van de Gertenbach Mavo,
Heuven Goedhartschool had zich werden vrijdagochtend onthaald op
verdienstelijk gemaakt met de voor- broodjes met kaas, krentebollen en
bereidingen voor het kerstontbijt. chocolade- of gewone melk, wat door
Om de sfeer te vervolmaken hadden de dames van de Medezeggende kinderen zelf al lantaarntjes ge- schapsraad was klaargezet. Ook
maakt. De kaarsjes gingen aan, hier brandden kaarsen in de lokaevenals de verlichting van de kerst- len, die tevens met tekeningen en
bomen, die de hele week al in de eventueel een kerstboom waren verklassen stonden. Zo was ook de hele sierd. De leerlingen vermaakten
week al elke dag begonnen met het zich onder andere met het zelf
voorlezen van een verhaaltje, waar- schrijven en voorlezen van gedichna dan het gewone lesprogramma ten en verhalen. "Het was heel gezelvolgde, behalve vrijdag uiteraard. lig", aldus directeur Nijboer, die het
Na het kerstontbijt was er video, ter- waardeerde dat een aantal leerlinwijl de onderbouw een kerstspel in gen zo op de kerststemming gekleed
elkaar zette, naar aanleiding van was.

Lantaarnljes

Erg nuttig in deze tijd met veel
vuurwerk. Bij verbrandingen eerst
altijd koud water, weten nu tal van
kinderen en ouders. De leerlingen
van de Beatrixschool gingen hard
aan het sparen en bovendien werd
na de kerstviering ook nog gecollecteerd. Het resultaat mocht er zijn.
Vrijdagochtend kon een groepje
leerlingen een bedrag van maar
BURGERLIJKE STAND liefst duizend gulden aan mevrouw
Dorst overhandigen.
Geboren:
In de Hannie Schaftschool werd
Dio Dirk, zoon van: Hornman, Eri- het kerstfeest vrijdagochtend gezacus Charles Dionysius Jozef en Es- menlijk in de hal gevierd, waarbij de
sen, Afra Geertruida Maria
kinderen zelf versjes voordroegen,
Lisanne Ernestienne Bernadette, muziek maakten terwijl anderen
dochter van: Krot, Jurrian Teunis en dansten, of zelfs een kerstspel opCastenberger, Carla
voerden. Compleet met de door moeders of vaders gebakken taarten
Overleden:
Ruiter, Theodorus Jozef, oud 96 jaar plus de warme chocolade, beleefden
Van Scheers geb. Bakker, Margare- de kinderen een paar sfeervolle, ge- • Leerlingen van de Beatrixschool overhandigen Sylvia Dorst-Looyer van de Nederlandse Brandwonden Stichting een
bedrag van duizend gulden.
FotoiBerioti
zellige uurtjes.
tha Mietje, oud 76 jaar

WEEKMEDIA 30

WOENSDAG 23 DECEMBER 1987

Volvo 340 diesel;
Degelijk duurt het langst

Autonieirws
Door Rein Lepomk
Postbus 383
8200 AJ Lelystad

Rijden
Het is al even gezegd, het ontwerp is niet
meer van de jongste. Dat is te merken
aan het brandstofverbruik bijvoorbeeld,
maar ook aan de gemakkelijke instap;
een Volvo van Nederlandse bodem is
een uitgesproken hoge auto en dat stapt
best in. Het is ook een chique auto, maar
dat ligt aan de traditionele vormgeving,
dat heeft in mijn ogen altijd iets deftigs,
zonder tierelantijntjes en zo.

De Nederlandse Volvo, sommigen spreken oneerbiedig van de 'kleine' Volvo,
doet het de laatste jaren heel aardig in de
verkoopstatistieken. Daar zag het zo'n
tien jaar geleden toen de serie voor het
eerst uitkwam eigenlijk helemaal niet
naar uit. Toch hebben ze het in Born
goed gezien. Na de moeizame start is de
340/360 op het lest toch een bestseller
geworden. Nu. tien jaar later, zit er niets
verrassends meer aan deze Volvo, zoals
dat eigenlijk aan de 240-scrie uiterlijk
ook niet meer zit.
Maar daarin mag u zich niet vergissen.
die auto is Europees toerwagen kampioen geworden vorig jaar. Dat wil zeggen dat er mensen zijn die zo'n beest
sneller rond een circuit kunnen sturen,
dan een ander kan met een exoot als een
Rover Vitesse. een BMW 636 of welke
Alfa dan ook. Degelijk, onopvallend
wellicht. Dat de Nederlandse ploeg overigens ook tot gaas andere dingen in staat
is. werd kortgeleden bewezen met de
480 ES Turbo, een uiterst fraaie sportieve koets met een aangepast blok
voorin én een aangepast onderstel.

met het pientere pookjc. De 340 heeft
ooit op de tekentafels gestaan als DAF
met dat pientere pookje en een Variomatic automaat. Oorspronkelijk werd
dan ook alleen een Volvo 340 met "bretellen' geleverd. In 1978 kwam daar een
handgeschakelde bak bij. Maar de Variomatic zit tegen de achteras aan. Dus
de handgeschakelde bak kwam daar
ook.
Een ander verschil met Renault is dat
daar de voorwielen worden aangedreven
en de motor overdwars staat. Maar toegegeven het blijft een Renault, al zal elke
Volvo-man u verzekeren dat er het nodige aan is gedaan, nadat de blokken de
Usines Renault hebben verlaten. In de
serie, om het verhaal even compleet te
maken, dus het 1.4 liter benzineblok. een
1.7 liter krachtbron met benzine als
brandstof, daarnaast een Zweedse viercilinder tweeliter in de 360. zelfs met

injectie om zeer vlot te kunnen gaan en
dus een 1,6 liter diesel viercilinder.
Al die motoren zijn terug te vinden in
beide carrossiervarianten. die met de
grote achterklep, maar ook die met de
grote achterkont. Alle diesels hebben
een vijfversncllingsbak, die ondanks het
feit dat er lange schakelwegen zijn,
voortreffelijk in de versnellingen zijn te
leggen.
Dat komt doordat een stevige buis motor
en versnellingsbak stijf verbindt, daarbinnen loopt de cardanas keurig verborgen. Of de verdeling van het gewicht
voor- en achter bij dit type auto nu zo'n
grote rol speelt als de Volvo-heren ons
willen doen geloven, waag ik te betwijfelen.
Bovendien is de motor van de diesel zo
traag dat er beslist geen geavanceerde
wielophanging, al dan niet met zo'n
fraaie DeDion-as achter, van node is.
Hoewel het altijd aardig meegenomen is.

Motoren

Goed, het onderstel van de 340 stelt
nimmer voor verrassingen, het weggedrag is ondanks het overhellen in het
bochtenwerk, voorbeeldig te noemen.
Bij wat wild te keer gaan willen de wielen
achter wat gaan stuiteren, daaraan zijn
duidelijk de bladveren debet. Dat voorin
een diesel hangt is aan het sturen nauwelijks te merken, dat gaat op zichzelf genomen licht genoeg.
Maar verder is die diesel behoorlijk geprononceerd aanwezig, 's Morgens bij
het starten, mijn buurman zal het niet
hebben betreurd dat de 340 DL inmiddels weer naar zijn rechtmatige eigenaar
terug is, maar ook 's middags nog. De top
is een schamele 140 kilometers, maar
dan moet wel alles meezitten. Accelereren duurt een tijdje, maar gelukkig staat
daar tegenover dat je minstens één tankbeurt kunt overslaan. Want zeer zuinig is
deze diesel wel. Tenminste in aanmerking genomen het gewicht, en de vormgeving van deze auto.
Een hele grote pluim voor de afwerking
van de Nederlandse vakmensen. Ze
hebben inmiddels zeer wel geleerd hoe
een auto stevig, maar vooral verzorgd in
elkaar gezet moet worden. Het zal dan
ook niemand verbazen dat met de ingebouwde veiligheid en de comfortabele
zetels een laag prijskaartje tot de onmogelijkheden behoort.

Motor viercilinder lijn, overlangs, cilinderinhoud 1596cm3, boringx slag
78x 83,8mm.compressievcrhouding
22,5:1. Maximaal vermogen 40 kW
(54 pk) bij 4800omw/min, maximaal
koppel 100 Nm bij 2250 toeren.
Dieselpomp merk CAV Roto Diesel.
Aandrijving op de achterwielen via
een vijfVersnellingsbak geplaatst voor
de achteras. Elektrische installatie 12
V, dynamo 700 W, accu 66 Ah.

Topsnelheid 140 km/h, acceleratie van O
tot 100 km/h in 20 secondes. Brandstofverbruik gemiddeld over de gehele test l
liter op 14,5.

advertentie

EEN ANDERE AUTO KOPE
BECAM maakt het SNEL mogelijk!
* Leningen op maat tegen zeer
Persoonlijke leningen
scherpe tarieven
netto
looptijd
looptijd
eff.
eff.
* Snel en diskreet binnen 4 uur
in handen 48 mnd.
rentt
rente
60 mnd.
geregeld
5 500.143.18
120.65
12.0
12.0
* Vrije besteding van het geld,
7 500.164.32
195.28
12.0
12.0
geen onderpand
10.500.10.9
268.28
225.12
10.9
15000.321.60
10.9
333.26
10.9
* Kwijtschelding bij overlijden
20.000.428.80
10.9
511.02
10.9
* Lopende leningen meestal geen
35 000.889.64
745.64
10.6
10.6
bezwaar
Elk bedrag tussen ƒ 1.000,- en ƒ 50
en verschillende looptijden moi
* Wij verzorgen tevens doorlopende
' tarievE
kredieten en huurkopen
Wilt u iets aanschaffen en heeft u de middelen niet direkt voor handen, pak dan
de telefoon en bel BECAM financieringen. Daar werken mensen die snel en
voordelig voor u de juiste lening verzorgen. Bel voor vrijblijvende informatie.

Volvo 340 DL diesel 3-deurs 26.770
gulden. Motorrijtuigenbelasting van 940
tot 957 gulden per jaar.

In verband met Nieuwjaar zal in de week
van 28 t/m 31 december a.s. de krant één
dag eerder verschijnen en wel op woensdag 30 december.
De opgaven voor Micro-advertenties dienen hierdoor uiterlijk maandag 28 december vóór 16.00 uur in ons bezit te zijn.
UITGEVER WEEKMEDIA.

waterbedden

Hydr. gestabiliseerd. Geh.
compl. incl. verw. en ledikant,
een ƒ4000, maar slechts
1750. 15 j. fabrieksgarantie.
FITLINE NEDERLAND B.V.
Populierenstraat 7 - ROELOFARENDSVEEN - Tel. 01713-6300 elefoon: 023-292693-0229037151, b.g.g. 04754-6240.
* Sasje, ik hou van je, knufGlenda Exclusief fels. Lila.
Zonnelampen vanaf ƒ 12 - Prijzen excl. BTW
Meer dan 35 verschillende modellen in onze showroom

Mededeling

Bel BECAM:
05270-16991

FINANCIERINGEN
Bedrijfsweg 26, 8304 AZ EmmekxxrJ

GRATIS

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse letteri grootten.
i Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,3 3 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zandvoort.
*• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264,
1430 AG Aalsmeer.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alIe edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Almere Post en
alle bijbehorende advertentie edities ƒ 5,61 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's is op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ2,50 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten), of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Uiterlijk is de Ypsilon SX onmiddelijk te
herkennen aan de spoiler vóór, de zijskirts en de spoiler achterop het dak. De-

Geld:

Zonnehemels v.a. ƒ 450

5 showrooms
EIKEN
GRENEN
Tol ti|den 12.18 uur
MAHONIE
02520-20993
MECHELS
ook 7ond,lq
HENRY II
LEIDSESTR. 122, KooprwonrJ
Liqt ,1,-in de doord.innde woq N?08

Antiek

* T k Stabo 27-MC portofoon, ƒ 175; kleuren-t v , goed
beeld, ƒ200. Tel 16848
•*• T.k stereo equalizer (voor
uw audio-set) afvlakken of
ophalen van tonen, werkend
te beluisteren met snoertjes,
pr n o t k Tel 16461

Videotheek 'Dombo'
Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5// 7,50 p d.
5 films ƒ 25 p.week
Verhuur movie-boxen.

VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week Corn. Slegersstr.
2b, tel 02507-12070
* De Ver. Vrouwen van Nu
wenst alle leden en donateurs
prettige feestdagen1 Wordt
ook lid of bel om informatie:
tel. 02507-14462H
De voorzitter van de Klaverjasclub
,,De
Kraakheer"
wenst leden en bekenden
prettige feestdagen

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.

Tel. 13529.
* Wist u al dat er de 2e
Kerstdag een groot handbaltoernooi is m de sporthal Pellikaan? Van 9 15-1730 uur

Bruidskleding
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

?

* Spectaculair handbal in
sporthal Pellikaan, 2e Kerstdag, v.a. 9.15-17.30 uur. Organisatie door Casino/Zandvoortmeeuwen.

ureamline

* Help de Polen Stuur eens
06
een voedselpakket! Geen
320.322.30
adres9 Dat hebben wij voor u!
50 cl p m
Inl. tel. 02907-5235.
HOEZEER 27 december a.s.
is Loes jarig, 40 jaar.
* Te koop gevraagd kinderAlvast gefeliciteerd door al je wagen. Tel. 14275.
vriendjes en vriendinnetjes.
* Te koop skischoenen, mt
KERSTAANBIEDING
33, ƒ 20; skischoenen, mt 35,
Lantaarnpaal v massief giet ƒ25; kinder-Rennhose, rood,
ijzer incl lantaarn, ƒ 550 afge- mt 140, ƒ30. Tel. 16202.
haald Bel HORÉMA - SchaT.h. gemeub. zit/slaapk., voor
gen, tel 02240-97030.
3 a 4 mnd., voor één pers.,
met gebruik van k./d.
Inl. tot 18 uur: 16940.

Timmerbedrijf
R. F. Lammers

Wacm met koffie zeggen als iemand een

ko-

ko-

KO-

kopje thee bestelt.

/ 06
320.320.05

Stotteraars weten heus wel wat ze
zeggen willen, dus in de rede vallen helpt
niet. Geef ze liever even de tijd om uit
hun woorden te komen. Dat vermindert al

50 et p.m
* T.k. stereoset + box;
compl. filmset; zw./w.-t.v., 31
cm; autoradio; 2 hi-fi boxen;
aquarium, 45x30;
hondemand, t.e.a.b. Tel. 17862.
* T.k.
tiptoets-versterker
Akai, 2x 48 watt, ƒ 150. Tel.
14172.

Tel. 14534.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

stotterproblemen bij zichzelf, in hun g(
of naaste omgeving 01808-1531 of S
Postbus 119, 3500 AC Utrecht.
dffl stotteraars even de U

PubUdtic aangeboden door dit bldd, m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

5 REGELS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein

gauw de spanning Zo komt een gesprek
vlotter op gang en gaan we elkaar ook
een beetj e beter begri] pen. Doen we dat?
Informatie voor alle mensen met

GRATIS

ICRQ

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULI
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

Voorbeeld:
Te

koop

b r u id

S

*
3 8 ; in o d . s a 1 o n t a
Te
r i e t en s t o e 1

i a p o; n ,
e 1
1i
i 020- '

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TO
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MIC
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFO
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, COI
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREh

r
Zandvoorts Nieuwsblad

GOLF
GTI '79

Tel. 13529

Grote Krocht 26
Zandvoort
Tel 13529

ma-vrij van 09.00-20.00 uur, za van 11.00-14.00

Pour toi

OOK NAAR MAAT
gediplomeerd hondentrimster voor al uw timmer- en onderhoudswerk. Tel 023-364168,
BONTMANTELINRUIL
Friedhoffplein 10 b.g.g. 023-381378.
Tegen (kleine) bijbetaling
2042 B N Zandvoort •*• T.k. complete notehouten excl. lichtgew. nappa/lamTel.02507- 12773 eethoek, niet modern, wel my's ook voor heren bontgev.
Prachtige
oerdegelijk, ƒ 100. Tel 16461, regenmantels.
bontcollectie. Repareren, mobg.g. 15052
derniseren. Bel v. afspraak of
kmdercombiwagen documentatie: 020-233488
Lijsten op maat *metT.k.toebeh.;
badset, 3-dlg;
positiekl., mt 42/44; droogkap
bij
zonder standaard; trouwjurk,
Foto Boomgaard wit, maat 40. Tel. 13595.
TE KOOP
Grote Krocht 26 * T.k. nieuwe eiken kapstok
ƒ 100. v. Lennepweg 16/2.
* Oh wat een heerlijkheid. T k Peugeot SP, kleur blauw
Ga naar de Openbare Biblio, •f wit en 2 helmen en verzekedaar ligt een boekje over rmg. Prijs ƒ 650. '
Zandvoort en het woonpark Tel. 02507-17409.
l.z.g.st.
Kostverloren, a ƒ 15.
*• T.k. pup, 12 weken oud,
ontwormd
en
ingeënt,
ƒ
100.
Tel. 02503-35955
Op 11 jan. start op de Tolweg
10. naailes en Mensendieck. Tel. 15772/15381.
Opgeven- tel. 15735.
PENTAX ZOOM volautomatische camera met zoomlens
DE TELEFOONDIENST LEVERDE
ER ZIJN NOG 12082
voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
WACHTENDEN VOOR U
AFGELOPEN JAAR EEN
+ verzekering bij

Foto Boomgaard

ze laatste voorkomt in grote i
achterruit van de wagen sne
De onderzijde van de porti
spatschermen van de wagen ?
uitgevoerd, hetgeen de Ypsi
een nog aparter aanzien gee
compacte Ypsilon van huls
heeft. SX emblemen en een i
gevoerde type aanduiding O|
deur maken een verdere herk
deze Ypsilon 10 SX gemak
verkoopprijs van de Lancia
SX is vastgesteld op ƒ 17.99

Afmetingen in cm: lengte 430:
breedte 166: hoogte 139: wielbasis
240: spoorbreedte voor 137; achter
140. Bandenmaat 155 S R 13. velgen
5 J 13. Rijklaar gewicht 1040 kg,
maximaal aanhangwagengewicht 850
kg. Stuurinrichting tandhcugeltype,
draaicirkel, 9,20 m. Inhoud brandstoftank 48 liter diesel.

TE KOOP IN ZANDVOORT- Paradijsweg 11. Vrijstaande woning in Zandvoort-Zuid, met v.- en achtertuin, houten berging.
C.V.-gas. Uitstekende staat van onderhoud. Grondoppervlakte 137 m2. Indeling: begane grond: entree, hall, toilet, woonWoninggids van Zandvoort
kam. met parket en open haard, open keuken, bijkeuken.
Eerste etage, badkamer met ligbad en wastafel, slaapkamer
met balkon en wastafel, slaapkamer met balkon, slaapkamer
w 11 l/1 makelaars o.g.
met wastafel, toilet. Tweede etage: slaapkamer. Aanvaarding
NVM
.•«*IUUJ»
in overleg Vraagprijs ƒ 275.000 k.k.
Tel. 02507-12614
VAN SCHAIK MAKELAAR O.G., Hogeweg 56a, Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 29 44*, fax 02507 - 1 86 44.
Rechtstreekse import uit
USA: topkwaliteit Naturest

SUCCESVOLLE KLEINE
-ADVERTENTIES VOOR DE
'ZAKENMAN EN PARTICULIER

Lancia Ypsilon l O reeks uitgebreid met
een nieuw type met Fire motor. De wagen heeft als extra type aanduiding de letters SX meegekregen. De
LanciaYpsilon l O SX wordt in de kleur
wit gebracht. Hij is standaard voorzien
van lichtmetalen velgen met extra brede
en lage radiaalbanden van de maat
155/70 13. Het betreft Pirelli banden.

Voorwielophanging met McPherson
veerpoten en torsiestabilisator, achter
een Didionas met bladveren en telescopische schokdempers. Voor
schijfremmen en achter trommels,
bekrachtigd en met remdrukbegrenzcrachter, gescheiden in voor/achter.
Handrem op de achterwielen.

Prestaties:

Voor dit testverhaal heb ik nu eens niet
gekozen voor een snelle versie, maar
ontegenzeggelijk de meest trage van het
'hele spul dat in Born wordt gebouwd, de
'diesel. Zoals de 1,4 liter benzinemotor
komt ook de diesel uit het huis Renault.
Het is dezelfde motor als van de negen en
de elf. alleen zo zonder meer past die niet
in een Volvo. Om dat te begrijpen gaan
..we even een stapje terug in de geschie'denis.
Volvo Car te Helmond, met een fabriek
;te Born, heette vroeger DAF, het merk

Nieuwe Lancia Ypsilon S

Techniek

HOGERE PRODUKTIE

't staat in de krant
iedere week weer

De tekst van uw gratis MiCRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als l
met vermelding van uw postcode, naar ons kanti
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:
Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort
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1987 wordt dieptepunt
voor Zandvoortmeeuwen

jed basketbal van The Lions
Vert geen winstpunten op

iel l

rtie DVOORT - Tegen kamkandidaat HOC heeft
;en goede indruk achter\i. De gasten waren wel te
doch de Zandvoorters
n als leeuwen en konden
ade beperkt houden tot
-70 nederlaag. Met wat
elukbij de doelpogingen
:t resultaat nog beter gejasketball
| trad aan zonder een aantal
erde spelers en voor hen waJtinier Maarten Paap en de
i Jeroen Gaus en Mark van
Ist in het team opgenomen.
telers waren geenszins een
iing en vooral Jeroen Gaus

bleek een duidelijke aanwinst. Via
enige fraaie treffers nam Lions in de
beginfase een 4-3 voorsprong doch
dat zou de enige keer blijken. De
Zandvoorters werden door HOC direct onder druk gezet. Met het felle
man to man had Lions het erg moeilijk en door balverlies kon HOC uitlopen naar 4-9. De doelpogingen van
HOC waren doeltreffender dan die
van Lions, dat kansen genoeg kreeg
maar enige ballen uit de ring zag
rollen. Tot aan de tiende minuut
bleef Lions in het spoor van HOC.
Evert Bol was goed op dreef en zorgde er voor dat de stand op 14-19
kwam.
Door een zuiver afstandsschot liep
HOC weg naar een 16-26 voorsprong
en ondanks een voortreffelijke inzet
moest Lions toe zien hoe de ruststand op 20-36 werd bepaald.
Ondanks deze achterstand bleef
Lions ook in de tweede helft positief

n*ting OSS wisselvallig
ÉDVOORT - Vooral de voortse dames. Tot maar lietst 13-0
Van Nispen uitlopen in die twee] van volleybalvereniging kon
set, voordat Sporting OSS de eerig OSS waren deze week de
ste punten kon binnenhalen, maar
| In deze laatste wedstrij- de achterstand was al te groot. In de
1987 herstelden dames overige twee sets wist Van Nispen in
ch van de nederlaag van de slotfase door te drukken naar 3-1.
Den week en was Van Tegen het onderaan staande Die
was dames 3 verplicht zich
. l te sterk voor het twee- Reackse
revancheren voor de nederlaag
lesteam. Sporting da- te
van afgelopen week. De 0-3 overwinIbehaalde een punt in de ning werd routinematig binnengeTtegen SBIJ.
haald, waarbij Die Reackse het Sporvolleybal
QS de tweede set kwam de
eer van het tweede damesgen Van Nispen. De eerste set
;t 12-15 nog voor de Zandite

mdloop op
ere datum
DVOORT - De organisade Zandvoortse strandlat nu reeds weten dat de
van dit evenement veri is.
enstelling tot eerdere berichs strandloop niet op 20 maart
ordt deze gehouden op zonaart 1988. Aangezien menig
.er ruim van te voren wil
aan welke loop wordt deelvindt de organisatie, dat
[iddel van tijdige publikaties
•andering onder de aandacht
t moet worden,
mdag 13 maart 1988 vrij hou;en die tijd volgen meer gegeitreffende de strandloop.

ting nog aardig lastig maakte, vooral
in de tweede set. Sporting OSS 4
kwam tot een spannende strijd tegen
SBIJ 3. De balans bleef in evenwicht
en met de puntendeling waren beide
teams tevreden.
Van de heren kwam alleen het derde team in actie. Die Raeckse 6 won
met 3-0. Door deze nederlaag belandden de heren in de onderste regionen
in hun klasse. Het adspiranten mixteam zette de overwinningen reeks
voort. Nu werd SBIJ aan de zegekar
gebonden. Uit onder andere de setstand 2-15 blijkt hoe sterk de adspiranten momenteel spelen. De meisjes moesten echter hun meerdere erkennen in Triumph. De eerste set
wist Sporting Oss nog te winnen,
daarna nam Triumph het heft in
handen en won de wedstrijd met 1-2.

mesbasketbaltoernooi

JVOORT/LISSE - Basketniging Lisse is er ook dit jaar
lagd een uiterst sterk deelneId te krijgen op haar internadamesbasketbaltoernooi.
het motto „het vrouwelijk alif voor de Haarlemse basketk" wordt dit toernooi op 26 en
mber in sporthal Meerzicht
d. Hiermee wordt een tradirtgezet die men in drie jaar
eten op te bouwen.
rong jaar zo succesvol verloSJernooi kon rekenen op veel
te belangstelling. Met Europploegen als Agon Düsseldorf

en het Franse Orchies vestigde men
in Lisse direct een stevige naam; het
sterkst bezette damestoernooi van
Nederland. Gesteund door de Nederlandse Basketbal Bond is het deelnemersveld dit jaar zo mogelijk nog
aantrekkelijker.
Het toernooi gaat van start op
Tweede Kerstdag om 16.00 uur. De
volgende dag, zondag 27 december,
zal de gehele dag gespeeld worden.
De finale wordt verwacht om ± 16.39
uur. De organisatie hoopt dat ook dit
jaar weer sporthal Meerzicht uit zijn
voegen zal barsten vanwege de publieke belangstelling.

NDVOORTS
EUWJAARSCONCERT
rdag 9 januari 1988 aanvang 20.00 uur
e Hervormde kerk te Zanavoort.

ZANDVOORT - Voor Zandvoortmeeuwen is het jaar 1987
duidelijk een dieptepunt.'Vorig
jaar degradatie en nu door een
1-4 nederlaag tegen Hillegom
wordt de laatste plaats ingenomen in de vierde klasse. Hopelijk doet de winterstop de
Zandvoorters goed, maar dan
moet het wel gebeuren in de
tweede helft van de competitie.

basketbal spelen. Onder het bord deden de Zandvoorters vrijwel niet onder voor HOC en vele rebounds werden gepakt. HOC nam geen enkel
risico en bleef Lions onder druk zetten doch via goed werk van Jeroen
Gaus werd dat veelal opgevangen.
De bezoekers beschikten echter over
een sterk team en met het goede
schot werd de stand uitgebouwd
naar 30-45 in de tiende minuut.
Een driepunter van Ruud Becis
(33-45) bracht weer wat hoop doch
HOC beheerste de strijd volkomen
en stelde orde op zaken door 35-54 te
scoren. In de slotfase moest Lions
toe zien hoe HOC de strijd bekwaam
uitspeelde naar een 46-70 eindstand.
Het klinkt misschien wat vreemd
doch spelers en trainer-coach waren
niet ontevreden over het resultaat.
„De laatste weken ging het totaal
niet, maar nu ben ik niet ontevreden
over het vertoonde spel", aldus
coach Willem de Ruig. „We hadden
nu weer een goede'inzet en hebben
goed gespeeld. Als je die twee junioren ziet spelen dan denk ik dat er
toekomst in zit. HOC was gewoon de
betere doch er werd geknokt en omdat we een paar keer pech hadden in
het begin kwamen we snel op achterstand. Dan moet HOC het gaan maken. Maar ik blijf het geen slecht
resultaat vinden".

voetbal

*

Het lukte Zandvoortmeeuwen niet
Tegen Hillegom ontbraken wel
vier vaste basisspelers wegens bles- om meer gevaar te stichten. Er was
sures. Jan Hein Carree, Riek Keur, totaal geen overtuiging in het spel en
Chris Jongbloed en Jos van der Mey toen Hillegom via een snelle counter
ontbraken en dat bleek een te grote de score naar 1-4 tilde was het pleit
aderlating. Verdedigend was het niet beslecht. In het laatste kwartier zakal te best en het aantal tegentreffers te het spelpeil naar een erg bedenkeis veel te groot. Na tien minuten lijk niveau en kon Hillegom de stand
keek Zandvoortmeeuwen al tegen zeer eenvoudig handhaven. Door de
een achterstand aan. Twijfelachtig overwinning van DSS zijn de badgasoptreden in de Meeuwen defensie ten afgezakt naar de onderste plaats.
werd door Hillegom afgestraft, 0-1. Daar moet volgend jaar wat aangeZandvoortmeeuwen trok ten aanval daan worden want degradatie naar
en het was Ron Zwemmer die de de onderafdeling zou wel erg triest
kans op de gelijkmaker kreeg. Oog zijn.

Herman Hogkamer 'vangt'
ongekend aantal tropheeen

• Het zit The Lions niet mee in de
COmpetitieStrijd.

Foto Bram Stijnen

Moeizame zege voor Keur Glas
man in stelling bracht, die met de
punt van zijn schoen de bal in de
bovenhoek deponeerde, 2-0.
Na de doelwisseling voerde Halfweg de pressie weer op en kon in de
derde minuut, na een uitstekende
combinatie, de achterstand verkleinen tot 2-1. De jacht op de gelijkmaker werd nu volop ingezet en het wat
onwennige Keur Glas/ZVN beleefde
een zeer moeilijke fase. Tot de tiende
minuut konden de Zandvoorters de
gelijkmaker voorkomen, maar toen
een speler wegens een vermeende
zaalvoetbal
overtreding wachtte op het fluitsignaal, kon Halfweg via de binnenkant
Desondanks was de opening zeer van de paal 2-2 scoren.
In dezelfde minuut nam Keur
voortvarend toen Bert van Staveren
na een schitterende pass van Jack Glas/ZVN toch weer de leiding toen
Goedegebuure al na dertig seconden
het eerste doelpunt scoorde. Halfweg trok meteen het initiatief naar
zich toe en doelman Wim van der
Kuijl had al zijn talenten nodig om
de tegenpartij van scoren af te houden. Na zo'n tien minuten konden de
Zandvoorters zich wat van de druk
ZANDVOORT - Ook zijn
bevrijden en met twee daverende
knallen en een schot op de paal was vierde wedstijd in de externe
Rik Keur dicht bij de tweede treffer. competitie heeft het ZandIn de vijftiende minuut was het ech- voortse schaakteam met een
ter wel raak toen Mark Lammers overwinning kunnen afsluimet een slimme pass Robbin Koop-

ZANDVOORT
Keur
Glas/ZVN behaalde een belangrijke overwinning op Halfweg
(4-2) en gaat daardoor aan de
'leiding in de tweede klasse.
Keur Glas startte deze wedstrijd tegen Halfweg nogal gehandicapt daar drie spelers
door blessures en werk verhinderd waren.

*"

Robbin Koopman, na een flitsende
combinatie met Rik Keur, voor de
tweede maal doel trof, 3-2. Halfweg
gooide nu alles op de aanval en de
badgasten loerden, vooral via Rik
Keur, op de counter. Dit leverde
voor beide doelen kansen en bloedstollende taferelen op, maar beide
doelverdedigers blonken uit met de
meest fantastische reddingen. Met
een enorme vechtlust hield Keur
Glas/ZVN stand en in de slotseconden werd de strijd definitief beslist.
Mark Lammers speelde Rik Keur
vrij, die met een simpel tikje de eindstand op 4-2 bepaalde.
De stand aan kop is: Keur
Glas/ZVN 9-15, Sizo 8-14, Trefpunt 813, Halfwee 8-10.

Zandvoortse Schaakclub
nog steeds de sterkste

Ajax speelt in
Pellikaanhal
ZANDVOORT - Zondag 3 januari 1988 is de Pellikaanhal het
toneel waar topzaalvoetbal
wordt gespeeld. Uit Amsterdam
komt Ajax met de voltallige selectie voor het spelen van een
wedstrijd tegen Scandals.
In het team van Johan Cruijff
treden onder andere aan Arnold
Muhren, Johnny Bosman, Aron
Winter en de nieuwe Zweedse
aankoop Peter Larsson. Om
16.00 uur begint deze wedstrijd.
Vooraf aan deze partij komen
de veteranen van Scandals en
Ajax in het veld. Ajax met de
veteranen Sjaak Swart en Bennie Muller. Deze wedstrijd begint om 15.00 uur.

in oog met de doelman lukte het
Zwemmer niet deze te passeren.
In de tweede helft kreeg Zandvoortmeeuwen al snel de genadeklap
toen Hillegom via een strafschop op
0-2 kwam. De Zandvoorters probeerden het wel doch er zat geen zelfvertrouwen in het team. Mario van
Meelen knalde op de paal maar een
doelpunt viel aan de andere kant.
Verkeerd ingrijpen van de verdediging en in de 25e minuut scoorde v.d.
Loo 0-3. De ingevallen John van der
Zeijs maakte er enige minuten later
1-3 van. Een vrije trap werd direct
ingeschoten.

ten. In deze zogenaamde drie
punten wedstrijd tegen Weenink uit Beverwijk ging het
erom, wie de leiding zou gaan
nemen in de derde klasse onderbond.
rfh
H

schaken

Met slechts één verliespunt kon
het zo succesvolle team vorige week
dinsdag uit Beverwijk de terugreis
naar Zandvoort aanvaarden. Dit
winstpunt voor de tegenstander
kwam op rekening van de dertienjarige Beverwijkse jeugdkampioen
van Nederland, die de partij tegen
H. Drost won. Winstpunten voor
het Zandvoortse team werden behaald door W. Gerhards en O. Cli-

teur, de overige teamleden speelden
remise.
Wellicht hadden sommigen winst
uit hun partij kunnen halen, maar
op aanwijzing van teamleider Olaf
Oliteur namen zij het zekere voor
het onzekere. Met de 4.1,5-3.1,5 overwinning staat Zandvoort nu ruim
bovenaan met acht punten uit vier
wedstrijden. Weenink staat tweede
met 5 punten uit vier wedstrijden.
Bij het snelschaaktournooi van
vorige week donderdag werd bij de
jeugd de eerste plaats gedeeld door
Aksel Dorel en Dennis van der Meijden. In groep 2 was Erik Jorning de
winnaar, in groep 3 ging de eerste
prijs naar maar liefst drie spelers,
Hamilton Caldwell, Pieter Koper en
Frederik van Veenstra.
Bij de senioren eindigden Olaf Cliteur, Hans van Brakel en Walter
Gerhards na vijftien ronden op een
gedeelde eerste plaats.
De eerstvolgende speelavond in
het nieuwe jaar is op donderdag 7
januari in het Gemeenschapshuis.

ZANDVOORT - Onder het
genot van de traditionele
snertmaaltijd werden zondag
bij de Zandvoortse Zeevisvereniging de winnaars bekend gemaakt over 1987. De onderlinge verschillen waren zo klein,
dat de beslissing in de meeste
gevallen in de laatste wedstrijd
was gevallen. Toch speelde
Herman Hogkamer een opvallende rol.
De grote winnaar bij de strandwedstrijden werd Herman Hogkamer, gevolgd door Rob Dröse op de
tweede plaats en Henk Bluijs als
derde. Hogkamer ontving uit handen van voorzitter Ton Goossens de
'Engelhart' wisselbeker, plus de
daarbij behorende geldprijs.
Bij de bootwedstrijden was het wederom Herman Hogkamer die eerste
werd. Dit maal werd hij op de hielen
gevolgd door Leo Haak, terwijl Ton
Goossens derde werd. Ook in dit geval kreeg de nummer één een wissel-

beker plus een geldprijs uitgereikt,
beschikbaar gesteld door de Zandvoortse Chrysli bar.
Het werd bijna eentonig, want de
trofee voor de meest gevangen vis
ging uiteraard ook naar Herman.
Maar hij had hem dik verdiend, en
daar kwam nog eens bij dat hij ook
de grootste vis gevangen had. Frits
Stiekel zorgde voor wat afwisseling
in de prijzenverdeling. Hij eiste de
trofee voor de grootste paling die dit
seizoen gevangen werd, voor zich op.
De pechprijs was voor Aad van Houten, die zijn hengel in zee zag verdwijnen.
De Zeeland Trofee was voor de
heer R.J. Sluyter. De heer Hogkamer kreeg tevens de gouden Loeres
uitgereikt. Deze wordt toegekend
aan de deelnemer 'met de meeste
mazzel over het afgelopen jaar'.

Kerstzaalhandbal
in Pellikaanhal

ZANDVOORT - Op tweede
Kerstdag organiseert ZVM
handbal een groot Casino/Zandvoortmeeuwen
Kersttoernooi in de Pellikaanhal.
Bekende verenigingen zijn met
HEERHUGOWAARD - De ZVM hun sterkste teams hiervoor
herenhandballers zitten duidelijk in uitgenodigd.
de hoek waar de klappen vallen. In

Opnieuw verlies
ZVM handballers

het begin van het zaalhandbalseizoen ging het vrij redelijk doch nu
lukt het totaal niet meer en ook tegen Accom/KSV werden de Zandvoorters naar een 22-9 nederlaag gespeeld.
De opening van de strijd tegen Accom/KSV was zeer matig en al snel
was de achterstand opgelopen naar
7-2. ZVM probeerde het wel maar het
komt er niet uit. Er was te weinig
vertrouwen in eigen kunnen en daardoor kon Accom/KSV de ruststand
bepalen op 12-5.
De tweede helft gaf een lichte verbetering te zien, doch dat was te weinig om de gastheren te verontrusten.
Defensief zat het niet goed in elkaar
waardoor Accom/KSV zich kon uitleven. Aanvallend was ZVM eveneens geen schaduw van eerdere wedstrijden in dit seizoen.

Zo zullen twee teams van HHC uit
Hilversum, vier teams van Celeritas
uit Bunnik, drie teams van Hercules
uit Rijswijk, twee teams van Kombij
uit Badhoevedorp, één team van
Berdos uit Bergen en uiteraard de
eerste teams van ZVM bestaande uit
dames en heren junioren en dames
en heren senioren aan dit toernooi
deelnemen.
Vanaf 09.15 uur komen de junioren tegen elkaar in het strijdperk,
waarna rond 13.15 uur de prijsuitreiking volgt. Om 13.30 uur vangen de
wedstrijden tussen de senioren aan.
Vooral daar verwacht de organisatie
een aantal zeer goede wedstrijden.
Gerekend wordt op een stampvolle
Pellikaanhal, evenals vorig jaar.
Rond 17.00 uur zullen de prijzen
voor deze categorie worden uitgereikt door de erevoorzitter van ZVM.

Schoolreisje Mariaschool

Eerste zege TZB

ZANDVOORT - Eindelijk is
TZB
erin geslaagd de hatelijke
medewerking van:
nul op de ranglijst weg te werSHIRLEY ZWERUS
ken. In de thuiswedstrijd tegen
WH was TZB goed op dreef en
Zandvoorts mannenkoor
de 1-0-overwinning had gezien
Zandvoorts vrouwenkoor
het grote overwicht ruimer
Zandvoorts folklore vereniging De Wurf kunnen uitvallen.

Zo vlak voor de winterstop de eerste winst binnenhalen betekende
voor TZB een lekkere opsteker en
vol goede moed wordt straks aan de
tweede helft van de competitie begonnen. TZB speelde een goede partij. Een prima gesloten defensie
kreeg het niet echt moeilijk en door
een goede middenveld bezetting
"tnene leiding:
werd een groot overwicht opgebouwd. Door inzet en meer raffineDico van Putten
ment dan in voorgaande partijen
werden er diverse kansen gecreëerd
doch vooral Jos van Houten zat het
sbewijzen a ƒ 10,- p.p. zijn te koop bij:
niet erg mee. Ruststand 0-0.
AKO-kerkplein
In de tweede helft eenzelfde spelTZB voortdurend aanvallend
Gemeenschapshuiskantoor van het Zand- beeld.
en WH dat noodgedwongen terug
voorts Nieuwsblad aan het Gasthuisplein. moest. De Haarlemmers konden
slechts tweemaal in de buurt van het
Zandvoortse doel verschijnen maar
f 19.30 uur aan de kerk (ingang Torendeur).
veel gevaar bracht dat niet. TZB
bleef het beste van het spel behouOP!
den en na een kwartier spelen kwam
van het Zandvoorts Nieuwsblad van 65 jaar en ouder betalen, tegen de verdiende voorsprong. Jan van
ing van onderstaande voordeelbon, geen ƒ 10,- maar slechts ƒ 7,50. der Drift speelde zich knap vrij en
dt dit maal slechts één concert georganiseerd d u s . . . zorg dat u erbij knalde de bal in de kruising, 1-0. Nadien kreeg TZB vele mogelijkheden
op een ruimere voorsprong maar
drie inzetten van Jos van Houten
werden door het houtwerk gekeerd.
De bal werd goed in de ploeg gehouliag 9 januari 1988 aanvang 20.00 uur in de Hervormde kerk.
den zodat WH geen grip kreeg op
het TZB spel. De 1-0-overwinning
kwam dan ook niet in gevaar. TZB
trainer Thijs Bouma: „Het was een
revanche voor de nederlaag van voriTelefoonnummer:
ge week tegen dit team. Toen hadden,
we ook het beste van het spel en
i|d: 65 jaar of ouder
hadden we moeten winnen. Nu is het
Jt (zolang de voorraad strekt) voor een plaatsbewijs geen ƒ 10,- maar slechts
eindelijk gelukt en dat is vooral voor
de jongens erg leuk. Er is nog niets
fDVOORTS NIEUWSBLAD wie 't leest weet meer. verloren en we gaan gewoon door na
de winterstop."

Toneelvereniging Wim Hildering
Ton Vreeswijk:
Rob van Zoelen
en het
Trio Dico van Putten.

ieuwjaarsconcert Zandvoort

Deze foto stamt uit 1937 en toont een deel van de zesde klas van de
Mariaschool, die op dat moment op schoolreisje was. De jongens
maakten voor een kwartje een tochtje naar Schiphol, inclusief een
bezoek aan de Hollandia bron in Hoofddorp.
De foto is ingezonden door de heer A.J. Ottho.

Afgebeeld staan (v.l.n.r.): staande: Menno Broersma, Antoon Slegers, Meester Crabbendam, Joop van Dam en Henk Gettzenbroek.
Knielend: Arle Ottho, onb., Leo Zonneveld.
Zittend: Louis Jansen, Kees van Staveren en Michel van de Berg;.
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Maarten Weber maakt BRIEVENBUS
gebruik van de VUT Ouderenbeleid
ZANDVOORT - De Zandvoorter Maarten Weber, momenteel hoofd van de afdeling
Mutaties van het Kadaster te
Amsterdam, gaat na veertig
dienstjaren in de VUT. Ter gelegenheid daarvan waren vele
bekenden vrijdag aanwezig bij
zijn laatste verrichtingen op
de hoek van het Badhuisplein
en de Kerkstraat.
Weber, ook bekend van Zandvoortmeeuwen waar hij al vanaf
zijn zesde komt, wordt gezien als een
uniek man, omdat hij als hoofd van
de buitendienst vaak veldwerk verrichtte. En als er problemen waren,
dan wist hij wel een oplossing. Niet
voor niets is onder zijn collega's het
begrip 'Weberiaanse oplossingen'
gaan leven. Weber begon in de
standplaats Haarlem, maar die
werd opgeheven en daardoor belandde hij in Amsterdam. Als een
ludiek voorbeeld van zijn betrokkenheid met zijn werk, wordt hij er
nog al eens van 'beschuldigd', dat
hij zelfs tijdens zijn vakantie vanaf
de watertoren zijn medewerkers in
de gaten hield. Dat hij daar slechts
'toevallig' ter plekke was, kan bij
zo'n verhaal niet van invloed zijn.

meenschapshuis waar Weber uit de
Naar aanleiding van het stukje in
handen van de heer Wertheim een het Zandvoorts Nieuwsblad over de
stenen kruik ontving, met het wa- ledenvergadering van E.M.M, wilde
pen van Zandvoort.
ik het volgende opmerken. Uw verslaggever is blijkbaar niet goed bekend met de diverse problemen bij
de woningbouwvereniging E.M.M.,
hij haalt n.l. groot onderhoud en renovatie alsmede flats en eengezinswoningen door elkaar. Wat betreft
het uitwaaien van de gasvlammen in
woningen, dan betreft dit de woninZANDVOORT - De vijfde gen in project 11 het z.g.n. rampgetrekking van de Sint-Nico- bied. Dit zijn de woningen, gelegen
noorden van de Van Lennepweg,
laas- en Kerstactie van Onder- ten
Vondellaan en J. P. Thijssenemers Vereniging Zandvoort tussen
weg, aan de noordzijde begrensd
heeft plaatsgevonden. Dit door de puinhopen van de voormaliheeft uiteraard weer de nodige ge Vijverhut, Minigolfclub en Vijverprijswinnaars
opgeleverd. park.

Vijfde trekking
Sint Nicolaasen Kerstactie

Tenzij anders vermeld, wonen
de winnaars in Zandvoort.

De eerste prijs &. ƒ250,- is deze week
voor D.C.J. Vork; de twee prijzen a
ƒ100,- gaan naar M.C. van Hoek en
R. Suykerbuyk. De drie prijzen van
ƒ50,- zijn gewonnen door G. Waldman uit Haarlem, de fam. Voorderhaak, P.H.W. Kuling, A. Berg-Sebregts en L. v. Berge Henegouwen.

De tien prijzen é. ƒ25,- gaan naar
J. van Kampen-Visser, J. van Soolingen, J. Molenaar, J.A. Meister,
Dat zijn werk wel werd gewaar- mevr. Menks, F. Friebel, Fam. Flandeerd, bleek vrijdag uit het feit dat ders, M. Schreuder, A. Bakels-Henveel ambtenaren, de directeur Pu- nie en de fam. Laarman.
blieke Werken Wertheim en zelfs
De prijzen kunnen worden verzilBurgemeester Machielsen aanwezig
waren bij zijn laatste metingen. verd bij de Rabobank aan de Grote
Voor deze gelegenheid trad de bur- Krocht, waarbij men een identificagemeester namens de gemeente op tiebewijs moet kunnen tonen. De
als verkopende partij. Daarna volg- deelnemende winkeliers zijn te herde een gezellig samenzijn in het Ge- kennen aan de rode raambiljetten.

Door een ongevraagde en ongewenste en meerdere malen aangevochten veranderde draairichting
van de keukendeuren waaien de gasvlammen uit wanneer de keukendeur geopend wordt. Als remedie
hiertegen wilde woningbouwvereniging ventilatieopeningen in de keuken aanbrengen, de keukendeuren
aan de onderzijde voor een gedeelte
afzagen etc., om mogelijke ontploffingen etc. te voorkomen. Het probleem zelf, het uitwaaien van de gasvlammen wordt hiermede niet de
wereld uitgeholpen. Indien men de
deur opent om naar de schuur of
vuilnisbak te gaan, waait het gas ondanks alle door E.M.M, aangebrachte openingen uit. Hiertegen past
slechts één oplossing en dat is de
draairichting weer zo maken als het
was vóór de groot-onderhoudwerkzaamheden.
In de 30 jaren dat deze woningen

Pro World Cup Meterstand wo

nu al staan, waren er nooit gasvlamproblemen. Na het veelal slecht uitgevallen groot onderhoud (de betreffende aannemer VERMEULEN mag
vanwege deze wanprestatie nooit
meer voor E.M.M, werken) is dit een
frustrerende bijkomende klacht van
ongeveer 32 bewoners.
Het grootste deel van deze bewo
ners woont hier al ruim 30 jaar en
bestaat voor een groot gedeelte uit
mensen op leeftijd, die van een pen
sioentje, A.O.W. of een uitkering Ieven en de beste jaren hebben gehad.
Mensen die de dertiger jaren, een
oorlog en de moeilijke jaren vlak na
de oorlog hebben meegemaakt. Men
sen die geholpen hebben de welvaartstaat op te bouwen zoals die
voor enkele jaren was. Maar die nu
het wat minder gaat, de eerste klappen moeten opvangen omdat zij niet
meer deel hebben aan het arbeidsproces.
E.M.M, is eigenaar van 2100 woningen. Moet het dan zo zijn dat het
probleem van deze 30 è. 32 woningen,
wat voor de bewoners zeer frustrerend is, niet op te lossen is? Ik weet
dat dit geld gaat kosten, maar de
oplossing die E.M.M, denkt toe te
passen, kost ook geld en helpt het
probleem de wereld niet uit.
Nieuwbouw kan E.M.M, welhaast
niet verwezenlijken vanwege de wet
Geluidshinder, geen kleine contingenteringen Sociale woningbouw.
Dan moet er toch nog wel wat geld
zijn om dit probleem te verhelpen.
En, indien dit probleem ook een fout
mocht blijken te zijn van genoemde
Pa. Vermeulen, kan dit dan niet op
deze bouwreus verhaald worden? Indien dit gaseuvel eens de wereld uit
was, dan zouden andere slechte ervaringen met groot onderhoud, lichter te dragen zijn.

Uit naam van deze 32 geplaagde
bewoners en met dank voor Uw
plaatsruimte teken ik namens deze
Engel Paap

Gasthuisplein
Met grote verbazing vernemen wij
via het huis aan huis verstrekte blad
„De Koerier" d.d. 16 december '87
een advertentie van de gemeente
Zandvoort waarin zij aankondigt een
inspraakavond te willen organiseren. I.v.m. het wijzigen van het Bestemmingsplan Gasthuisplein/Kosterstraat i.v.m. het eventueel te
plaatsen circustheater annex gokcentrum van de Play-in BV. Géén
bericht van deze inspraakavond in
deze lokale krant. Vandaar ons ingezonden stuk.
Mocht U belangstelling tonen: geïnteresseerd zijn in het wel en wee
van onze dorpskern De Gemeente
Zandvoort nodigt U uit om op 5 januari om 20.00 uur in de Raadzaal hieromtrent uw mening te geven. Doe
dat dan ook.
Overigens maken wij bezwaar tegen het tijdstip van publikatie en de
vastgestelde datum van de inspraakavond omdat wij deze termijn i.v.m.
de feestdagen en school cq vakanties
te kort achten om voldoende voorbereid te zijn voor de inspraakavond.
DE STICHTING LEEFBAAR
ZANDVOORT
het bestuur
Vrijwillige Hulpverlening

17373

Vervolg van pagina l
Uiteraard is hij blij met de nieuwe
ontwikkelingen, waardoor de stichting van alle schulden verlost is. In
1988 kan met een schone lei worden
begonnen en bovendien zijn de jaarlijkse lasten aanzienlijk verlicht.
"Voor de gemeente is het zo beter,
omdat zij weet waar zij aan toe is. Zij
ontvangt een vast bedrag en hoeft
daarnaast geen geld meer te investeren in een garantie. Voor ons is
het een eenvoudige maar doelmatige oplossing", aldus Zonneveld,
waarmee hij tevens aangeeft, dat de
Stichting Pro World Cup Zandvoort
veel werk uit handen is genomen.
Een prettige gedachte moet daarbij zijn, dat de stichting nu ondersteund wordt door het Samenwerkingsverband Zandvoort, dat de
taak op zich heeft genomen, de benodigde gelden in te zamelen. Het
Samenwerkingsverband, waarin de
Stichting VVV, Horeca Afdeling
Zandvoort, de Strandpachters Vereniging en de Ondernemers Vereniging Zandvoort zijn vertegenwoordigd, is nieuw leven ingeblazen om
tot een betere coördinatie te komen
rond de evenementen. Momenteel is
de eerste zorg, aldus voorlopig voorzitter Bob Nees, dat de festiviteiten
in 1988 doorgang vinden.
Boven het Samenwerkingsverband moet een vereniging komen
die zich gaat buigen over alles dat
met de promotie van Zandvoort te
maken heeft, volgens de bedoeling
samen met het gemeentebestuur.
Daarbij wordt onder andere gedacht
aan het zoeken naar nieuwe activiteiten en het aantrekken van sponsors. Hieraan kunnen behalve genoemde partijen ook andere verenigingen en culturele instanties deelnemen, die eventueel ook gebruik
kunnen maken van de sponsorgelden.

tot acht uur ir
avond opgenori

ZAND VOORT - .Vc
week maandag begint '
meentelijk Gasbedrijf c^
schaal gas- en watermet
den op te nemen. Het
waarschuwt dat men n
hoeft op te kijken, indi<
ook 's avonds een mede
aanmeldt.

Het opnemen vindt pi;
maandag, dinsdag en woent
09.00 uur tot 's avonds 20.001
donderdag worden er nog
opgenomen, maar dan in
met het oud-jaar tot uiterli
uur.
Het wordt een flinke klu.'s •
bedrijf, want Zandvoort t
8000 gasmeters en uiteraarc
lijk aantal watermeters. V
karwei worden zeventien ir
zet. Hopelijk zijn voor beid
en, bewoner en meteropne
watermeters onder de gronc
niet in putten, nog niet allei
gepakt tegen de vorst.

Uw krant ni
ontvangen
Bel voor vrijda<
12.00 uur ons
kantoor, telefoc
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Cake van 500 gram
2.5

r

;

Roomboter amandelkerstkrans Bereid met zuivere
amandelspijs. Met bigarreaux
en sinaassnippers O50

Pralmébonbons.
Puur, melk of witte
chocolade met crèmevulling. Inh. 400 gram.

875

Luxe Schwarzwalderkirschtaart. Chocolade cakegebak
met slagroom en originele
Schwarzwalder kersen.

15P

.775
NUl.

Voor alle lekkere
kerstinkppen hoeft u maar één keer
bij ons binnen te lopen.

Roomboter kaasvlmders of
-krakelmgen Inh. 100 gram

NU 2 DOZEN D.

Doosje met 6 drijfkaarsjes. In
wit, lila, rose, bleu, mint of
peach 3NÜ 2 DOOSJES

Luxe kerstslagroomtaart.
Dubbel gevuld met
banketbakkersroom
Feestelijk gegarneerd. 17.75

VcJtëB'

Doos met 8 gotische kaarsen. In wit, rose, mint, peach,
bleu, lila, zwart of zachtgeel.
3.25
.
jjj5

Kerstbrood.
Gevuld met
krenten,
rozijnen en
spijs. ± 800 grara
450

Roomboter amandelkerststaaf. Met zuivere amandel-

425

Zakje met
200 gram
kersenbonbons. 3.75

NÜ2

ZAKJES

6P
Volkoren
tarwe brood.
Gratis gesneden.

Luxe kersenvlaai. A'
Rijkelijk opgemaakt S
met echte slag- v ^
room. Met chocolade <^
kerstdekoratie 12.75

r
Fijn

-20

10?°
Koffieboontjes van mokkachocolade. Inh. 150 gram.
3.95
. 050
NU*>.

Gelderse kookworst Per stuk
500 gram. 4 75, „-./l.
NU*±«

10 zachte
puntjes
of bolletjes.
10

Weense snijder
Gratis gesneden 2 40 _ t\\^

Medaillon rouge of blanc
1986 A.C Bordeaux Jong en
fruitig. 6.50
NÜ2

Hema dessertkoffie.
250 gram. 3.50

FLESSEN
5

tol
Goudse
500 gram.
Varkensfricandeau ^ n
100gram. 210 Nul.

Gelderse
achterham.
100 gram
2.10
NU

Echt WaarVoorJe Geld
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kerkgang op Eerste Kerstdag
Vc

i; Lijs wordt wakker. Ze
* ''Het is aardig licht,
[c it zou et wezen?' Ze
iet ver de beddeplank op
et ikie voor de bedstee, en
het louwe zeil. 'Hu, wat
coud'. Ze neemt der
de :ousen van de stoel,
an en dan haar muiïoo, in der dikke kepeifjak en rok, der genachtmusie op, gaat
et raam. Daar was et
ter, buurman Elias had
ilken al opengedaan.
IK'
It'et langkaster gordijn
t
irc yalletjes op en kijkt
V j bndergordijntjes in
ir i, mense nog an toe,
ïid! ig een vracht sneeuw.

ne
>n overkant staat et huisie van
11 mpie, je kon zo met je hand
anraken, zoon oud huisie,
>u met die sneeuw leek et net
te ijsmuts. Ook an de overaar Ploortje van de Schinkel
r van de roomse kerk woont,
n lantaarnpaal voor de deur,
ook al een sneeuwhoed op. Ze
JDaarom is et zoo koud in
ïe Schuifelt naar de potkapookt em leeg,-dan neemt ze
lee naar et achterhuis, doet
ertje van de deur, douwt de
eur open en zoo over de onr gooit ze et over et plaatsie
e doet gouw de bovendeur
irant de kou komt op haar af.
nt uit de kolentaak wat stuk»se turf, een paar brokkies
iet peteroliekannetje, dan de
van het koffieblad en ewe
er de vlam in. Toen voorzichscheppie kolen der op, het
e van onderen heelegaar
et plaatje van boven eraf en
eteltje derin.

n

•

in der stoel. Ze voelt de warmte heelemaal door haar heen trekken. Ze
kijkt de kamer zoo in et rond, dan
ziet ze der Zundagse goed over de
stoel hangen, dat had ze gusteravond al klaar gelegen.
Op het kastje ligt haar bijbeltje, de
schoone witte zakdoek, snuifdoosie,
beursie met kerkcenten, een paar
sterke pepermente. Daarnaast haar
kappedoosie. Ineens dringt et tot
haar door: het is Kerstmis, en ze
wou na de kerk. Maar gusteren lag
er nog gien sneeuw, wat nou? Ze
durft voor geen goud door de
sneeuw. Voor haar is het mooie van
de witte kerst er al af. De kerkgang
waar ze der gusteren zoo op verheugd had, ging voor haar niet door.
Ze nam nog een heet bakkie, maar
wrevelig keek ze naar haar Zundagse goed.
Toch der maar ankleeen, wat
most ze anders. Toen ze angekleed
was, nam ze et spiegeltje op de tafel
en et kappedoosie, een klein beetje
suikerwater op een schutteltje. Met
de kam, waar een paar tanden uit
waren, maakte ze in der dunne grijze haar een scheiding, trok an
weerszijde van der ondermuts een
golvie en bevochtte ze met een beetje
suikerater. Zoo bleven ze mooi zittten. Daarop haar ijzer en de schoone
kap, zoo et was klaar.

Korsemus

Der gezicht stond niet zoo vrolijk.
Wat was der nou an, der zouwe
strakkies wel een paar komme om
koffie en vertellen van de kerkdienst, wat had zij daar an? Ze gaf de
poes, die langs haar beenen streek,
een duw met er pantoffel. 'Ja', zei ze,
'hou jij maar op met je geflikflooi,
voor mijn is et gien korsemus'. Daar
hoorde ze gerommel an de deur en
schraape van holleblokken, en daar
warren de twee jongens van haar
zoon. Het ging door haar heen: die
kwamen hun twie zundagscenten
halen. Ze hadden vuurrooie koonen
van de kou. 'Dag Opoe, veel heil'. De
later brandt ie al lekker andere jongen gaf hem een stomp en
water begon al te razen. Dan zei 'vroolijk kerstfeest Opoe'.
een scheppie thee in de pot,
; deksel van de ketel begint te
Zonder inleiding zei opoe: 'Dat
Ze giet het kokende water wul ik wel geloven, maar waar komt
an et plaatje weer op de ka- die vroolijkheid voor mijn vanlar de ketel weer op. Het wa- daan?' De jongens gingen zitte. 'Doe
•ct zachies, dan de deksel eraf jollie jassies los, anders hij der buipot erop, ken et leker trek- ten strakkies niks an'. Ze gaf ze alle
kachel begint al goed af te twee een knuist. De jongens zaten
et schuivie nou maar dicht. allebei een beetje bedremmeld te krjder een beetje gewassen had, ken. Opoe was niet en een beste bui.
ze der een kokend heet bak- Ze zei: 'Vanmiddag zeker naer et
een gesmeerd beschuitje der kerstfeest? Denk erom as jollie alle
icht bij de kachel, met haar twie een scheurkalender kraige, beom het koppie zit ze lekker waar der dan ien voor mijn'. Het was

doosie

even stil, ze veegde een paar tranen
weg. De jongens, anders voor geen
' kleintje vervaard, waren er toch ook
stil van.
De oudste (Opoe vond hem altijd
een donderstien, die andere was veel
kalmer) zei ineens: 'Ik weet wat
Opoe. Bij Gerritje dokkesie staat een
groote arreslee met een melkbus
erin, zal ik ewe vragen of we die
magge hebben, dan ken u daar mooi
inzitten en wij douwe u zoo naar de
kerk?'
'Hoe haal je et in je hoofd, ben jij
wel goed, zoon heele groote ar, waar
een paard voor mot?' 'Welnee, Opoe,
het is een douw-ar, wij kenne samen
douwe.' Even dacht Opoe na, maar
meteen zei ze: 'Och jongens jollie bedoelen et goed, maar zoo ies is niks
voor Opoe, gaan jollie maar sleeën
en laat mijn maar hier, as je oud ben
hij je niet meer zulke pretjes. En dan
daar bij, wat zou de buurt wel zeggen?' Maar het plan liet de jongens
niet los, dit was een avontuur waar
ze in de verste verte vanochtend niet
an hadden gedacht.

Geen keus
En ze begonnen wéér: 'Toe Opoe, je
ziet anders niks van de kerstboom in
de kerk. En dan de heele dag hier in
de kamer, daar zit u al lang genoeg,
dat is alle dagen hetzelfde, en nou 't
net zoo mooi buiten is'. En hij praatte maar door. Zijn broertje zei ook al
'Toe Opoe, het is net half tien, et ken
nog nét, mot u niet te lang wachten'.
Ja, ze had geen keus, of van dit
kerstfeest niks mee te maken en in
der stille kamer te zitte, of dat doen.
Opoe was altijd een bijdehand
vrouwtje geweest en zoon kans
kreeg ze niet meer. Hoe most ze er
anders komme? Ja maar wie weet
hoe smerig die slee is, en dan der
goeie goed. De jongens voelden, ze
wonnen terrein.
'Nou Opoe, zal ik em ewe gaan
vragen, toe doen et nou'. Ze dacht:
laat ik et dan maar doen. 'Maar ien
ding!', dreigend ging haar vinger
omhoog, 'Kalm an anders komt er
nikst van in hoor'. De grootste was
de deur al uit, de andere zei: 'Dan
leggen we de kussentjes uit u rieten
stoel derin op het bankie, én de
stoof. 'Ja', zei Opoe, 'maar et is nogal koud'. 'Nou dan doen we een deken over u heen'. Hy liep al naar de
bestee. 'Nee, nee', zei Opoe, "blijf van
me schoone sprei of. Hiernaast in
het kamertje legt nog een paardedeken, haal die maar'.
Opoe was ineens niet zoo erg oud
meer, bedrijvig dee ze de sleutel in de
pijp van de kachel half dicht. 'Zoo

ZANDVOORT - De onlangs
overleden mevrouw E. Jongsma-Schuiten liet - zoals bekend
- een groot aantal toneelspelen
en verhalen over het leven in
het oude Zandvoort achter.
Van de heer Jongsma kregen
wij toestemming een kerstverhaal van de hand van wijlen
zijn vrouw nogmaals te publiceren, wat wij hierbij graag
doen.
De redactie.
dan ken er niks gebeuren. Help me
der es ewe mit me schoermantel,
zoo heb ik nou alles'. Even later
stond de arreslee voor de deur, ze zag
zoo et was nogal een stevige. Wel
ging het door haar heen, als er nou
maar niet veul volk bij de weg was,
maar et was nogal vroeg. Ze redderde gouw hier en daar nog wat. En
toen hielpen de jongens haar voorzichtig in de slee. De kussentjes zaten lekker, de stoof aan haar voeten,
de paardedeken over haar heen.
'Nou doe de deur maar dicht'.
En zoo gingen ze het tuinpad af en
het hekkie uit. Ze moest toegeven, ze
zat kostelijk en wat was alles mooi
met die sneeuw. Ze zee wel 'Nou
maar heel kalm an, denk erom!'
'Opoe, zalle we nou maar boven over
gaan? Want de Spoorstraat naar beneden is nogal glad, daar is al veel op
geloopen, bovenom legt meer
sneeuw'. En zoo begon de tocht
langs haar buurtje Jans Rossie,
dan, om de hoek, keek Merij de heete
peer hun verwonderd na. Dan langs
Dien Potje, dan weer om de hoek
woonde de schipper van de redboot.
Zijn vrouw stond te lachen in de
deur, toen ze der zag. Opoe dacht:
'Altijd zoon vriendelijke vrouw, een
best stel mensen'.

Op hol
Dan langs Engeltje Stompie, de
grrjskop, ewe verder Bet Burkie,
dan om de hoek had je Jansie de kip.
De jongens hielden stil. 'Wat is er
jongens?' 'Opoe effe kijken of we et
dwergie in de kakstoel zien zitten'.
'Wullen jollie as de weerga deurdouwen! Jollie moste je schamen, je
most zelf maar zoo wezen, het benne
beste mensen, as je dat maar weet!
Schiet nou maar op, anders zien ze
mijn ook nog'. Toen het duintje op
bij het hooge huis van Lefferts, die
naam stond heel groot op die hooge
muur. Ze waren zoo wat tegenover
de boekwinkel van Saaf, zee Opoe:
'Wacht er es, nou niet de Kerkstraat
neer, dat is mijn te veul bekijk, nou
maar binnendeur'.

De winter bezorgde de jeugd ook in vroeger dagen veel sneeuw- en ijspret, maar voor de ouderen was het een moeilijke
tijd.

Resoluut draaiden de jongens de
Rozennobelstraat in. Opoe zei nog
wat, maar ze luisterden niet, want
Opoe had iedere keer wat anders.
Emma de Munck was net de sneeuw
van der plaatsie aan het vegen. Die
dacht: 'Is dat Lijsie niet?' Tot zoo ver
ging het nog goed. Maar bij Antje
Blub en bij de hooge liep het steil
naar beneden. Daar begon de slee
zoon vaart te krijgen, dat de jongens
de slee haast niet konde houwe. Ze
moesten hem loslaten.
Leentje de Tuinman zag hem
voorbij suizen, dee haar hande voor
de oogen en zee: 'Och heeremetijd,
die gaat teuge het stoepie van Betje
van de Schinkel, het koffieboonenwrjfie, of dwars door het ij zere hekkie van Weideman'. Opoe gilde het
uit. 'Lillijke lamzakke! Hou stil dat
ding, hou stil!' Ze hield zich krampachtig aan de bank vast, der bijbeltje in der schoot geklemd. Ze
schreeuwde het uit. 'Hou stil, hou
stil dat ding, jongens! Jongens toch!'
Bij Klaasie de Keeke nam ie een
draai, ging als een tol een paar maal
in de rondte en in een hoop sneeuw
tegen de muur van et gasthuis"
kwam hij tot stilstand.
Als een doek zoo wit, zat Opoe verdwaasd te kijken. De jongens kwamen ook vreeselijk geschrokken
aangehold. Met de zenuwen in haar
keel zei ze: 'Zie je nou wel, ik had et
nooit motte doen. Heer, Heer, dat ik

EXTRABUVERDIENEN! l

RINKO ^ds 1926 AUTOLEASINC
Curiestraat 8-10, Zandvoort
tel. 02507-13360

RENAULT en FORD

o.a. SCHOLIEREN en HUISVROUWEN

Wilt u óók een vrijblijvende offerte?

DIRK VAN DEN DROEK
SUPERMARKTEN

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
Isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

wordt Lijsie toch oud hoor. En Opoe
denkt: hij heb toch maar een keurig
net wijfie, die is hier goed op haar
plaats. Dan komt ze van de lekkere
stoof helemaal bij. Het orgel speelt
'Er is een kindeke geboren op aard',
ze ziet de lichten in de kerk en in een
waas de kerstboom, en ze dankt dat
ze het heb overleefd. En dat ze deuze
dienst nog mag meemaken. De kerk
loopt vol, een paar banken voor der
zit Jaan Vlakkie. Die zal ze strakkies alles vertellen.
Het lichtje boven de preekstoel
gaat aan, zachtjes vliedt de laatste
toon van het orgel weg. Het is doodstil in de overvolle kerk. De deur van
de consistoriekamer gaat open en de
dominee komt binnen, begeleid door
de oude heer Van der Mije, die met
zijn sneeuwwitte baard net een oude
wijze kerkvader uit de bijbel is. Bij
het trapje van de preekstoel geeft hij
dominee een hand. Het is of hij hem
sterkte toewenst met de preek. Als
dominee op de preekstoel over hun
allen heenkijkt, vouwt hij zijn handen voor een kort gebed.
Na het zingen begint hij zijn preek
met het zoo wondermooie oude
kerstverhaal. Als hij eindigt, zegt
hij: 'Laat het voor u allen een kerstfeest zijn van Licht en Vrede'. Als ze
allen staande zingen Stille Naiiht,
Heilige Nacht, denkt Opoe: 'Ik most
ze strakkies derlui twie Zundagscenten toch maar geven'.
Mevr. E. JONGSMA-SCHUITEN

WONING STOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met 5 of 7 jaar
schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a, Tel. 15186

heeft plaatsingsmogelijkheden voor:

Wij wensen u hele fijne
kerstdagen en een
voorspoedig 1988!

nog leef is een wonder'. Toen half
snikkende: 'Mot ik nou zoo naar de
kerk, hoe zien ik eruit, en me
schoone kap'. Zoo goed mogelijk ordende ze haar goed. De jongens wilden der helpen der kap rechtzetten.
'Blijf met je vuile handen van me of!'
Een beetje van de schrik bekomen
zegt ze: 'Nou ien ding', en ze kijkt zoo
kwaad, 'en nou heel kalm an. Evve
verder het sloppie deur bij Heek de
slager, langs zoo na de kerkdeur onder de klok'. Ze hoort de eerste bel
van de kerk al gaan.
Als ze daar zijn aangekomen laat
de koster net het touw los van de
klok en zegt: 'Zo Lijs, met de ar na de
kerk?' De jongens staan bedremmeld te kijken. Ze doet haar vinger
weer omhoog en zegt: 'Nou gaan jollie naar huis, en laat je vaar me
strakkies maar herom halen'. En
dan heel kwaad: 'En jollie zundagscenten ken je wel vergeten!' De koster helpt haar voorzichtig uit de slee
en als ze aan zijn arm de kerk binnengaat, en ze hoort het orgel zachtjes spelen, begint ze zoo te krijten.
Ze gaat het pad rechts, tegenover
het hek heb ze der vaste plaats. Behoedzaam zet de koster haar in de
bank. Hij zegt: 'Kom Lijs, rustig
maar'. Ze zegt: 'Wat ik meegemaakt
heb, is mit gien pen te beschrijven,
ik had wel dood kenne wezen, en dat
op korsmus.
De koster zijn vrouw brengt haar
een warme stoof. Ze denkt: nou

AVOND MEDEWfRKERSlSTERS]
minimum leeftijd 18 jaar
Wij zoeken dames/heren die gedurende enkele avonden
per week van 18.30-22.00 uur willen meewerken in ons
team om onze gezellige supermarkten aan te vullen voor
de verkoop van de volgende dag.
Interesse? Bel dan naar het dichtstbijzijnde filiaal van
Dirk van den Broek en vraag naar de bedrijfsleider.

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEESTER
voor alle reparaties in en om uw huis.
Bel voor info. tel. 023-328098
Geen voorrijkosten.

Huizenhoog
Informatie over
koopwoningen

in uw
gebied.
Voor
advertentiemogelijkheden

BEL:

020-562.2762
POSTBUS 110 1180 AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151

Huurauto nodig?
bel

Baron autoverhuur
voor kwaliteit en niet duur.
Let op onze speciale
weekend-aanbieding.
Verhuur vanuit Bentveld.

RINKO

APK-

Keurstation
Haltestraat 5
42 LJ Zandvoort
el. 02507-12174

Leidsestraat 32
1017 PB Amsterdam
Tel. 020-233295

Curiestr. 10
telet. 12323

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort. Tel. 15531
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

7 dagen per week.

Baron Autoverhuur B.V.

raMet een Micro komt
^

UISOF
PPARTEMENT
ERKOPEN...?

Tel. 023-240102/270434

_ _i

- ->

u onder de mensen.

HALTESTRAAT
Hoekwoning met schuur, tuin en achterom.
Indeling: Gang, woonkamer ca. 7 meter
diep, keuken, toilet, doucheruimte,
kelderkast.
1e etage: ruime slaapkamer, 2
slaapkamers, kleine slaapkamer,
balkon; veel kastruimte.

Deelnemer „OVZ" Kerstaktie

Mak. o.g. H. W. COSTER b.v.
tel.: 02507-15531.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:
HAARLEM:
ZANDVOORT:
023-255021

(C. Koper)
02507-18225

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

BELLI E RIBELLI
Kinder- en tienermode

EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort

DE WINKELIERS VAN DE
De beste vakantie
voor vroegboekers
en . . . gratis de
TOERKOOP
vakantietas vol
verrassingen!

Gezellige
Kerstsfeer bij

lO0/

AART VEER
24 december sfeervol uw kerstinkopen doen
bij candlelight
,^^^
en met pianomuziek

tomerij

ALTIJD

VOORDELIG, r
SNEL EN
SCHONER.

De nieuwe zomergidsen z/'/n er weer/
Indien u vroeg uw vakantie bij ons boekt,
boekt u niet alleen de beste vakantieplek
tegen de laagste prijs, maar ontvangt u ook
- Toerkoop bestaat tenslotte 20 jaar - een
gezellig gevulde reistas gratis.

van Dico v.d. Putten

24 UUR SERVICE
Grote Krocht 21 - ZANDVOORT
Tel. 02507-12574

(avondkleding voor medewerkers verplicht)

Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE
Tel. 023-283245

Tegen angst en schi
voor het vuurwerk

dat kan
alleen bij

Rustgevende
tabletjes

/TOERKOOPlReisburo

(homeopatisch)

ZANDVOORT
GROTE KROCHT 20
ZANDVOORT
Tel. 12560

Erica
bloemen en planten

GROTE OLIEBOLLEN
ƒ 0,35 p. stuk
APPELFLAPPEN

Bij ons geen last van de buren!
Wij beschikken over een mooie accommodatie tot 150 personen en verzorgen alles voor u. Al uw wensen zijn
bespreekbaar. Ook geschikt voor vergaderingen of clubs,

Grote Krocht 24.

ƒ 0,50 p. stuk

De 8 puntjes

(Travestie act)
Kosterstraat 9

Prettige Feestdage

PREJTIGE KERSTDAGEN
E N EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

Snackbar
Boul. Barnaart 8
Zandvoort, tel. 14301.

Circuit Zandvoort.
Tel. 02507-12778, of 023-330754.

Wenst
U

llonka Jones

Bloemendaal a/zee

„de la Course"

de

op veelvuldig verzoek
groots optreden van

IJZERHANDEL ZANTt/OORT
7 - 2042 KA landvooKt

FEEST?

Grote Krocht 28

in de Oasebar

PRETTIGE KERSTDAGEN
en een
GELUKKIG NIEUWJAAR

Te kust en te keur
maken wij voor u
in iedere gewenste kleur

WEZENBEEl

2e Kerstdag

onze donk UOOA de.
gedu/iende kzt
wenden tui./ U

KERSTSTUKKEN

Dierenspeciaalzac

wij zijn beide
kerstdagen vanaj
21.00 uur geopen

Claudia, Ab,
Milan en Florian

Haltestraat 56a.

Kerstmis in de Manege
Ie kerstdag gesloten
za. 26 dec. 20.00-03.00 uur

groots kerstbal

CAFÉ - BAR

met optreden finalisten Ben Cramer Soundmixshow
zo. 27 dec.

wenst u allen
prettige feestdagen
en een
zeer voorspoedig
i 98 8

HOLLANDIA
wenst al zijn vrienden en bekenden
een voorspoedig en gelukkig

1988

kerstdiner (vol)
Voor teleurgestelden is zaal Tropicana opengesteld voor
een gezellige dansmatinee
Gelieve voor 17 00 aanwezig te zijn
Geen entree
Gratis champ. cocktail'
Corr kleding V a 25 jaar.

DE MANEGE ZANDVOORT - TEL. 02507-16023

BAR-DANCING

Tot straks

Zeestraat 24 - Fam. Van der Zee

& ORFEA $

Hans Bank

STATIONSSTRAAT 7-11 ZANDVOORT

Lange Veerstraat 7,
2011 DA Haarlem.
Tel. 023-320330

Wenst u prettige feestdagen
MET DE KERSTDAGEN EN OUDJAAR GAAN WIJ
OM 22 00 UUR OPEN TOT 03 00 UUR
VOOR INFO TEL. 02507-19808

' Zandvoorts Nieuwsblad "
Wb) \NQV\5eV\ M

Fa.
KrOOnenberg,

De Spar,
Weekmedia,
Sig. Mag.
Lissenberg,

1988

Fa. Veldwijk,

"Haarmodé
Marjo Fijma"
Pasteurstraat 12 2041 VA ZANDVOORT

AKO,
Drog. Bakels,
Sig.mag.
De Krocht,
T. Goosens,

Anifa
&/\
tel 02507 -1 48 66

*

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplem 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 3, Zandvoort
Kerkstraat 31 , Zandvoort

Wij wensen u prettige
kerstdagen en
een
voorspoedig
1988.

HRLTESTRfiffT 7-7^2807

Gr. Krocht 1 7, Zandvoort
Pasteurstr. 2, Zandvoort

*

ZANDVOORT

Voor ƒ1,79
zwemmen in
„DE DUINPAN"
Ma 21 dec: 12.00-13.30
Di 22 dec: 9.00-12.00
Wo23dec: 9.00-12.00
Do 24 dec: 12.00-14.30

13.00-15.15
13.00-15.15

Vr 25 dec en za 26 dec gesloten.
Ma 28 dec:
Oi 29 dec:
WoSOdec:
Do 31 dec:

12.00-15.30
9.00-12.00 13.00-15.15
9.00-12.00 13.00-15.15
12.00-14.30

Do 31 dec na 18.00 uur gesloten.
Vr 1 Jan. gesloten.
Alle medewerkers van het
zwembad „De Duinpan"
wensen u prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 1988.
Vondellaan 57
2O41 BC Zandvoort

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

EEKMEDIA
jensdag 30 december 1987

Los nummer ƒ 1,

47g.^aargang nummer 52

De allerbeste wensen voor 1988

Oplage: 4400

Gebruikers krijgen binnenkort aanzegging tot ontruimen

Teellandjes moeten wijken voor circuit
ZANDVOORT - Houders van een teellandje op het binnenterrein van het circuit moeten binnenkort het veld ruimen voor
de verlegging van de racebaan. Op korte termijn kunnen zij
hiertoe een aanzegging verwachten van de gemeente. Dit geldt
zowel voor degenen met een huurovereenkomst, als voor de
velen die 'illegaal' een landje er op na houden. De afwikkeling
zal zorgvuldig gebeuren, aldus wethouder Van Caspel, naar
aanleiding van commentaar van de gemeenteraad op dit raadsvoorstel.

(I

Nog één nachtje en dan is het oud-jaar. Vuurwerk
ordt dan - hopelijk met de nodige voorzichtigheid
afgestoken, waarmee een eind komt aan het oude
lar. Een jaar waarin weer het nodige gebeurd is in
andvoort, prettige en minder aangename dingen,
elk laatste onvermijdelijk is. Want 'waar gehakt

wordt, vallen spaanders'. Een selectie van wat er dit
jaar alllemaal gebeurde, ook wat betreft de sport,
kan men vinden op de pagina's 5 en 7.
Al onze lezers wensen wij alvast een prettige jaarwisseling, een voorspoedig nieuwjaar en • hopelijk
dit jaar eindelijk - een stralend zomerseizoen.

Fam. Kerkhoven
en
Ger van Keulen
wensen al hun
kennissen en
vrienden een zonnig
1988

(uiting
ze kantoren sluiten donderdag 31
:ember om 16 uur. Mede namens
medewerkers wensen wij u een
irspoedig 1988

I

Directie Weekmedia

ZEESTRAAT 46 - 2042 LC ZANDVOORT - 02507-12061

anjewoud en Grontmij BV zijn kandidaat

stelt krediet beschikbaar voor
sbstellen van een duinbeheersplan
iNDVOORT - De gemeenid heeft zich vorige week
ord verklaard met een
iet van ƒ35.000,- voor het
ellen van een duintae0 splan. Twee gegadigden
hiervoor offertes inged, Oranjewoud en GrontB.V. Over de keuze tussen
e is het laatste woord nog
gesproken.

lijk samenspel moet zijn. Dit vooral
omdat de aanliggende gebieden namens de Provincie worden beheerd
en omdat een gezamenlijke beslissing de kans op financiële medewerking, met andere woorden subsidie,
vergroot. Machielsen zegde toe, dat
de voorkeur van de Provincie in de
raadscommissie wordt besproken,
alvorens er een definitieve keuze
wordt gemaakt.
Dat de raadsleden een duidelijke
stem willen hebben bij de definitieve
keuze lijkt te maken te hebben met
het verleden van Oranjewoud. Het
was deze firma die het 'bos' ten
noorden van de Keesomstraat heeft
aangelegd. CDA-fractievoorzitter
Ingwersen concludeerde al dat iedereen het erover eens is, dat dit
bosplan mislukt is.

De gedwongen ontruiming is een
gevolg van de ontwikkelingen rond
het circuit-accommodatieplan. In
het voorjaar van 1988 zal worden
begonnen met de verlegging van de
Hugenholtzbocht, het vergroten
van het paddockterrem en de aanleg van een 'off the road' baan nabij
het Scheivlak. Later m het jaar begint de aanleg van het zuidelijke
baangedeelte.
Volgens het College van Burgemeester en Wethouders zijn er
slechts twee telers die een huurovereenkomst hebben. De vroegere bezitters van de landjes, die deze gebruikten voor aardappelteelt of een
varkenshouderij, hadden een overeenkomst met de Stichting Tounng
Zandvoort, een voormalige exploitant van het circuit. Na opheffing
van deze stichting zijn de huurcon-

in de nieuwsbladen en bij de tunnels
Oost en West
Op het binnenterrein bevinden
zich momenteel ook nog de voetbal
velden van Zandvoort '75, de hand
balvelden van Zandvoort meeuwen,
de hockeyvelden van de Zandvoortse Hockey Club en het veremgmgsgebouw van de Buffalo's Deze vcremgmgen zullen worden betrokken
bij de herinrichting van het binnen
terrein
Marijke Paap (CDA), Jan Jongsma(GBZ) en Polken Bloeme iPvdAi
hadden vorige week nogal wat bedenkingen ten opzichte van het
raadsvoorstel. Dit leidde tot de toe
zegging van het college, dat de uit
voering stapsgewijs en zoveel mogehjk in goed overleg zou gaan met
betrokkenen, maar ook dat deze
eerst nog m de commissievergadenng van Publieke Werken besproken zou worden. Het CDA kon wel
accoord gaan met het standpunt
dat er ontruimd moest worden,
maar niet met de inhoud van het
raadsvoorstel en stemde dus tegen
Naar aanleiding van een vraag van
Ruud Sandbergen (D'66) zal bezien
worden of uitbreiding van het tuinderscomplex als compensatie mogelijk is

Afgelopen jaar veel minder
druk voor Reddingsbrigade
ZANDVOORT - Dat de zomer niet al te best was, afgelopen jaar, is iedereen wel duidelijk. Ook voor het reddingswerk en de overige activiteiten
van de Zandvoortse Reddingsbrigade had het weer zijn gevolgen. De brigade had het
daardoor veel rustiger dan vorig jaar, zo blijkt uit het verslag over het strandseizoen
1987.

In totaal werd dit. jarr vierendertig keer assistentie verleend, waarbij vijfenveertig personen werden
Bovendien omvat de offerte van geholpen. Veel minder dus dan in
Grontmij B.V., ten bedrage van 1986, want in dat jaar moest zesentƒ23.000,-, ook het terrein van het achtig maal worden geassisteerd,
bos, in het duinbeheersplan vin waarbij vijfennegentig personen
Oranjewoud (offerte ƒ14.000,-) was waren betrokken. Ook het aantal
dit niet inbegrepen. In beide be- EHBO gevallen (37) was dit seizoen
heersplannen zouden wel de duinen nog niet de helft van dat van vorig
zowel ten noorden als ten zuiden jaar (96).
van Zandvoort opgenomen worden.
Het krediet kwam volgens Van CasHet materiaal werd dit jaar aan
pel uiteindelijk op ƒ35.000,-, door het een krachtproef onderworpen, doorbijtellen van BTW, kosten Publieke dat dit - ten gevolge van het slechte
Werken en ƒ4000,- voor uitbreiding weer - zeer onregelmatig werd gevan het duinbeheersplan met de bruikt. Hierdoor ontstonden veel
grond van het bos. Dit laatste riep storingen. Positief was echter wél de
bij Kuyken vraagtekens op, maar nieuwe Landrover, die dit jaar in
hij ging accoord met het voorgestel- gebruik kon worden genomen. Hierde krediet en nam aan dat een en mee kan men ook het naaktstrand
ander, inclusief bosplan en offertes, bewaken, evenals met de boot, wat
nog een keer op tafel zou komen om volgens de ZRB voldoende is. De
een definitieve beslissing te nemen. post Naaktstrand is dit jaar niet ge-

Ike van de twee maatschappijn beheersplan mag opstellen, is
liet bekend, omdat er nog geen
e is gemaakt. Wethouder Van
7 el heeft hierover in november
iet gehad met de Provincie,
de offertes ter bestudering zijn
:rgelaten. De voorkeur van de
incie zal zwaar wegen, zo liet de
ouder vorige week tijdens de
*vergadering weten. De raadsles gingen accoord met het kremaar D'66, GBZ, CDA en PvdA
n invloed uit kunnen oefenen
e keuze. Pim Kuyken (PvdA)
ZANDVOORT - De Kerst-In genoot ook dit jaar weer grote
l er zelfs op, dat de raad het
te woord zou hebben, om een belangstelling. In de twee dagen tijd brachten volgens een ruwe
e te maken op grond van de schatting ruim vijfhonderd Zandvoorters een bezoekje aan het
se adviezen. Bij genoemde par- Gemeenschapshuis, om te kunnen genieten van gezelligheid en
was overigens een voorkeur een afwisselende programma.
Grontmij B.V. merkbaar.
Het Kerst-In team, onder de be- andere het bekende, sfeervolle I'm
Igens burgemeester Machiels het belangrijk dat het oordeel zielende leiding van mevrouw De dreaming of a white Christmas. Het
ie Provincie zwaai; weegt, om- Leeuw, was al maanden bezig ge- koor oogstte hiermee veel waarder met deze instantie een duide- weest met de voorbereidingen om ring in de volle zaal. Ook de solisten
een zo gezellig en gevarieëerd moge- van het koor verdienden veel lof.
lijk programma op te zetten. En dat Het optreden werd afgesloten met
was te merken ook. Maar wat dat een gezellige samenzang, waarna
heeft de Kerst-In zeker al voor alle gasten een gratis kopje
NDVOORT - In verband betreft
een 'naam' opgebouwd, wat te mer- erwtensoep gereed stond.
de jaarwisseling zullen ken was aan het grote aantal bezoeDegenen die de voorkeur gaven
snde week weer de nodige kers. Allerlei mensen kwamen erop aan spelletjes, konden ondertussen
wj aarsrecepties gehouden af, alleenstaanden, echtparen maar terecht in een ander zaaltje, waar
ook complete gezinnen, die het dui- men kon brigden en klaverjassen.
ien. Enkele volgen hierbij. delijk
naar hun zin hadden Het was Ook van de spelletjeszaal werd druk
Gemeente Zandvoort houdt
gebruik gemaakt, vooral door de
nieuwjaarsreceptie op maan- het bewijs, dat de Kerst-In niet al- jongeren.
Zij konden zich hier verjanuari in het Raadhuis, van leen maar voor 'zielige' mensen is, maken met
boetseerklei, knutselen,
maar
ook
veel
extra
gezelligheid
en
tot 21.00 uur. Burgemeester en
sjoelen, spelletjesautoouders stellen het op prijs, alle vertier tijdens de Kerstdagen biedt. tafeltennis,
Aan de aankleding van het Ge- maten en wedstrijdfietsen.
stenen en vertegenwoordigers
De spelletjeszalen stonden ook
het verenigingsleven bij deze meenschapshuis was weer de nodige
aandacht besteed en vooral de zaal Eerste Kerstdag ter beschikking,
mheid te ontmoeten.
de meeste aandacht trokken
Ondernemers Vereniging waar de optredens en het kerstdiner maarwel
weer de optredens. Na een
voort houdt haar nieuwjaars- plaatsvonden, was bijzonder sfeer- toch
met koffie en kerstbrood, 's
tie op vrijdag 8 januari in Res- vol versierd. Zo kwam men bij het instuif
om 11.00 uur, trad om 12.00
nt La Reine, Kerkstraat 15, binnentreden al automatisch in de morgens
het gospelkoor Relite aan.
9.30 tot 21.00 uur. Tijdens deze kerstsfeer, maar uiteraard droeg uur
tie worden tevens de 'Onderne- ook het programma daar in hoge 'Twaalf zingende en swingende zanbokalen-Detailhandel' uitge- mate aan toe. Dat er van veel varia- gers en een band op gitaar, slagtie sprake was, blijkt wel uit dit ver- werk, bas en keyboards, Modern
on traditional base', meldde
ar de Stichting 'Het Huis in de slag. Op kerstavond waren het mo- gospel
programma terecht. Het koor
en' wordt op maandag 4 janua- derne dansen, die door een ballet- het
grote indruk op de aanwezinieuwj aarsreceptie gehouden, groep van Ballet Studio 118 onder maakte
leiding van Conny Lodewijk werden gen en dit optreden werd dan ook
15.00 uur in de grote zaal.
gebracht. 'Even iets anders' was de één van de hoogtepunten.
toepasselijke naam van dit optreden. Even anders dan dit was ook
het optreden van Ria Hagen, die
haar vaardigheid weer eens toonde
Leuk vooral was de Flay-Back
met een aantal exotische dansen. Show, waarvoor zich acht kandidaHet programma werd muzikaal om- ten hadden gemeld. De dertien-jariHW
LW HW LW lijst door accordeonist Gerard Nij- ge Nicole Fien streek met de hoogste
kamp.
eer, met haar swingende vertolking
11.33 07.14
---- 1922
Niet te versmaden was het optre- van het nummer Physical van Oli00.16 08.13 1235 2034
01.14 0917 13.29 21 52 den van de Zandvoortse zanggroep via Newton John. Tweede werd de
ZAMOR, onder leiding van H. Dis- twaalf-jarige Monique Rijnders met
02.09 1014 1421 2247 selkoen. Eerst brachten de zangers 'Ik heb zo waanzinnig gedroomd' uit
0258 1059 1508 2332 een selectie van Hongaarse operet- het TV-programma Kinderen voor
0341 1137 15 48
-- -- temelodieën. Later, na een onder- Kinderen. De 'heren' lieten het af0419 0008 1626 1212 breking voor een tombola, bracht weten, want derde werd alweer eea
04.55 0039 17.03 1252 het koor een aantal -op de Kerst af- jonge dame, de tien-jarige Jolanda
0529 0106 17.40 13 10 gestemde liederen ten gehore, onder T'irol met een imitatie van Madoij

tracten door de gemeente overgenomen, maar vanaf de jaren zestig
ontstond een wildgroei en werden
teellandjes en varkensstallen zonder toestemming door anderen in
gebruik genomen. Ook werden zonder vergunningen diverse opstallen
gebouwd, zoals bijvoorbeel paardestallen. Zo bleek m 1979 dat er zich
tachtig paarden op het binnenterrem bevonden. Vanaf 1970 zijn er
pogingen ondernomen om aan het
illegale gebruik een eind te maken,
echter zonder resultaat.
De gebruikers met een huurovereenkomst krijgen een aanzegging
met een opzegtermijn van twee a
drie maanden. Deze periode wordt
aangehouden, omdat, m verband
met de realisering van het accommodatieplan, de ontruiming op korte termijn moet worden gereali-

seerd De overige gebruikers krijgen
tot een bepaalde datum hiervoor de
tijd.
Volgens het college kunnen zij
zich nergens op beroepen, omdat er
tussen hen en de gemeente geen wils-overeenkomst bestaat, ook al heeft
men hun aanwezigheid lange tijd
gedoogd. De grond is zonder recht of
titel in gebruik genomen, waarmee
de gebruikers een 'onrechtmatige
daad' pleegden. Zij betalen geen
huur, terwijl m het verleden pogmgen zijn gedaan om aan het gebruik
een halt toe te roepen 'Hierdoor kan
geen beroep worden gedaan op opgewekt vertrouwen' Ook van 'verkrijgende verjaring' zou geen sprake
zijn.
Indien de gebruikers weigeren het
terrein te verlaten, zal dit door middel van een kort geding afgedwongen worden. Zover wil het college
het echter niet laten komen, waartoe de aanzegging tot ontruiming
dient. De opstallen moeten afgebroken worden. Indien men dit nalaat
zal de gemeente dit zelf doen, omdat
men er dan vanuit gaat, dat de gebruikers hier geen prijs meer op
stellen. Een probleem is, dat met alle
gebruikers bekend zijn, maar dit wil
men compenseren door publicaties

bruikt en de Reddingsbrigade zal de
Gemeente adviseren, deze post niet
meer op het strand te plaatsen.
Bijna de helft van de keren dat er
hulp verleend werd, was dit aan
windsurfers (15x) die door onkunde
of materiaalpech in de problemen
waren gekomen. Een kwart van de
assistenties was voor zeilers (8x),
vrijwel uitsluitend vanwege materiaalpech. Verder kwamen de vrijwilligers van ZRB voornamelijk in actie voor hulp aan zwemmers (8x).
Loos alarm kon drie maal geteld
worden. Verder kwam men éénmaal • Telers met en zonder huurovereenkomst moeten hun landjes op het binnenin actie in samenwerking met de
FotorBerion
KNZHRM, station landvoor" en terrein van het circuit binnenkort ontruimen.
werd begin augustus, voor het Crcmatorium Westerveld de as van een
overleden Zandvoorter uitgestrooid
over zee.
ZANDVOORT - De gastarie- Ieder half jaar wordt volgens de
De EHBO-gevallen hadden veelal
te maken met schaaf-, glas- en an- ven worden per l januari 1988 overeenkomsten tussen Gasunie en
dere snijwonden, splinters en letsel aangepast, zoals meestal om de VEGIN de gaspnjs aangepast
de ontwikkelingen van de gasodoor aanraking met prikkeldraad.
het half jaar gebeurt. Dit aan
lieprijzen, met name op l januari en
Daarnaast brachten de leden houdt in dat de prijs per kubie- l juli. Op grond van die ontwikkeflink wat tijd door met het opknap- ke meter gas met ruim drie ling zou in feite de gasprijs voor
pen van post Piet Oud, die van een procent oftewel 1,2 cent om- kleinverbruikers per l januari 1988
nieuwe verflaag werd voorzien.
moeten worden verhoogd met 2,26
Daarnaast wordt ook de directe om- laag gaat.
cent per kubieke meter, maar er
De
prijs
per
kubieke
meter
gas
geving van de post door hen bijgestond nog een tegoed van 3,42 cent.
houden. Hoe het de post Ernst Brok- was 38,45 cent en wordt per l januameier in de naaste toekomst zal ver- n 37,25 cent. Dit geldt voor kleingeBegin 1987 was een deel van een
gaan, is afwachten. Het verslag ver- bruikers en bij blokverwarming. De prijsverlaging,
mogelijk door de gemeldt echter wel, dat er een repara- tarieven voor vastrecht blijven ge- daalde gasolieprijzen,
niet uitgetie aan het dak is verricht, maar dat lijk. Ook voor degenen die te maken voerd. Dit werd aangehouden
teaan de zuidzijde 'de gaten in het hebben met het Abonnementstarief, goed voor 1988. Reden was, eenals
hout vallen'. Tocht moet deze post voor 'onbemeten' levering van gas. hjke accijnsheffing op aardgas,tijdeter
al dan niet in combinatie met blokblijkbaar nog een paar jaar mee.
verwarming, worden de prijzen ook verlichting van de lastige financiële
gunstiger. Voor uitsluitend kook- situatie van het Rijk, te voorkomen.
Per l juli werd een logische prijsdoeleinden daalt dit tarief van /'78,naar ƒ75,- per wooneenheid per jaar, stijging van 0,3 cent met doorgevoor kookdoelemden en warmtap- voerd, met het plan deze per l januwaterbereiding van /'189, naar ari 1988 te verrekenen Een en ander
ƒ192,-. Deze prijzen zijn inclusief de resulteert in een prijsverlaging van
Blijkbaar hebben sommige mensen milieutoeslag van 0,05 cent per ku- 1,2 cent per kubieke meter gas, op
toch nog last van 'drempelvrees'.
jaarbasis.
bieke meter.
Stemmig ook was het laatste optreden tijdens de Kerst-In, dat verzorgd werd door de tenor Armand
Hekkers, mezzo sopraan Carla Vermeer, Maaren Schenk aan piano en
Yvette van de Velde, dwarsfluit. Gezamenlijk brachten zij een variëteit
aan composities van Schumann en
Brahms, aria's uit l'EHsir d'amore
en Carmen en liederen uit onder andere The Westside Story, Evita en
Jesus Christ Superstar.
Na de tombola kon om ongeveer
elf uur 's avonds de - zonder overdrijven - zeer geslaagde gezellige
Kerst-In worden afgesloten. GeEEN COMPLETE KRANT MET O A
slaagd dankzij het goede program• NIEUWS UIT ZANDVOORT EN OMGEVING
ma, de grote opkomst van belang• SPORT • ACHTERGRONDINFORMATIE
stellenden, en de zorgvuldige voor• GEMEENTEPOLITIEK • VERENIGINGSNIEUWS
bereidingen van het Kerst-In team.
• AUTO-INFO • GEMEENTELIJKE PIJBLIKATIES
Alle reden voor lof voor het veertig• FAMILIEBERICHIENeKERK- EN \\EEKENDDIENtal vrijwilligers, waaronder niet te
STEN • DE WATERSTANDEN
vergeten degenen die klaar stonden
o RUBRIEKSADVERTENTIES
• DE AANBIEDINGEN VAN DE ZANDVOORTSE MIDom gasten op te halen en naar huis
DENSTAND
te brengen.

Gasprijs met 1,2 cent omlaag

Gezellige Kerst-In wordt druk bezocht

mwjaarsreceptie

Vaterstanden

na. Hartverwarmend was het gezamenlijk optreden van de drie jonge
meisjes Lieske (7 jaar), Ellen de Boer
(6) en Annelies Attema (9). Maar ook
mogen de andere optredens best genoemd worden, zoals van de zeven-jarige Kim Rijnders, die helemaal
alleen durfde op te treden, en van de
twaalfjarige Mario Zantvoort. De
jury, bestaande uit Harry Stelloo,
Julia Mulder en Yvonne Brakel,
had er een zware taak mee. Ondertussen kon men ook in de hal kerststukjes maken.
Na een optreden van Dixie's Delite, met gezellige dixieland muziek,
was het tijd voor het Kerstdiner,
waarbij aan de feestelijk en stemmig
versierde tafels elke stoel bezet was.
Twee vrijwilligers hadden zich aangemeld om in de kleine keuken het
uitgebreide maal met ondere andere
een garnalencocktail, rollade, rosbief, diverse groenten en een soibet
toe, te bereiden. De vijftig gasten
genoten. Zo bleek onder andere uit
de woorden van een oudere dame,
die spijt had, dat zij niet jaren eerder
naar de Kerst-In was gekomen. JOAN KURPERSHOEK

elke week het dagelijks oieyws

voor even meer dan vier tientjes per
jaar weet je het!

NAAM

Play-Back Show

ADRES
POSTCODE
TELEFOON

WOONPLAAIS
GIRO BANKNR

IK BETAAL PER MAAND O ƒ 3 95' PER KWARTAAL D / 12 90 PER HALF
JAAR D ƒ 2 3 7 0 PER JAAR C / 43 75
(voor pOLitabonnees gelden andere tarieven)
' een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling

• Een achttal kinderen zorgde voor een leuke invulling van de Play-Back
ShOW.

,

, Foto:Berlott

In open envelop zonder postzegel: zenden aan het Zandvoorts Nieuwsblad.
Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam of bel nu de
abonnementenafdeling 020-562.3066.
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WEEKMEDIA30
Ga nooit heen zonder te groeten
Ga nooit heen zonder een zoen
Wie het noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen
Ga nooit weg zonder te praten
Dat doet soms een hart zo'n pijn
Wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.
Geheel onverwachts is van ons heengegaan, tijdens de tennissport, mijn lieve en fijne man en
geweldige vader, broer, zwager en oom
Ad Kolk
in de leeftijd van 54 jaar.
Zandvoort:
Aad Kolk-Willemse
Wouter
Bas
2042 NZ Zandvoort, 28 december 1987
Julianaweg 14
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar bezoek is op woensdag 30 december van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 31
december a.s. om 14.45 uur in het Crematorium
Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het Crematorium.

Aan al mijn vriendjes en
vriendinnetjes.
Héél hartelijk dank voor
alle blijken van medeleven
met mijn 40e verjaardag!
Om nooit te vergeten. Al
dat, soms nachtelijk werk.

Saucijzestaaf met
gekruid gehakt. Gegarneerd
met sesamzaad.

Tevens iedereen een
voorspoedig 1988.

Te Huur

app. v. 1 pers
3 kam., keuken,
douche, toilet, m.
balkon.
Huur n.o.t.k.
Br. ond. nr. 922130
bur. v.d. blad.

Sneeuwbal Heerlijke soes met
rozijnen en echte
4 STUKS
slagroom
P *

Aftrek 1987
LIJFRENTE OFFERTES
IN ALLE MATEN

Geschokt zijn wij door het overlijden van de heer

* hoog rendement
* scherpe tarieven
* 100% service
UW PENSIOENADVISEUR

Zandvoorts
Service cv

Frank Haggenburg
hoofd van de openbare bibliotheek
van Zandvoort.
Door allen gewaardeerd voor zijn grote vakkennis, was het vooral zijn hulpvaardigheid die hem
zo gekend en geliefd maakte.
Frank moest gaan, maar zijn vriendelijkheid zal
in ons dorp blijven.
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 31
december om 12.30 uur in de St. Dominicuskerk,
Handelstraat te Utrecht.
De crematie zal plaatshebben om 14.00 uur in
Crematiecentrum Daalwijk, Utrecht-Overvecht.
Correspondentie-adres:
Fam. P. Haggenburg
Petrarcalaan 11
3533 CP Utrecht
Bestuur en medewerkers
van de Openbare Bibliotheek
Zandvoort
27 december 1987

Verzekerings
Helmersstraat 11 • 2641 PE
Zandvoort - Tel 02507-12150

1984
1982

11 TXE Electronic met radio Renault 1985
11 Spring 2
1987
Fuego TL
1983
Fuego GTX
1983

1984
1986

Peugeot 305 GL
1982
Peugeot 505 GL
1983
Allen met Bovag garantiebewijs

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
*

j^egrafenissen
fen crematies!
w~ëV'J'

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
-Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
> inschrijvingen
j Uitvaartverzekering
f||:NlVO-POLIS
Eiseen Natura-;,,
uitvaartovereenkomst
%f&:' •
Vraag rustig vrijblijvend alle
inlichtingen bij:
l&u''

f. J. d'HONT
ItlITVAARTVERZORGER
$V*«. . , , ; , . "

Secretaris Bosmanstraat 40
11^041 KT Zandvoort
lltel. 02507-17244

Echt Waar Voor Je G

Deelnemer „OVZ" Kerstaktie

In een advies kunnen we uiterst kort zijn:

Voor exclusieve betaalbare leuke en
aparte kleding en schoenen.

BELLI E RIBELLI
EEN KLEIN WINKELTJE MET VEEL KEUS

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Curiestraat 10
Zandvoort Nieuw Noord
tel. 02507-13360 b.g.g. 12432
Off.Renault Service en Verkoop
INRUILAUTO'S

HEM

Elzasser cervelaat.
Vers van't mes _ ISS-^'"'

Kinder- en tienermode

• • ' .•

Champagne Charles
Petit & Cie. de M,
Grand cru Brut
réserve O "5

Huzarensalade
1000 gram. *>cn
425 Nu O.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

ÉJwV" -

Clairette de l
A.C 1986 méthc
champenoise.
Feestelijke
mousserende drc
witte wijn. -j j
1250 NU II

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Weekmediamicrofiche,

1

Rotterdammertje.
Per stuk 150 gram.
2.25
NU

Chocolade
haver.
200 gram per
zakje. 3.95
NU

Uit onze notenbar:
Gezouten of ongezouten
gemengde noten.

Reünie

18 GTL
25 GTS

Met zulk goed gezelschap
is het 12 uur
voordat u het weet.

Saucijzebroodjes. Gevuld met |
gekruid gehakt. Even in de ove
en ze zijn nog lekkerder 1.- h
^~
6ST1

L w huis op dit forma Jl m
de krant kosl meestal
minder dan ern majnd
rnpolheekrente en
\erkooptMicller.waiil

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere famihebenchten.
U bereikt met deze advertentie 11.000 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,56, (prijs excl. 6°o BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn telefoon 02975-40041.

5 TL Le Car
5 GTL

Hartige snacks: bladerdeeg gevuld
metkip-kerne, kip-taugeh,
, ratatouille of ham kaas
175 NU 2 STUKS

Oliebollen Even opwarmen m de oven
en ze zijn nog lekkerder
O95

Haltestraat 45, tel. 12705, Zandvoort
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j?

Stichting Centrum voor
vrijwillige Hulpverlening

17373
Aan allen die het 10-jarig bestaan '
van ons Centrum tot een onvergete- "
lijke herinnering hebben gemaakt.
De vele goede wensen, vaak vergezeld van bloemen en geschenken,
waren voor ons Centrum HARTVERWARMEND.
x De belangstelling was zo geweldig
groot, dat het voor ons Centrum betekent GA ZO DOOR!
j Houd vol met deze Hulpverlening.
U ALLEN ONZE OPRECHTE DANK.
Het bestuur wenst een ieder, naar
* zijn eigen wens

'Als u vis wilt
eten, moet u
dat op de
beste manier
doen'.
Bij Visrestaurant Duivenvoorde,
in Zandvoort.
Haltestraat 49.
Voor reserveringen 02507 -12824
Tevens menu's afhalen

BOUWMAN

'T* *T* *»* *T* *T* 'T* *T* 'T* *l* 'T* 'T* *T* *ï* 'T* *T* *T* *«^

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Fa. Gansner & Co.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

en OLIEHAARDENGASFORNUIZEN

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

FEEST?
Bij ons geen last van de buren!
Wij beschikken over een mooie accommodatie tot 150 personen en verzorgen alles voor u. Al uw wensen zijn
bespreekbaar. Ook geschikt voor vergaderingen of clubs,

„de la Course"
Circuit Zandvoort.
Tel. 02507-12778, of 023-330754.

tel. 02507 - 1 53 51
DAG EN NACHT VERZORGIN

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

[RKBlDï
VBRHUIZBS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 0
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

RESOORT

DROGISTERIJ

vL* *L* *1^ vT>* vL* *A» *X* **i* *4^* *4^ *4^* *4*-* **!•* *-L" *X* *•!> *4-*

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal
Schelpenplein - Tel. 15068/13612/12518
Deskundig advies.
Voor al uw

uitvaartverzorging
kennemerland

SKODA!

EEN VOORSPOEDIG 1988

GAS-

Voor opbaring in uitvaartcentrum e
voor verzorging van uitvaart:

Automobiel- en Watersportbedrijf
TEXACO SERVICE STATION
SCHIPHOLDIJK 253
1438 AC OUDE MEER - TEL 02977-25345

OOK NAAR MAAT

Nieuw!
In het nieuwe jaar!
Meer bewegen voor ouderen in
EXTRA verwarmd water.
(in het ondiepe gedeelte
bewegingsoefeningen)
Ma. 13.30-14.15 uur
Ma. 14.30-15.15 uur
In de maand januari

de eerste keer gratis.
Vondellaan 57
2041 BC Zandvoort

F. VAN DER RIJST
tandarts, tel. 12160
WIJZIGING PRAKTIJKTIJDEN
PER 1-1-88
13.30-17.00
9-12
maandag
13.30-17.00
9-12
dinsdag
13.30-17.00
woensdag
13.30-17.00
donderdag
9-12
13.30-16.30
9-12
vrijdag
SPREEKUUR: maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 8.30-9.00 uur.
's woensdags GEEN SPREEKUUR.
Tevens bestaat er een beperkte mogelijkheid
voor afspraken 's avonds.

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Be
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

•

VAN

•

SGHAIK

• MAKELAAR O.G. i

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -18644
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\iigingen en solisten staan klaar voor gezamenlijk optreden

Recital met diverse stijlperiodes

èuwjaarsconcert moet een
t Zandvoorts feest worden
aan Shirley Zwerus, eveneens uit
deze badplaats, heeft gevraagd, een
solistische bijdrage te leveren. Een
goede keuze, want Shirley, onder
andere bekend van het nummer
'Heel even', heeft haar sporen onderhand wel verdiend. Op haar tiende stond zij al als kleine zangeres op
eert. Het Zandvoorts Vrouwenkoor de planken. Op dat moment werd zij
en het Zandvoorts Mannenkoor al als een wonderkind beschouwd,
brengen eigen repertoir, maar zul- omdat zij al twee jaar lang pianolen elkaar ook deze avond weer vin- concerten gaf. Een logische keuze
den in een deels gezamenlijk optre- was dan later ook het conservatoriden. Hiervoor wordt al flink gesleu- um, waar zij naast het hoofdvak
• Gezelligheid en feestelijkheid staan voorop bij het Nieuwjaarsconcert,
teld aan een groot podium, waarop piano, zingen als bijvak koos.
(Archieffoto)
In 1977 won Shirley een Edison uiteraard ook met een goed programma.
beide koren plaats kunnen nemen,
in de opstelling van een gemengd met het nummer 'It's me'. In janua- gezellige, echt Zandvoortse avond en de plaatsbewijzen a ƒ10,- zijn te
koor: sopranen, alten, tenoren en ri staat een optreden met het Metro- worden, en feestelijk, vanwege het
bij de Ako boekhandel op
bassen. Daarnaast zal ook de beken- pole Orkest op het programma, dat nieuwe jaar. Een traditioneel con- verkrijgen
het Kerkplein, in het Gemeende bas Ton Vreeswijk als solist zijn live via de 'AVRO-maandag' over de cert, waar de Zandvoorters graag schapshuis
en op 9 januari vanaf
medewerking aan het uitgebreide radio wordt uitgezonden, op 14 ja- naar toe komen.
19.30
uur
aan
de kerk, Kerkplein,
nuari
is
zij
te
zien
en
te
horen
in
het
programma verlenen.
Het concert begint om 20.00 uur ingang torendeur.
Maar zij zijn niet de enigen die programma 'Op volle toeren' en nog
zingen. Ook de zanggroep van fol- wat later in deze maand wordt er
klorevereniging De Wurf, die dit een nieuwe grammofoonplaat opgejaar voor het eerst optrad, zal dit nomen.
Voor de muzikale begeleiding zorkeer diverse liederen ten gehore
brengen. Daarnaast zullen de leden gen Rob van Zoelen, orgel, en het
ZANDVOORT - In verband werk gooien! Toeschouwers achtervan deze vereniging de gasten weer Trio Dico van Putten. Van Putten met de naderende jaarwisse- uit, tenminste 6 meter. Siervuurhartelijk ontvangen en met hun begeleidt aan de piano ook de koren ling dringt de Nederlandse werk blijft mooier dan knallers. Ter
traditionele klederdracht voor een en heeft daarnaast de algehele leibeveiliging: plaats pijlen in een geding van het concert. Het gedeelte Brandwonden Stichting er deeltelijk ingegraven en/of met
echt Zandvoorts sfeertje zorgen.
Dit past ook helemaal in de opzet van de avond vóór de pauze bevat nog eens extra op aan, dat men zand gevulde fles. Elke landing in
van de organisatoren, die er alles merendeels een wat klassieker pro- toch vooral voorzichtig om- het oog houden; voorkom schade
aan doen om er een typisch Zand- gramma, dat na de pauze vooral een springt met vuurwerk. Men en/of brand. Koud vuur bestaat
voortse aangelegenheid van te ma- wat populairder genre.
heeft een aantal regels opge- niet; ook sterretjes zijn gevaarlijk!
ken. Vandaar ook dat men speciaal
huisdier is bang; voorkom pasteld, waarmee 'men onnodig Elk
niek en blijf bij hen. Niet-ontploft
Ank en Pieter Joustra zullen na- letsel kan voorkomen.
vuurwerk nooit herontsteken, na 10
De eerste letters van elke regel minuten onklaar maken door het in
mens toneelvereniging Wim Hildering weer acte de presence geven vormen samen de woorden 'Veilig een emmer water te gooien!
met een luchtig commentaar, naar ontsteken'. De regels zijn:
aanleiding
van allerlei gebeurtenis- Verbranding? Eerst water, de rest Ik ben voorzichtig met vuurwerk...
nemend-hoofd werd benoemd.
sen
die
het
afgelopen jaar in Zand- komt later! Is de gebruiksaanwijHet personeel van de bibliotheek
voort hebben plaatsgevonden. Voor zing in het Nederlands... en vooraf
is vast van plan, de lijn van Hagdit programma-onderdeel is echter gelezen? Laat vuurwerk niet slingegenburg voort te zetten, door de
minder tijd ingedeeld dan vorig jaar, ren, berg het op in een blikken tromdrempel voor het publiek zo laag
zodat er voor de zang juist meer mel! Is de omgeving veilig; ramen en
mogelijk te houden en ondanks
overblijft. Hopelijk een aansporing deuren gesloten? Gebruik alleen
de bezuinigingen het aanbod zo
voor
Ank en Pieter om minstens vuurwerk van goede kwaliteit!
breed mogelijk.
even
spitsvondig
te zijn als tijdens Ontsteken met sigaar/sigaret e.d.;
Voor Haggenburg wordt donhun vorige optreden. Het nodige nooit met lucifers. Nooit met vuurderdagmiddag, 31 december, om
voorwerk is al gedaan door Thea
12.30 uur een uitvaartdienst gevan Putten, die het Zandvoorts
houden in de St. Dominicuskerk,
Nieuwsblad van dit jaar grondig
Handelstraat, in zijn geboorteheeft doorgespit.
plaats Utrecht. In de wijk 'Oog-iThea maakt samen met Dico van
n-al'. De crematie vindt plaats
Putten en Henk Jansen deel uit van
ZANDVOORT - De Haarom 14.00 uur in het CrematiecenD.A.Z. Productions, dat zorg draagt lemse Zwemvereniging Rapitrum Daalwijk, te Utrecht-Overvoor
de
organisatie
van
het
concert
vecht.
en daarom sinds april al bezig is met do '82 organiseert ook dit jaar
de voorbereidingen. Het moet een weer de traditionele nieuw-

iVOORT - Een gezellig, traditioneel Zandvoorts Nieuwicert. Dat is het streven van D.A.Z. Productions, dat dit
/en voor de tweede keer organiseert, en wel op zaterdag 9
NU in de Hervormde Kerk. Het belooft weer evenals afgeloruK een indrukwekkend en gezellig geheel te worden,
i diverse solisten en verenigingen hun medewerking

t?5

i.

lefst vier verenigingen ne1 aan het Nieuwjaarscon-

t-In loterij
iVOORT - Tijdens de
is een loterij gehous een tombola. Van de
|la zijn een aantal prijniet afgehaald,
zen van de loterij vielen op
ide nummers: 2704, drie das voor twee personen; 1106,
; 2873, mand levensmiddediner voor twee personen;
er voor twee personen; 1248,
appe mstuk.
> tombola zijn de volgende
offie s nog niet afgehaald.
tr 3, 107, 231, 312, 478, 490, 603,
TOKRood: 163, 234, 735, 855.
72, 711, 712, 736, 822, 825,
909, 973, 974.
iet afhalen van de prijzen
de heer B. Rooymans bei;Die toon 12555, tot 30 januari
lode

5.-

l

rage

iris

Romantiek tussen de spruiten
ZANDVOORT - Menig wandelaar of klant zal donderdag 24
december enigszins versteld hebben gestaan, bij de aanblik van
een pianist 'tussen de spruiten'.
Menigeen zal ook in deze pianist
Dico van Putten hebben herkend,
de Zandvoortse musicus die voor
maar voor weinig dingen niet te vinden is. Leuke ideeën slaan bij Van
Putten zeker aan. Zo ook dat van
groenteman Aart Veer. Vandaar
ook dat hij enthousiast voor de etalageruit plaats nam achter de vleugel, om klassieke en romantische
muziek ten gehore te brengen. Een
stemmig geheel ontstond zo. Mede
doordat het winkelpersoneel er keurig in avondkleding bijliep, zoals ook

in enkele andere winkels het geval
was.
Maar behalve het winkelend publiek werd ook Aart Veer verrast,
toen om twaalf uur plots het Zand
voorts Kamer Ensemble tevoorschijn trad en vanachter de toonbank het 'Away m a manger' ten
gehore bracht. Dit tot groot genoegen van de omstanders. De zangers
hadden blijkbaar de smaak te pakken, want tijdens een oponthoud bij
Micky Snack's werd opnieuw een
lied aangeheven.

Luchtig

-

Frank

Biblio-

Haggen-

is maandagavond in
Clisabeth Gasthuis te
lem overleden. Een
geheel onverwacht,

Jij ook?

toch pijnlijk verlies
zijn medewerkers en
die hem goed kenden,
onverwacht was de ziekenname van de heer Hagrg, die na een controlebep 4 november 1987, direct
blijven. Al snel bleek dat
[geneeslijk ziek was, waarna
oedig gedragen lijdensweg
,kele weken volgde. In die
nam hij afscheid van favrienden en collega's,
genburg stond bekend om
vriendelijkheid en inneheid, en - sinds juli 1981 als
van Zandvoortse OpenbaJliotheek - zijn grote inzet
eden en collega's. Zijn liefde
ijn vak bleek onder andere
bezoek, dat hij aan de eranderde - jeugdafdeling
ï bibliotheek bracht, op de
s zaterdag dat hij het zieis nog mocht verlaten,
taken van Frank Haggenijn overgenomen door Ma[Hendriks-Schellekens, die
•^Hle Provinciale Bibliotheek • Bibliothecaris Haggenburg overble op l december tot waar- leden

ÏEKENDDIENSTEN
TSENPRAKTIJK
tel. 19507.
Bergen

NIEUW

POLITIE: Tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Spreekuur wijkfunctionaris Noord,
Guido van Schagen, maandag en
rSENPRAKTIJK G.J.J. Mol donderdag 11.00-12.00 uur en
*aardekoper:
19.00-20.30 uur, Van Pageehal, tel.
dienstdoende
arts: tel 17113.
191.
Wijkfunctionaris Centrum, Peter
Kuling, woensdag 10.00-11.00 uur en
inlichtingen omtrent de 19.00-20.30 uur in het politiebureau
diensten worden verstrekt Hogeweg.
efoonnummers van de huis- Wijkfunctionaris Zuid, Co Koper,
nderson, tel. 12058, Drenth, woensdag 11.00-12.00 uur
en
19.00-20.30 uur, politiebureau Hoge, tel. 12181 en Zwerver, tel. weg.

)0

De stijlperiodes liepen uiteen van
barok, met onder andere Bach, via
klassiek, met bijvoorbeeld twee
prachtige werken van Mozart, naar
het romantische werk Dit werd na

de pauze vertolkt, beginnende met
drie schitterend uitgevoerde btukken van Chopin en eindigend met
twee door Liszt bewerkte delen uit
opera's van Wagner. Ook dit laatste
muzikale vuurwerk werd zeer gewaardeerd door het aanwezige publiek
Vele bezoekers kenden Bleekemolen vooral als stimulator van het
minder bekende oudere repertoir
(Bnxi!). Voor hen was de kennismakmg met zijn grote kwaliteiten in de
vertolking van romantische werken, een aangename verrassing
De serie pianorecitals mag een
aanwinst voor het culturele leven in
Zandvoort worden genoemd De volgende uitvoeringen worden dan ook
van harte aanbevolen
J M M. V.

ank Haggenburg overleden

0: NDVOORT
vlailï

Veilig omgaan met vuurwerk

ZANDVOORT - Op derde
Kerstdag werd in een redelijk
bezet gebouw De Krocht voor
de tweede maal in serie door
Frans Bleekemolen een pianorecital gegeven. Bleekemolen
is onder andere bekend als dirigent van het Toonkunst
Oratoriumkoor Zandvoort en
het Amsterdamse Brixikoor.
Deze middag werd gekenmerkt door een repertoire, bestaande uit verschillende muzikale stijlperiodes.

:TS: Hiervoor de eigen tandbn.
-EK: Zandvoortse Apo
B.A. Mulder, tel. 13185

"^RPLEGING: Voor informa
de dienstdoende wijkverdige: 023-313233.
KUNDIGE: Mevrouw Tine
rn, Kochstraat 6A, Zandtel.
02507-14437,
bgg:
3.
ARTS: Mevrouw Dekker,
cestraat 17 te Zandvoort,
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'Verfrissende'
Nieuwjaarsduik

Harten Twee
ZANDVOORT - De Stichting Harten Twee houdt vrijdag l januari een nieuwjaarsreceptie.
Met deze receptie, die om 16.00 uur
begint, luidt deze stichting, die activiteiten ontplooit voor ongebonden
mensen, het nieuwe jaar op gepaste
wijze in. Vanaf 16.00 uur zijn alle
leden en relaties van Harten Twee
van harte welkom in de Manege aan
de Zandvoortselaan.

KERKDIENSTEN

De nieuwjaarsduik werd voor het
eerst georganiseerd door de Vereniging Njord '59 en is na de fusie met
D.W.R. voortgezet door Rapido '82.
Dit jaar zal de duik voor de achtentwintigste keer worden gehouden,
terwijl het voor Rapido '82 de zesde
wordt. Opmerkelijk is, dat de organisator van de eerste duik in 1959,
nog steeds mee in zee gaat.
Op Nieuwjaarsdag wordt om ongeveer 13.45 uur verzameld op het
strand voor de Rotonde, waarna een
warming-up volgt. Om 14.00 uur zal
men dan overgaan tot de 'verfrissende' duik en proberen het ijskoude water van de Noordzee te trotseren.

Weekend 2/3 januari
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur:
Kindernevendienst en crèche
GEREFORMEERDE KERK,
Zondag 10.00 uur: Drs. L.C. van
Drimmelen, Muiden
Kindernevendienst en crèche
VRIJZINNIGE GELOOFS GEMEENSCHAP NPB
Zondag: Dienst verzorgd door eigen
leden; nieuwjaarsontmoeting

ROOMSKATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel en
samenzang
Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. St.
CENTRALE POST AMBULANCE- Caeciliakoor
VERVOER (CPA) KENNEMER- KERK v.d.NAZARENER, Zijlweg
LAND: Ongevallen tel. 023-319191.
218, Haarlem
zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
TAXI: tel. 12600.
bijbelgespreksgroepen
uur: Morgendienst
DIENSTENCENTRUM: Koningin- 10.30
19.00 uur: Avonddienst
neweg l, Zandvoort. Spreekuur op Woensdag
20.00 uur: Celgroepen/bijmaandag en donderdag van 1.30 tot
3.00 uur door de heer Frits van Veen beloverdenking/bidstond
of na telefonische afspraak. Tel: NED.CHRISTELIJKE GEMEEN02507-19393
SCHAPSBOND
BELBUS:
veertien dagen een samenDe belbus voor bewoners van 55 jaar ledere
en ouder is met ingang van 5 oktober komst op maandag 15.00 uur, tel:
weer van start gegaan. Om hiervan 14878
gebruik te kunnen maken dient men JEHOVA'S GETUIGEN: Gem. Els
zich 24 uur van tevoren op te geven woud, Zondag 09.30-11.30 uur, Smebij Huis in de Duinen, tel. 13141, van destraat 37 te Haarlem.
11.00-17.00 uur. De kosten bedragen Dinsdag van 19.30-21.25 idem. Inlichƒ1,50 per persoon per rit binnen de tingen: R. van Rongen, Van Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
gemeente.
023-244553.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
BRANDWEER: tel. 12000.

ALG.MAATSCHAPPELIJK WERK
ZANDVOORT: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond van
19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Voor deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat ervoor de vrager
geen kosten verbonden zijn.

jaarsduik in de Noordzee. Dit
jaar zal de koele duik voor de
Rotonde precies om 14.00 uur
plaatsvinden.

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

17166

Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus, 10IS * J 910 FA IWrwijk • Til 02510 2S3I1/12201

Dico van Putten debuteert tussen de vitamientjes

Horeca hoeft pas
laat te sluiten

ZANDVOORT - De horecain de gemeente
Kerstboom ophalen bedrijven
Zandvoort mogen zoals gekan prijs opleveren bruikelijk op nieuwjaarsmorZANDVOORT - Zoals ge- gen tot 05.00 uur open blijven.
Horeca Nederland, afdeling Zandbruikelijk zullen in Zandvoort voort
wijst middels een persbericht
op twee plaatsen kerstbomen nog eens
op deze late sluitingstijd.
verbrand worden. Dit jaar Ook vestigt
zij de aandacht op het
vindt dit plaats op woensdag 6 aangekondigde strengere controlejanuari, om 19.00 uur. Onder beleid van de Gemeentepolitie, met
de kinderen die kerstbomen name op het naleven en aanwezig
van de vereiste vergunningen.
aanslepen, zal een verloting zijn
In verband hiermee adviseert het
gehouden worden.
bestuur van de afdeling Zandvoort,

De kerstboomverbrandingen wor- de vergunningen voor 1988 zo snel
den gehouden op het strand voor de mogelijk in orde te maken.
Rotonde en in Zandvoort-Noord
aan de Kamerlingh Onnesstraat, op
het terrein tussen de rioolwaterzuivering en het fietspad achter de
begraafplaats.
Elk kind dat op woensdag 6 januaZANDVOORT - In wijkcenri vanaf 12.00 uur een boom brengt,
ontvangt hiervoor een lot. Hoe meer trum 't Stekkie zijn bij enkele
bomen opgehaald en ingeleverd cursussen nog plaatsen vrij:
worden, des te meer loten en des te Indisch koken en Portret tekemeer kans op een van de honderd nen en schilderen. Beide starprijzen. Deze bestaan uit VVV-bon- ten in januari.
nen, in waarde aflopend van ƒ40,De cursus Indisch koken wordt
tot ƒ5,-.
op donderdag van 09.00
De trekking wordt verricht op gehouden
donderdag 7 januari 1988 en de uit- tot 12.00 uur en de kosten bedragen
voor tien lessen. Portret tekeslag zal vervolgens op diverse plaat - ƒ90,-,
en schilderen wordt ook op donsen worden aangeplakt. De prijzen nen
gehouden, van 20.00 tot 22.00
kunnen vanaf maandag 11 januari derdag
Ook hiervoor bedragen de kosop het kantoor van de dienst Publie- uur.
ƒ90,-, voor twaalf lessen. In inke Werken, Raadhuisplein 4, wor- ten
lichtingen en opgave kan men zich
den afgehaald.
richten tot 't Stekkie, telefoon 17113.

Indisch koken en
portret tekenen

Foto: Bram Stijnen

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen Van Nu
De leden van vereniging Vrouwen
Van Nu kunnen elkaar woensdag 6
januari voor het eerst in het nieuwe
jaar ontmoeten tijdens de contactochtend in Restaurant Delicia in de
Kerkstraat. Deze ochtend begint
om 10.00 uur.

Zesde trekking
Sint Nicolaasen Kerstactie
ZANDVOORT - De zesde en
tevens laatste trekking van de
Sint-Nicolaas- en Kerstactie,
georganiseerd door Ondernemers Vereniging Zandvoort,
heeft plaatsgevonden.
De eerste prijs a. J'250,- gaat naar
M. Schilt (Bentveld), de tweede prijs
a ƒ100,- naar J.P. Baars en P.J. Habets. De vijf derde prijzen a /50,- zijn
voor J.B. v.d. Mije, B Ebelmg Konmg, Th. v. Dam, Fam. Crabbendam en E.C. Smtenie (Haarlem).
De tien vierde prijzen a /25,- werden gewonnen door: S. v.d. Heijden-Schroeder, Janneke Koper, B.
Grotz, W.A.S.M. Kortekaas, Fam.
Rijnders, J. Akerboom, A. Bos, A.
Daams, Fam. v.d Leden en J. v.
Sluisdam.
De prijzen kunnen worden verzilverd bij de Rabobank aan de Grote
Krocht, waarbij men een identificatiebewijs moet kunnen tonen.

De Bewaarschool

BURGERLIJKE STAND

Periode:
22 - 28 december 1987
Ondertrouwd:
Rijnders, Johannes Franciscus en
Koper, Sonja
Gehuwd:
Visser, Jeffrey Stephen en Ewaart,
Dimphy
Geboren:
Sanne Martina Laurentia, dochter
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE van
: Van Dam, Cornelis Pancratius
HULPVERLENING: Voor informa- en Koopman,
Hendrika.
tie, advies en hulp tel. 17373, op alle Laurie Corinne,Johanna
dochter van : De Jawerkdagen van 10.30-12.30 uur. ger, Nico en Abeelen,
Maria MargaSchriftelijk: Postbus 100, 2040 AC retha
Zandvoort.
Mirthe Amber, dochter van : Stoop,
Franciscus Maria en Alders,
WETSW1NKEL: Gemeenschapshuis Gilles
Wilhelmina
L. Davidsstraat. Eerste en derde Hendrika
woensdag van de maand van Lotfi, zoon van: Rikkers, Jamal Marceliinus Theodorus en Krim, Zohra
17.30-18.30 uur.
Overleden:
HUURDERSSPREEKUUR NVH: 't Van Veenstra, Johan Rijken, oud 38
Stekkie, Nieuw Noord. Eerste en jaar
derde donderdag van de maand 20.00 Zimmermann, Johan Jacob, oud 60
jaar
-21.00 uur.

Deze foto van de Bewaarschool stamt uit het jaar 1919 en is Ingezonden door J. van Duyn. Helaas waren niet zoveel namen meer
bekend, al zal menig lezer nog wel iemand herkennen.
Wél bekend waren:
Bovenste rij: Marijtje Koper (4e van links), Jan Visser (5e van links)

en Dees (7e).
Middelste rij: gebroeders Van Petegem (Ie + 2e van links), Cor Paap
(5e), Jaap van Duyn (Ge) en Andries Dalman (7e).
De 'juffrouwen' zijn (v.l.n.r.): Keur (2x). V.d. Mije, en juffrouw Van tk>
Endc.
i

* •• ff * s-Vv f-.

Direktie en medewerkers
van

KEUR GROEI
Keur en zoon
Keur schilders
Keur GLAS B.V.

wenst alle leden
en allen die de
brigade een goed
hart toedragen
een gezond en
'veilig 1988

UW PEUGEOT TALBOT-DEALER WENST U EEN GOED LOPEND 1988

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE

wensen u een kleurrijk en gezond 1988

Pakveldstroat 21, tel. 02507-12345

Paradijsweg 2, Zandvoort

-" -- <-'•••'» «•*•-->•~-- *-» <~,!~-vj-<s
PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG «-"

*fc

Loodgietersbedrijf

Coiffures

ERKEND
AVOL
INSTALL

SPOLDERS BV

voor hem en haar

Curiestraat 2G Tel. 12630
2040 AB Zandvoort

Uitsluitend volgens afspraak ('s maandags gesloten)
Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

wenst vrienden en
bekenden
een voorspoedig 1988

wenst alle klanten en bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

Zandyoonts Verzekerings
Service en Karl Grannetia
Vastgoed

Glazenwasserij Schoonmaakbedi

SNOEKS

wensen vrienden
en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

16255
wenst al zijn klanten een
voorspoedig nieuwjaar.

Wilhelminaweg 3 - 2042 NN
Zandvoort Tel. 02507-12150

v.d. Jetr

De vereniging

HAARVERZORGING

VROUWEN VAN NU

DIACONIEHUISSTRAAT 24
ZANDVOORT

wenst iedereen
een gezond en gelukkig
1988

H. L. C. LANSDORP
JUWELIER-HORLOGER
Kerkstraat 33, telefoon 12359
wenst geachte clientèle en
vrienden een
voorspoedig en gelukkig 1988

Dijkman B.V.
voor al uw muziekinstrumenten

Grote afdeling OCCASIONS
inkoop - verkoop - verhuur
Rozengracht 115, Amsterdam. Tel. 020-265611

02507-1

wenst een ieder een voorspoei
goed geknipt 1988

R. v. KOUTEREN
Sig. mag. „De Vonk"

Medewerkers

Vondellaan 1A
2041 BA Zandvoort
tel. 02507-13309

Boucherie Culinaire

van

wensen iedereen een
goed en gezond 1988

wenst alle klanten een
gezond en een voorspoedig
Nieuwjaar

Zeevisvereniging
„Zandvoort"
wenst leden en familieleden
een visrijk en voorspoedig 1988.

Grote krocht 7, Zandvoort

Haringkraam Arie Koper
Raadhuisplein

wenst iedereen een goed
en gezond 1988

Wij wensen u een gelukkig en
dorstig 1988

Nan, Marijke,
Patrice en Laura.

Foto Boomgaai
Grote Krocht 26

wenst iedereen ee
héél goed en gezoi

1988

Een sportte
1988 Zandvoorl

Schaakclt

1

opireaenb. upmerKenjK was ae allereerste uitvoering van nei
iarsconcert, georganiseerd door D.A.Z. Productions, waaraan mede- MCJJCUUU
werd verleend door diverse verenigingen. Men hoopt hiermee een
maakt te hebben met een nieuwe traditie.
De Wurf als het Zandvoorts Vrouwenkoor richtten dit jaar nog een
vallend de schijnwerpers op zich met hun eerste buitenlandse
n; De Wurf in Frankrijk, het Vrouwenkoor in West-Duitsland.
arf kwam in maart nog met een nieuwigheid: tijdens een optreden
'erde de folklorevereniging haar eigen zanggroep (1). Nieuw was
erie pianorecitals op de zondagmiddag, waarmee Frans Bleekemo- kantine door een vlammenzee ver1 oktober een begin maakte.
woest. Brand teisterde ook de Vijverhut, die daarna snel werd afgebroken (6).
Wethouder Van Caspel kon op l
se Zandvoortse instanties hadden dit jaar een jubileum te vieren,
Zandvoortse Politie Sport Vereniging, die in maart haar vijftig-jarig oktober (een copie van) een ontn bestaan herdacht. De Zandvoortse Reddingsbrigade vierde uitge- vangstbewijs tonen van drie miljoen
fenzestig jaar reddingswerk, onder andere met het bekende Rondje gulden als aanbetaling voor de grond
it, dat in juni door ongeveer tachtig teams van allerlei pluimage van het bungalowpark. Het geld
roeid (2). Honderden bezoekers trok het enkele dagen durende kwam van Vroom en Dreesmann.
el. In juli ontving het bestuur van de brigade uit handen van
eester Machielsen de sleuteltjes van een nieuwe Jeep. Het dames- Strand
Het afgelopen strandseizoen, dat
n ZRB kwam nog in het nieuws door op 5 september tijdens de
op 10 mei door koning Neptunus oftranddag de Nederlandse titel te veroveren.
redders werden in februari herdacht: Jan Molenaar en Engel Schui- ficieel werd geopend, kan gerust als
precies vijftig jaar na het omslaan van de redboot verdronken. Ter 'slecht' worden getypeerd. De Paashen werd door mevrouw Jans Termes-Dorsman in de loods van de
IM een plaquette onthuld (3).
aadhuis bestaat vijfenzeventig jaar en het Cultureel Centrum Zanden jaar, welke jubilea op 3 juli werden gevierd.
Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort vierde in november in de
mde Kerk het twintig-jarig bestaan met een opvoering van de 'MessiHandel.
mschuiten Bouwclub bestaat tien jaar, wat op vrijdag 27 november
gezellige receptie werd gevierd.
April-genootschap vierde in april het feit dat het Paaseilandbeeld
vijfentwintig jaar geleden op strand werd gevonden. Een idee van
ti Tetterode. Deze maand reikte men ook weer de nodige Loeressen
ierscheidingen waren er dit keer voor Gerrit den Braber, Herman
n en Kees Brusse.

tbeeld
xaatbeeld en de presentatie van de badplaats aan de toerist staan
l in het Terp-rapport, dat in opdracht van Ondernemers Vereniging
ort werd opgesteld. Op maandag 2 maart werd het rapport aan
eester Machielsen overhandigd. Deze wees erop, dat de onderneIf ook zeker initiatieven moeten nemen. Het eerste gebeurde dit
t plaatsen van borden om de toeristen te verwelkomen. Later zou
voorzitter Henny Hildering de voorzittershamer overdragen aan de
Z in de Laan.
fs nder rapport met adviezen ten aanzien van de promotie van Zandas 'Zandvoort als je even op adem wilt komen'. Dit rapport werd in
it van Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, samengesteld door
TJ. Faber en gepresenteerd op 24 augustus.
nks veel protesten uit Zandvoort werd de Zandvoorterweg dit jaar
ef door de Gemeente Bloemendaal versmald. De Wilhelminaweg
>gevrolijkt met plantenbakken, een initiatief van Jan van Kleeff in
/erking met de bewoners.
; Haltestraat verdween op 28 augustus het traditionele kastje van de
ike stand, waarvan C.J. Hollander, C.J. Wester en P.W.J. van Staveibolisch afscheid namen.
ijiet 'straatbeeld' in stand te houden dient uiteraard ook het brands. Dit kreeg op 6 maart een nieuwe commandant, Rob Schröder,
[tig uit Heerhugowaard.

tie
ities zijn er volop in de badplaats. Ook in 1987 werden deze voortges de Nieuwjaarsduik, of de uitreiking van de Tafel van Verdienste.
>rd dit jaar in Sociëteit Duysterghast uitgereikt aan Fred Paap van
[ie Koper ('Kopertje'), voorzitter van Horeca Nederland, afdeling
ort (4).
e 'lintjesregen' behoort tot de tradities. Naast diverse andere Zand5, zoals Joop Vleeshouwers, in de loop van het jaar, werd op 29 april
t Honderdos, Gelijn Molier, Han de Jong en Jelle Attema een
ijke onderscheiding toegekend.

,jtrand

had dit jaar te maken met vervuiling vanuit zee. Vanuit het
||sten was een olievlek aan komen drijven, die een strook van het
gedekte met duizenden korreltjes olie. De wandelaars ondervonden
der hiervan. De olie verdween binnen enkele dagen langs natuurlijterug in zee.
•e vervuiling bleek aanwezig in de bodem rond de kabelloods. De
aker was de gasfabriek, die hier rond de eeuwwisseling moet hebben
. Sommige oude Zandvoorters betwijfelen of dit wel de locatie van
ek was. De vervuiling moet nog ongedaan worden gemaakt,
ter Smit-Kroes bezocht begin juni Zandvoort in verband met een
gen de vervuiling van de Noordzee. Deze actie kreeg ook aandacht
landelijke pers. Op 9 juli startte de actie 'Ruim je rommel op, dat
een hoop', waarmee het zwerfvuil op het strand werd aangepakt,
rvuiling van de straat kon men dit jaar wat steviger aanpakken, door
chaf van een kleine veegwagen die op 23 april officieel in gebruik
inomen. Leerlingen van de Mariaschool gingen in november met
sren op eigen wijze ten strijde tegen de hondepoep.
egen kan tot het milieu gerekend worden. Op 23 juli viel deze in zo'n
oeveelheid naar beneden, dat een deel van het dorpscentrum blank
e staan. De riolering kon het hemelwater niet afdoende verwerken,
ndvoorters werden door deze ramp gedupeerd (5).
maart trokken tientallen scholieren erop uit voor de nationale
antdag. Tegenover Huis in de Duinen werden bijna tachtig zilverpogeplant.
lit

autoraces in Zandvoort blijven, is nog niet honderd procent zeker,
1987 ging het er steeds meer op lijken, dat het vernieuwde circuit er
'e provinciale PvdA veranderde haar houding ten gunste van het
en via een WD-motie werd de mogelijkheid van een racebaan
men in het Streekplan.
i april werd bekend dat er plannen ontwikkeld werden voor een
ircuit in het Moerdijk gebied. Later in het jaar werd duidelijk dat
il bezwaren aan kleven, zodat de kans van realisatie als klein wordt
nwd.
de heer Veringa, voorzitter van de Afdeling geschillen van bestuur
ïaad van State werd in maart een aantal voorschriften van HinderIVet Geluidhinder tot 1991 geschorst. Dit betekende voorlopig groen
or het houden van races.
;i was de pachtschuld van Circuit BV ƒ220.000,- maar deze kon nog
i tot 1,3 miljoen, zo bleek. Op 26 mei besloot de gemeenteraad, het
ntract op te zeggen. Op 16 juni werd Circuit BV failliet verklaard,
on wel de exploitatie tot 21 september voortzetten.
uli werd in het World Trade Centre te Amsterdam Stichting Nieuwe
nodatie Circuit gepresenteerd, die onder leiding van directeur Peter
Ie fondswerving voor het nieuwe circuit zou gaan aanpakken.

J

en
Jaap Kiewiet Mavo werd 10 april de laatste les gegeven. Voor deze
heid kwam oud-directeur Kiewiet nog even langs. Kort daarna
een grote reünie.
tig bezorgd was directeur Nijboer van de Gertenbach Mavo over de
i om deze school onder te brengen in het gebouw van de Jaap
t Mavo. In januari legde hij zijn bezwaren uiteen aan de uitgenodigde
den. En niet zonder succes. De Gertenbach Mavo mag blijven in het
m de Zandvoortselaan.
srlingen van groep zeven van de Van Heuven Goedhartschool kond februari het door hen geadopteerde vliegeniersmonument terug
den naar de Waterleidingduinen. Het monument was op hun initia>r de heer Lavertu geheel gerestaureerd. Eén leerlinge van deze
Dorinde van de Neut, kwam op 13 november in het nieuws door het
van een dichtwedstrijd in het kader van 'Kind en Milieu'. De prijs
itgereikt door John Kraaykamp Jr.

ingen van de Hannie Schaftschool haalden in december een bedrag
ƒ1000,- ten behoeve van de actie Afrika Nu. Leerlingen van de
school overhandigden een zelfde bedrag aan Sylvia Dorst-Looyer
Nederlandse Brandwonden Stichting.

ralowpark
rond voor het bungalowpark moet vrij opgeleverd worden, zodat
g De Zeereep ontruimd moest worden. Veel beroering onder de
erders leverde dit op, maar uiteindelijk vertrokken zij naar het
eld, ten noorden van het circuit.
beroering ook veroorzaakte deze tijdelijke oplossing, die niet bei al te beste aarde viel bij de provincie. De afdeling Rechtspraak van
d van State besliste uiteindelijk dat de kampeerders voor l maart
st Roggeveld moeten verlaten. Het verlaten oude terrein van De
) leverde een mistroostig plaatje op en korte tijd later werd de

niet stil
in 1987

Vroeg uit de veren moesten de
pachters op 22 augustus in verband
met een onverwachte kleine 'vloed
golf' van dertig centimeter. Deze
dreigde een aantal strandstoelen
met zich mee terug te sleuren in zee.
Horeca Nederland, afdeling Zandvoort had een uniek initiatief genomen met de organisatie van een landelijke strandpachtersdag, met diverse sprekers. Deze werd druk bezocht en kreeg veel aandacht van de
landelijke pers.
Strandpachters van het naaktstrand stapten in mei naar de rechter m verband met het gemeentelijk
vergunningenbeleid. Hierdoor bleef
het visventen op dit deel van het
strand aan banden gelegd.

Bouwwerken
Het is zeker dat er m Zandvoort
afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk
flink aan de weg is getimmerd, wat
5 in veel gevallen goed te zien is.
Aan de Dr. Gerkestraat verrees een
opmerkelijk gebouw, 'De Schelp' in
nieuwe vorm. Het was een woningproject van woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht, naar een
ontwerp van Architectenbureau Ir.
C.J. Wagenaar 3.V., dat op 24 juni
werd opgeleverd. Op 9 juli gaven burgemeester Machielsen en wethouder
Van Caspel het startsein voor 'Residence Monopole', twee apppartementengebouwen aan het Stationsplein.
Na 16 oktober kon men met een
ander bouwwerk aanvangen. Op dat
moment droeg de gemeente de
grond over voor het Beach Hotel,
waarvoor een bedrag van y3,2 miljoen werd ontvangen.
Eind november werd een aanvang
gemaakt met de sloop van het zuidelijk gedeelte van Bouwes, waarna
nieuwbouw volgt. Het noordelijke
deel komt later aan de beurt, maar
hoe dit er uit gaat zien, staat nog niet
vast.
Als bouwwerk kan men wellicht
ook de reconstructie van de Boulevard Barnaart beschouwen, die op
26 november officieel van start ging.
De boulevard wordt danig veranderd
(7).

Evenementen
Er werden weer flink wat evenementen gehouden dit jaar, vaak met
veel publiek, zoals het Midzomernachtfestival op 26 juni en het Tropicana Festival op zaterdag 18 juli. Het
Jazz-festival had in het weekend van
8 augustus te kampen met veel regen, maar het publiek kwam toch,
gewapend met regenjas of paraplu.
Bij de Horeca-wedloop op 13 augustus waren deze niet nodig. De wedloop werd gewonnen door de 'kleine'
van Les Piramides.
Een gezellige sfeer was er op de
twee openlucht vismaaltijden, waarvan de eerste op 21 juli werd gehouden. Zo ook tijdens de grote braderie
in het dorp, waaraan naar (ruwe)
schatting honderd duizend mensen
een bezoekje brachten.
Het Straatmuzikanten festival in
juli was wat rustiger wat geluid betreft, maar viel goed in de smaak bij
het publiek.
De Pall Mail Export Pro World
Cup genoot veel belangstelling, al
kampten de surfers ook dit jaar met
een tekort aan wind. Behalve een
dag voor de aanvang, toen een storm
de feesttent op het strand verwoestte.

Welzijn
Wijkcentrum 't Stekkie kon dit
jaar volop gaan draaien, doordat er
twee parttime beroepskrachten aangesteld konden worden: 'tienerwerkster' Franceska Rath en cultureel
werkster Mia van Westrop (8).
7 De Stichting Centrum Vrijwillige
Hulpverlening werd dit jaar uit een
penibele situatie gered, doordat er
geld vrijkwam voor een parttime beroepskracht. De nieuwe coördinatrice werd Mini de Wolf.
Op 4 november werd voor de vijftiende keer de Ontmoetingsdag gehouden. Het werd een gezellige dag
in de Pageehal, voor ouderen en gehandicapten. Een aantal bewoners
van Nieuw Unicum kwam later in
het nieuws door het behalen van het
verkeersdiploma.
Door diverse kerkgenootschappen
werden de laatste maanden bazaars
gehouden, die alle opvallend veel publiek trokken. Zo ook bij de Gereformeerde Kerk. In deze kerk werd bovendien op 29 november de nieuwe
predikant Ds. den
Verdriet was er in augustus bij
g veel katholieken, toen twee jongetjes
een grote ravage hadden aangericht
op het kerkhof bij de St. Agathakerk.
Bijna zeventig grafstenen werden beschadigd (9).

Tegenslag
Bestuur en personeel van de Openbare Bibliotheek kwamen vanaf februari voor grote problemen te
staan, doordat het dak zo lek werd
als een mandje. Gelukkig was de
Jaap Kiewiet Mavo zo gastvrij om
tijdelijk onderdak te bieden. Toen de
bibliotheek hier na ruim twee weken
tot de uitleen over ging, volgde een
ware stormloop van leden (10). Het
dak werd gerepareerd, al wogen de
kosten zwaar voor het bibliotheekbestuur, ook al werd men gesteund
door financiële bijdragen vanuit de
Zandvoortse bevolking. Na lange
tijd, op 16 mei, konden de leden weer
terecht in het pand aan de Prmsesseweg.

Overleden
Een aantal bekende persoonlijkheden overleed dit jaar, zoals Cses
Kuiper, onder andere bekend als
oud-redacteur van het Zandvoorts
Nieuwsblad, mevrouw Jongsma
-Schuiten en de heer Cense Sr. Verdriet heerste eind december ook in
de bibliotheek, toen Frank Haggenburg, hoofd van de Openbare Biblio|9 thcek. kwam te overlijden

r. j
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Herenslips
4.-t/m 7.25

gediplomeerd hondentrimster
Friedhoff plein 10
2042 B N Zandvoort
Tel. 02507-12773

NU 3.- t/m 5.-

Meisjesslips en
-hemdjes
3.75 t/m 6.75
." t/m

2

Videotheek 'Dombo'

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Corn Slegersstraat 2B
Tel 02507-12070
1 film ƒ 5/f 7,50 p d
5 films ƒ 25 p week
Verhuur movie boxen

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
* Chantal is 3 januari jarig
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,35 per millimeter
Van harte gefeliciteerd Jaen
Sluitingstijd dinsdag 17 00 uur
Joup en Marg
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of
02977-28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zandvoort
06
•* Weekrnedia Uithoorn, Stationsstraat 70, Postbus 1421
AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinatie
50 ct. p.m.
Z Badhoevese/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwegse Courant, Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Rechtstreekse import uit
Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer USA topkwaliteit Naturest
Courant, De Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alwaterbedden
Ie edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Hydr gestabiliseerd Geh
Purmer, Nieuwsblad Oost-Waterland, De Zaanse Gezms- compl mcl verw en ledikant,
bode, De Nieuwe Weesper, Muider Post, Flevo Parool en geen ƒ4000, maar slechts
alle bijbehorende advertentie edities / 5,84 per millimeter ƒ 1750 15 j fabneksgarantie
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur.
Telefoon 023-292693 - 02290
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 37151, b g g 04754-6240
combinaties m de Micro's is op aanvraag bij onze kantoTe huur gevr GARAGEBOX
ren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening met licht Tel 13675
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
TE HUUR voor permanent 20• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers merhuis in Zandvoort Br o
verstuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel nr 798-75660 bur v d blad
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt *• Te koop sneeuwkettingen,
ƒ 3,00 in rekening gebracht
Pewat Ring 2000, nieuw,
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- ƒ 100 Geschikt voor diverse
nisch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor bandenmaten Tel 025067bezorgklachten), of zenden aan:
17313
Centrale orderafdeling Weekrnedia,
Timmerbedrijf
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
R. F. Lammers
De sluitingstijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaat- voor al uw timmer- en ondersing m dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgi- houdswerk Tel 023-364168,
rokaart
bgg 023-381378
* T k complete notehouten
eethoek, niet modern, wel
oerdegelijk, ƒ 100 Tel 16461,
bngg 15052
* T k a zig-zag naaimachiZonnelampen vanaf ƒ 12 - Prijzen excl BTW
ne, Kohier, haardroogkap op
Meer dan 35 verschillende modellen in onze showroom
statief, wastafel wit, met
FITLINE NEDERLAND B V
mengkraan Alles in goede
Populierenstraat 7 - ROELOFARENDSVEEN - Tel 01713-6300 staat Tel 12498
* Vermist lapjespoes, zwart
omrand linkeroog, omgeving
Kostverlorenstraat/Julianaweg Teg bel terug te bez
Woninggids van Zandvoort
Fam Bluys, tel 18139
* Voor 2 ochtenden per
week huishoudelijke assistente gevr Tel 02507-12834
NV M

Damesslips
3.-t/m 5.75
NÜ 2. -t/m

4-

Dameshemdjes
7.-t/m 10.75
Nü5.-t/mZ.-

Pour toi

320.322.30

Boeken: Spanning
en avontuur,
Romantiek /*en
NllZ.

BONTMANTELINRUIL
Tegen (kleine) bijbetaling
excl lichtgew nappa/lammy s ook voor heren bontgev
regenmantels
Prachtige
bontcollectie Repareren, mo- * Wegens verbouwing per 4
derniseren Bel v afspraak of jan af te halen koelkast ƒ 65,
Foto Boomgaard documentatie 020-233488 fornuis ƒ 75 Tel 02507-15727
* Wie heeft de Roze Duiook voor
Broodje Burger
zendpoot van de bibl Wij
portretfoto s,
wenst alle klanten
zouden hem graag terug wilpasfoto's,
kort maar krachtig een
len hebben1 Pnnsesseweg
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
hardstikke goed 1988 34 Tel 14131
Grote Krocht 26
•*• Wij wensen al onze leden
Broodje Burger
Tel 13529
en donateurs een gezond en
Schoolstraat 4 - Tel 18789 gelukkig Nieuwjaar' Verg
GARAGE TE HUUR
ZOMER EN WINTER
Vrouwen van Nu
Burg v Fenemaplem
Geopend 11-1 uur 's nachts
Tel 14534
H»**MH HH
Weekend 11-3 uur's nachts
* Gevraagd
crossmotor,
Dinsdag gesloten
klein defect geen bezwaar
5 showrooms
EIKEN
Tel 02507-16548

Tel. 13529

m

Glenda Exclusief
Bruidskledmg
Cocktailkleding
Avondkleding
v. Woustraat 42
Amsterdam
Tel. 020-620731

Dreamline
06
320.322.30
50 ct. p.m.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te morgen dat het num
mer in de linker bovenhoek Met spoed gezocht BETAALop de envelop staat vermeld BARE WOONRUIMTE voor 1
en dat de brief geadresseerd persoon Tel 17452
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus Nette werkende jongeman
122 1000 AC Amsterdam Dit zoekt permanente WOONvoorkomt vertraging in de be- RUIMTE Tel 023-382450
handelmg
Op 11 jan start op de Tolweg
* Help de Polen Stuur eens 10 naailes en Mensendieck
een voedselpakket' Geen Opgeven tel 15735
adres7 Dat heboen wij voor u' PENTAX ZOOM volautomati
sche camera met zoomlens
Inl tel 029075235
2 KAMERFLAT TE HUUR GE voor ƒ 699, met 2 jaar garantie
+ verzekering bij
VRAAGD in ZANDVOORT
lel 02507 16942
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
» Uw rubrieksadvertentie
kunt u opgeven via tel nr 020
Zandvoort
5626271 van Weekmedia
Tel 13529

Tel li|den 12-18 uur
02520-20993

Memo-bakjes 7.75

Nü5.Speelgoed
Petty Star pc
29.75

43 cm pop .'

GRENEN
MAHONIE

NU 2'

NU 2.- Kop en schotels

NÜ

NU

1.-

17-Ringsbanden
5.75
,Q
NUO.-

3.-

Bloempotten
3.75 t/m 12.75
Nü2.-t/mlO-Tafellamp
36.75

Div. wekkers en
klokken
24.75 t/m 34.75

NU

20.-

Staand klokje
19.75
.jc
NÜ 19.KLM koffertjes
1575

Hanglamp,
schaalmodel
32.75

30%kassakorting
op onze mode
Tel uitje winst in de uitverkoop bij de Hema. Tot 75% korting
op tal van artikelen en daarnaast 30% kassakorting op bijna al onze
mode. Ook op al eerder afgeprijsde artikelen. Wat je maar wilt:
dames-en kindermode, herenjacks, -pantalons en -pullovers. Daarnaast
overhemden, sjaals, kinderpyjama's, -badjassen en -dusters, baby- •
kleding en sportkledmg (indien voorzien van een 30% label). Daar trekt
iedereen zich graag wat van aan.

Hanglamp
39.75

Nü30.Servetringen
9.75
.
NU

Huurauto nodig?
bel

Baron autoverhuur

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
Voorbeeld:
T e
k oop b r u ids J apo n
mt
*
mo d
sa 1 on t a f e 1 ; 1 euke
3 8
Te 1
0 2 0 - 11 1 .
r i e t en s t oe 1
,

J

MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS PER ARTIKEL VAN ƒ300
KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN MICRO.
GRATIS MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.
BRIEVEN ONDER NUMMER ƒ5,30 EXTRA, CONTANT
TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE KANTOREN.

voor kwaliteit en niet duur.
Let op onze speciale
weekend-aanbieding.
Verhuur vanuit Bentveld.
Tel. 023-240102/270434

7 dagen per week.
Baron Autoverhuur B.V.

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in poedels en
terriërs
v. Ostadestraat 26.
Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundig!

Nieuw in Haarlem

DE KLUSSENMEEST
voor alle reparaties in en om uw l
Bel voor info. tel. 023-328098
Geen voorrijkosten.

Raadhuisplein

Zandvoorts Nieuwsblad

GEOPEND OUDEJAARSD,
van 08.00-18.00 uur.

Oliebollen
Appelbeigr
Berlinerbol
Sneeuwbo
Amandelbc
Bananenbc
Ananas/
appelbolle^
Wij wensen u een Ju
fijne jaarwisseling.

30

500,550,-

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk dinsdag
om 13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week op donderdag.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Naam:
Of afgeven bij:

Adres:

In gestolen envelop met posuegel opsturen naar Poslbus 247. Zandvoort

Tel 02507-12150 ol 13050 U kunt ons bellen tot 's avonds 9 uur.
Helmersstraat 11 • Zandvoort

, |
NUÏ

Hollandse Gebakkras

Q 30 000.Q 35.000,D

Zandvoorts-Verzekerings-Service
GELDLENINGEN

18.75

HONDENKAPSALON

GRATIS

Elk bedrag tussen 1.000,- en 50.000,- Is mogelijk.

geb dalum
woonplaats
nello inkomen
nello inkomen
tel

Bouwsysteer

Echt Waar Voor Je Geld

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
HYPOTHEKEN NU v a. 7%.

naam + voort
adres
beroep
gehuwd mei
huur/hyp kosten
>k heb nog leningen bij

NÜ;

HEMA

ICRO

Snelle afwerking • Vervroegde aflossing mogelijk • Vrije
besteding • Zekertieldsstellmg nlel nodig • Goedlopende
leningen nemen wij graag over • Informeer vrijblijvend naar
uw mogelijkheden of vul de bon In.

D per bank

Super Cosm<
Bots 18.75 .

NU 10.-

Geld van Z.V.S. voor elk doel

D
O
D

Make-upbox 14.75
Eye-make-up palet
16.75
.£
NUO.Poederkwast 3.-

Duplex 13.75

Nü5.-

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon, en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen, zoals het
voorbeeld aangeeft.

15.-

NÜ 12.-

Ovenschaal

Een fiets kopen of verkopen7 Bankstel of ander huisraad te koop? Kortom alles wat u in de particuliere
sector kwijt wilt. Ook voor huishoudelijk personeel of
oppas gevraagd.

NU

Behang
Vinyl 16.75

LEIDSESTR 122, Koopavond
Ligt aan de dooraaandc weg N208

5 REGELS

Canvas rugzakken Houten puzz>
18.75
-f n
groot 23.75
NÜ J.D.Nüll
Canvas schoudertassen 19.75
Radiogr. auto
6 funkties 92

NÜl.-

NU

ook zondag

Buggywagen

4.75 t/m 6.75

Kaftpapier
2.25 en 1.75

Tel. 13529

lnformo«r mij vrijblijvend over «en lening van.
D 3 000,D 10.000.D 17.500.D 5000,D 12500,D 20000,D O 000,D 15 000.D 25 000.Ik kun pwr maand aflosten
D 50,D 200,D 350,D 100,D 250.D «OO,Q 150,D 300,D 450,Ik wil mijn geld ontvangen
O per giro
Q kontanl
O per cheque

N

Onderborden
16.75 ,tn
NUlU.-

NÜ 14.28" 19.75
NÜ 16.-

Pak met 5 schriften
3.75

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Antiek

Gedessine *

Nü3.-

GRATIS

* Crossfiets gevonden Inlichtingen tel 32507-13203
VIDEOTHEEK DOMBO, 1 film
v a ƒ 5 per dag, 5 films ƒ 25
per week Corn Slegersstr
2b tel 02507-12070

NE

Cakevork n
NÜD.-

Refl. fiets
buitenbanden
26" 17.75

Kinderboeken

Zonnehemels v.a. ƒ450

v»»tl U t makelaars o.g. Mg
Tel. 02507-12614

OMLAAG

Voorgelijrru

Telefoon:
Postcode:

Plaats:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

DOSTBUS 110 nso AC AMSTELVEEN TELEFOON 020-430151
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Sport 1987

ZANDVOORT - Aan het
eind van het jaar wederom een jaaroverzicht met
vele hoogtepunten doch
ook veel dieptepunten.
Sport in Zandvoort door
vele duizenden beoefend
in recreatieve zin doch
ook op wedstrijdniveau.
Zoveel mogelijk blikken
wij terug op het sportseizoen 1987 waarbij wel beseft wordt niet geheel volledig te zijn.

team van de Zeeschuimers, bestaande uit Stan Steegeling, Onno Joustra, Edwin Vissers en Patrick Braam,
in november het wereldrecord 4 x 100 meter schoolslag.

Januari:
y

jaar wordt geopend met een
van de profvoetballers van
3,/][!ie-tegen Cecils in de Pellikaan. gave demonstratie op zaallÏÉebied geven. Door de stren>tf geen buitensporten doch de
niefhebbers komen danig aan
.,rekken. De Zandvoortse
^kampioenschappen werden
o Vijverhut gehouden en wer.^groot succes. Plannen voor
ijjfhting van een ijsclub nemen
,aan doch kwamen helaas
de grond.

.februari:
Kunstzwemsters van de Zee.ers leverden goede prestaties
üjdens de winterkampioenén de zwemmers van deze
güng eveneens aansprekende
.ten boekten. De topteams van
ntonvereniging Lotus wisten
e-handhaven en sportcenter
3uchel vierde zijn 30-jarig jubiDe voetballers komen weer in
n de lange stop heeft hun goed
ri gezien de resultaten.

blaart:
weet zich in deze maand veistellen in tweede klasse HVB
nige overwinningen op rij. Op
algebied liet het ZVM heren[het de laatste competitiewed:n zitten. Door onnodige ne;en miste ZVM een kans op een
oenschap. Het top damesIraaide goed mee en eindigde
,,derde plaats. De Zandvoortse
Sport Vereniging bestaat vijf.r en organiseerde vele sport.enten. Voor de 21e keer orgade Dick Castien de Zandvoortidloop waarvoor maar liefst
élnemers aan de start verscheZanlvoetbalvereniging Cecils
an( zich spreken door in de
te afdeling beslag te leggen op
'.mpioenschap. Het circuit dat
".r geen Grand Prix over de
<crijgt opende het raceseizoen
:'er aantrekkelijke races.

den, „Parijs-Roubaix". De Stichting
Nieuwe Accommodatie Circuit werd
Zandvoortmeeuwen boekt een 6-1 in het leven geroepen met als taak de
overwinning op kampioen Schoten reconstructie van de racebaan voor
maar degradeerde toch. Het vierdek- te bereiden en het benodigde geld
lasserschap betekende een diepte- bijeen te brengen.
punt in de geschiedenis van de
Meeuwen. De carrouselgroep van
Philip Dros ruitersport eindigde bij
de Nederlandse kampioenschappen
Het sportleven gaat de vakantie in,
op een verdienstelijke zesde plaats. doch er blijft genoeg te beleven in de
Zowel de dames als de heren van badplaats. De week van het paard
volleybalvereniging Sporting OSS gaat dan wel niet door, de kortebaanweten zich te handhaven en dat doen draverijen blijven wel en op de Zeede ZHC hockeyteams eveneens. Bij straat worden prachtige duels uitgede voetbalvereniging TZB is het nu vochten. Deze draverijen werden
mogelijk om twaalf maanden aan door duizenden toeschouwers besport te doen. TZB richtte een soft- zocht. De softbalteams van ZHC en
balafdeling op en dat bleek zeer suc- TZB draaiden goed mee in de comcesvol. Zoals vermeld timmerde petitie en de Zandvoortse wielrenZandvoort in het zaalvoetbalgebeu- ronde werd opnieuw een sportief
ren flink aan de weg. Nihot slaagde succes.
erin om via promotiewedstrijden
zich te plaatsen in de hoofdklasse,
waaruit TZB degradeerde. Het
jeugdschaakteam greep na een spanDe Watersportvereniging Zandnend seizoen het kampioenschap.
voort organiseerde de zogenaamde
„Ronde Rem-eiland" en daarbij kwamen de eigen leden tot topprestaties.
Voor de hockeyclub ZHC werd AuHet Zandvoortmeeuwen zaalvoet- gustus een uiterst belangrijke
baltoernooi werd ook dit jaar een maand. Sponsors voor de eerste
en het
geweldig spektakel met spannende teams werden gecontracteerd
werd in gebruik genowedstrijden. In tegenstelling tot de kunstgrasveld
men. De feestelijke opening werd
Paasraces werden de Pinksterraces verricht
door burgemeester Maeen enorm geslaagd gebeuren. De
tennisclub Zandvoort behaalde het chielsen. Zandvoortmeeuwen bekampioenschap doch greep naast stuurder H. Jongbloed kreeg de gouKNVB speld i.v.m. 25 jaar bepromotie naar de hoofdklasse door den
stuurslid
en de vele verdienste voor
van Thor Eood Wit te verliezen. Bij
het districtstoernooi kwam de jeugd zijn vereniging.
van TC Zandvoort uitstekend voor
de dag. Een aantal Zandvoortse wielrenliefhebbers volbracht de uiterst
De diverse competities gaan van
zware rit door de hel van het noor-

• Burgemeester Machielsen verricht de feestelijke ingebruikname van het kunstgrasveld van de Zandvoortse Hockey
Club.

Augustus:

Juni:

September:

April:
gelegenheid van het tienjarig
hield de zaalvoetbalvereniandvoort Noord een sterk bernooi terwijl Cecils in de strijd
het
districtskampioenschap
uitgeschakeld. Het school.toernooi werd opnieuw een
loos succes en de kunstzwemvan de Zeeschuimers behalen
.w vele medailles. Vooral op
etbalgebied worden in Zandgoede prestaties geleverd.
'Auto Versteege
behaalde
rijk de titel, daarentegen raakt
voortmeeuwen
veldvoetbal
s verder in degradatieprobleDe paasraces werden door de
ant neervallende regen zeer
bezocht en daardoor sfeer11 Tijdens de PTT wielrenkampiihappen was Willem Koene • De surfers hadden door windstilte veelal weinig te doen tijdens de Pro World
te sterk voor het peloton en Cup.
dus eerste.

• De Zandvoortse wielerronde werd opnieuw een succes.

start en Zandvoortmeeuwen stelde
opnieuw teleur door in de vierde
klasse ruim te verliezen. TZB opende ook met een nederlaag maar
Zandvoort '75 startte goed. De ZVMhandbalteams en die van de ZHC
hockey komen ook moeizaam uit de
startblokken. Martine van Soolingen veroverde het Nederlandse
brandingsurfkampioenschap
en
kijkt reikhalzend uit naar de World
Cup surfwedstrijden in oktober. De
Zeeschuimers zorgden wederom
voor vele eerste prijzen, deze club
behoort inmiddels bij de zwemtop
van Nederland.

Oktober:
De tafeltennissers van Unicum '73
leverden zowel bij de jeugd als de
senioren knappe prestaties. De
Sportraad Zandvoort nam het initiatief om de jeugdkampioenen te huldigen. Dit werd in het verenigingsgebouw De Krocht gedaan en sloeg
dermate aan dat volgend jaar opnieuw plannen daar voor zijn. Het
belangrijkste evenement van deze
maand en ook wel dit jaar moet het
Pro World Cup brandingsurfen worden. Honderdduizenden kwamen op
dit spektakel af. Door gebrek aan
wind we'.-d het sportief gezien geen
succes, doch het alternatieve programma maakte veel goed en zo'n
evenement moet voor Zandvoort behouden blijven.

De Kortebaandraverij in de Zeestraat werd goed bezocht.

November:
Over het algemeen draaiden de
zaalvoetbalteams goed mee wat niet
gezegd kon worden van het veldvoetbal. Alleen Zandvoort '75 maakt het
goed in de vierde klasse. Circuit directeur Jim Vermeulen nam afscheid en trad in dienst bij voetbalclub Peyenoord Rotterdam. Het gehele jaar door maken de Zeeschuimers positief nieuws en in deze
maand werd de kroon op het werk
gezet. Stan Steegeling, Onno Joustra, Edwin Vissers en Patrick
Braam breken het wereldrecord 4 x
100 nieter schoolslag.

December:

ndvoort '75 doet het goed in de competitie.

„

De sportvereniging Unicum '73
hield een open dag. Deze vereniging
voor gehandicapten en valide sporters hoopte met deze dag meer leden
te kunnen winnen, doch dat viel tegen. Het werd een maand van vele
jeugdactiviteiten. Fietscrosser Richard Bruynzeel jr. maakte furore
en mag volgend jaar proberen zich te
plaatsen voor Europese kampioenschappen. In sportcenter Wim Buchel werd een zeer succesvolle kampioenschappen jeugdjudo georganiseerd terwijl ook vele ruiters en amazones zich van hun beste kant lieten
zien.

De ZVM handbalsters kwamen moeizaam uit de startblokken
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Muziek: is het hoogste dat bestaat
muziek wil ik U in 't nieuwe jaar weer
geven
want
Muziek
Dat is
mijn leven.

Dico

NIEUWJAAR IN DE MANEGE!!!

•

Bouwbedrijf

van

Vrijdag 1 jan. 16.00-18.00 uur voor alle
vrienden en bekenden van St. Harten
Twee

?HVOtl

J. O.

Fahrenheitstraat 4, 2041 CH Zandvoort.
Telefoon 02507-14137. Werkplaats 12853

Putten

Ook voor uw: verbouwingen, metselwerk,
voegwerk, tegelwerk, stucwerk,
vernieuwen, ontstoppen riolering.

RECEPTIE!!

Daarna gaat het feest gewoon door!
Za. 20.00-03.00 uur
Gezellig Nieuwjaarsbal!
Zo. 15.00-23.00 uur.
Matinee Diner dansant.
Coa.kleding v.a. 25 jr.

De Manege Zandvoort
tel. 02507-16023

Delicia

Gezond 8c Vrolijk

1988
1 januari van 19.00-20.00 uur
NIEUWJAARSBORREL
U bent van harte welkom
Haltestraat 56

wenst al haar clientèle,
vrienden en bekenden een
smakelijk en gezond 1988
Balletstudio 118 wenst

Toneelvereniging
„WIM HILDERING

Ff

wenst al haar leden
een „speels"
jubileumjaar
Wij wensen U een
héél gelukkig 1988!
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 12060

Wij wensen alle

klanten,

vrienden,
bekenden en
heel Zandvoort
een letterlijk en
figuurlijk

Conny Lodewijk
en Reinier
Voor U die altijd voorwaarts moet
zit u bij LUKON steeds weer goed.
Voor nieuw of reparatie
Blijft zij ook in '88 weer bij U in de gratie.

Gelukkig Nieuwjaar!!
LUKON Tweewielers
Kochstraat 8 - Zandvoort
Burg. van Fenemaplein 2 - 2042 TA Zandvoort - Tel. (02507) 1 2911 - Telex 41812

PALACE HOTEL
*
*
*
*
WENST U EEN VOORSPOEDIG 1988

zonnig1988

OP 31 DECEMBER IN DE
BEACH BAR

Miniclub Aranka Modes
Kerkstraat 19

SYLVESTERFEEST
*.**.****.*.**.*..*.*••***••vToegang: ƒ 25,00, inclusief

van 22.00 u-02.00 u

* Bittergarnituurbuffet
* Glas Champagne

De Stichting

met Swingende Begeleiding van
onze PIANIST HANS KEETMAN

Leefbaar Zandvoort
Leefbaar 1988!
Hef bestuur van de
Zandvoortse
Bridgeclub wenst haar
leden een gelukkig
kerstfeest en een
voorspoedig 1988.

Mobil Selfservice Station
Joh. Lehman B.V.
van Lennepweg 4
Zandvoort
tel. 15466

wenst al zijn clientèle een
voorspoedig 1988.

*D v o

u

Wij wensen u een
gebruind en gezond
nieuwjaar!
7 DAGEN PER WEEK
GEOPEND VAN 09.00
'S MORGENS TOT 11.00
'S AVONDS
Van 2 t/m 8 januari

de GAPER Drugstore
wenst alle inwoners van
Zandvoort een héél goed 1988.
Wij staan dan weer voor U klaar met het beste
advies, 100% service en gezelligheid.
Paul en Gertie Olieslagers
Marianne Krijgsman
Mirjam de Vries
en verdere medewerksters

de GAPER Drugstore
Kerkstraat 31, Zandvoort

Staan Toos en Harrie, een uitzonderlijk

af d. Zandvoort
wenst iedereen een goed 75

Een gezond nieuwja\
voor mens en dier
dat wensen U Emmie en H;
van „Dierplezier"
Diaconiehuisstraat 36, Zandvoc

Brugstraat 10, Zandvoort
02507-14177

Z.V.M. Handbal

wenst iedereen
een gezond en
sportief 1988

Restaurant
Pierrot
Haltestraat 52

wenst u allen e
culinair 1988
en bedankt u voor het vertrouwen in 1'
Fam. Lange

Spelers en coach van
zaalvoetbalvereniging

TREFPUNT 8
wensen de sponsor, het bestuur
en al hun vrienden een gezond en
sportief 1988.

Zangvereniging

ZAMOR
wenst al haar leden en vrienden
een gezond en fijn 1988!

Annette, Laura
en Loek
wensen familie, vrienden en
bekenden

Begin het jaar goed
Start in
café De Slop
D. A. Drog. Parf.

't Trefpunt van vrienden met een gulle
waar je nooit te veel betaalt voor het g

1 glas vruchtenbowl

een voorspoedig 1988!

wenst U allen een

Louis Davidsstraat 1

P.v.d.A

GRATIS

héél Zandvoort
een swingend 1988

Mickey Snack
MET DE ALLERBESTE WENSEN VOOR
HET NIEUWE JAAR.

Restaurant

Wenst
Iedereen een

De specialist
in al uw
bloemwerken

NIEUWJAARS

\ januari van Ol.OO-Oö OU
uur geopend
Haltestraat 5b
AUTOBEDRIJF J. JONGSMA
Curiestraat 8
Zandvoort Nieuw Noord
tel. 02507-13360 b.g.g. 1243
Off.Ford service en Verkoop
INRUIL AUTO'S
Escort 1,1 l 21.000 km
1986
Escort 1,3 l
1985
Escort 1,6 l Automaat
1983
Escort Van 1,6 l Diesel
1985
Sierra 5 drs 2.0 GL
1985
Scorpio 2,8 GL
1985
Honda Civic 5-drs
1982
ALLEN MET BOVAG GARANTIE BEWIJS

„Salon Madalene
gaat verhuizen
Daarvoor hebben we een week nodk
zijn tot en met 2 januari aanwezig op
oude adres!

Tevens verbinden wij hieraan on
beste wensen voor een gezond
gelukkig nieuwjaar
en tot ziens vanaf 12 januari 1988 op
Grote Krocht 27.
Magda BOL

D66

wenst u een gelukkig
en voorspoedig 1988

Ruud Sandbergc
en
Jan Termes

AART VEER
bedankt het Zandvoorts Kamerkc
en Dico v.d. Putten
voor hun spontane optreden.

Groente en fri
Grote Krocht 25

Dat lastige probleem rond jouw woonplaats zie jij
rsoonlijk graag opgelost. Dus volg je de laatste ontwikingen op de voet. Is men het erover eens wat er moet
Deuren? Is er een definitieve beslissing gevallen?
Wanneer wordt er tot aktie overgegaan?
Zandvoorts Nieuwsblad laat 't je elke keer
uitvoerig weten. Of het zich nu in de

plaatselijke politiek, op cultureel of sociaal gebied afspeelt. De krant informeert je op een heldere volwassen
manier.
Elke week weer. Voor nog geen gulden ;?e/ week.
En wie nu nevenstaande bon opstuurt hoeft de krant
voortaan geen week meer te missen,
Bellen kan ook: 020-5623066.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD. WIE'M LEEST WEET MEER.

Bezorg mij hel Zandvoorts Nieuwsblad
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro-Banknr.:
l Ik betaal per kwartaal D ƒ 12,90, per halfjaar./ 23.70, D
| per jaar D ƒ 43,75 (voor poslabonnees gelden andere
| tarieven).
l Deze bon in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Weekmedia.
. Antwoordnummer 2470, 1000 PA Amsterdam.

l
|
|
l

WEEKMEDIA 30

WOENSDAG 30 DECEMBER 1987

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

AUG. v.d. MIJE

en

Marisstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 15186

-T-Ymiii» r-a j rm r~is• j w* • i«i • r» n * • i -< jr»

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1988

ALTIJD
VOORDELIG,
SNEL EN
SCHONER.

wenst u
bloemenmagazijn

wensen een ieder een gezond en
voorspoedig 1988

Ans, Marianne en Karoline

24 UUR SERVICE

bloemrijk 1988

en medewerkers

wensen u een gezond en
voorspoedig nieuwjaar

Toerkoop Heishur
Zandvoort

Grote Krocht 21 - ZANDVOOR T - Tel. 02507-12574
Zandvoonsclaan 69 - HEEMSTEDE - Tel. 023-2832-J5

Bakkerij E. PAAP

en

Direktie en medewerksters v

ERICA

Potgieterstraat 24

Grote Krocht 24,
Zandvoort

Passage 20, Zandvoort

Ejnm
wenst al haar leden een huiselijk 1988

WIJ WENSEN
U EEN
GELUKKIG
1988

J. PLEVIER & ZOON B. V.
-BLOEMENDAAL-ZANDVOORTwenst cliënten en relaties een
voorspoedig 1988

s

M

Makelaar o.g.

Lid NVM

Burg. Engelbertsstraat 11,
Zandvoort - tel. 15531

VAN DENSEN en
CENTRALE VERWARMIM

Bilderdijkstraat S
Tel: 02507-12972

een voorspoedig nieuwjaa

wenst temet al 40 jae
veul heil en zege
an julloi allegaer

QAMSNBÏS.%

AANNEMINGSBEDRIJF

•-

Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

De Wurf

EENDRACHT MAAKT MACHT

..

Grote Krocht 20

Folklore vereniging

woningbouwvereniging

H. W. COSTER BV

wenst alle cliënten een
voorspoedig en reisachtig P.

ZANDVOORTS AUTOVERF
Tel. 02507-19453

wensf u een gelukkig n/e .•
m e f vee/ r/'/p/ez/er

Rijschool:
i

Gerand v.
tel. 19453

wenst allen een
voorspoedig 1988

wenst u een gelukkig en
succesvol 1988!

KWEKERIJ P. VAN KLEEF

Taxi Centrale

Van Stolbergweg 1a, 2042 NW Zandvoort, tel 17093

Zandvoort - Tel. l 2600

Wensf u allen een
voorspoedig 7988

Wij wensen u een
heel gelukkig 1988

Audi

V-A-G

AUTO STRIJDER BV
Burg. van Alphenstraat 120/Van Lennepweg 104,
Zandvoort, telefoon 02507-14565
Wij wensen al onze cliënten een goed
rijdend 1988

DRUKKERIJ VAN PETEGEM BV
Kerkpad 6, telefoon 12793
Aon allen veel
geluk en
voorspoed

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-, voeg- en
onderhoudswerk
zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013
uva*! cliënten en hebenden een wfirspoedig

Hogeweg 28

Dierenspeciaalzaak

Timmer- en onderhoudsbedrijf

WEZENBEEK

H. v. d. Donk

Grote Krocht 28

LIJSTERSTRAAT 9

wenst iedereen een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar.

nieuwjaar.

SPORTING CLUB
ZANDVOORT

Alle medewerkers/sters
van AART VEER

Blfe^
*fy**^~JUt~\J

wensf a//e leden
en bekenden een voorspoed/g
en sportief 1988

Als een van uw goede voornemens m 1988
GEZONDER eterfis, dan vindt u in uw Echte Bakker een
goede partner
Het bakken van goed (en lekker)
brood is bij hem al sinds jaar en dag
een ingebakken gewoonte Een
gezond en gelukkig nieuwjaar
toegewenst

Echte Bakker Balk

foegewensf

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf

Goede voornemens

,

wensen u 365
vitamine-rijke dagen

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 23

KEESMAN
verf - glas - behang en
verkoop petroleum

Chinees-lndisch Restaurant

HONG - KON»
Haltestraat 69, hoek Zeestraat
Zandvoort, telefoon 02507-17 /
wensf alle cliënten en beke
een voorspoedig 1988

Wij wensen u eer
goedlopend 1988

De Manege

Jan Steenstraat 1
irenut (jeachte clientèle, vrienden en
bekenden een roorxpoedif/ 1988

wenst u een héél fi
en gelukkig 1988

