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strandpaviljoens in seizoen '85
nog op_
oude stek

foto Jacob Koning

18 december - 31 december 1984
ondertrouwd: Nico Hans Zwemmer
en Margaretha Brigitta Kramer;
gehuwd: Willem van der Kuijl Diana
Edwine Hokstam; Cornelis Antonie
Graafland en Tjirske Hermania van
der Veen; Robert Deenik en
Annemieke Pot.

l De strandpaviljoens kunnen de
(volgende maand weer op hun vaste
l stek worden opgebouwd. Het ai
l enkele jaren dreigend gevaar, dat de
l zomerse horeka-bedrijfjes op last van
l het Hoogheemraadschap een aantal
l meters naar zee moeten opschuiven,
l lijkt voorlopig weer even van de
l baan.
Momenteel verricht Rijkswaterstaat
een onderzoek naar de invloed van
de verlenging van de havenhoofden
in Umuiden op de kustlijn van NoordHolland en bovendien doet het
Waterloopkundig Laboratorium
l onderzoek naar de gevolgen van de
bankettten (verhogingen waarop de
paviljoens staan). De resultaten van
die onderzoeken worden binnen
afzienbare tijd bekend, zo meldt
Rijnland, dat verder toezegt dat de
gemeente als direkt belanghebbende
zal worden betrokken bij het
toekomstig zeeweringsbeleid. Ook de
mogelijkheid van ontheffingen op de
nieuwe verordening zal dan worden
bekeken.
Op oasis van deze gegevens
overweegt het kollege nu het beroep
in te trekken, dat zij in november j.l.
heeft ingesteld tegen de vaststelling
door Gedeputeerde Staten van de
Algemene Keur van Rijnland. In die
nieuwe verordening zijn bepalingen
j opgenomen, die het zeewaarts
verplaatsen van de strandpaviljoens
mogelijk maken. De argumentatie
van de dijkgraaf van Rijnland,
gegeven in een gesprek met het
gemeentebestuur op 11 december
j.l., lijkt het kollege voldoende
aanleiding het ingestelde beroep
| weer in te trekken. In verband met de
importantie van een dergelijk besluit
achten b en w het dienstig eerst het
standpunt van de raadskommissie
voor algemene zaken en ruimtelijke
ordening te vernemen. Dat zal dan
gebeuren in de vergadering van
woensdag 9 januari.

nieuws
ikort & klein
• De goede wensen voor geluk, gezondheid en voorspoed klonken ook
nu weer veelvuldig in de raadszaal
tijdens de nieuwjaarsreceptie van het
kollege. Intiem en gezellig was, maar
toch duidelijk minder druk dan in
voorgaande jaren. VertegenwoordiIgers van verenigingen en instellingen
l in rijke verscheidenheid ontmoetten
er raadsleden, ambtenaren en wat dit
goede dorp nog meer aan represenItanten heeft te bieden. Onder het
l genot van een drankje en een hapje
l werd royaal teruggeblikt op het voor1 bije 1984 en vooral werden er goede
l voornemens gesmeed voor het pas
l begonnen jaar.
l Bij al die beste wensen wil de ZandJvoortse Koerant graag de hare
[voegen. Van harte in alle opzichten
leen voorspoedig 1985.

burgerlijke stand

geboren: Jurre Tjerk zoon van T.E.
Reijenga en E.E.J. Koning; Cheryl
dochter van M. van.den Raadt en J.
Busscher; Simone, dochter van
M.G.J/Adegeest en R.A. Neerincx.

waterstanden

bewegen voor ouderen
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Op 10 januari a.s. zal de Van Pagéehal aan de Flemingstraat, doorgaans
het domein van sportbeoefenende
jongeren, 's middags bezet worden
door ouderen. Een heel
vredelievende bezetting want de
betreffende 55-plussers staat geen
ander doel voor ogen dan zich een
paar uur in plezierige sfeer te ontspannen bij een partijtje badminton
of tafeltennis, met volksdansen,
gymnastiek of alleen maar met kijken
hoe anderen dat doen.
Op initiatief van Ali Effern en Atie
Klijn, beiden geen onbekenden op
het terrein van sportbeoefening,
wordt onder het motto 'Bewegen
voor Ouderen' die middag 'open huis'
gehouden. Geheel vrijblijvend en
gratis kan men tussen twee en vier
uur een kijkje komen nemen in de
Van Pagéehal, waar behalve
genoemde initiatiefneemsters ook
een aantal stagiaires en studenten
van CIOS de, naar men hoopt talrijke,
belangstellenden wegwijs zullen
maken bij verschillende sporten en
bewegingsspelen. Vaste onderdelen
zijn gymnastiek en volksdansen maar
zij die daar niets voor voelen doen
gewoon iets anders. Er is een
sjoelbak, op een mat wordt jeu de
boules gespeeld en er kan worden
getennist met 'foamballen'
(aangepaste ballen in verband met de
veiligheid van de spelers). Verder
krijgt men gelegenheid kennis te
maken met koersbal, een spel dat
vooral aanslaat bij ouderen.
Vanaf 17 januari tot en met mei wordt •»
deze instuif wekelijks op donderdagmiddag in de Van Pagéehal
(gemakkelijk bereikbaar met bus 81)
gehouden en de kosten bedragen

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat Je met een
vreemde wat gemakttelijker over dingen dto Je
dwars zitten.

f 2.- per keer. Gezien het sukses in
andere plaatsen verwacht men ook in
Zandvoort veel animo voor 'Bewegen
voor Ouderen'. Mochten er nog
vragen zijn dan willen Ali Effern (tel.
12043) en Atie Klijn (tel.12880) die
graag beantwoorden.

jan.
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

H.W.
01.55
02.42
03.21
04.05
04.50
05.31
06.20
07.04
07.44
08.29

L. W.
09.56
10:40
11.20
12.04
12.50
13.31
14.23
15.07
15.45
16.30

H.W.

L.W.

14. 14
15. 01
15. 38
16..15
16..55
17 .42
18 .26
19 .09

22. 12
23.01
23. 38
00. 17
00,,57
01..43
02..26

03.09
19 .56 03.54
20 .55 04.54

overleden: Hendrika de Jong geb.
van Keeren, oud 88 jaar; Hermanus
Theodorus Postma, oud 85 jaar;
Hindrik Jakob Dijkema, oud 53 jaar;
Anna Wilhelmina Gerarda Vons, geb.
van der Kroon, oud 90 jaar; Martinus
Johannes Erich, oud 67 jaar; Martin
Jacques Muijlaert, oud 94 jaar; Anna
Jacoba Hendrika van Holten, geb.
SchildmeijeK oud 81 jaar; Johan
Hendrik MOOIJ, oud 75 jaar; Robert
Hedinger, oud 53 jaar; Catharina
Klijn, geb. Marx, oud 71 jaar; Jacoba
Johanna Bartens, geb.Mönch, oud
89 jaar.
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nieuwjaarsduik in ijskoude zee

'Belachelijk, de waanzin ten top',
klonk het op Nieuwjaarsdag uit een
groepje kleumende kijkers op het
strand, waar vijftig zwemfanaten zich
blindelings in de rauwe zee
dompelden.
'Toch wel knap', vond een andere
dorpeling, toen de meute rood-rillend
weer naar de Rotonde holde om zich
met handdoeken en trainingspakken
weer enigszins op temperatuur te
brengen.
De waarheid zal ook in dit geval wel
ergens in het midden liggen. Feit is,
dat de traditionele Nieuwjaarsduik
ieder jaar weer enkele honderden
kijkers naar de vloedlijn lokt, ock op
deze eerste januari met een

beukende noord-westenwind en een
striemende regen.
'Niemand van de deelnemers heeft
er sinds 1959 nadelige gevolgen van
ondervonden', weet Ok van
Batenburg van de organiserende
zwemclub Rapido'82 te melden. 'We
begonnen destijds met een klein
groepje, maar er komen steeds meer
bij, ook uit andere delen van het land
zoals Friesland en Gelderland. Jong
en oud kan mee doen, als men maar
getraind is. Ons jongste deelnemertje
is negen en dominee Boeyinga uit
Bloemendaal is ongetwijfeld de
oudste. Hij is 62 en heeft al vele
malen meegedaan'.
De sportieve zielzorger komt er bij
staan en lacht breeduit. 'Voor mij is

(Foto Dtek Loenen)

het eigenlijk geen kunst', vindt hij
bescheiden. 'Vanaf het najaar duik ik
iedere dag even de zee in en ik ben
het dus gewend'.
De kleumende kijkers zijn al hoofdschuddend afgedropen als de laatste
dappere zwemmers zich weer in de
warme kleren steken. 'We gaan nu
heerlijk erwtendoep eten in ons
kluphuis in Haarlem', glundert pionier
Van Batenburg. 'Dit is een traditie die
moet blijven bestaan. Na
zesentwintig jaar heb ik er nog steeds
niet genoeg van. Doe volgend jaar
ook maar eens mee'. We hebben de
spontane invitatie nog maar even in
beraad gehouden.

familieberichten

onverdiende
nederlaag
voor
zvm-handbal
Een fraaie handbalwedstrijd met een
onbevredigend slot: dat werd het
duel tussen Zandvoortmeeuwen en
Ookmeer. In de bomvollesporthal
kreeg het emotioneel meelevend publiek een ware doelpuntenregen
voorgeschoteld, die kwa krachtsverhouding het best in een gelijkspel
had kunnen eindigen. Maar door
enkele blunders van het arbitraal duo
konden de Amsterdammers met een
21-22 winst naar huis terug.
ZVM met Cor v.d. Koekelt weer in de
gelederen kwam met 1 -0 aan de
leiding, maar toen was het Ookmeer
dat door lets meer fantasie in de
aanval en een hechtere defensie tot
aan de rust voorbleef: 11-12.
Direkt daarna werd het 12-12 en het
gevecht werd harder. De scheidsrechters vluchtten in gele kaarten en
twee-minuten-straffen, de stand klom
in de zinderende sporthal naar1617. Ookmeer zag drie spelers
wegens onsportief gedrag naar de
bank verdwijnen, maar ZVM miste op
dat moment de kracht daarvan te
profiteren. Het werd zelfs 18-20 met
nog enkele mihuten te spelen en de
volgende slotfase is zelfs met de
meest welversneden pen niet te
beschrijven.
Cor v.d. Koekelt en debutant Gerard
Boukes trokken met kostelijke treffers de stand weer gelijk en de strijd
leek op 20-20 beslist. Toch nog een
onverdiende straiworp voor
Ookmeer: 20-21, toch weer gelijk
door een break-out van Djurre
Boukes: 21-21 en dan vrijwel in het
eindsignaal nogmaals een meer dan
dubieuze strafworp voor de gasten:
21-22.
Bozen gezichten bij de
teleurgestelde geelblauwen en
mopperende toeschouwers, die toch
konden terugkijkeri op een flitsend
spektakel dat was de eindindruk in
de Pellikaanhal.
Score ZVM: Cor v.d. Koekelt 8, Joop
Boukes 4, Djurre Boukes 3, Dirk en
Joost Berkhout ieder 2, Gerard
Boukes en Hans Moll ieder 1.

iedereen leest
dekrant
attyd en overal.

Intens bedroefd, maar dankbaar voor al zijn liefde, geven wij kennis, dat na een langdurig, doch
moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan
mijn Uefste man en levenskameraad, onze lieve
zorgzame vader, schooavader en fljne opa

les DIkker
2 november 1902
27 december 1984
Hi] bliffi altijd bij ons
Bep Dikker-de Vries
Lock Dikker
Liny Dikker-Lisser
Paul
Aldo
Ellen
Zandvoort, 31 december 1984
Oranjestraat 17 zwart.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Op 25 december is toch nog onverwacht van ons
heengegaan onze zorgzame moeder en oma
JACOBA JOHANNA BARTENS-M6NCH
weduwe van Hendrik Albertus Bartens
op de leeftijd van 89 jaar.
Uit aller naam:
J.C. Bartens
Zandvoort, 28 december 1984
Vondellaan 19
De teraardebestelling heeft heden in stilte plaatsgehad. .

(Foto Dick Loenen)
ZVM-Ookmeer was in vele opzichten een unieke wedstrijd: door de
spanning, de falende arbitrage en het meespelen van drie broers, Joop,
Gerard en Djurre Boukes verwerken hier de nederlaag.

11 januari a~s. zijn onze ouders

kerstbomen in de f ik
Onder het wakend oog uan politic en
brandweer gaan op vrijdagavond 4
januari rond half acht de kerstbomen
in de fik die zandvoorts jeugd tegen
die tijd heeft verzameld.
De traditie van de nieuwjaarsvuren
wordt nog elk jaar in ere gehouden en
trekt honderden burgers en burgertjes
naar de bekende plekken bij de
Rotonde en bij het open duin tussen
remise en rioolwaterzuivering in
noord. De oplaaiende vlammen zijn
een aardige kombinatie van oeroud
volksgebruik en hedendaags nut. De
midwinter-vreugdevuren dateren uit
langvervlogen tijden ver voor onze
geschreven geschiedenis, maar voor
de praktiese brandweerdienst anno
1985 betekent de massale
kerstboomfik dat ze vele malen
minder hoeft uit te rukken om her en
der brandend kattekwaad te bestrijden.

De inzamelaktie van dennegroen
wordt ook ditmaal gestimuleerd door
een loterij. Voor elke boom die vrijdag
tussen 12.00 en 19.00 uur wordt
aangesleept krijgen de kinderen een
lot. Vvv-waardebohnen van f 40,-,
f 30,- en f 20,- zijn beschikbaar voor
de hoofdprijswinnaars en nog
honderd briefjes van f 5,- worden
uitgereikt als de uitslag bekend is. De
lijsten waarop de gelukkigen prijken verschijnen op in het oog
vallende plaatsen in het dorp. De
prijzen kunnen worden afgehaald op
het kantoor van de dienst publieke
werken op het Raadhuisplein.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel 6n
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 /'Zandvoort / 02507 -16581

en
H.VANLEENDERS
50 jaar getrouivd.
Gelegenheid tot felidtatie van 17.30 tot
19.00 uur in Restaurant "Queenie",
Kerkplein 8 te Zandvoort.
Geert en Ineke
AKe en Pieter
Gerrit en Marja
Hidsadres:
Brederodestraat 56
2042 BH Zandvoort

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 6 januari a.s.:
10.00 uur: de heer J. Lasthuis
GEREFORMEERDE KERK
zondag 6 januari a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTE N BON D
zondag 6 januari a.s.:
10.30 uur: dienst verzorgd door eigen
leden.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 6 januari a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang.
zondag 6 januari a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Oavidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kostrioo* advie*.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10,00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

belangrijkeadressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Irtformatieburo vwv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentvald
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagidianit
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw hubarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, '$ nachts en in het weekeim
tel.023 • 313233
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kampen. Zeestraat 71, tal. 13073

zandvoort zong
uit volle borst . . .

hier
staat
uw
brief

(Foto Dtck Loenen)
Er is ook deze keer weer veel en uit volle borst gezongen voor en tijdens de
kerstdagen. Er was een sfeervolle volkskerstzangdiènst in de Hervormde Kerk
met onder meer medewerking van het Zandvoorts Mannenkoor en het Christelijk gemengd koor uit Heemstede en bij de Kerst-in werd de samenzang geleid
door Ad Goossens. Ook het Zandvoorts Kinderkoor kwam met een welluidend
programma op het podium. Hier een foto van de jeugdige vokalisten.

raadsleden en ambtenaren
hockeyen tegen 50-jarig zhc
De Zandvoortse Hockey Club gaat dit
jaar haar 50 jarig bestaan uitgebreid
vieren en het lijvig en boeiend
jubileum-programma gaat op zondag
6 januari al van start.
Die oeverture belooft meteen een
spektakel te worden, want een
mixture van raadsleden en
ambtenaren gaat dan de sticks
kruisen met een team van de ZHC.
Dit ongetwijfeld ludiek gebeuren
grijpt zondagmiddag om drie uur
plaats op Duintjesveld en het
entoesiasme bij beide partijen is nu al
dermate groot, dat het hockey-duel
onder alle weers- en terreinomstandigheden zal doorgaan.
Het raadhuis vaardigt een bonte
équipe af, samengesteld uit mannelijke en vrouwelijke bestuurders en
ambtenaren. Zo zal wethouder
Jongsma het doel verdedigen en

zullen Ankie Joustra, Rita de Jong en
Jaap Methorst in het veld opereren.
Wethouder Flieringa blijft voorlopig
als reserve aan de kant.
Het ambtenarenkorps stuurt onder
meer de PW-ers Smits, Asié en
Willigers binnen de lijnen en verder,
om er maar een paar te noemen: Ada
de Muinck van Welzijn, Elly Schilpzand van VHRO en uiteraard Ruud
de Boer van Sportzaken.
Burgemeester Machielsen is
aangezocht om een imponerende
afslag te verrichten.
Dat het raadhuis-team het treffen
serieus opvat blijkt wel uit het feit, dat
ze zaterdagochtend op Duintjesveld
stevig in training gaan.

OPENBARE
LEDENVERGADERING

DONDERDAG 17 JANUARI 1985
in de Calvijnzaal nabij de Geref. kerk,
aanvang 20.00 uur.
Spreker: Staatssecretaris van Ec. Zaken

dhr. PIET VAN ZEIL
Onderwerp:
„Wat doet het kabinet Lubbers voor het
midden- en kleinbedrijf en het toerisme?"

Hnl wirmté en kltur in uw huis
met blotmtn ven blotmtnhuis J. Bluyi
U vindt er ook leuke dingon om als
geichenk te geven.

J.BLUYS
HeltestrMteS. tel. 12060

Henk van der Feer
Haarverzorging
Diaconiehuisstraat 24

Tel. l 38 74
wenst een ieder
een voorspoedig en goed geknipt

1985

NOORD ETHIOPIË/ERITREA
Help de droogteslachtoffers in heel Ethiopië te overleven. Oat is de
noodkreet van de twee lokale hulporganisaties:
- Eritrean Relief Association in Eritrea
- Relief Society of Tigray in Noord Ethiopië.
Help hen hun werk voort te zetten tb.v. miljoenen slachtoffers!
Hulp wordt gevraagd voor:
- aankoop van graan
- aankoop van vrachtwagens, benzine, banden
- zeevracht van Europa naar Ethiopië.
SOH heeft jarenlange ervaring met werk in de betrokken gebieden. We
willen doorgaan ondanks politieke en militaire konflikten.
Stichting Oecumenische Hulp

•§!«

D. Spaans

nieuws

MSI®

kort & klein
0 De dansavonden voor alleenstaanden in De Manege aan de Zandvoortselaan blijken in een behoefte te
voorzien. Het wordt steeds drukker in
de akkommodatie van Rob Cohen,
waar zaterdagavond weer levende
muziek aanwezig is tijdens de
dansavond en de Nieuwjaarsreceptie
van de Stichting Alleenstaanden
Randstad.
Zondagmiddag om drie uur is er weer
jazz in De Manege, ook nu weer door
het bekende- Hans Reune - f hijmen
Hoolwerf Kwartet, •
met
vokale medewerking van Humphrey
Campbell.

Inwoners van Zandvoort grijs
Middenstanders eigenwijs.
Aan de Grand Prix zou men meer
verdienen dan aan de inwoners
van Zandvoort. Hier is al zoveel
over geschreven en nu blijkt duidelijk dat deze inwoners meer
verstand van zaken ixv-n hebben
dan onze midc-—Land c.q. ondernemers. Nu worden zij met de
neus op de feiten gedrukt: blijkt
dat Zandvoort vergrijsd dit
is aan de omzetten te zien tijdens
de feestdagen. Nu klagen de ondernemers ook weer. Ze hebben
het circuit toch dat de inkomsten
doet verhogen? Een dag circuit
evenement brengt toch meer op
dan het hele jaar 50 huis-gezinnen? Of is dit toch niet het geval?
De ondernemer heeft zichzelf de
das omgedaan: het circuit moet
blijven, gevolg is dat er geen
huizenbouw mogelijk is,
(slokkerhuizen) of pas na het
raceseizoen bewonen. Belachelijk
gewoon. Eerst lees je in de krant
dat het Grand Prix moet blijven
draaien om de randevenemten te
kunnen handhaven en een paar
maanden later zegt de circuit
direktie dat het randgebeuren er
is om de Grand Prix verliezen op
te vangen. Hoe zit het nu?
Een ander argument als de Grand
Prix slecht bezocht wordt is, het
weer heeft niet meegewerkt, te
heet om in de duinen te vertoeven, het regende zo hard, men
blijft voor de TV thuis.
Nee beste ondernemers
onderneem deze leuze maar en
houd je er dan ook aan, Circuit
dicht, jonge gezinnen in zicht, dit
lijkt mij beter. Meer huizenbouw.
Eventuele circuit bezoekers
nemen toch zelf tassen met eten
en drinken mee, het achterland
heeft er profeit van. Niemand ^an
de bezoekers gaat van het circuit
naar het dorp om inkopen te doen.
Dat doen wel het hele jaar de
inwoners van Zandvoort dus meer
inworiers betekend meer inkomsten. Waar' het mij en met mij
velen om zal gaan is meer huizen
te bouwen voor jonge gezinnen,
hierdoor wordt de uittocht
tegengegaan. Bedenk alles maar
eens rustig in de komende tijd en
deze zal het de ondernemers leren,
dat aan de inwoners meer te
verdienen valt dan aan het circuit.

CDA ZANDVOORT

En ruim l Mz miljoen Nederlanders gaan
verder. Ondanks een lichamelijke
handicap. Het Nationaal Revalidatie
Fonds helpt daarbij. Al 25 jaar.
Duizenden projekten werden mogelijk.

Nadere informatie:
Postbus 323
3500 AH UTRECHT
Tel. 030-331165

REISBURO ZANDVOORT

GROTE KROCHT 20

Tel. 02507-12560

Postadres: Postbus 460. 2040 AL Zandvoort

HINDERWET

1985

Een nieuwjaar, een vernieuwd reisburo.

C

De nieuwe direktie en onze medewerksters wensen u een reizend
jaar 1985.

o-

s-

3 jan. 's avonds feestelijke opening
receptie tussen 18.00-20.00 uur.

o

4 jan. start Reisburo Zandvoort met de verkoop van reizendagtochten. Verhuur van luxe touringcars.
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De nieuwe zomergidsen 1985 liggen alweer voor u klaar.

01

Het adres voor al uw reizen is natuurlijk Reisburo „Zandvoort"
(v.h. Reisburo Kerkman), Gr. Krocht 20, tel. 12560 (4 lijnen).

(D

HET ADRES VOOR UW VAKANTIE IS NATUURLIJK

REISBURO „ZANDVOORT"

t.
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Gr. Krocht 20 Zandvoort - Tel. 12560 - 4 lijnen

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

!!!WIJ RUIMEN OP!!!
VELE RESTANTEN TEGEN
LAGE PRIJZEN

K.V.K 19941 ./

v. d.mijnWerff
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*indi 1746
Gatthuisplein 3
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Nieuw Noord
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Installatie bureau

B.Yo centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 -1 84 84*

Je denkt
toch niet
dat iemand
naar ze
luistert..
...ofwel
TOCH EENS OPSCHRIJVEN:

AMNESTY
INTERNATIONAL
POSTGIRO

454000
TEL:

020-847905

Het Nederlandse Rode Kruis is de
lezers van dit blad dankbaar
voor alle steun die ons ook
dit jaar weer werd gegeven.
Wij wensen u alle goeds in 1985 toe.

Burgemeester en Wethouders van
ZANDVOORT;
Gelet op de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne, maken bekend dat:
door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 1 december 1984 vergunning is
verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van J. Onstein te
Zandvoort voor een dergelijke vergunning
voor het oprichten en in werking hebben van
een plaatwerkerij gelegen aan de Curiestraat
no. 6 te Zandvoort, kadastraal bekend
gemeente Zandvoort, sectie B. no. 8002.
De beschikkingen en alle terzake zijnde
stukken liggen van 4 januari 1985 tot 4
februari 1985 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluëstraat
2 te Zandvoort, op werkdagen van 08.30 12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van
10.00 - 14.00 uur. Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne staat tot 4 februari 1985
beroep open bij de Kroon voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,
21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid,
onder c van de wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of
22, tweede lid, of 28, eerste lid onder c
van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a van de wet op de Raad van
State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige vooziening. Het
beroepschrift moet worden gericht aan
H.M. de Koningin en worden gezonden aan
de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, 's-GRAVENHAGE.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.
Zandvoort, 4 januari 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
H.A. Merts.
H. Machielsen.

EVENEMENTENPOT
Burgemeester en Wethouders maken
bekend, dat voor het zomerseizoen 1985 in
de begroting een bedrag van f. 16.000,-- is
gereserveerd voor het verlenen van financiële steun voor de organisatie van een aantal
seizoen-evenementen.
Organisaties die een beroep willen doen op
deze z.g. "evenementenpot" dienen uiterlijk
voor 1 maart 1985 een verzoek aan Burgemeester en Wethouders te richten. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een uitvoerige beschrijving van het te organiseren
evenement en een gespecificeerde begroting
met toelichting.
Burgemeester en Wethouders van

Zandvoort,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
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fraktievoorzitters opgetrommeld voor spoedberaad
Vrijdagavond zijn de fraktievoorzitters
van alle zandvoortse politieke partijen,

hommeles in b en w
waterstanden

het zogenaamde seniorenkonvent,
voor dringend overleg bijeengekomen.

jan.
5
6
7
8
9
10
1112
13
14

Een dergelijke gebeurtenis, die
slechts zelden voorvalt, duidt op
zaken van groot belang en meestal
zeer netelige affaires. Het jaar 1985
begon zo met een politieke vuurpijl,
die binnenskamers werd afgestoken.
De geblindeerde ramen maken het
moeilijk vast te stellen of het een
losse flodder danwei een
zevenklapper geworden is. De fraktievoorzitters en de wethouders
onder aanvoering van bewindsman
Jongsma, hebben afgesproken (nog)
geen mededelingen naar buiten te
doen.
Dat mag ons niet beletten om de Ie •
zers de kwestie in grote lijnen en
naar beste weten te schetsen. Al
geruime tijd zijn de verhoudingen in
het kollege van b en w ernstig verstoord. Duidelijker gezegd: de
portefeuillehouder van ruimtelijke ordening burgemeester Machielsen
aan de ene kant en de 3 gekozen
zetelhouders aan de andere zijde
vliegen elkaar geregeld naar de keeil.
Als de emoties hoog oplopen worden
zelfs krasse termen gebruikt, tot
scheldens toe. Machielsen wordt met
name mateloze eigenwijsheid inzake
ruimtelijke ordening verweten, zijn
grote voorliefde en hobby, maar ook
zijn voornaamste tegenspeler, de
beheerder van de penningen Flieringa, is van het onbuigzame soort en
at levert onverkwikkelijke taferelen
op.
In dit geval zou een bouwplan voor
het Karel Doorman gebied aan de
Burg. v. Alphenstraat de lont in het
kruit hebben gegooid. Een bijna
slaande ruzie was de laatste druppel.
De wethouders waren het zat en
riepen vorige week het konvent
bijeen om zoveel mogelijk steun te
verwerven voor een door hen
bedacht penacee, een politiek paardenmiddel, namelijk een
portefeuilleruil. Het meest wezenlijke
kenmerk daarvan was, naar verluid,
dat de burgemeester zijn stokpaardje de ruimtelijke ordening zou
inleveren voor de raadsopdracht aan
Jongsma, volkshuisvesting en vice
versa.

Machielsen en Rieringa: botsende karakters
Als men j.l. vrijdag spijkers met
koppen heeft weten te slaan dan mag
verwacht worden dat de?e ruil
hedenmiddag in het kollege-overleg
ter tafel is gekomen en mogelijk al
morgenavond tot uiting komt als de
kommissieleden van az/ro zich naar
het raadhuis spoeden. Het is niet uitgesloten, zo zeggen insiders, dat

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

Machielsen een dergelijke gang van
zaken als een regelrechte degradatie
beschouwt en de eer aan zichzelf
houdt door al zijn politieke arbeid
neer te leggen. In dat geval kan hij
zich beperken tot zijn officiële funkties: voorzitter van de raad en hoofd
van politie en brandweer.

L.W.
22.12
23.01
23.38
00.17
00.57
01.43
02.26
03.09
03.54
04.54

BADMINTON
Badmintonvereniging BV Lotus komt
a.s. zondag 13 januari op haar
thuisbasis, de Pellikaanhal, in aktie.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 uur: Lotus 7 - Fl. Shuttle 5,
Lotus 8 - Unicum 1, Lotus 9 - H BC 3,
Lotus H1 - KLM H1, Lotus B1 - H BC
B1, Lotus B2- Fl. Shuttle B1, Lotus
B3 - Duinwijck B3, Lotus C1 - Almere
Haven C1.
13.00 uurLotus 1 - Enkhuizer BC 1, Lotus 2 US 1, Lotus 3 - Fiight 2, Lotus 4 Diemen 1, Lotus 5 - Weesp 6, Lotus 6
- Fl. Shuttle 2.

• Op 2 plaatsen in Zandvoort, het
strand voor de Rotonde en het duin
bij de pw-remise in noord, joegen afgelopen vrijdagavond om precies half
acht hoge vlammen naar de donkere
hemel. Duizenden kerstbomen,
ontdaan van al hun luister, werden
door lokale vakmensen met zichtbaar
genoegen in de as gelegd. De
vergane denneglorie was de hele dag
aangesleept door zandvoorts jeugd, al
dan niet met assistentie van ouders
en sleeën. Terwijl het vuur oplaaide
maakten de kinderen van de gelegenheid gebruik om de
brandweerlieden met goed pakkende
sneeuw te bekogelen. De
vuurbestrijders, die nu weer eens
voor aanstichters mochten spelen,
lieten het zonder veel protest over
zich heen komen. Honderden toeschouwers warmden tot ca. half
negen handen en voeten aan de
gloed. Toen werden de resten van de
traditionele vuurpret gedoofd.
• Vrijdagavond 11 januari opent het
Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein zijn poort voor bezoekers van
een tentoonstelling van 4
zandvoortse amateurschilders. Martin
Faber, aan wie de koerant onlangs
een artikel wijdde, Louis van der Mije
en Jan Weber laten er hun schilderrijen zien, Ton Visser zijn akwarellen.
De amateurtrots valt te bezichtigen
tot 3 februari.
O Gemeentelijke agenda's hebben
de redaktie nog niet bereikt, maar
volgens vergaderplan zal morgenavond de kommissie algemene zaken
en ruimtelijke ordening haar eerste
openbare bijeenkomst houden in het
nieuwe jaar. Aanvang zoals
gebruikelijk om 20.00 uur.

in het voetbal zo goed getroffen als dit
® Zaterdag 12 januari houdt
buurthuis 't Stekkie een winterbeurs.
Eenieder die iets te verkopen heeft
dat op enigerlei wijze bij het begrip
'winter' hoort kan op die dag zijn of
haar spullen aanprijzen op de tafels
die a raison van f 2,50 te huur zijn.
Aanmeldingen bij 't Stekkie, tel.
16055.

jaar. Sneeuw en vorst maken het spel
volstrekt onmogelijk en het is zeer de
vraag of de geplande aanvang van de

Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10,00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

vinden.

Al geruime tijd waren er liquiditeitsmoeilijkheden in het bedrijf dat ook
nog werd getroffen door het niet nakomen van enkele reserveringskontrakten. Daardoor was een iaüiissement niet langer te vermijden.
Volgens de curator is voor de 7 personeelsleden ontslag aangevraagd en
wordt er momenteel onderhandeld met kandidaten voor overname van het
Hotel-Restaurant.

H.W.
14.14
15.01
15.38
16.15
16.55
17.42
18.26
19.09
19.56
20.55

Zelden was de benaming 'winterstop'

2e kompetitiehelft op tijd kan plaats-

Het bekende en uit het begin van deze eeuw daterende Hotel Restaurant
Keur aan de Zeestraat is al van voor de Kerstdagen gesloten,eri zal naar
het zich laat aanzien haar deuren voorlopig niet meer openen.

L. W.
09.56
10:40
11.20
12.04
12.50
13.31
1-1.23
15.07
15.45
16.30

trainer willem groen:
botte pech achtervolgde zvm

MAATSCHAPPELIJK WERK

hotel keur voorlopig dicht

H.W.
01.55
02.42
03.21
04.05
04.50
05.31
06.20
07.04
07.44
08.29

De uitgebreide rustpauze geeft
trainer Willem Groen van Zandvoortmeeuwen gelegenheid om te
peinzen over de magere resultaten
van zijn voetbalteam. Volgens de
oefenmeester is er geen reden om in
paniek te raken en hij leidt dat af, niet
uit de stand op de ranglijst die allerbelabberdst is, maar uit de wijze
waarop die situatie is ontstaan. Groen
is er de man niet naar om flauwe
eskuses te zoeken maar één ding
moet hij kwijt: botte pech heeft de
zandvoorters achtervolgd en onnodig
veel punten gekost. Ingekalkuleerd in
het wedstrijdverloop mogen nog worden: ten onrechte gegeven
strafschoppen en niet opgemerkte
buitenspelsituaties die de meeuwen
een paar maal de das hebben
omgedaan.
Tragieser waren de treffers in eigen
doel, zoals in het duel tegen Hollandia. Maar het ergst'van al was het
wegvallen door blessures e.d. van
heuse steunpilaren. Groen kan een

Trainer Groen: toch niet somber
reeks van voorbeelden aandragen
maar noemt met name Hans Schmidt,
een meer dan talentvolle speler die
de defensie risikoloos op de been
kan houden en briljante passes weet
te versturen. 'Die man korrigeerde
alles, weet Groen, zijn wegvallen was
desastreus en kon met alle goede wil
van de wereld niet worden opgevangen. Schoorl is eveneens lang
weggeweest en v.d. Meij, een spits
met een geweldig loop- en passeervermogen kunnen ook node missen'.
ZVM heeft onverwacht een keepersprobleem gekregen. Bij de kompetitieaanvang leek vast te staan dat

een paar uitstekende doelverdedigers van andere klups de geelblauwe rijen kwamen versterken,
maar zij zijn niet in Zandvoort blijven
hangen. Enige rots in de branding is
dus good-old Ed Steffers die ondanks
gebrek aan training -hij woont in de
omgeving van Utrecht- uitstekend
werk verricht. Bij de ZVM-aanvallers
is tenslotte genoeg dadendrang te
vinden maar geen echte 'afmaker' en
dat kan het elftal nog lelijk opbreken.
'Vindt de juiste formatie maar eens bij
zoveel wisselvalligheden, verzucht de
geplaagde trainer. Toch is hij niet
somber gestemd. 'Er zijn nog genoeg
wedstrijden te spelen. Het
belangrijkste is dat we elkaar niet
afvallen nu het moeilijker gaat. Als
iedereen goed bij de wekker is, dan
vinden we dat uitgebalanceerde team
nog wel'.

wirn buchel ontving tafel van verdienste

Schoonmaakbedrijf EVON B.V.
vraagt
OBJECTLEIDSTER
voor object in Zandvoort.
Tel. 023-38 32 04.

De vijftiende Tafel van Verdienste is
zaterdagavond in Sociëteit Duysterghast uitgereikt aan Wim Buchel en
weinig dorpelingen zullen het met die
onderscheiding oneens zijn.
In de eind-vijftiger jaren vestigde
Buchel zich na zijn ClOS-opleiding
als sportleraar in Zandvoort en sindsdien heeft hij op vele terreinen een
veelzijdige aktiviteit ontplooid. De in
1970 gestarte rij 'personen of
organisaties, die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor
de badplaats', bevatte tot nu toe de
namen van Nico Bouwes, Stichting
Recreade, Reddingsbrigade, zuster
Bokma, Gemeentepolitie, Roy
Schuiten, burgemeester Nawijn, Ge
Loogman, Bep Roozen, zuster De
Beer, Wim de Buyzer, KNZHRM en
het Rode Kruis.
Als laatste prijkt dus nu de naam van
Wim Buchel op deze ere-li]st en dat
lijkt meer dan verdiend. Want Wim
heeft zich een doorzetter getoond,
die samen met zijn grote steun Atie
onder moeilijke omstandigheden
begon met zijn sportschool. Zijn
vakmanschap en zijn positieve instelling deden het leerlingental groeien
en er kwam een prachtige
akkommodatie aan de A.J. van der
Moolenstraat, waar honderden pupillen onder deskundige leiding hun
konditie konden opvoeren.
Judo was de specialiteit van Wim
Buchel en in die sport bracht hij het
erg ver, letterlijk en figuurlijk. Hij
verwierf de hoge zesde dan -een uitzonderlijke onderscheiding in de wereld van de judoka's- en werd een
veelgevraagde scheidsrechter. Wim
stond in vele landen op de mat bij
Wereldkampioenschappen en
Olympische Spelen, vorig jaar nog in
Los Angeles.
Inmiddels was Wim Buchel ook al
vele zomerseizoenen beheerder van
camping De Zeereep en ook voor die
funktie bleek de goedgeluimde
Brabander geknipt. Tenslotte kent
Zandvoort Buchel als de joyeuze
karnavalsprins Wullum den Ursten en
als de grote stimulator van het
jaarlijks feest van de leut.
Willem, ook namens de koerant van
harte gelukgewenst metdeze
verdiende onderscheiding.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemaentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobiel bedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koarant b.v.
Achterweg 1

Vrijwillige Hulpverlening

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

eanduGartee

omroepei
Schoonmaakbedrijf EVON bv
vraagt schoonmaaksters voor
object in Zandvoort.
Tel. 023-383204.

iedereen leest
de krant
alty'd en overal.

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

,V7im Buchel ontvangt zijn tafel' (FotoDfckLoenon)

hockeyen op sneeuwtapijt:
dolle boel
Twee dingen werden zondagmiddag
op Duintjesveld duidelijk: hockeyers
zijn doorzetters en het 50-jarig jubileum van de ZHC wordt beslist een
groots festijn. Wan; ondanks de meer
dan barre omstandigheden in het
poollandschap van het dïkbesneeuwde binnencircuit werd het
hockey-treffen tussen een
raadhuisploeg en de jubilerende klup
een hardverwarmend spektakel.
Lijnen waren door de dikke sneeuwlaag niet te zien, de arbiters Van
Pagée en Muller hadden hun spelregelboekje thuisgelaten, van takties
opgezette aanvallen was geen
sprake. Als jonge honden joegen de
witbevlokte sportieve!ingen massaal
achter het rode balletje aan om het
toch maar als eerste in het lokkende
doel te krijgen. De gemeenteploeg,
met alleen wethouder Jan Jongsma
en Ankie Joustra als enige raadsvertegenwoordigers, had ook de wisselspelers meteen maar ingezet en die
numerieke meerderheid was mede
oorzaak, dat ZHV-doelman Bertus
Balledux als eerste moest kapituleren
na een massale aanvalsstoot van het
raadhuis. Maar nog voor de rust werd
ook keeper Jongsma ondanks zijn
professionele outfit en gedurfde
reddingsakties gepasseerd.
Ook na de rust bleef het 1-1. De
hockey helden werden vermoeid, de
kou liet zich voelen en bovendien

BRIDGE
Het pas gepromoveerde paar Beek/
Sjouwerman ging in de 3e wedstrijd
van de lopende bridgekompetitie op
2 januari met de eer strijken. Zij
haalden 168 pnt. en 60% en werden
op de voet gevolgd door Heidoorn/
Schutte. In de B-lijn deelden Hagen/
Wanna en Menks/Roest de 1e en 2e
plaats met 125 pnt. en ruim 55%. De
dames Van Akooy/Drenth proberen
na hun degradatie naar de C-lijn
terrein te herwinnen en kwamen als
eersten uit deze ronde met 153 pnt.
Aan de leiding in die klasse gaat
overigens na 3 wedstrijden de fam.
Groen.

wachtte in de kantine een verwarmende slok en de dampende
boerenkool. Met rode konen en
zonder gebroken ledematen konden
de hoofdrolspelers in deze sneeuwkomedie na afloop konstateren, dat
het een fijne wedstrijd was geweest
en dat dit initiatief best herhaling verdient.

Lfr

Vogels in voedselnood
De wintersportliefhebbers die dezer
dagen terugkwamen van hun in Oostenrijk of Zwitserland doorbrachte
kerstvakantie hoefden hun attributen
niet op te bergen. De lange latten
konden na thuiskomst direkt weer
worden ondergebonden en wat de
enthoesiaste skiërs en langlaufers
betreft mag dit winterse weer nog een
hele tijd aanhouden.
Minder gelukkig daarmee zijn de vogels, waarvoor strenge vorst en
zware sneeuwval een regelrechte
ramp betekent. Het Kennemer Dierentehuis en de Vereniging voor het
Welzijn der Dieren zijn dan ook
onmiddellijk gestart met voederakties
om de in nood verkerende vogels te
redden.
De heer Van Vueren, beheerder van
Kennemer Dierentehuis, vertelt dat
momenteel reeds tal van door de
koude bevangen vogels bij het
dierentehuis worden binnengebracht.
Nu de circuitmeertjes zijn dichtgevroren voorziet het beheerdersechtpeiar
in het binnencircuit de vogels van het
open veld en de watervogels van
voedsel. Doch ook dicht bij huis is de
nood hoog gestegen en op de bevolking wordt dan ook een dringend
geroep gedaan hulp te bieden. Dat
kan gebeuren door in bomen of aan
de waslijn vetbollen en snoeren
pinda's te hangen en op sneeuwvrij
gemaakte plaatsen of voedertafels (1
meter 75 hoog in verband met
katten) bruinbrood, vogelzaad,
vetkanen, rotte appels en rauwe
havermout te strooien. Daarmee
helpt men kleine vogels en mussen,

wereld
iKiriiiir
fonds.
iiederlaiiid

mezen, roodborstjes, groenlingen,
kransvogels en koperwieken al een
heel eind op weg. Mochten er
vogelliefhebbers zijn die de leden
van de dierenbescherming willen
assisteren bij het voederen in de duinen dan worden zij verzocht kontakt
op te nemen met het Kennemer Dierentehuis, tel. 1 38 88 of mevrouw C.
van der Meer, bestuurslid van de
Vereniging voor het Welzijn der
Dieren tel. 1 7418. Brood, vogelzaad
e.d. wordt graag in ontvangst
genomen door de dames De Waard,
Vinkenstraat 15, De Vries,
Celsiusstraat 215, Van der Meer,
Lorenzstraat 270 en door het
Kennemer Dierentehuis aan de
Keesomstraat. Tot slot twee belangrijke zaken: strooi geen voer op de
rijweg en bel bij het aantreffen van
vastgevroren vogels direkt om
deskundige hulp naar het Kennemer
Dierentehuis, tel. 1 3888 of de
Vereniging voor het Welzijn der
Dieren tel. 1 7418.

wereld
natuur
iiederland
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

Duizenden projekten voor
lichamelijk gehandicapten
werden mogelijk

NATIONAAL
REVALIDATIE
FONDS
Postbus 323
3SOOAH UTRECHT
T«l. 030-331165
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nieuwbouw op karakteristiek punt
Op een van de meest in het oog lopende plekken van zandvoorts centrum, het Kerkplein, zal ijs en weder
dienende een dezer dagen een fors
gat in de bebouwing geslagen
worden.
Het pand tussen Hema en
Hervormde kerk waarin op dit
moment 3 winkeltjes nering drijven,
een boetiekje, de Ako en een snackbar, valt onder de harde hand van de
sloper. Lang braak liggen mag de
grond op deze karakteristieke plek in
het dorpsbeeld niet en dat is, ook
geenszins de bedoeling. Nog vóór
het hoogseizoen zal er nieuwe bebouwing verrezen zijn, waarin met
name personeel en kliëntele van de
boek- en tijdschriftenhandel beter uit
de voeten kan.
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Het bouwplan is na enige bezwaren
van Hema en kerkbestuur tot ieders
tevredenheid aangepast. Boven de
winkelruimte komt geen woonapparttement -spijtig genoeg, want dat is
elders een heilzame ontwikkelingmaar een magazijn. Een noodwinkel

tekening voorzijde nieuwbouw aan Kerkplein

is inmiddels al op het pleintje verschenen, zodat het zakendoen de
komende tijd niet gans hoeft te
stokken. Het is geen gezicht, vinden
middenstanders uit de buurt. Eeuwig
zandvoorts winkeliersgemopper.

• Postduivenvereniging Pleines
houdt a.s. zondag tussen 10.00'en
17.00 uur haar jaarlijkse duivenshow
in het kluplokaal aan de Linnaeusstraat. Rond 16.00 uur zal er een
verloting plaatsvinden. Hoofdprijs is
een t.v.

==

burgerlijke stand
1 januari - 7 januari 1985
gehuwd: Petrus Johannes Berkhout en Adriana van de Koekelt.
geboren: Geoffrey, zoon van J.
Bloem en A.M. Driehuizen.
overleden: Jean Liesker, oud 94
jaar; Cornelia Susanna Mes geb.
Bunneke, oud 82 jaar; Jan van der
Plas, oud 84 jaar; Isidore Simon
Dikker, oud 82 jaar; Apolonia
Cornelia de Kievit geb. in 't Veld, oud
71 jaar.

jan.

H.W.

L.W.

H.W.

09.28 17.27 22.09
10.42 18.41 23.35
12.02 20.02 - '.01.01 09.01 13.16
02.06 10.07 14.15
20 ' 02.48 10.50 14.59
03.25 11.26 15.37
21
04.14 12.14 16.16
22
04.47 12.47 16.57
23
05.24 13.20 17.37
24
06.07 14.05 18.15
25
06.44 14.44 18.52
26
27
07.18 15.19 19.29
07.51 15.52 20.13
28
08.31 16.31 21.01
29
09.18 17.18 21.57
30
10.15 18.15 23.02
31
Springtij 9 en 23 januari
Doodtij 16 en 31 januari.
15
16
17
18
19

foto Jacob Koning

muziekjaar in zandvoort
nu al op een oor?
Duizenden projekten voor
lichamelijk gehandicapten
werden mogelijk

NATIONAAL
REVALIDATIE
FONDS
Postbus 323
3600 AH UTRECHT
Tel. 030-331166

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Het begon allemaal zo mooi. Met
kariljonklanken op 1 januari vanuit de
raadhuistoren. Het europees jaar van
de Muziek werd vrolijk ingeluid in de
winterse badplaats.
Maar de inspanning van vvv-direkteur Hilbers in dat kader een zandvoorts totaalprogramma samen te
stellen voor de zomerse maanden,
lijken op gebrek aan entoesiasme te
stranden. Tenzij de 16 muziek-, dansen zanggroepen die voor een groots
juni-evenement waren benaderd,
alsnog binnen enkele dagen teken
van leven geven.
Na een eerste poging op 13 november, kwam enkele weken terug
belangstellenden opnieuw bijeen om
van gedachten te wisselen over
'Musica '85'. Het waren er eksakt 5.
De zandvoortse muziekkapel en
operettevereniging, het dames
vocaal ensemble en dansgroepen
van de Wurf en Bela Rada. Een te
magere opkomst om met enig sukses
een vrolijk klinkende manifestatie op

poten te zetten. Aan de vvv zal dat
overigens niet liggen. Die heeft het
aardige initiatief genomen, is graag
bereid tot de koördinatie, wil best
steun geven met folders en sekretariaatswerk en er desnoods een paar
centen aan besteden.
'Het valt me dit keer niet mee om
mijn optimisme overeind te houden,
verzucht een teleurgestelde
direkteur Hilbers. 'Er ligt toch een
prachtige kans om er iets moois van
te maken. Landelijk is de publiciteit
rond het muziekjaar in volle gang en
de verenigingen krijgen alle gelegenheid de aandacht op zich te vestigen,
via optredens maar ook via informatiestands. Als de hele meute
meedoet zijn er mogelijkheden te
over. Podia op het Gasthuisplein
bijvoorbeeld, bij slecht weer in het
Gemeenschapshuis. Ik hoop vóór 15
januari nog iets te horen van de
verenigingen en ook individuele
muzikanten zijn in te passen. Het
antwoord is aan Zandvoort'.

L.W.
06.09
07.36
09.01
21.17
22.15
22.58
23.37
00.17
00.59
01.38
02.15
02.50
03.27
04.12
05.01
05.57
07.02

Vrijwillige Hulpverlening

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

• Chef algemene zaken J. Waaning
heeft bij zijn laatste ambtelijke
optreden eergisteren in zijn
kommissie woorden van lof mogen
horen van de burgemeester en,
namens de raadsleden, van cda-nestor Van As. Voordat Waanfng eind
deze maand definitief vertrekt zal dat
ongetwijfeld nog eens officieel
herhaald worden.
<• Hoewel nog allerminst zeker is
hoe de afvoer van rioolwater uit
Zandvoort geregeld gaat worden,
heeft het provindiebestuur begin
deze week toegezegd in principe
10% van de kosten voor zijn rekening
te willen nemen tot een maksimum
van f 600.000.-. Over de resterende
miljoenen, nodig voor een nieuw
buizenstelsel naar de Waarderpolder,
wordt nog een robbertje gevochten
tussen gemeente en Rijnland.

sport in 't kort
H ANDBAL-WINST:
16-19 TEGEN AHC'31
De uitwedstrijd tegen AHC'31 heeft
de handballers van ZVM een
knappen en kostbare 16-19 zege
opgeleverd. Het begin was zwak en
de vlot kombinerende Amsterdammers
kwamen via een 9-2 voorsprong uit
op een 10-5 ruststand. Een wijziging
in het defensie-schema na rust bracht
de ommekeer en van 11-5 kwamen
de Zandvoorters sterk terug naar
16-16, deels door sterk keepen van
Pieter Trommel, deels door een serie
fraaie treffers. De laatste minuut met
drie benutte break-outs zette de
kroon op het werk: 16-19.
Score ZVM: Cor v.d. Koekelt 6,
Djurre Boukes 4, Hans Moll 4, Joop
Boukes 2, Joost Berkhout 2, Dirk
Berkhout 1.
ZAALHOCKEYERS OP DREEF.
De dames van ZHC blijken ook in de
zaal goed uit de voeten te kunnen.
Voor een groeiend aantal kijkers in
de Pellikaanhal werd eerst Randwijck
met 5-0 geklopt en daarna Pinoké
met 5-4.
De meisjes A deden het met een 3-3
gelijkspel tegen Rood Wit en een 31 zege op Alliance niet veel minder.
De volgende thuiswedstrijden van
ZHC zijn op zondag 20 januari om
17.30 uur in de Pellikaanhal.

dorpsbestuurders zwijgen
Hommeles in b en w, zo opende de koerant haar editie van j.l. dinsdag.
Het geruzie tussen de kollegeleden, het spoedberaad van de fraktievoorzitters en de geplande ruil van portefeuilles gaf Zandvoort genoeg gespreksstof. De betrokkenen zelf echter, burgemeester Machielsen en de 3
wethouders doen er het zwijgen toe. Onze verwachting dat woendagavond
tijdens de kommissie zw[ro op zijn minst een topje van de toch al gerafelde sluier zou worden opgelicht, is niet bewaarheid. Geen verklaring van
het dorpshoofd, geen vragen van volksvertegenwoordigers. Alsof er niets
aan de hand is.

ijs alleen houdbaar op trottoir

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 13 januari a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 13 januari a.s.:
10.00 uur: Ds. W. van Galen, H'stede.
PROTESTANTENBOND
zondag 13 januari a.s.:
10.30 uur: Prof. Dr. C.W. Mönnich.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 12 januari a.s.:
19.00 uur: stille eucharistieviering.
zondag 13 januari a.s.:
10.00 uur: Viering in de week der
gebeden om éénheid voor
christenen van Zandvoort
in onze St. Agathakerk.
Mmv. alle koren.

adviesdiensten
WETSWINKEL

IJs, sneeuw, mist, hagel, het zijn de winterse ingrediënten die na bijna 2 weken al een zekere gewenning geven. Maar ook pret en, voor weer anderen, ongemak. Na een paar uur dooi begin deze week
maakte strenge vorst de straten spiegelglad. De dienst pw rukte uit met strooiers en schuivers om de
hoofdwegen open te houden, maar op veel trottoirs kon gevoeglijk geschaatst worden. Gisteren viel
een laag verse sneeuw uit de immer grijze hemel om het inmiddels tweedehands wit op dorp en omringende natuur te vervangen. De aanhoudende kou bracht een aantal jeugdige zandvoorters op het
idee het ijs bij de Vijverhut' te beproeven. Daar zijn ze door agenten rap vanaf gehaald. Het bordje
'gevaarlijk ijs' staat er niet voor niets.

zandvoort is verbolgen
over huizenverdeling in regio
Afgezien van de 33 Slokkerhuizen
aan de Van Lennepweg, die na alle
gedane moeite nauwelijks meer
geweigerd konden worden, mag
Zandvoort in 1985 niet meer dan 16
woningwet- en 3 premiehuurwoningen bouwen.

aktie
duurt
voort
Met de aktie 'Auto dicht en buit uit 't
zicht' heeft de politie in 1983 ruime
aandacht geschonken aan het
probleem diefstal van en uit auto's.
Veel automobilisten heeft men toen
met het verzoek 'Sluit Uw auto af en
haal Uw eigendommen er uit' kunnen
bereiken. De Regionaal Koördinator
Voorkoming Misdrijven zou echter
graag alle automobilisten in de regio
willen bereiken en heeft daarom huis
aan huis een schrijven laten
bezorgen waarin nogmaals de
aandacht wordt gevraagd voor het
nijpende probleem van diefstal van
en uit auto's. De politiemensen zijn
van mening dat niet alleen van hen
maar ook van de automobilisten zelf
enige zorg verwacht mag worden
voor de eigendommen van laatstgenoemden. Geadviseerd wordt de
auto af te sluiten en niets zichtbaars
achter te laten, zelfs niet de
voorwerpen die weinig waardevol lijken. Wanneer iedereen dat zou doen
dan betekent dat in de praktijk dat er
minder wordt ingebroken in auto's
met als gevolg minder ergernis en
kosten voor de automobilsit. Voor de
politie betekent het minder aangiften
van diefstal waardoor er meer tijd
vrijkomt voor andere zaken. 'U zoudt
zelfs misschien een beetje aandacht
kunnen hebben voor de auto van uw
buurman': aldus de brief van de
regionaal koördinator. Wat Zandvoort
betreft: brigadier Steenman van het
Buro Voorkoming Misdrijven is graag
bereid om over dit.onderwerp meer
informatie te geven.

Dat is het laatste bod van de regiogemeenten aan de badplaats. Zij
moesten samen een verdeelsleutel
vinden voor het kontingent dat via
rijk en provincie aan hen is toebedacht. Het is de bedoeling dat daarvoor in de toekomst een RVC, een
regionale volkshuisvesting kommissie, in het leven wordt geroepen.
Maar na de bittere ervaring die Zandvoort met haar buren heeft gehad is
het nog maar de vraag of de
badplaats daaraan zal meewerken.
In het vooroverleg zijn spelregels
opgesteld voor de verdeling, maar
met name Haarlem en Heemstede
zijn daar stevig overheen gewalst.
Die gemeenten hebben ekstra eisen
naar voren gebracht, het grootste
deel van de buit ingepikt en de
overigen met de kruimels laten zitten.
Zo was afgesproken dat de verdeling
zou plaatsvinden aan de hand van
behoeftecijfers en van een ranglijst
van gemeenten met de grootste
bouwachterstand. Dat Zandvoort op
die lijst hoog zou skoren, is zeker
want de jaarlijkse behoefte aan
nieuwbouw wordt geraamd op 80
huizen en dat is in een reeks van
jaren niet gehaald. De bedoelde lijst
is bij de verdeling niet eens op tafel
geweest.

twijfels over het nut van een RVC als
er zo met zandvoortse belangen gesold werd. Op voorstel van voorzitter
Machielsen werd niettemin om
praktiese redenen besloten in
godsnaam maar binnen te halen wat
voor '85 aangeboden was. Om erger
te voorkomen.
De na de Slokkerbouw resterende 19
huizen zullen vermoedelijk gebruikt
wordt voor nieuwbouw bij de Schelp.
Daarvoor moet het plan dan wel verknipt worden en in 2 fasis uitgevoerd.
, En het blijft bovendien nodig bij de
omliggende gemeenten leentje-buur
te spelen. Want dat is het resultaat
van de 'samenwerking' op dit gebied:
er ontstaat een ruilbeurs van
kontingenten om projekten te kunnen voltooien.

Gemaenschapshuis,Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10,00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

wereld
iiafiiiir
tomls
iieilerlaiul

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdlenstworden verstrekt via het telefoon;,
nummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds,'» nachts en in het weekeindt
tel.023 - 313233
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tal. 13185

groeten uit zandvoort

De raadsleden in de kommissiebijeenkomst van woensdag spraken
schande van de inhaligheid van de
grotere gemeenten. De een na de
andere fraktie gaf uiting aan haar

iedereen leest
de krant
aftyd en overal
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Het Badhuis voor Minvermogenden aan de Boulevard Paulus Loot had, hoewel
gelegen tussen 'Villa Manna' en 'Beau Site', een heel andere functie dan deze
gerenommeerde hotels. Zoals de naam al doet vermoeden was het een liefdadige
inrichting waar patiënten werden opgenomen die onvermogend waren en voor
wie zeelucht een zeebaden dringend noodzakelijk waren. Het badhuis werd in
1870 ontworpen door de Amsterdamse architekt S. W. van Rouendal en kon gebouwd worden dankzij 'liefdegiften'. Dr. C. Smit was directeur-geneesheer van de
badinrichting die later de naam badhuis 'Zeeduin'zou krijgen.

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

raadsleden hebben weinig vertrouwen
in toezegging rijnland

qmrqepeirsi

archieffoto zandvoortse koerant
TE KOOP GEVRAAGD
IN ZANDVOORT ZUID
4-KAMERFLAT.
Brieven onder nr. 10 buro
van dit blad.

De strandpachters die zich verzetten
tegen het opschuiven van hun
paviljoen richting zee, zoals door het
Hoogheemraadschap Rijnland gewenst wordt, behouden het steuntje
in de rug van het dorpsbestuur.
Het kollege had op 23 november '84
beroep aangetekend tegen de provinciale vaststelling van de Keur, een
rijnlands stelsel van voorschriften en
bepalingen q.a. over de zeewering.
Naar aanleiding van een gesprek met
de dijkgraaf van Rijnland op 11 decemben j.l. overwogen b en w echter
hun bezwaren in te trekken. De man
met de adellijke poldertitel had zich
namelijk soepel betoonde en zelfs
eventuele ontheffingen voor de
strandpachters in het vooruitzicht gesteld.
De kommissie az voelde er
eergisteren niets voor om op grond
van vage toezeggingen het officiële
protest in de la te stoppen. Koning
(gem. bel.), Termes (d'66) en Toonen
(pvda) waren er sowieso falikant
tegen, waarbij de laatste nog eens in
een uitvoerig betoog de 'tekentafeiplanners' onderuit haalde. De Jong
(vvd) had eveneens matig
vertrouwen in de schone beloftes van
Rijnland. Gielen (inspr. nu) en Van As
(cda) wilden het beroepschrift pas intrekken als(er meer waarborgen kwamen en duidelijk was hoe het ontheffingsbeleid er uit zou komen te zien.
Dat idee werd tenslotte overgenomen. Er zal nog een hartig woordje
gewisseld worden met de hoogheemraden. Die hebben alle reden om wat
inschikkelijk te zijn want de Keur-bepalingen staan al die tijd in de ijskast
en dat verhindert elk effektief optreden. Niet alleen hier maar ook in het
polderland.

Je denkt
toch niet
dat iemand
naar ze
luistert..
...ofwel
soms?
TOCH EENS OPSCHRIJVEN.

AMNESTY
INTERNATIONAL
POSTGIRO

454000
TEL:

020-847905
belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vw
(023) 2422ï2Automobielbedrijf
Flintarman, ZandvoortMiaan
385, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko v»rkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults

DWARSFLUIT-LES
in Zandvoort
M. Paap, tel. 02507-14755.

v. t. Werff

mijn baklur
«nd«174€
GMthuüpMn 3
m winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129
raad wil meer zekerheid over standplaats van strandpaviljoens in zomer '85

gemeente gaat iets doen
voor zandvoortse minima
Het zandvoorts gemeentebestuur
heeft richtlijnen vastgesteld terzake
kwijtschelding of vermindering van
lokale belastingen voor burgers die in
ernstige betalingsproblemen raken.
Al sinds 1983, zo bleek maandag in
de raadskommiddie financiën, wordt
in gevallen van grote financiële nood
de helpende hand geboden. Maar de
interne richtlijnen die de ambtenaren
daarbij hanteerden zijn tot nog toe
nooit geopenbaard. Het aantal
aanvragen om (gedeeltelijk) kwijtschelding steeg echter in 1984 tot
300. De hoogste tijd dus voor kollege
en raad om zich openlijk met deze
materie te bemoeien en de zandvoortse minima enige zekerheid te
geven.'
Een aantal steden en dorpen in ons
land heeft geprobeerd algemene
ontheffingsmaatregelen te nemen
voor de meest kwetsbare groepen.
Steevast heeft Den Haag daarop het
veto uitgesproken. De gemeenten
dienen zich, zo zegt men daar, niet
met inkomenspolitiek in te laten en
mogen alleen op individuele basis tot
kwijtschelding van belasting
overgaan. Tegelijkertijd laat men
weten dat het sociale minimum
eigenlijk voldoende moet zijn om van
rond te komen. Een brief dienaangaande zal de gemeentes binnenkort
bereiken. In Heemstede overigens
zijn wél algemene maatregelen genomen om de financieel zwaksten te
beschermen, maar er is geen officieel
raadsbesluit aan vastgeknoopt. Op
, die manier omzeilt men schorsing
door de minister. Het staat wel vast
dat de heemstedenaren dat vroeger
of later op hun brood krijgen -haagse
goden zijn wraakiustig- en in Zandvoort houdt men het daarom maar op
individuele toetsing. Hoeveel werk
het ook kost om elk geval apart te
bezien.

De preciese tekst van de zandvoortse
richtlijnen zal op korte termijn in
bijsluiters voor bijstandsgerechtigden en in advertenties bekend
gemaakt worden. Het gaat om 2
plaatselijke heffingen -voor
afvalstoffen en riooolreiniging. De
hondenbelasting valt er buiten en
voor de onroerend goed belasting
moeten dorpelingen zich wenden tot
de rijksbelastingdienst. De 2
genoemde heffingen kosten samen
gemiddeld al gauw f 250.- per jaar.
De gemeente hanteert voor haar
kwijtscheldingsbeleid als
uitgangspunt de bijstandsnorm minus
de huur d.w.z. de netto betalingskapaciteit. Huursibsidies en ekstra inkomsten uit arbeid e.d. worden
natuurlijk wel verdiskonteerd, maar
dat geldt anderszins ook voor
onontkoombare financiële verplichtingen. Als per maand elk dubbeltje
moet worden omgedraaid en er geen
gulden overblijft is 100% afschrijving van de belasting mogelijk. Bij een ruimte van f 100.- per
maand is 50% vermindering reëel.
Deze regeling geldt uitdrukkelijk niet
alleen voor uitkeringsgerechtigden
maar kan ook van toepassing zijn op
anderen die om wat voor reden dan
ook nauwelijks het hoofd boven
water kunnen houden.
Alle fraktiewoordvoerders in de
kommissie hadden lof voor de
ontworpen regeling, a! waren er nog
veel vragen o.a. over kontrole op
frauduleuze aangiften en over het
financiële gat dat in de dorpsschatksit geslagen werd. Wat dat laatste
betreft: kasbeheerder Flieringa zag
het somber in. Voor verminderde
inkomsten moet dekking gezocht
worden. Verhoging van belastingen is
daarvoor een remedie maar dat
levert weer meer niet-betalers op.
Een vicieuse cirkel dus en dat
allemaal omdat, zoals de wethouder
zei, 'wij het sluitstuk zijn van het
haagse bezuinigingsbeleid.
Ons inziens zal het zo'n vaart niet
lopen. De belastingsopbrengsten
overtroffen sinds 1981 elk jaar de
ramingen verre. Met vele
honderdduizenden guldens. De
zandvoortse schatkist is nog steeds
goed gevuld en kan wél een
minimum-offer brengen.

Ir...
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^ Astma,

je zult 't maar
hebben,
Astma Fonds
L ***

Giw>
55055
Bankrekening 70.70.70.120.

NationaleAstmakollekte
7-13 mei

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581
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BESTEMMINGSPLANNEN
De Burgemeester van Zandvoort deelt mede dat overeenkomstig
artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening m.i.v. 14
januari 1985 voor een ieder op de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening ter gemeentesecretarie (op werkdagen geopend van 09.00 - 12.30 uur) ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 11 december 1984 afd.
1 nr. 1/465 houdende goedkeuring van het besluit van de raad
d.d. 28 augustus 1984 tot vaststelling van een wijziging van de
voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Kostverlorenstraat".
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Kostverlorenstraat 92 en 94.

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

JANUARI1985

Voor leden komen beschikbaar:
1. de bejaardenwoning
LIJSTERSTRAAT 2-4
bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, berging, blokverwarming.
Huur f 499,25 per maand.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze benedenflatwoning voor bejaarden slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden van 65 jaar en ouder;
- echtparen waarvan een van de huwelijkspartners 65 jaar of ouder is.
2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 202
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, lift, blokverwarming.
Huur f 653,55 per maand.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze f latwoning slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen;
- twee-persoonshuishoudens.
De toewijzing van de woningen geschiedt
volgens het voor de vereniging geldende
'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor
het toewijzen van woningen'. Dit systeem is
gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- naam, adres;
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het
gemeentelijk puntensysteem echter minus
het aantal punten dat u scoort voor het
onderdeel: duur van inschrijving bij de gegemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 15 januari 1985 vóór 7 uur 's avonds
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen en/of
garages kan men dat kenbaar maken in één
brief; het is niet nodig voor ieder object een
aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur aan
te geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adre
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het

verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal
eerst op vrijdag 18 januari 1985 a.s. om
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor
van de vereniging worden gepubliceerd.

De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich
tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep instellen. Gelijke bevoegdheid komt toe
aan een ieder, die bezwaren heeft tegen de onthouding van
goedkeuring door Gedeputeerde Staten aan enige artikelen van
de voorschriften behorende bij het plan.

3. de garage
KEESOMSTRAAT115a
Huur f 56,- per maand.
Voor deze garage hebben de huurders van
de woningen Keesomstraat 397 t/m 519
voorrang bij toewijzing.

De beroepgerechtigden dienen het beroepschrift in te dienen bij
de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van
State, te 's-Gravenhage.
Zandvoort, 31 december 1984.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

4. de garage
VOLTASTRAAT L
Huur f 63,- per maand.
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven.
De toewijzing van de garages geschiedt in
volgorde van rangnummer. Bij het tekenen
van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder van de garage de op zijn/haar naam
gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

STADSVERNIEUWING
De Burgemeester van Zandvoort deelt mede dat de Raad in zijn
vergadering van 18 december 1984 de "subsidieverordening
stads- en dorpsvernieuwing" heeft vastgesteld.
De verordening ligt vanaf 14 januari 1985 gedurende drie
maanden voor een ieder ter inzage op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ter gemeentesecretarie, alwaar
ook nadere informaties verkregen kunnen worden met name
t.a.v. een subsidie voor het verbeteren van woningen.
De afdeling is op werkdagen van 9.00 -12.30 uur open voor
belangstellenden.
Zandvoort, 19 december 1984.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

RUILRUBRIEK JANUARI 1985

Aangeboden: eengezinswoning (gemeente)
HOBBEMASTRAAT
bestaande uit: 1 woonkamer, 2
slaapkamers.
Huur f 219,- per maand.
Gevraagd: woning met minstens 2 slaapkamers. Geen flat.

VOORBEREIDINGS BESLUITEN
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, lid
2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,dat de gemeenteraad bij besluiten van 18 december 1984 op
grond van artikel 21 van voormelde wet heeft verklaard, dat voor
de volgende gebieden bestemmingsplannen worden voorbereid;
1. Kostverlorenpark
2. Grote Krocht e.o.

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

Vermelde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop
met rode omlijning het gebied is aangegeven, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage en wel op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, geopend van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Zandvoort, 31 december 1984.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

DRINGEND VERZOEK

In verband met de automatisering van de
ledenadministratie verzoeken wij dringend,
die leden die de contributie voor het jaar
1984 nog niet hebben betaald, dit alsnog
te voldoen, voor eind februari 1985.

CDA ZANDVOORT
Openbare ledenvergadering
donderdag 17 januari 1985,
aanvang 8 uur
Calvijnzaal na bij de Ger. Kerk.
Spreker:
Staatssecretaris van Ec. Zaken
dhr. Piet van Zeil
Onderwerp:
Wat doet het Kabinet Lubbers voor
het Midden en Kleinbedrijf en het
Toerisme.

Installatie bureau

OPOEMI1ÏEIM B.V.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodqieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnessfraat 38/zandvoort/
telefoon 02507- 1 8484*

PRAKÜESE BEGINNERSKURSUS
ASTROLOGIE
12 lessen f 100.- inkl. materiaal
Start: 23 januari - 20.30 uur.
Inlichtingen tel. 181 00.
tussen 20.00 - 22.00 uur.

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van
BLOEMENHUIS

CL.

pcdicure
S.V.O.1-'.

BrcdLToclc-btra.it IS - 2042 RE Zandfoori
Telefmw 02.507-HrtfiO

De specialist
in al uw
bloemwerken.

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

dinsdag 15 januari 1985

85e jaargang no. 4

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

lof voor zandvoortse amateurschilders
van
plaatsgenoten

nieuws
kort & kleur
• Dat een glaasje sterke drank een
probaat middel is om de ijzige kou
even te vergeten, is wel bekend. Al te
bont maakte enkele dagen terug een
zandvoorter het, die zich .na overvloedig alkoholverbruik in de open lucht
ter ruste legde. Een bewoonster van
het nieuwe hulsmanhof trof hem
slapend voor haar deur aan. De man
die vlak voor zijn eigen warme flat de
moed had opgegeven, kon met enige
moeite gewekt worden en thuis afgeleverd.

Wat is een amateurkunstenaar? Is het
iemand die in het dagelijks leven wel
iets beters te doen heeft, zoals een
uitspraak luidt? Of is het iemand die de
verf maar niet uit zijn hoofd laat staan
uit zijn haren kan krijgen, zelfs tijdens
kantooruren?
Tijdverdrijf of gedrevenheid dat is de
kwestie. Voor de kritici althans. De
amateurs zelf lijken zich er niet om te
bekommeren. Met gepaste of
ongepaste bescheidenheid affisjeren
ze hun bezigheden als liefhebberij,
als hobby, en daar hoeft men
maniakele trekjes niet bij uit te sluiten.
Geen schepsel dat er een kwaad
woord over zeggen zal.
Wie zijn produkten van bevlogenheid
uit weekend of avonduren
tentoonstelt is de eerste deemoed
voorbij en wacht dientengevolge het
oordeel van de goegemeent. Geen
vrienden, kennissen, geen vader,
moeder, leken thuis, die
schouderklopjes geven, maar buitenstaanders die onbarmhartig kunnen
zijn of, wat erger is, niet eens
geïnteresseerd.
Deze dagen eksposeren 4 zandvoortse amateurschilders in het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein. Louis van der Mije, Martin
Faber, Ton Visser en Jan Weber
hebben ondanks de spekgladde
straten die een kultureel reisje tot
een waagstuk maken, over gebrek
aan belangstelling niet te klagen. En
ook aan lof ontbreekt het niet. Bewondering van het publiek oogsten
vooral de aanwijsbare precisie en het
schier eindeloze geduld waarmee de
schilders hun thema's op doek of
papier hebben gezet. Voor de jeugdige Ton Visser zijn dat vogels en zijn
eerste schreden op het moeilijke pad
van de akwarelkunst mogen hem
bemoedigen. Louis van der Mije en
Martin Faber laten vooral dorpsgezichten zien. De eerste blijft natuurgetrouw zondagstekenaar, ook al
hanteert hij de kwast. Faber doet

WETSWINKEL
GemMiuchapshuis.Louis David»tr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10,30 • 12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 • 10,00 uur en
op maandag van 19.00 • 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 • 25 61 98.

foto Dick Loenen

Tonny Visser bij een van zijn kreaties: een aquarel van een jonge zilvermeeuw.
meer dan weergeven en gebruikt het
palet tevens om stemmingen op te
roepen. Twee kleine stillevens van
zijn hand hangen bijna onopgemerkt
bij de trap in de hal maar zijn het
aanzien meer dan waard. Het meest
'schilder' van de ekspcs ;nten is Jan

Weber die zijn verbeelding voorrang
durft te geven boven de realiteit van
dakrand en zolderraam. Een
indringend portret en een staaltje
surrealisme doen vermoeden dat hij
zijn grenzen nog lang niet heeft
bersikt.

parkeerproef in zomer '84
was schot in de roos
Het buro Goudappel en Coffeng is
van mening dat het parkeereksperiment op 19 augustus uitstekend is
verlopen.
In een rapport dat onlangs openbaar
gemaakt is, zeggen deze verkeersdeskundigen dat de beoogde doelen
bereikt zijn. Daarbij ging het in de
eerste plaats om het beperken van
de overlast van massale aantallen
foutparkeerders en het verbeteren
van de doorstroming van het verkeer
op topdagen, dat tot nog toe in de
knel kwam door bestuurders die lang
bleven rondrijden op zoek naar een
parkeerplaatsje.
Op de voornaamste doseerpunten bi.i
de Tolweg en de Zeestraat lieten de
automobilisten zich gewillig omleiden
via Frans Zwaanstraat en Kostverlorenstraat. Gevolg was wel dat het in
het centrum opvallend rustig bleef.
Na het eksperiment waarbij
dorpsgebieden werden afgesloten op
het moment dat de maksimumkapaciteit was bereikt, bieek uit tellingen en
luchtfoto's dat onder begeleiding
bijna 1000 auto's meer een plaats
konden vinden dan gebruikelijk is bij
het in-de-wilde-weg parkeren. En met
minder overlast voor anderen. De
wegsleepregels bij uitzonderlijke hinder hoefde niet één keer te worden
toegepast.
Als gunstig effekt van het eksperiment kon uit spontane reakties van
het publiek afgeleid worden dat het
nagenoeg ontbreken van kriskras
ronddolende automobilisten als een

weldaad ervaren werd. De bewegingsvrijheid voor voetgangers en
fietsers was zelden zo groot. Ook bus
en ambulance profiteerden ervan en
hadden ruim baan. Horeka en
winkeliers uit het dorpshart vonden
de stilte minder weldadig. Hun
klachten worden door het buro erkend. Met behulp van tijdelijke maatregelen was dat, zo zegt men, niet
oplosbaar maar in een definitieve
situatie is er wel een mouw aan te
passen door tijdens een deel van de
ochtenspits autoverkeer via de Haarlemmerstraat langs het centrum te
leiden. Datzelfde (openstelling
H'straat-Hogeweg) geldt voor de
bezwaren van een aantal strandpachters, die hun nering drijven ter
hoogte van Thorbeckestraat en
Engel bertstraat.
Op sommige punten stagneerde de
doorstroming. Dat was bijv. het geval
bij het Friedhoffplein waar lange rijen
auto's op een beschermde parkeerplaats stonden te wachten omdat
iedereen vooruit diende te betalen.
Niet erg handig. Een probleem waren
ook de fietsers die rechtuit reden bij
het kruispunt Tolweg, waar de vierwielers na het afsluiten van zuid,
rechtsaf de Kostverlorenstraat
opgestuurd werden. Op deze piekdag
werden er zo'n 1000 fietsers per uur
genoteerd en ook het deskundige
buro weet daar geen raad mee. Men
mompelt iets over het Visserspad en
een verdeling over meerdere roetes
maar erg konkreet is het allemaal
niet.

•-

Dorpelingen die met eigen ogen het
werk van hun plaatsgenoten willen
beoordelen kunnen in het Centrum
terecht, elke dag, met uitzondering
van maandag en dinsdag tot en met 3
februari tussen 13.30 en 16.00 uur.

waterstanden
jan.

H.W.

LW.

H.W. LW.

09.28 17.27 22.09
23.35
10.42 18.41
12.02
20.02
01.01 09.01
13.16
02.06 10.07 14.15
14.59
02.48 10.50
03.25 11.26 15.37
04.14 12.14 16.16
04.47 12.47 16.57
05.24 13.20 17.37
06.07 14.05 18.15
06.44 14.44 18.52
19.29
07.18 15.19
07.51 15.52 20.13
08.31 16.31 21.01
09.18 17.18 21.57
23.02
10.15 18.15
Springtij 9 en 23 januari
Doodtij 16 en 31 januari.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

06.09
07.36
09.01
21.17
22.15
22.58
23.37
00.17
00.59
01.38
02.15
02.50
03.27
04.12
05.01
05.57
07.02

• De dorpspolitie heeft donderdag 2
autodieven, een 19-jarige
plaatsgenoot en een 29-jarige
amsterdamrher ingerekend. In de
verdonkeremaande huurauto die van
de luchthaven afkomstig was, troffen
de dienders een pistool aan. Geen
lekkere jongens dus en genoeg
reden voor de politie om een nader
onderzoek in te stellen.
• Morgenavond vergadert de emancipatiekommissie vanaf 20.00 uur in
het raadhuis, ingang Haltestraat. Op
tafel komt o.a. het werkplan voor
1985.
• In februari begint de Riagg-ZuidKennemerland met nieuwe ouderkursussen. 9 Gespreksavonden van 2V2
uur over de omgang met kinderen in
de lagere schoolleeftijd. Opgave en
informatie is te verkrijgen bij de afd.
Jeugdzorg -mob van de Riagg, tel.
023-319325. Na melding krijgen belangstellenden een folder thuisgestuurd. Op woensdag 30 januari kunt
u zich om 20.00 uur persoonlijk
informeren over deze opvoedingsvoorlichting te Haarlem, Wilhelminaweg 6.
• f 50.000.- rijkssubsidie is verstrekt
aan het gekoördineerd ouderenwerk
in Zandvoort over 1984. Daarmee is
een einde gekomen aan een lange
periode van onzekerheid. Mondeling
is al toegezegd dat ook voor dit jaar
een haagse bijdrage mogelijk is zodat
niets de initiatiefnemers in de weg
staat om van start te gaan.

Steun het
Nationaal Revalidatie Fonds
Uw gift wordt snel en goed besteed. Het NRF weet precies waar de behoeften liggen en ook waar de nood het hoogst is. Wordt eenmaal besloten een project
financieel te steunen, dan bereikt het geld ook snel zijn bestemming. Zelf werkt
het NRF tegen de laagst mogelijke kosten.

Giro 953
BANK 70.70.70.953
Nationaal Revalidatie Fonds
Oude Gracht 136. 3511 AX UTRECHT
Postbus 323, 3500 AH UTRECHT Tel. 030 - 3311 65.

Nationaal
Revalidatie
1905] Fonds

goed besteed geld voor
de gewoonste taak van de wereld

motoreSrlJver ab bos na 33 jaar
rijzandvoorfse reddingsboot

sport in 't kort

omroeper

DUBBELE WINST VOOR
VOLLEYBAL.
Zaterdag was het een goede dag
voor volleybalclub Sporting-OSS,
want beide topteams behaalden een
duidelijke overwinning. De dames
startten tegen Waterlanders aarzelend, maar een 1-6 achterstand werd
knap omgebouwd tot een 15-6
setwinst. In de volgende sets werd
het 15-11 en 15-9 voor de
Zandvoortse dames en daarmee was
de verdiende 3-0 zege een feit.
De mannen moesten één set aan De
Bunkert laten, maar ook in dit
boeiende duel won de Sportingploeg overtuigend. Setstanden: 1512,16-14, 9-15, 15-13, uitslag aldus
3-1.
De volgende thuiswedstrijden van
Sporting-OSS zijn op zaterdagavond
26 januari in Sporthal Pellikaan.

Toen Ab Bos zich in 1951 aandiende
voor de vakante plaats van
motordrijver op de Zandvoortse reddingsboot had hij drie voordelen: hij
lustte een neut, hij had geen last van
zeeziekte en hij wist alles van
motoren.
Hij werd opgenomen in de
bemanning van de 'Dudok de Wit',
die destijds nog huisde in het
boothuis aan de Zeestraat, hij verhuisde mee naar de Thorbeckestraat
waar hij later vele uren besteedde
aan de krachtbron van de 'Dr. Ir.
Louwes', hij was altijd paraat als de
redboot moest uitvaren voor een
oefentocht of een reddingsaktie.
Die periode van ruim 33 jaar wordt
nu abrupt afgesloten omdat Ab Bos
65 jaar is geworden en dat is nu
eenmaal de leeftijd waarop
praktiserende mensenredders verplciht worden af te haken.
'Doodzonde, want ik zou nog best
een paar jaar meewillen', bekent Bos.
'Maar ik hoop nog wel even door te
gaan, bijvoorbeeld om uitleg te
geven in de loods of misschien in het
bestuur. Voorlopig kan ik de
KNZHRM niet missen'.
Dat neemt niet weg dat morgenavond in sociëteit Duysterghast officieel afscheid wordt genomen van de
man met pijp en baard, die zich
zoveel jaar inzette voor mensen in
nood. Op de boot, bij de ZRB en het
Rode Kruis en met zijn echtgenote
op de Henri Dunant om gehandikapten een prettig weekje vakantie te
bezorgen.
'Hoogtepunten uit al die jaren?' ab
Bos kan er uren over praten, maar hij
bepaalt zich tot het fijne kontakt met
zijn kornuiten, de vele uren sleutelen
aan de boot en de tientallen reddings
langs de kust.
'Ook de overstroming in Zeeland in
1953 is onvergetelijk', aldus Bos.
'Met Floor en Rokus Koper en Ab
Kraaijenoord zijn we daar toen een
week met de boot geweest om mee
te helpen bij het reddingswerk'.

Bij het 150-jarig bestaan van de
KNZHRM mocht hij daarover
verhalen aan Prinses Margriet
vertellen en ook plaatselijk werd de
inzet van Ab Bos gewaardeerd. In
1982 kreeg hij de zilveren eremedailje van de orde van Oranje-Nassau,
mede op grond van het feit dat hij 45
jaar motories aktief was geweest bij
het provinciaal Waterleidingsbedrijf.
Ab Bos mag dan nog zo triest zijn bij

•tfëtaiig rijke' adressen
14444 Politie (alleen nóodflevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenfesakratarta
17947 Informatieburo vw
(023) 242?l2AutOinobitltMdrijf
Flintorman, ZandvoortMlMn
365. Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplMti
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Rencults

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat Je met een
vreemde wat gemakkeUjker over dingen die Je
dwarszitten.

Help de droogtesiachtoffers in heel Ethiopië te overleven. Dat is de
noodkreet van de twee lokale hulporganisaties:
- Eritrean Reitof Association in Eritrea
- Relief Sodaty of Tigray in Noord Ethiopië.
Help hen hun werk voort te zetten tb.v. miljoenen slachtoffers!
Hulp wordt govraagd voor:
- aankoop van graan
- aankoop van vrachtwagens, benzine, banden
- zeevracht van Europa naar Ethiopië.
SOH heeft jarenlange ervaring met werk in de betrokken gebieden. We
willen doorgaan ondanks politieke en militaire konflikten.

/**V»-*.
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Stichting Oecumenische Hulp

het vooruitzicht dat hij voortaan zijn
boot en zijn zee moet missen, we
wensen hem namens de koerant toe
dat het woensdagavond erg druk
wordt in Duysterghast. Over 'verdiende rust' zullen we het maar niet
hebben, want de scheidende
motordrijver zal zich ongetwijfeld wel
ergens inzetten voor de bedreigde
medemens.

VERLOREN :

Bril in de
buurt van de
Gerkestr.
Tel. 19562

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

HOCKEY-DAMES BLIJVEN
SCOREN.
Ook de twee uitwedstrijden van zondagavond hebben de dames van
ZHC tot een goed einde gebracht: In
de Zeewijkhal in Umuiden werd eerst
het Amsterdamse Fit met 5-4 geklopt
en Strawberries bleef zelfs met een
6-2 nederlaag in de IJmond achter.
Samen met Sarto voeren de
zandvoortse zaalhockeysters nu de
ranglijst aan.

eanduoortee NaerarV

behalve het schoeisel mag alles
bij bewegen voor ouderen
'Meer bewegen voor ouderen' dat
donderdagmiddag om 2 uur in de
Van Pagéehal van start ging belooft
een groot sukses te worden. Eigenlijk
was het dat al vóór de officiële
opening, want om even half twee
werd er door tientallen 55-plussers al
enthoesiast getennist, gebadmintond,
gesjoeld en gepingpongd, en hun
aantal groeide in de loop van de
middag tot ruim vijftig.
'Daar hadden we met dit barre weer
niet op durven hopen' aldus de initiatiefneemster Ali Effern en Atie Klijn,
die dolgelukkig waren met de grote
opkomst. Ook de heer Jongsma,
wethouder van sportzaken, die met
een korte toespraak de opening
verrichtte, waardeerde het dat zoveel
belangstellenden onder deze slechte
weersomstndigheden de tocht naar
de Flemingstraat hadden'aangedurfd.
'Vanuit de gemeente zullen wij veel
steun aan 'Meer bewegen voor
ouderen' geven', verzekerde de
wethouder.

Ali het volksdansen en Atie de
gymnastiek. Nog even terugkomend
op 'alles mag': dat geldt niet voor het
in de zaal te dragen schoeisel.
Beheerder Hans Westerink, die deze
nieuwe generatie sportbeoefenaars
met enthoesiasme heeft begroet, is
uiterst zuinig op zijn vloer. Gewone
schoenen en gymschoenen met
zwarte zolen zijn derhalve taboe.
Zachte voetbedekking, in welke vorm
dan ook, is prima!
Aan het slot van de geslaagde instuif
richtte Ali Affern woorden van dank
tot Janske Haan, konsulente voor
'Meer bewegen voor ouderen' in
dienst van de Provinciale Kruisvereniging, die een waardevol
kontaktpersoon was geweest bij het
tot stand komen van deze nieuwe
loot aan de stam van 'Sport Overdag'.

mevrouw Kraan-Meeth

Het ging er die middag allemaal bijzonder geanimeerd toe. Zij die in
sommige takken van sport wat meer
bedrevenheid hadden(opgedaan in
de Beyneshal) maakten de anderen
wegwijs. Zo bracht het echtpaar
Hollman uit Haarlen hen de
beginselen van koersbal bij terwijl
onze plaatsgenoot de heer Bloem
nieuwelingen de fijne kneepjes van
jeu de boules leerde. Zoals reeds was
aangekondigd mocht alles en hoefde
niets en dat de dames zonder
uitzondering meededen met gymnastiek en volksdansen onder leiding
van resp. Ali Effern en Atie Klijn was
dan ook puur uit vrije wil. Het waren
eenvoudige gymoefeningen en ook
de beginpassen bij het volksdansen
waren gemakkelijk. Toch kon aan het
eind van de les de Djacko Kalo, een
Joegoslaviese dans, al aardig worden
uitgevoerd. Aanstaande donderdag
(ook dre middag is de toegang gratis!)
• worden de rollen omgedraaid en leidt
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b en w affaire wordt nog steeds verzwegen

dorpsbestuurders zouden
het schaamrood
op de kaken
moeten krijgen
Spreken is zilver, zwijgen is goud. Ais
die zegswijze enige waarde heeft
moet het voltallige dorpsparlement inmiddels wel als dagobert duck
zwelgen in het meest edele metaal.
Verguld zal het minstens zijn dat 2
weken na de definitieve uitbarsting
van het al lange tijd smeulende kónflikt tussen burgemeester en wethouders, het spoedberaad van de fraktievoorzitters en de in de haast
bedachte portefeuilleruil, het deksel
stevig op de doofpot zit. Dat het
daarbinnen nog broeit en naarmate
het langer duurt steeds kwalijker gaat
rieken, is een konklusie onzerzijds.
Geheimhouding kan zijn redenen
hebban, «en v^rcjadering legitiem
besloten, het slot op de mond is niet
altijd schande. In een demokratie
anno 1985 mogen de burgers dan
wel minimaal verwachten ingelicht te
worden over de oorzaak van zoveel
behoedzaamheid. In Zandvoort, niets
van dat al. De nog vers in het
geheugen liggende pogingen van de
gemeentesekretaris om alle lekken te
dichten, zijn in ieder geval door de
volksvertegenwoordigers ter harte
genomen. Zij gaan zelfs verder en
praktiseren van links tot rechts een
zelfgekozen zwijgplicht die we in
andere landen zelf-censuur plegen te
noemen.

waterstanden
jan.

H.W.
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02.06 10.07 14."15 22.15
02.48 10.50 14.59 22.58
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16.16

04.47 12.47 16.57
05.24 13.20 17.37
06.07 14.05 18.15

00.17

00.59
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belangrijke adtessen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

minachting voor het publiek...
Als het om een private
aangelegenheid ging, zou dit papier
er niet aan verknoeid worden. Maar
het betreft hier een politieke kwestie:
het(niet)-funktioneren van een
dorpsbestuur, waarvoor ingezetenen
naar ds ctembus il', gcgsan, aar.gcspoord door dezelfde politici. Elke
zandvoorter heeft er daarom recht op
te weten wat zich binnen de muren
van het raadhuis heeft afgespeeld.
Waar dat 'zonder opgaaf van rede-

nen' geweigerd wordt en elke argumentatie ontbreekt, is sprake van
minachting van de burgerij. Dat alle
politieke partijen zich daaraan
medeplichtig hebben laten maken is
op zich al een raadsel. Maar dat het
grote zwijgen na zoveel tijd nog
voortduurt zou voor gekozenen die
pretenderpn volwassen politiek te
bedrijven, reden moeten zijn voor
schaamrood op de kaken.

burgerlijke stand
8 januari -14 januari 1985
ondertrouwd: Baptist Abraham
Constant Eijsenring en Astrid
Elizabeth Boschma; Theopiel
Camillus Maria Schutijser en Neeltje
de Kruijf; Martinus Erik Korremans en
Ella Pieterke Horneman.
geboren: Sabine, dochter P.
Keesman en O.M. Meijer; Mathieu
Thijs zoon van J.A. van
Vrijaldenhoven en P.J.H. Luttik;
David Alexander zoon van R.J.H.
Groot en J.S. de Koning; Tamara
Geertruida Maria Johanna, dochter
van R. Verdel en G.C.M.J. Raats;
Diantha Charissa dochter van J.P.
Dalhuijsen en A. Verheij; Geoffrey
zoon van J. Bloem en A.M.
Driehuizen.
overleden: Geertruida Margaretha Hos, oud 78 jaar; Carla Kitty Goll,
geb. Doijer, oud 66 jaar; Maarten van
der Panne, oud 59 jaar; Maria
Hendrika van der Kuur geb.
Koeleman, oud 81 jaar; Willem
Frederik Hille, oud 106 jaar.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat Je met aen
vreemde wat gemakkellfker over dingen die Ie
dwarszitten.

strenge vorst bezorgt brandweer
handenvol werk
De zandvoortse brandweer heeft het
druk. De strenge winterdagen zijn
oorzaak van typiese problemen
waarvoor met de regelmaat van de
klok alarm geblazen wordt.
Bovenaan het lijstje staan schoorsteenbranden eri gesprongen
waterleidingbuizen. Niet alleen de
aanhoudende kou is daarbij
overigens de boosdoener. Ook
onachtzaamheid van burgers speelt
een rol. Zo springt men slordig om
met de goede gewoonte om
schoorstenen vóór het invallen van
de winter te laten vegen. En het
aftappen en afdekken van waterbuizen die aan vorst bloot staan wordt
nogal eens vergeten.

kwamen woningen aan het Ten
Kateplantsoep en de A.J. van der
Moolenstraat er vanaf, maar ook daar
brachten vuur en spuitwater veel
narigheid.

bevroren waterbuis op de zolder van
een hotel aan de Burg. v.
Alphenstraat zorgde voor lekkage
naar de 2e etage. Ook een boetiek
aan de Kerkstraat had van dit euvel
te lijden en in een kafé aan het
Gasthuisplein liep door dezelfde
De bar van een horekahuis aan de
Kerksteeg liep onder water toen op de oorzaak de kelder vol voordat
brandweerlieden, zoals in alle
1e verdieping de aanvoerpijp het
begeven had. Omdat de eigenaar van gevallen, de hoofdkraan wisten te
bereiken. In andere situatie kon door
de woning in geen velden of wegen
deze winterhulpverleners ingegrete bekennen was moest de deur
pen worden eer de problemen uit de
geforceerd worden. De brandweer
hand liepen.
draaide de hoofdkraan dicht. Een

kor.t&
9 Van 1956 tot 1968 hebben vele
zandvoortse jongeren het gebouw De
Krocht, toen no.g het 'Patronaat' bezocht om elkaar te ontmoeten op de
dansavonden van de Yoka. Een
aantal bestuursleden van het eerste
uur is na 16 jaar weer om de tafel
gaan zitten om een reünie te bewerkstelligen. Het moet een grandioze
avond worden met als het even kan
levende muziek. Iedereen die
belangstelling heeft om de sfeer van
toen nog eens te beleven wordt
verzocht te bellen naar een van de
onderstaande nummers: P. Brugman,
tel. 1 5965 of C. Warmerdam 1 2464.
• In de week die gewijd is aan de
eenheid van alle christenen zal a.s.
zondag onder auspiciën van de lokale
raad van kerken een viering gehouden worden voor gelovigen van alle
gezindten in de R.K. St. Agathakerk.
De plaatselijke pastores ds. M.
Brinkman (geref.), ds. J. van
Leeuwen (herv.) en pastoor
Kaandorp gaan samen voor. De
dienst begint om 10.00 uur.
• A.s. zaterdag wordt er in het
Stekki° aap d1? Pghrenheltsfsnt osn
niet te versmaden videofilm gedraaid.
Om 14.00 uur zijn daarvoor de
kinderen van 8-12 jjar welkom,' s
avonds tussen 19.00 en 21.00 uur is
de oudere jeugd aan de beurt.
Kosten inklusief een konsumptie
f 1,25.
• De volkstuindersvereniging 'Zandvoort' geeft aan een 25 a 30 tal
gegadigden voor een volkstuin de
gelegenheid om zich als kandidaatlid
van deze vereniging aan te melden.
Na aanmelding komt men door loting
op een bepaalde plaats op de lijst te
staan en krijgt men, wanneer men
aan de beurt is, een tuin toegewezen.
De bedoelde lijst moest enkele jaren
geleden worden gesloten i.v.m. de
grote belangstelling en het uitblijven
van de uitbreiding van het volkstuinkompleks. Er nu echter aanleiding
om de lijst weer open te stellen. Zie
voor verdere bijzonderheden de
advertentie in dit blad.

eanduoortee haeranr-

groeten uit zandvoort

Dat de gevolgen bijzonder onaangenaam kunnen zijn bewijzen een
aantal voorvallen van de laatste tijd.
In de Potgieterstrast sloegen begin
deze week de vlammen door de
schoorsteen van een bovenwoning.
Het vuur was vraatzuchtig genoeg
om ook de zolderetage mee te
nemen en de lokale vuurbestrijders
moesten er op volle sterkte voor
uitrukken. Met minder schade

Ook in 1911 leverde de met
sneeuw bedekte
hervormde kerk
een sfeervol
plaatje op.

ijspret nu in volle gang

familieberichten
Hartelijk dank aan allen, die met
bloemen, kaarten en velerlei geschenken
zoveel luister hebben gegeven aan ons
50-jarig huwelijksjubileum.
F. van Leenders-Speek
H. van Leenders
Brederodestraat 56

medische dienst
HERVORMDE KERK
zondag 20 januari a.s.:
10.00 uur: Oecumenische dienst, r.k.
kerk St. Agatha, gezamenlijke pastores.

De bordjes 'gevaarlijk ijs' staan er wat
onnozel bij, want er is de laatste
dagen volop geschaatst op het bevroren water bij de vijverhut. Vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om de
sneeuw van het ijs te vegen en het
'rondje vijverhut' een beter aanzien te
geven. Want glashelder is het er niet

en ook het grote eendenwak geeft
problemen. Voorzichtigheid blijft dus
geboden. Zonder enig gevaar kan
men overigens met de handen op de
rug uit de voeten op het bijveld van
Zandvoortmeeuwen. De vereniging
heeft de grasmat onder water gezet
en in een ijsbaan omgetoverd.

Tussen 14.00 en 17.00 uur en van
19.00 tot 22.00 uur kan er geoefend
worden, desnoods voor de Elfstedentocht, na 1000 rondjes begint de
volhouder al aardig op dreef te
komen. De toegang bedraagt voor
volwassenen een riks, voor kindesen
een piek.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 20 januari a.s.:
10.00 uur: interkerkelijke dienst, r.k.
kerk St. Agatha, gezamenlijke pastores.
PROTESTANTENBOND
zondag 20 januari a.s.:
10.00 uur: oekumeniese dienst, r.k.
kerk St. Agatha, gezamenlijke pastores.
woensdag 23 januari a.s.:
20.00 uur: kaderbespreking

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdfenst
worden verstrekt via het telefoonnummer ven uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'*Avonds, 't nachts en in het weekeln
tel.023 - 313233
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen. Zeestraat 71, tel. 13073

WETSWINKEL

in nw. unicum wordt erover gesproken:
er is nog te weinig aandacht
voor rolstoelgebruiker op de weg
'Gehandikapten in het verkeer', dat is
het thema van een bijeenkomst op de
Brink van Nieuw Unicum aanstaande
maandag.
De informatieavond is belegd door de
werkgroep Aangepast Strandvoort in
samenwerking met de dorpspol itie.
Het is niet voor het eerst dat het
onderwerp aan de orde komt.
Ondanks veel goede wil van o.a. het
zandvoorts gemeentebestuur is er in
het dagelijke gebruik nog weinig
aandacht voor de positie van
rolstoelgebruikers, want daar gaat het
vooral om.
De werkgroep die voorkomt uit de
bewonersorganisatie van Nieuw
Unicum wil bereiken dat mensen met
een handikap makkelijker in het dorp
en op het strand kunnen komen. Een
aantal roetes is onderzocht,
nauwkeurig beschreven en op dia's
vastgelegd. De obstakels die rolstoelgebruikers moeten nemen zijn niet
gering, zo blijkt. Dat geldt in de
eerste plaats al het fietspad van het
revalidatiecentrum naar Zand voort,

dat in een abominabel slechte staat
verkeert en hier en daar zo bol staat
als een hoepel. In het dorp zelf zijn
vriendelijk genoeg op grote schaal
op- en afritten gemaakt, maar die
worden al te vaak geblokkeerd door
geparkeerde auto's en optreden
daartegen gebeurt zeiden of nooit.
Paaltjes en borden maken de
gehandikapten het leven verder zuur
en het strand is zonder begeleiding
nauwelijks te bereiken. De afgangen
zijn te steil en te kort, de trappen bij
de rotonde logieserwijs taboe. Alle
resultaten van het onderzoek zijn
vastgelegd in een rapport dat
maandag aan burgemeester Machielsen zal worden aangeboden.

medewerker van Nieuw Unicum,
korpschef Menkhorst, Smits van
publieke werken en Boersma van
veilig verkeer nederland. De
bijeenkomst zal rond 22.15 uur
beëindigd worden.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 19 januari a.s.:
19.00 uur: stille eucharistieviering
zondag 20 januari a.s.:
10.00 uur: oekumeniese dienst, gezamenlijke pastores.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

hulp aan vogels blijft nodig

Vanaf 20.00 uur zullen inleidingen
verzorgd worden door de
zandvoortse verkeerspolitie en veilig
verkeer nederland. Om 21.00 uur
worden dia's vertoond over de
aangetroffen situaties en om 21.45
uur buigt een forum zich over de problemen. Aan dat gezelschap nemen
deel leden van de werkgroep, een

Steun hef
Nationaal Revalidatie Fonds
Uw gif t wordt snel en goed besteed. Het NRF. weet precies waar de behoeften liggen en ook waar de nood het hoogst is. Wordt eenmaal besloten een project
financieel te steunen, dan bereikt het geld ook snel zijn bestemming. Zelf werkt
het NRF tegen de laagst mogelijke kosten.
Giro 953
BANK 70.70.70.953
Nationaal Revalidatie Fonds
Oude Gracht 136. J511 AX UTRECHT
Postbus 323. 3500 AH UTRECHT Tel . 030 - 3311 65.

Nationaal
Revalidatie
19651 Fonds

.-.— goed besteed geld voor
de gewoonste taak van de wereld

Het blijft bar en boos met het weer en
volgens De Bilt is het einde van deze
voor de vogels funeste periode nog
lang niet in zicht. Wanneer partikulieren in hun tuin echter royaal en verstandig voeren (bruinbrood, vet bollen, pinda's, rauwe havermout, vogelzaad en aangestoken fruit) dan
kunnen tal van rond het huis levende
vogels worden gered.

Keesomstraat en de overige drie
hebben de zuidelijke duinen voor
hun rekening genomen. Ekstra zorg
vragen de watervogels en met
nadruk wordt er op gewezen dat het
voor hen bestemde voer beslist geen
vet of olie mag bevatten. De
vettigheid komt na de dooi onvermijdelijk in het water terecht met
het bekende noodlottige gevolg voor
het verendek.
Dat hulp aan in nood verkerende
Dat men begaan is met het lot van de vogels niet ophoudt bij de
in nood verkerende dieren bleek uit de gemeentegrens blijkt uit het feit dat
spontane reakties na onze oproep
de Vereniging voor het Welzijn der
om hulp. 'Het was hartverwarmend'
Dieren 25 kilo speciaal vogelvoer
zegt Corry van Meer van de plaatsenaar Vogelenzang gebracht heeft
lijke dierenbescherming, terugkowaar in de omgeving van Leyduin
mend van haar ronde langs de zeven
honderden kleine zangvogels
medewerksters die deze dag 'dienst'
dreigden om te komen. Drie uur
hebben en bij wie ze ieder een
zonder eten betekent voor deze
vuilniszak brood en een flinke hoediertjes een wisse dood en men is de
veelheid graan heeft afgeleverd. Drie daar wonende familie, die de
van hen voorzien de watervogels bij
verspreiding van het voer op zich
het circuit, een vierde brengt het
heeft genomen, dan ook heel
voer naar de duinen achter de
erkentelijk.

Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10,30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10,00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

Voor de beheerder van het Kennemer Dierentehuis, de heer Van Vueren, brengt het barre winterweer ook
veel zorg en ekstra werk met zich
mee. Talrijke door de koude
bevangen vogels worden binnengebracht en dat het onderhand ernst
wordt met de felle kou bewijzen de
vijf reigers die de reeds eerder
opgenomen snippen, meerkoeten en
duikeenden gezelschap zijn komen
houden. Alle vijf verkeren thans in
een redelijke konditie, de ijlings voor
hen uit Umuiden gehaalde vis wordt
goed verdragen en morgen mogen
twee van deze steltlopers al naar de
buitenvoliêre. Maar ze blijven in iedet
geval in het dierentehuis tot betere
tijden en hebben daarmee een
streepje voor op hun hongerende
soortgenoten.
Zijn de twee dierlievende instanties
dus volop in de weer, ook de
bevolking kan een belangrijk aandeel
leveren in de hulpverlening. In de
eerste plaats door niet zelf te eksperimenteren met door de kou bevangen
vogels. Het was goed bedoeld maar
vorige week werden wel een paar het
slachtoffer van deze doe-het-zelf
methode. Breng ze dus direkt naar
het dierentehuis aan de Keesomstraat waar men te allen tijde terecht
kan en waar deskundige hulp wordt
aangeboden. Hetzelfde geldt voor op
het ijs vastgevroren vogels. Probeer
niet ze los te maken maar bel direkt
1 3888.
Tot slot vermelden we nog even dat
brood, maragarine, vogelzaad, pinda's
e.d. meer dan welkom zijn bij de
dames De Waart, Vinkenstraat 15, De
v
ies, Celsiusstraat 215 en Van der
•>r Lorentzstraat 270 en uiteraard
Kennemer Dierentehuis aan
->mstraat.

voorspelling van pachters komt uit
strand wordt smaller
In de jaren vijftig wisten sommige
strandpachters het al te voorspellen:
het Zandvoortse strand z;il geleidelijk
smaller worden. Nu hebben knappen
koppen van Rijkswaterstaat
berekend, dat de ruimte voor de
zonaanbidders inderdaad enkele
meters kleiner is geworden en dat dit
versmallingsproces misschien nog
wel doorgaat. _
Voor het nog lopende onderzoek had
het Hoogheemraadschap Rijnland
altijd aangenomen da» het strand zich
verbreedde en dat de strandpaviljoens best een paar meter naar zee
konden opschuiven, dit ter
bescherming van de zeereep De
zandbanketten. waarop de paviljoens
worden gebouwd, zouden een
nadelige invloed hebben op de
gewenste stabilisering van de
zeewering. Na de watersnoodramp
van 1953 en de invoering van de
Deltawet gingen de deskundigen er
van uit, dat de duinerij zelfs bestand
moest zijn tegen een zogeheten
'superstorm', die mogelijk eens in de
10.000 jaar de kust kan teisteren...
Raadslid Jan Termes herinnert zich
dat zijn vader Jaap -evenals hijzelf
vele jaren strandpachter- het vóór
1960 al had voorzien, dat de
zandstrook tussen zee en duinen
smaller zou worden. 'De destijds
geplande Deltawerken en een
eventuele verlenging van de pier in
Umuiden zouden andere
zeestromingen veroorzaken en het
strand versmallen, dacht hij en kennelijk
Vijftig trekkershutten worden dit jaar
had hij gelijk, aldus zoon Jan Termes.
met financiële steun van de provincie
geplaatst op 22 kampings over heel
noord-holland. Zandvoort dat toch al
geruime tijd rondliep met plannen
voor aanschaf, is er niet bij.
BADMINTON
Kampeerterrein de Branding zal nog
Met wisselend sukses heeft badmineven moeten wachten op deze
tonvereniging BC Lotus afgelopen
eenvoudige en relatief goedkoper
zondag haar eerste thuiswedstrijden
akkommodatie voor rondtrekkende
van dit jaar gespeeld. Ruime zeges
fietsers en wandelaar. Een gemiste
en dikke nederlagen vielen te aankans van het dorpsbestuur? Het ziet
schouwen in de Pellikaanhal. De
er wel naar uit. De aantrekkingsuitslagen op rij:
kracht van de trekkershutten voor
Lotus 1 / Enkhuizen BC 1 2-6, Lotus
vakantiegangers ligt met name in de
2 - US 1 6-2, Lotus 3 - Flight 2 6-2,
mogelijkheid na verblijf van een paar
Lotus 4 - Diemen 1 3-5, Lotus 5 nachten op korte afstand eenzelfde
Weesp 6 6-2, Lotus 6 - Fl. Shuttle 2
slaapgelegenheid te vinden en zo
1-7, Lotus 7 - Fl. Shuttle 57-1, Lotus
ongebonden kris kras land of streek
8 - Unicum 1 0-8, Lotus 9 - H BC 3 2te verkennen. Dat de badplaats in die
6, Lotus H1 - KLM H1 8-0, Lotus B1
keten als schakel ontbreekt is niet
HBC B1 8-0, Lotus B2 - Fl. Shuttle
bemoedigend.
B1 8-0, Lotus B3- Duinwijck B3 1-7,
Lotus C1 - Almere Haven C1 7-1.
Zowel vvv-direkteur Hilbers als
Het programma voor a.s. weekeinde
zandvoorts burgervader die het
ziet er als volgt uit:
toerisme in zijn takenpakket heeft,
Zeemacht 1 - Lotus 1, van Zijderveld
zijn erg geporteerd voor de nieuwe
10 - Lotus 2; van Zijderveld 13 low-budget rekreatievorm die elders
Lotus 3; Hilversum 5 - Lotus 4;
in het land en dichterbij op Texel en
Almere Haven 2 - Lotus 5; US4 in Spaarnwoude veel sukses boekt.
Lotus 6; Nieuw Vennep 5 - Lotus 7;
Het past uitstekend in de
Johez 2 - Lotus 8; Pluimbal 3 - Lotus
toenemende kortverblijf-verpozing.
9; Nab. Spirit H1 - Lotus H1; Nieuw
Maar Machielsen is er weinig over te
Vennep B1 - Lotus B1; Nieuw
spreken dat de kampeereksploitanVennep B2 - Lotus B2.

Zelfs een afscheid kan een feestelijk
karakter hebben en de banden in een
bepaalde gemeenschap zelfs nog
verstevigen. Dat bleek woensdagavond in Duysterghast, waar
motordrijver Ab Bos zijn funktie bij de
plaatselijke reddingsboot officieel
overdroeg.

voorlopig nog geen trekkershutten
in de badplaats

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zand voort / 02507 - 1 6581

motordrijver
ab bos
nam
afscheid

ten een standaardmodel trekkershut
opgelegd krijgen en wil zelf een vrije
keuze kunnen maken uit het grote
aanbod aan typen. Van belang daarbij
is dat de huisjes snel verplaatsbaar
zijn en buiten het seizoen in een
handomdraai opgeborgen kunnen
worden in de pw-remise.
De vijftig hutten die nu geplaatst
worden hebben 4 slaapplaatsen, een
tafel met stoelen, gaskomfoor en
elektriciteit, niet meer en niet minder.
De kosten per overnachting
bedragen f 40.- per hut. Gasten

mogen er maksimaal 3 keer het
hoofd ter ruste leggen en moeten
daarna verkassen. Het door de
stichting trekkershutten uitverkoren
model van noordhollands fabrikaat
kost zo'n f 6.000,- waarop f 500,subsidie verwacht kan worden.
De provinciale vvv rekent er op, zo
zegt woordvoerdster de Leur, dat
Zandvoort in ieder geval volgend jaar
van de partij zal zijn. Want met witte
plekken op de vakantiekaart is
niemand gebaat.

patientenoverleggroep
start met folder
Met een pittige folder, die te vinden
is bij apotheken, artsen, bibliotheek,
gemeenschapschuis, winkels enz.
vraagt de zandvoortse Patiënten
Overleggroep de aandacht van de
burgerij.
Bijna een jaar geleden hebben
enkele dorpsgenoten het initiatief
genomen om te onderzoeken of een
patiëntenoverleggroep (pog) in de
badplaats van de grond kon komen.
Zo'n organisatie zou de ideeën van
de gebruikers van gezondheidszorg,
en wie zijn dat niet, willen bundelen,
een verzamelpunt kunnen zijn van
klachten en informatie kunnen
geven. Nu eens niet vanuit het
oogpunt van de beroepswerker maar
vanuit de patiëntenwereld.

De initiatiefnemers hebben eerst het
oor te luisteren gelegd bij soortgelijke en suksesvolle groepen elders
om goed beslagen ten ijs te komen.
Ze vinden dat nu het moment is
aangebroken om daadwerkelijk van
start te gaan en zoeken entoesiaste
dorpelingen die aktief willen
meedoen. 'Heeft u dat nu ook..?' zo
luidt de kapitale kop van de folder, en
dan volgt een korte selektie van
kleine en grote ergenissen over de
dorpsgezondheidszorg. 'Dat hebben
wij nu ook!' besluit de tekst, en dat is
precies de reden waarom die
patëntenoverleggroep er moet
komen.
Voor informatie kan men 's avonds
bellen naar E. Hornman, tel. 1 9506.

UITNODIGING
Voor YOKA-reunie,
die wij willen houden in de maand
mei van dit jaar in gebouw 'De Krocht'.
Voor nadere inlichtingen bellen naar:
tel. 159B5of 12Ü44
TOT ZIENS namens het bestuur
Marjan, Ank, Truus, Lia, Fred, Co, Jan B.,
Jan C. Paul S., Rut, Paul B.

Ab Bos is een gewaardeerd man, als
mens, als veelzijdigheid kenner van de
zee en als helper m vele noden
Voorzitter Machielsen van het
KNZHRM-station Zandvoort sprak er
uitgebreid over 'We kunnen je geen
pensioen aanbieden, wel veel dank',
aldus de burgemeester. 'En we zijn
blij, dat je in de reddingsloods wilt
blijven komen'.
Direkteur v.d. Zweep had berekend,
dat Ab Bos aan 17 reddingstochten
met 9 geredden en aan 272
reddingstochten had meegedaan in
de 33 jaar, waarin Bos de zorg had
voor de krachtbron van de redboot.
De KNZHRM-baas had voor Ab Bos
de draagmedalje voor langdurige
trouwen dienst, een bijbehorend
diploma, een foto van de bemanning
en een gratifikatie meegebracht,
maar bij die kadoos bleef het niet.
Assistent-schipper V.d. Berg
offreerde namens de bemanning een
fraaie medalje en een door Toon
Lavertu vervaardigd pronkstuk in
marmer: het front van de redschuur
met daarin een scheepsklok.
Jaap Koning bood de scheidende
motordrijver met veel verve een
zelfvervaardigd schilderij aan, de
kollega's uit Noordwiik kwamen
aandragen met een zuidwester en zo
waren er nog veel meer kostelijke
bewijzen van waardering.
Een overdonderde Ab Bos had het
laatst woord en daarin bracht hij
naast herinneringen uit het verleden
vele malen dank voor de hartverwarmende en drukbezochte
bijeenkomst. De scheidig tussen Ab
Bos en de KNZHRM is nog lang niet
volledig en die wetenschap was
waarschijnlijk voldoende om er een
vrolijke afscheidsreceptie van te
maken.

!!!WIJ RUIMEN OP!!!
VELE RESTANTEN TEGEN
LAGE PRIJZEN

KERKSTRAAT 20 •

TEL. 13136

omroeper
VOLKSTUINDERSVERENIGING ZANDVOORT
Het bestuur der VTZ stelt 25 a 30 gegadigden voor een
volkstuin in de gelegenheid zich schriftelijk aan te melden
voor de candidaat-ledenlijst. Deze aanmelding, die uitsluitend openstaat voor Zandvoortse ingezetenen, is mogelijk tot uiterlijk 2 februari a.s. De contributie voor een candidaatlid bedraagt f 12.- per jaar.
Plaatsing zal volgens loting geschieden op 7 februari a.s.
in de cantine op het volkstuincomplex aan de Keesomstraat te omstreeks 20.00 uur en is voor leden en gegadigden toegankelijk.
Inschrijvingen met opgave van volledige personalia te
richten aan de secr. der VTVZ, de hr. G. Pols, Bilderdijkstraat 12, tel. 1 51 23, alwaar verdere inlichtingen zijn te
verkrijgen.

}T

REISBURO ZANDVOORT
Tel 02507-12560

Installatie bureau

OROENESIEIN
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodqieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

RABO 386318360

GIRO 5699150
1150

[

r

DWARSFLUIT-LES
in Zandvoort
M. Paap, tel. 02507-14755.

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
d ie nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

GROTE KROCHT 20
Postadres

Postbus 460

2040 AL Zandvoort

nu nog sneeuw en s
straks
naar 9t zonneparadijs
Boek uw zomervreugde bij
Reisburo Zandvoort
*

werelil
iKifiiiir
tomls
ncilcrliiiifl

Grote Krocht 20 - Tel. 1 25 60 (4 lijnen)

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-1 8484*

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164
EMANCIPATIECOMMISSIE
Door omstandigheden is een tweetal vacatures ontstaan in de emancipatiecommissie.
Kandidaten voor deze functie dienen belangstelling te hebben voor en inzicht in
emancipatieontwikkelingen. Daar emancipatie een zaak is voor vrouwen én mannen
worden ook mannen uitgenodigd naar deze
functies te solliciteren.
Reeds eerder ontvangen sollicitaties zullen
bij de beoordeling worden betrokken.
Sollicitaties binnen 14 dagen aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 2,
2040 AA ZANDVOORT. Inlichtingen bij de
voorzitter van de commissie:
Mevrouw P.M. Vreugdenhil-Minderhoud, tel.
12380.

v. d. Werft
mijn bakker
sindi 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

TeL 12129

iedereen leest
de krant
altyd en overat

Zandvoort, 11 januari 1985.
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H. Merts. H. Machielsen.

j!Lo<s*\«H-

IETS TE VIEREN?
Wij helpen graag met een
feesttarief - f 6,25 all in.
zwemmen, daarna patat frites met
een croquet en een frisdrankje
-minimum 5 personen'DE DUINPAN'
Vondellaan 57 - tel. 12170

Hulpverlening

SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
'dwarszitten.

pcdiairc
S.V.O.S.

Brcilero<k-s.rr:i.it l S - 2042 BF. Z.uulvoori
Telefoon 02507- T56C.O

En ruim 1 Vi miljoen Nederlanders gaan
verder. Ondanks een lichamelijke handicap.
Het Nationaal Revalidatie Fonds helpt daarbij.
Al 25 jaar. Duizenden projekten werden
mogelijk.
Nadere informatie: Postbus 323,
3500 AH UTRECHT, Tel. 030-331165

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van
BLOEMENHUIS

1905

J. BLUYS
in al UW

bloemwerken.

Kerkstraat 11 / Zandvoort / (02507) 13580

Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. i 20 60

\
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het gaat niet goed met zandvoort
vindt staatssekretaris van zeil
Het gaat niet best met Zandvoort als
toeristenoord. Dat was j.l. donderdag
de konklusie van staatssekretaris Piet
van Zeil voor een gehoor van bijna
50 mensen in de Calvijnzaal, die
gevolg hadden gegeven aan de
oproep van de plaatselijke cda-afdeling.
Van Zeils opmerking deed zeer. Maar
's lands onderbaas op het terrein van
ekonomiese zaken en toerisme staafde zijn bewering met feiten. Ten opzichte van de overige noordzee-badplaatsen verloor Zandvoort de laatste
12 jaar aanzienlijk terrein. Het
gemiddelde aantal overnachtingen
alhier was lager dan ooit, het aantal
buitenlanders nog steeds respektabel,
maar toch met een derde gedaald.
De cda-er, letterlijk een hoge Piet,
hoopte van harte dat het dorp zijn 2e
positie op de ranglijst van
badplaatsen kon behouden, maar zag
het somber in. Bestuurders kunnen
niet alles oplossen, zei hij, en ook ik
heb geen gereedschap bij de hand.
Nauwe samenwerking tussen vvv,
overheid en bedrijfsleven is geboden.
Dat is geen tovermiddel, maar wel
een bfigin elders zit men ook niet
stil'. Hij vroeg zich met name af of het
toeristies produkt in Zandvoort nog
wel van deze tijd was. Met een verwijzing naar de te verschijnen nota
toeristies beleid somde hij een paar
punten van aandacht op. Bij
voortduring inspelen op veranderende behoeftes, het toevoegen van
nieuwe elementen, een verbeterde
dienstverlening, meer promotie, aandacht voor de vakantiewensen van
het legioen werklozen en meer
samenhang tussen de diverse
rekreatievormen.
RIJK MAG NIET AAN CIRCUIT
KOMEN.
Natuurlijk kwam ook het circuit ter
sprake. Bekend was al dat ekon.
zaken een voorstander v/as van het
onbelemmerd rijden van formule 1
wagens en dus gekant tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten om
de Grand Prix onder de geluidshinderwet te laten vallen. Van Zeil
bevestigde dat nog eens. Interessanter was echter dat hij de hoop van
menig race-fan op ingrijpen vanuit
Den Haag in deze affaire tot een
dwaallichtje terugbracht. Miljeuminister Winsemius die het aangaat,
mag alleen maar naar het circuit
kijken, er aankomen niet. Soms, zei
de cda-er, kan het rijk besluiten van
lagere overheden schorsen en vernietigen, maar dat is hoogst zeldzaam. Den Haag moet rekening nouden met de autonomie van de
provincie. Ook daar zijn, zo meldde
van Zeil misschien niet ten overvloede, volksvertegenwoordigers die met
verstand hun werk doen. Bovendien
ligt er in deze-zaak nog een uitspraak
van de Raad van State waarbij GS
t.a.v. woningbouw en geluidshinder
gelijk kregen. Het landsbestuur kan
heroverweging van dat rechterlijk
besluit vragen. Maar, aldus van Zeil,
het is bij ons een ongeschreven regel
dat je zoiets hooguit éénmaal in je
ambtsperiode mag wagen.

Van Zeil: geen blijde boodschap...

innen, zo zei hij, maar ik ben er niet
van gecharmeerd. Wees op zijn minst
zorgvuldig en besteed die inkomsten
dan wel rechtstreeks aan het
toerisme'. De pogingen van het
zandvoorts kasino (de naam mocht in
dit gezelschap niet vallen) om via de
rechter onder de belasting uit te
komen, kon de geachte spreker niet
beroeren. 'We hebben destijds bewust gekozen voor een partikuliere
bedrijfsvorm in plaats van een
overheidsinstantie. Ze zijn daar geen
verantwoording aan mij schuldig.
Duidelijk is dat Zandvoort in grote
financiële problemen komt, als de
heffing niet doorgaat'. Een wel heel
koel en formele houding van de
staatssekretaris. Omdat de
kasinowinst in rijks kas vloeit, komt
deze (legale) vorm van belastingortduiking er immers op neer dat de ene
overheid de andere een rib uit het lijf
haalt.

NIET GECHARMEERD VAN
TOERISTENBELASTING.
Het cda-kopstuk liet er donderdag
geen twijfel over bestaan dat het
beifsten van toeristen r-ijn sympath'e
niet had. 'Ik erken het recht van de
lokale overheid om die belasting te

Voorzitter Van der Mije, die ook de
cda-jongeren enige tijd gunde voor
propaganda, kon rond 11 uur de
bijeenkomst afsluiten. Van Zeil was
toen nog niet klaar, want meerdere
dorpsprominenten, waaronder eerste
burger Machielsen namen hem
informeel nog even apart.

Vrijwillige Hulpverlening

waterstanden
jan.

H.W.

LW.

H.W.

LW.

19
20
21
22
23
24
25

02.06
02.48
03.25
04.14
04.47
05.24
06.07

10.07
10.50
11.26
12.14
12.47
13.20
14.05

14^15
14.59
15.37
16.16
16.57
17.37
18.15

22.15
22.58
23.37
00.17
00.59
01.38
02.15
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14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn

* A.s. vrijdagavond 25 januari gaan
om 19.00 uur de deuren van 't
Stekkie open voor de kinderdisko.
Dat maandelijkse spring- en
dansfestijn met heuse disjockeys duurt
tot 21.00 uur en is bestemd voor
jongeren van 8-13 jaar. Kosten inklusie een konsumptie f 1,25.
• Vanaf donderdag 31 januari
kunnen zandvoortse kinderen in
buurthuis 't Stekkie ingewijd worden
in de beginselen van het timmeren
en (figuur) zagen. Yvonne staat de
jongste van 6 tot 9 jaar bij, oudere
kinderen tot 14 jaar wordt meer
handzame techniek bijgebracht door
Jan. De kosten van deze leerzame
maar vrolijke donderdagmiddagen
(16.00-17.30 uur) bedragen niet
meer dan f 1,25. Eveneens in het
wijkhuis: toneelklup 'de kleine ekspressie'. ledere vrijdagmiddag van
16.00 -17.00 uur krijgt de jeugd
vanaf 6 jaar de kans van Marjolein de
kneepjes van het toneelvak te leren
en eigen mogelijkheden te
ontdekken. Info-tel. 't Stekkie: 16055.

pleinbewoners schrikken vanparkeermeters

17373
SOMS praat Je met een
vreemde wat gemakkeH}ker over dingen die Je
dwarszitten.

sport in 't kort
MINIEM VERLIES VOOR
ZVM-HANDBALLERS.
Met een 17-16 nederlaag zijn de
handballers van Zandvoortmeeuwen
zondag uit Monnikendam
teruggekeerd. Spanning was er volop
en als ZVM meer dan één
wisselspeler had meegenomen had
er zeker winst ingezeten.
Bij rust leidde de thuisklup met 8-7,
op 13-13 kwam ZVM weer gelijk,
maar Monnikendam had toch de
langste adem en het werd tenslotte

17-16.
Score ZVM: Corv.d. Koekelt 10,
Djurre Boukes 3, Dirk Berkhout 2,
HansMoll 1.
Komende zondag spelen de
geelblauwen weer in de Pellikaanhal
en wel om twee uur tegen het sterke
UD.
ZATERDAG VOLOP VOLLEYBAL IN
SPORTHAL PELLIKAAN.
Op zaterdag 26 januari is er een
uitgebreid volleybal-programma in de
sporthal, 's Middags van één tot vijf
uur werken alle mini-teams meerdere
wedstrijden af en daarna komen de
aspiranten en de mannen en
vrouwen aan de beurt. Zo speelt het
eerste heren-team van Sporting OSS
om half zeven tegen Spaarne'75 en
komen de dames om acht uur binnen
de lijnen tegen VCIJ.

foto
Met begrijpelijke schrik hebben de
bewoners -en met name de neringdoenden- op het Gasthuisplein de
vorige week moeten konstateren, dat
bij de acht overgebleven
parkeerplaatsen op hun
gerenoveerde plein ook nog
parkeermeters zijn geplaatst.
'Waar moeten wijzelf onze auto's nu
neerzetten?', vraagt een ontvreden
middenstander zich af. 'En voor onze
klanten is het uiteraard ook een

bezwaar. Maar we hopen dat het om
een eksperiment gaat'.
Uit informatie bij direkteur Wertheim
van Publieke Werken blijkt dat die
hoop ijdel is. 'Dit is destijds al
aangenomen met het totale plan',
aldus Wertheim. 'Het plaatsen van de
meters is alleen wat vertraagd. De
reden is om het langparkeren te
voorkomen en meer mensen een
kans te geven hun auto daar even
kwijt te raken'.
De pleinbewoners zijn niet blij met de

Jacob Koning •

uitleg. 'Vroeger was het wel eens erg
druk, maar dit is ook niks', mokt een
van hen. Het is een dood plein
geworden, waar maar een paar keer
per jaar wat gebeurt. Trouwens de
veel te smalle rijbaan levert ook
allerlei problemen op en nu ook nog
dat parkeerprobleem'.
De kritiek lijkt niet onrechtvaardig en
het kan haast niet missen of er zullen
wel bezwaarschriften komen.

'HET ONBEWOONDE EILAND' VAN A. DEFRENSE IN DE KROCHT

familieberichten

waagstuk van hildering - tonelisten
sloeg aan bij het publiek

"Bewaard door de dood heen"
Er zijn geen woorden, die de diepte van onze verslagenheid kunnen weergeven. De waarheid
dringt nu nog niet tot ons door. Zijn leven had tot
doel anderen gelukkig te maken, wij verloren onze
allerliefste man, pappie en trouwste vriend

Toneelvereniging 'Wim Hildering', die
sinds 1948 al een grote verscheidenheid aan genres op de planken
bracht, heeft met de opvoering van
'Het onbewoonde eiland' duidelijk
'haar nek uitgestoken'.

ALBERTUS (AB) RITMAN
echtgenoot van Elisabeth Sophia Maria Waaning

De uitdrukking is van voorzitter Ed
Fransen, die dat na afloop van de
twee uitvoeringen in gebouw De
Krocht als volgt uitlegde: 'Het is een
heel ander stuk dan men van ons
gewend is. Suggestief en moeilijker
te begrijpen dan de bekende
blijspelen. Het was een waagstuk en
we zijn benieuwd hoe het is
ontvangen'.
Wel, de reakties op het stuk van A.
Defresne waren duidelijk positief. De
zeven opvoerenden, die gedurende
de drie bedrijven konstant op het
podium bleven, hadden er kennelijk
alles aan gedaan om de karakters zo
kleurrijk mogelijk voor het voetlicht
te brengen in dit turbulente spel van
werkelijkheid en fantasie.
Het speelt in de gelagkamer van een
onvervalst amsterdams
volkslogement, waar de waard, de
waardin en de aanwezige gasten in
een ruzie-sfeertje konverseren en
vaak kostelijke monologen loslaten.
Een passant stelt het gezelschap
voor om in de fantasie scheep te
gaan uit de troebele verwarringen
van de wereld naar het onbewoonde
eiland van de waarheid.
Meegedragen geheimen worden,
soms speels - soms tumulteus, blootgelegd. Terug van de 'zeereis' zijn de
krasse teksten en het handgemeen
niet verdwenen, maar het is niet
alleen narigheid meer. Een illusie is
een beetje realiteit geworden.
Een moeilijk na te vertellen verhaal,
dat door sterk spel blijvend wist te
boeien. Een groot deel van het
sukses komt op het debet van Ank en
Pieter Joustra, die de waardin en de
waard overtuigend gestalte gaven.
Wilma Belder als dochter Truusje,
Toon v.d. Raay als de werkeloze, Wil
van Waardenberg als de zuster van
het Leger des Heils en Ron KlaasseBos als De Slappe sloten zich daar
met de juiste nuances bij een, maar
het grote kompliment is toch voor
Wim Eveleens. Die zette de figuur
van de Heer zonder meer prachtig
neer.
Dat de regie bij Alie Bol in
vertrouwde handen was lijkt bijna
een overbodige opmerking. 'Het was
een uitdaging, zo'n luisterstuk, maar
de test dacht ik wel geslaagd.
Jammer dat er door het weer zoveel
lege stoelen waren. Maar in het
voorjaar komen wel alweer met een
nieuw stuk op de planken', aldus Alie
Bol.

nieuws
kort & klein
0 Al jaren is de laatste zondag in
januari Lepra-zondag. Geruime tijd
heeft Zandvoort lepra-bestrijding via
het Kasuluprojekt in Tanzania
gesteund. De afd. Zandvoort van de
Ned. Protestanten Bond heeft het
initiatief genomen om de banden
tussen Kasulu en de badplaats weer
aan te halen. In overleg met het
Leprakomitee heeft mevr. de Boer,
journaliste van de Apeldoornse
courant die in december j.l. Tanzania
en Het Kasuluprojekt bezocht, zich
bereid verklaard over haar
ervaringen te vertellen. Zij doet dat
a.s. zondag 27 januari in het gebouw
van de NPB, Brugstraat 12, 's
morgens om 10.30 uur. Belangstellenden zijn meer dan welkom aan de
hand van foto's en een film kennis te
nemen van het Lepra-bestrijdingswerk.

op de leeftijd van 50 jaar.
In onze gedachten zal je altijd bij ons blijven.
Zandvoort: E.S.M, Ritman-Waaning
Nicoline
Emely
2041 VD Zandvoort, 18 januari 1985
Reinwardstraat 20
Wij nemen afscheid van Ab, in de dienst, op
woensdag 23 januari a.s. om 11.00 uur in de aula
van de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te
Zandvoort, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden aldaar.
Ab is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort,
alwaar geen bezoek.
Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van onze zwager en oom
AB RITMAN.
Onze gedachten gaan uit naar Lizzy, Nicoline en
Emely. Wij denken met dankbaarheid terug aan
de liefde en warmte die Ab verspreidde. Moge
de Heer in dit donker moeras hun vaste grond
geven om stap voor stap verder te kunnen. Niet
begrijpend, wel vertrouwend.
foto Jacob Koning

C. Waaning-Smid
W.J. Waaning-Boere
N.A. Waaning-Visser
W. Sauveplanne-Waaning
A.O.L. Draaijer-Waaning
G.Ph. Waaning-Buisman
en alle kinderen.

zandvoortse politici willen af
van partijpolitiek in kennemerraad
Een diskussie over de toekomstige
struktuur van het gewest
Kennemerland bracht onlangs
een boeiende kontroverse aan het
licht.

Een meerderheid van de zandvoortse volksvertegenwoordigers wil de
partij politiek in de regionale
samenwerking afgeschaft zien en
een puur lokaal, in dit geval zandvoortse fraktie aan het werk zien, die
ten opzichte van de overige 5 gemeenten onverdeeld het plaatselijk
belang boven alles stelt. Grootste
voorstander daarvan was in de
diskussie inspraak nu man Gielen.
Hij zag geen zandvoorts heil in het
feit dat de grote politieke partijen
intern de regionale eenheid proberen
te bewaren, ook al was nauwelijks
aan te tonen in welke situaties dat het
zandvoorts belang tot nu toe had
geschaad. Tegen zijn zere been was
verder dat lokale partijen, zoas de
zijne, geen voet aan de grond
krijgen in de Kennemerraad. Volmondig gesteund werd Gielen door
Koning (gem. bel.), Termes (d'66) en
tot veler verbazing ook de woordvoerders De Jong en Van Caspel van
de vvd.
Argumenten waren voor dat standpunt wel aan te voeren. Het gewest is
immers opgezet als een samenwerkingsverband tussen gemeenten.
M.a.w. tussen plaatselijke belangen
en niet tussen partijen. En van rechtstreekse verkiezingen is geen
sprake , het gaat om niet meer dan
'verlengd lokaal bestuur'. Maar cda
en pvda vonden dat verhaal allerminst overtuigend. De socialist
Aukema berispte zijn kollega's om
een 'verschrikkelijke verdoezeling'
van de politiek en ook zijn fraktiegenoot Toonen wilde de politieke aard

van het raadslidmaatschap niet onder
het kennemervloerkleed geveegd
zien. Cda-er Ingwersen was
misschien het duidelijkst: hier in de
badplaats onderling bakkeleien, zo
zei hij ongeveer, en dan zeker samen
eendrachtig in één auto naar het
regioberaad, dat weersprak elke politieke realiteit. Evenmin was het dan
nodig 4 afgevaardigden te sturen.
Met een vaste opdracht van de raad
kon men in zo'n geval wel met 1
vertegenwoordiger toe.

Met verslagenheid geven wij kennis van het
plotseling overlijden van ons geacht bestuurslid, de heer
A. RITMAN
in de leeftijd van 50 jaar.
De wijze waarop hij zich gedurende vele
jaren heeft ingezet voor het Christelijk Onderwijs in Zandvoort zal bij ons in dankbare
herinnering blijven.
Bestuur Stichting voor
Christelijk Onderwijs
in Zandvoort
Personeel
Chr. Kleuterschool
„De Woelwaters"
Chr. Lagere school
„Beatrixschool"
Chr. MAVO school
„Jaap Kiewiet"
Zandvoort, 18 januari 1985

Een konklusie hoefde ditmaal
nog niet getrokken te worden. Maar
dat een meerderheid het bedrijven
van politiek zo argwanend
beschouwd, is toch een
doordenkertje.

BRIDGE
De 1 koplopers in de A-lijn, de fam.
Spiers en de heer Beek/Sjouwerman
behaalden in de 4e wedstrijd van de
ZBC 157 pnt. en ruim 56%. In de Blijn boekten de dames v. Duyn/de
Roode een eerste zege met 143 pnt.
en 63,84%, op de voet gevolgd door
Heilker/Vulsma die hun klasse
blijven aanvoeren. De debutanten
v.d. Moolen/Oostermeyer verrasten
iedereen door in de C-lijn hun eerste
duel krap te Winnen van de
onbetwiste nr. 1 de fam. Groen.
Zandvoortse postzegelliefhebbers
reppen zich a.s. vrijdag om 19.30 uur
naar de klupavond van de ZPC in het
Gemeenschapshuis. Er is
ruimschoots gelegenheid tot ruilen
en tot bezichting van de kavels die
om 21.30 uur ter veiling komen.

NOORD ETHIOPIË/ERITREA
Help de droogteslachtoffers in heel Ethiopië te overleven. Dat is de
noodkreet van de twee lokale hulporganisaties:
- Eritrean Refef AMOdatfon in Eritrea
- Relief Society of Tigray In Noord Ethiopië.
Help hen hun werk voort t* zetten tb.v. miljoenen slachtoffers!
Hulp wordt gevraagd voor:
- aankoop van graan
- aankoop van vrachtwagens, benzine, banden
- zeevracht van Europa naar Ethiopië.
SOH heeft jarenlange ervaring met werk in de betrokken-gebieden. We
willen doorgaan ondanks politieke en militaire konflikten.

Giro 9600

o.v.V. Ethiopië

Stichting Oecumenische Hulp
Utrecht
030-710614

vrijdag 25 januari 1985
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emm koopt 52 eengezinswoningen
van fonds bouwnijverheid

15 januari - 21 januari 1985
gehuwd: Arie Leijen en Ida Westerveld.
geboren: Mare en Frank zoons van
E.E. Zaadnoordijk en E.M. Kuijpers
Wentink; Martinus Cornelis Wouterus,
zoon van M.W.M, de Groot en J.
Faber; Martina en Marcella dochters
van R.R. Balk en W .A. van Duijn;
Stein zoon van A. Stobbelaar en M.
Balledux; Masja dochter van F.A.A.
Keur en D. den Hartog.
overleden: Jacoba Antonia
Kernekamp geb. van Uitert, oud 70
jaar; Adriana Smits, geb. Prins, oud
70 jaar; Anthonie Bluijs, oud 65 jaar;
Willem Jan Visser, oud 65 jaar.

Woningbouwvereniging Emm heeft
haar huizenbezit in één klap en voor
een schappelijk prijsje uitgebreid met
52 eengezinswoningen en 20
garages aan de Celsiusstraat en Lorentzstraat in Zandvoort-noord.
Onderhandelingen met de Stichting
Fonds Bouwnijverheid, die in het
voorjaar van '84 op gang kwamen,
hebben geleid tot een principe-overeenkomst, die alleen nog bekrachtigd
moet worden door een ledenvergadering van de Emm en
goedgekeurd door de minister. Een
formaliteit. Het gemeentebestuur zal
zijn fiat binnenkort geven. Als de
zaak beklonken is mag het bestuur
onder aanvoering van een glunderende voorzitter Termes zich in de
handen wrijven want een dergelijk
kompleks op de kop tikken voor niet
meer dan 2,7 miljoen is een buitenkansje, dat het vorig jaar door de
Emm verloren duel met de gemeente
over de 33 Slokkerwoningen doet
vergeten.
In zekere zin heeft de korporatie de
gunstige transaktie te danken aan
een klausule die oud-wethouder
Kerkman, een socialisties 'godfather',
in het verleden liet opnemen in de
bouwovereenkomst met het Fonds.
Daarin werd bepaald dat bij een
eventuele verkoop het huizenblok,
dat tegen de Keesomstraat aanligt, in
zijn geheel van eigenaar moet
wisselen. Zo kon het niet per woning
in partikuliere handen vallen en bleef
het bestemd voor de volkshuisvesting. Van die kleine lettertjes heeft de
Emm nu profijt getrokken want de
aanvankelijke vraagprijs, gebaseerd
op verkoop aan partikulieren, lag
bijna een miljoen hoger.
De Stichting Fonds Bouwnijverheid
had de woningen in eerste instantie
aangeboden aan het dorpsbestuur.
Maar dat was geheel volgens de
uitgestippelde beleidslijn onwillig om
zich als huisbaas te laten strikken.
Het fonds dat om onderhoudsredenen
de vaste gewoonte heeft kompleksen
na een aantal jaren af te stoten,
wendde zich vervolgens tot de Emm.
Uiteraard heeft de woningbouwvereniging eerst een onderzoek laten
verrichten naar de staat van de
panden. De uitkomst daarvan was
bemoedigend.
Voor de bewoners van de huizen verandert er na de overdracht weinig.
Huurprijzen en subsidies worden
door de Emm overgenomen en een
bestaand lidmaatschapsnummer van
de korporatie blijft ongewijzigd. In
enkele gevallen zal het nodig zijn
gescheiden kontrakten op te stellen
voor de huur van woning en garage.
Individuele afspraken van de
bewoners met het Fonds
Bouwnijverheid worden per geval
bekeken. Zo gauw de overname een
feit is, krijgen de aanstaande Emmhuurders, die op voorhand zijn
ingelicht, nadere informatie.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN

waterstanden

foto

eva staakt aktiviteiten op 1 februari
maar wil opnieuw beginnen
Na ruim 5 jaar een hoofdrol gespeeld
te hebben in het aanbieden van georganiseerdeemancipatie-aktiviteiten
voor zandvoortse vrouwen, heeft de
stichting Eva besloten er een punt
achter te zetten. Op 1 februari wordt
de stichting ontbonden.
In een brief aan kollege en raad laat
Eva weten dat de animo voor kursussen en thema-avonden tot een
minimum is gedaald. Ook op
oproepen deel te nemen aan nieuwe
aktiviteiten wordt nog slechts door
enkelen gereageerd. Naarde
oorzaken van de sterk teruggelopen
belangstelling kan de stichting
slechts gissen. Het natuurlijk zo, zegt
Eva, dat de afgelopen jaren een groot
aantal zandvoortse vrouwen al aan
diverse kursussen heeft deelgenomen. Mogelijk speelt ook een
algehele matheid als krisisverschijnsel een rol.
Eva, voortgekomen uit de lokale
VOS-groepen (Vrouwen oriënteren
zich in de Samenleving) is ontegenzeggelijk een drijvende kracht
geweest in Zandvoort op het gebied
van de emancipatie. Inspanningen
om vrouwen bewust te maken van
hun positie in de maatschappij, bij te
scholen en politiek te vormen,
vonden lange tijd veel weerklank.
Volgens voorzitster Elly Bluijs is de
dalende lijn daarin overal in het land
merkbaar, niet alleen plaatselijk. 'Een
groep vrouwen is doorgestroomd,
maar de basis, zo merkt ze realisties
op, is blijven hangen. We hebben pas
een traktie bereikt van wat we willen.
Het is duidelijk dat we nu naar
nieuwe middelen moeten zoeken. En

dat gaat ook gebeuren. Een aantal
vrouwen bezint zich daar al op. De
tijd lijkt bovendien rijp om het oog te
richten op de emancipatie van
mannen. Als die zelf het initiatief niet
nemen, moeten wij dat duwtje
misschien geven'.

Omdat een naar vorm en inhoud
nieuwe organisatie te verwachten
valt, gaat Eva er vanuit dat haar
subsidiegelden niet direkt
overgeheveld worden naar de
dorpskas, maar op de begroting voor
emanciaptiewerk beschikbaar blijven.

jan.

H.W.

26
27
28
29
30
31

06.44 14.44 18.52

02.50

07..18
07..51
08..31
09..18
10..15

03 .27
04..12.
05 .01 "
05,.57
07..02

LW. H.W.
15..19
15..52
16..31
17.18
18..15

19 .29
20.13
21 .01
21..57
23 .02

GEVONDEN VOORWERPEN
!n de maand december 1984 zijn de
volgende voorwerpen bij de politie
aangemeld:
verrekijker, bankbiljetten, diverse
handschoenen, bromfietsverz. plaatje
FZV 547, portemonnees, tassen,
zilveren armbanden, konijn, parkiet.
Inlichtingen bij de gemeentepolitie
Zandvoort telefonies uitsluitend onder
nummer 13043.
Ook voor zoekgeraakte fietsen kunt u
bij de politie terecht en wel elke 2e en
4e woensdag van de maand van
14.00 tot 15.00 uur in de
politieopslagplaats van de Burg van
Alphenstraat.

chin shee kew verliefd op zandvoort

De akwarellist Chin Shee Kew eksposeerde vorig jaar met veel sukses in
het Cultureel Centrum. Zijn verstilde beelden van het zandvoorts dorp en
strand vonden toen veel aftrek bij koopgrage plaatsgenoten. Met nieuw
werk is de uit Maleisië afkomstige kunstenaar, die zijn eerste badplaatservaringen opdeed vanuit het voormalige Groot Kijkduin, nu te zien in de
openbare bibliotheek. Tot 28 februari. Tijdens de tentoonstelling kunnen
bezoekers een ansichtkaart van een van de akwarellen aanschaffen
a f 1,25.

LW.

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

donderdag neemt jan waaning nieuws
kort & klein
afscheid van gemeentehuis
9 De aktie 'glaasje op, laatje rijden',
lijkt uit het geheugen verdwenen te
zijn. Vorige week moesten de
dorpsdienders regelmatig met het
blaaspijpje in de weer om
alkoholpercentages te registreren.
Een 41-jarige zandvoortse was zo
onder invloed van het feestrijke
vocht dat zij een aanrijding niet eens
had opgemerkt en was doorgereden.
Toen ze even later aan een man in
uniform een adres in Zandvoort
vroeg, bleek dat wonderwel overeen
te komen met dat van de inmiddels
opgespoorde eigenares van de
ongelukswagen. Zijzelf dus.

foto Jnoob Koning

jan waaning achter zijn buro
'Laten we het maar kort houden, zegt
Jan Waaning, en er niet zoveel ophef
van maken. Als ik al eerbewijzen
verdiend heb, komt dat vooral op
konto van mijn medewerkers'.
Bescheidenheid is een deugd, meent
de chef algemene zaken die a.s.
donderdag zijn funktie ter gemeentesekretarie zal neerleggen en
vervroegd de rijen der ambtenaren
verlaat. Bescheidenheid is een jas
die niet te vaak aangetrokken moet
worden, oppert uw verslaggever.
Waaning lacht. Misschien is dat wel
het meest kenmerkend aan hem:
tegenspraak heeft hij altijd goed
kunnen dulden.
Dat zal hem in het roerige Zandvoort
goed van pas gekomen zijn. Ruim 7
jaar is hij in dienst van de badplaats
geweest, slechts een fraktie
overigens van zijn in totaal 4C ambtelijke jaren. De nu 60-jarige chef
begon zijn karrière aan het eind van
de oorlog bij de Raad van Arbeid in
Apeldoorn. Na een barre periode van
gedwongen tewerkselling in Duitsland
en een tijd van onderduiken waar hij
liever het zwijgen overdoet, kwam hij
terecht bij de Western Union
Telegraph in Amsterdam. In 47
keerde hij terug naar Apeldoorn.
Ditmaal op de gemeentesekretarie,
de afdeling bevolking en later op
financiën. Met die laatste Kennis
vertrok hij in '52 naar het westen,
naar Haarlem. Daar verdiepte hij zich
steeds meer in onderwijsperikelen.
25 Jaar lang bleef hij werkzaam in de
provinciehoofdstad die nu nog zijn
woonoord is. Tot oud wethouder
Aukema hem in 1977 in plaats van de
gepensioneerde Wilmink als chef van
de afdeling onderwijs naar Zandvoort
haalde.

'Die stap heb ik nooit betreurd, zegt
Waaning, want ik heb hier een heel
plezierige tijd gehad. Het was een
bijzondere ervaring van een grote
gemeente in een kleine te komen,
waar je dichter bij de bestuurders
staat en ook dichter bij de bevolking.
In het bijzonder natuurlijk het onderwijsveld. Dat kontakt vond ik erg
prettig'. Niet alleen de soort
gemeente maar ook de geest van de
tijd speelde daarbij een rol, denkt de
fraai grijze ambtenaar. 'Vroeger
werkte je vanachter het buro, bijna
onzichtbaar, nu sta je vanzelf meer in
het daglicht. De inspraak heeft zijn
intrede gedaan. Het respekt voor de
overheid is minder geworden, maar
ook de afstand. De burger weet zijn
zaken beter te behartigen.
Veranderd is er meer. 'Toen ik begon
groeiden de bomen nog tot in de
hemel, ik heb de opgang van de
scholen meegemaakt. Die hebben nu
de grootste moeite om overeind te
blijven door dalend leerlingental en
bezuinigingen. Het is een tijd waarin
het heel wat moeilijker is om te
besturen'.
2 Jaar terug volgde Waaning de heer
Harting op als chef algemene zaken
en lokosekretaris. Op grond van zijn
ervaring, kennis van management en
tot steun van de kersverse gemeentesekretaris. Dat het van korte duur
zou zijn, was toen al bekend. Na 20
werkzame jaren lonkt de VUT. Het is,
vindt Waaning, hoog tijd voor een
jongeren generatie, die best kapabel

NOORD ETHIOPIË/ERITREA
Help de droogteslachtoffers In heel Ethiopië te overleven. Dat is de
noodkreet van de twee lokale hulporganisaties:
- Erftrean R«8*f AMOdatton In Eritrea
- ReSaf Society of Tigray in Noord EttriopM.
Hetp hen hun weric voort te zetten tb.v. miljoenen slachtoffers!
Hulp wordt gevraagd voor:'
- aankoop van graan
- aankoop van vrachtwagens, benzine, banden
- zeevracht van Europa naar Ethiopië.
SOH heeft jarenlange ervaring met werk in de betrokken-gebieden. We
willen doorgaan ondanks politieke en militaire konflikten.

Giro 9600
o.v.V. Ethiopië

Stichting Oecumenische Hulp
Utrecht
030-710614

• Met veel moeite kon een 32-jarige
haarlemmer aangehouden worden
die slingerend de toch al bochtige
Kostverlorenstraat bereed. Een
blaaspijpje verried zijn drankinhoud,
De man weigerde vervolgens
hardnekkig een bloedproef, de auto
werd aan de ketting gelegd, de
eigenaar na veel vieren en vijven
naar huis gestuurd. Tot verrassing van
de dienstdoende agenten werd de
haarlemmer kort daarop met een
kornuit aangetroffen in een andere
wagen. Die was niet eerlijk
verkregen. Ze zijn beide opgesloten/

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 27 januari a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 27 januari a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 27 januari a.s.:
10.30 uur: dienst verzorgd door eigen
leden.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 26 januari a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en sajnenzang
zondag 27 januari a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK-

is. Stilzitten zal hij na zijn afscheid
niet of het moest zijn langs de
waterkant om naar zijn dobber te
kijken. Want zijn vissershartstocht is
hij in al die tijd niet kwijtgeraakt. Maar
ook bezigheden in het vrijwilligerswerk, sport en daarin begeleiding van
de jeugd staan hoog op zijn lijstje.

• Een geparkeerde vierwieler met
ronkende motor en hilversum 3 op
zijn hardst werd omwonenden van de
Burg. van Alphenstraat te veel. De
gealarmeerde politie vond een
beschonken 35-jarige plaatsgenoot in
het voertuig, alsmede een dienblad en
een rijtje lege bierglazen. Een
rijverbod leek op zijn plaats.

Zandvoort zal hij niet helemaal uit het
oog verliezen en zeker niet uit het
hart. Tot er een opvolger is blijft hij
meedraaien in de funktiewaarderingskommissie en, zo belooft hij:
'raadsvergaderingen zal ik zeker nu
en dan bijwonen want de politiek wil
ik blijven volgen'. Tot ziens dan, Jan
Waaning.

• Ook in de Spoortbuurtstraat werd
een auto gebruikt als rustplaats van
een benevelde zandvoorter. Een verstaanbaar woord viel er niet uit te
krijgen, maar via de autopapieren
achterhaalde men zijn adres. Het
geduld van oom agent was deze
week nog niet op. De man werd
keurig thuis afgeleverd.

Noorderstraat 1, tel. 13459.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienstworden verstrekt via het telefoon;,
nummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 's nachts en in het weekeinde
tel.023-313233
APOTHEEK
Zandvoortte Apotheek. H.B.A.
Mulder, tel. 13185

voor kwetsbare verkeersdeelnemers
is zandvoort geen lolletje
Een tochtje per rolstoel van Nieuw
Unicum naar de dorpskern gaat niet
over rozen, maar door kuilen, langs
schuine trottoirs en via vele ven/elende obstakels. Het bereiken van de
Zandvoortse vloedlijn kunnen de
mindervaliden helemaal wel
vergeten. Dat waren een paar konklusies, die maandagavond nog eens
keihard werden geëtaleerd tijdens
een informatie-bijeenkomst in liet
woonoord aan de Zandvoortselaan.
'Gehandikapten in het verkeer' was
het thema en daarover werden
zinnige dingen gezegd. Verkeershoofdagent Vermeulen had de rit per
rolstoel zelf aan den lijve
ondervonden en pleitte naast
verbeteringen in de roete voor een
meer gespecialiseerde
verkeersvopvoeding voor de mindervaliden. Veilig Verkeerman Boersma
bond alle aanwezige dorpsnotabelen
stevig op het hart wel te willen luisteren naar signalen uit de kwetsbare v
groepen en door te gaan met de
verbeteringen in bereikbaarheid en
toegankelijkheid van dorp en strand.
Meer dan duidelijke dia's en een fors,
gedokumenteerd rapport van de
werkgroep Aangepast Strandvoort
illustreerden dat er nog veel moet
gebeuren voor de gehandikapte inwwoners.
geschud en politiechef Menkhorst en
Dat gaat ook gebeuren, want burgePW-man Smits beloofden dat de
meeste Machielsen die de nota in
aangedragen suggesties beslist niet
ontvangst nam, betoogde dat hij en
onder tafel zullen verdwijnen. Woordzijn medebestuurders waren wakker
voerders van enkele politieke partijen

deden er nog een positief schepje
bovenop en zo werd al met al de
indruk gevestigd dat de in Nieuw
Unicum gevestigde hoop niet ijdel zal
blijken.

vrucht van radiopionier leonard geuzendam

zandvoort had al in de jaren '30
een eigen omroep
Het kan geen jaren meer duren voor
zandvoortse radio- en tv-programma's in de dorpsether opduiken. De
kabel geeft ongekende mogelijkheden en de historie leert dat die niet
eindeloos ongebruikt blijven.
Vorige week"beet een -naar inwonertal overeenkomstig- dorp, Ede, de
spits af met een lokale kabelkrant die
24 uur per dag bekeken kan worden.
Met reklame en al. Is dat in onze
badplaats niet te realiseren? Het .
wachten is waarschijnlijk alleen op
mensen die het idee oppikken en de
ongetwijfeld lastige klus willen klaren.
Pioniers zullen er altijd zijn.
Leonard Geuzendam was zo'n man in
de jaren '30. Oprichter van de
Zandvoortsche Radio Centrale die
mag worden beschouwd als een
voorloper van de nu overal driftig
bepleite lokale omroep. Het dorpsblad Zee en Duin maakt er melding van ,
Kort na de start in 1930 waren al
honderden inwoners abonne. Maar
ook op badgasten had Geuzendam
het oog laten vallen. Maakt uw
verblijf hier aangenaam, zo
adverteerde hij, en neemt een
aansluiting op de Centrale. Het voor
die dagen toch wel kapitale bedrag
van f 35.- voor aansluiting en luidspreker (pendulemodel) bleek nauwelijks
een bezwaar voor onstuimige groei.
Tijdelijke huurders, verblijfstoeristen,
betaalden een kontributie van 50
cent per week.
Daarvoor distribueerde de ZRC niet
alleen de klanken van Hilversum en
Huizen, maar bracht ook vanuit eigen
studio aan de Grote Krocht 21
muziek. Tijdens storingen, tijdens
feestdagen (Koninginnedag) en
bijvoorbeeld de kerstdagen. Zo kwam
de jazzband van Keesman meerdere
keren voor de mikrofoon, de
harmonikaklup, de Zandvoortsche
Vissers en het O.H. Mannenkoor.
Maar ook een speech van wethouder
Sleegers bij de opening van de gemoderniseerde studio in 1933 ging
de lucht in. Piaatsgenoot en auteur
Guust Betlem jr. las in de avonduren
voor uit eigen werk en veel werd
gesproken over de opvoering 'voor

ZAKEN NIEUWS
Reisburo Zandvoort organiseert binnenkort in samenwerking met Stenaline, een van de groote europese
veerdienstrederijen, Jacobsreizen,
een bekend duits reisburo en de
OAD, ook al lange tijd een begrip in
de reiswereld, 2 filmavonden en een
filmmiddag over Zweden, Italië,
Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland
enz. Behalve beelden van het droomvakantieland wordt een presentatie
gegeven van de aanbiedingen en de
zomergidsen '85. Een bingo met
aantrekkelijke prijzen staat ook op
het programma. De avonden en
middag worden gehouden in hotel
Faber aan de Kostverlorenstraat 15.
De zaal gaat op 31 januari en 19
februari 's avonds open om 19.30 uur,
de aanvang van de presentatie is om
20.00 uur. De filmmiddag op 2
februari begint om 14.00 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij Reisburo
Zandvoort, Grote Krocht 20, tel.
12560 tegen betaling van f 2,50. Voor
dat bedrag staat bij de presentatie
tevens een kopje koffie klaar of thee
met gebak.

de Zandvoortsche mikrofoon van één
zijner vele radiohoorspelen'. Al na 1
jaar was in het dorp 15 km net aangelegd. Politie en scholen werden gratis
aangesloten.
Problemen bleven natuurlijk niet uit
bij de aanvang van het radiotijdperk.
Vogelliefhebbers, postduivenverenigingen, klaagden steen en been
over de schade die de 'onzichtbaar
gespannen draden' hun gevederde
vrienden aandeden. En de kontrole
van de gemeente die de konsessies
verleende en de precariorechten inde was volgens een raadslid uit die
tijd 'een snertzoo'. Waarop hij door de
burgemeester 'tot het parlementaire
stelsel' geroepen werd. Ofwel tot de
orde.
Binnen de kortste tijd had de centrale
een kring van vrienden verzameld in
de Zandvoortsche Radiosociëteit, die
onder meer tentoonstellingen
organiseerde over het fenomeen.
Of de Radio Centrale het lang heeft
volgehouden weten we niet. Mogelijk
zijn er oudere lezers die meer over deze
boeiende episode kunnen vertellen.
We vernemen dat graag

plaatselijke akkordeongroep trad op voor

BEGRAFENISSEN

sport in't kort
B.C. Lotus heeft een weinig
geslaagd weekeinde achter de rug.
Van de 10 shuttle-duels die ver van
honk werden uitgevochten, vielen er
maar 2 in zandvoortse handen. Dat
het heren 1 team daar bij was, wekt
inmiddels geen verbazing meer. De
uitslagen op een rij.
Zeemacht 1 - Lotus 1 8-0, van Zijderveld 10 - Lotus 2 4-4, van Zijderveld
13 - Lotus 3 7-1, Hilversum 5 - Lotus 4
6-2, Almere Haven - Lotus 5 6-2, US 4
- Lotus 6 6-2, Nieuw Vennep 5 - Lotus
7 3-5,'Johez 2 - Lotus 8 6-2, Pluimbal
3 - Lotus 9 7-1, Nab Spirit Heren 1 Lotus Heren 1 1-7.
Het programma voor a.s. weekeinde
ziet er als volgt uit:
Slotermeer 1 - Lotus 1, Leiden 2 Lotus 2, Umond 3 - Lotus 3, Nab.
Spirit 2 - Lotus 4, Amsterdam 5 Lotus 5, Kennemerland 6 - Lotus 6,
Umond 5 - Lotus 7; Umond 6 - Lotus
7, Umond 8 - Lotus 9, Shell Heren 1 Lotus Heren 1, Velsen B2 - Lotus B1,
Umond B1 - Lotus B2, Umond B2 Lotus B3, Umond C1 - Lotus C1.

EDDY SANCHEZ IN DE MANEGE.
Tijdens de traditionele jazz-middag in
De Manege aan de Zandvoortselaan
treedt zondagmiddag de befaamde
vibrafonist Eddy Sanchez ofwel The
Count op. Bij zijn swingende soli uit
de vijftiger jaren wordt hij begeleid
door het Hans Keune - Thijmen
Hoolwerf kwartet, dat verder bestaat
uit Henk en Joop Koger op bas en
drums. De jazz-middag start 's
middags om drie uur.
Op het programma staat verder voor
3 februari een zigeuner-jazz-optreden
van de gitaristen Hans Schaap, Jan
de Jong en Rudi Contini met de JazzAmis en voor 10 februari een gastoptreden van hot-violist Cees
Beekman.

CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, DorptpUin 11, Zendvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023- 260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oud t

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.
Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

restaurant

TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

Achterweg 1 / Zandvoort / 025O7 - 16581
HA11SSYRAAT

Amnesty Internatüoo
werkgroep Zandvoorf
POSTGIRO: 4202255

REISBURO ZANDVOORT
BOUWVERGUNNINGEN

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
Aanbrengen dakkapel
1B85 Engelbertsstraat 10
Aanbrengen douche
2B85 Marisstraat 23
Verbouw woonhuis
3B85 Boul.Paulus Loot 103
Wijzigen voorgevel
4B85 Haltestraat 53
Idem
5B85 J.v.Heemskerckstr.59
Verbouw woonhuis
6B85 Vinkenstraat 9
Voor onderstaande bouwplannen hebben Burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet
Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2,
2040 AA ZANDVOORT.
119B84 Saxenrodeweg 130,
Bentveld
135B84 Kostverlorensttraat 95
146B84 Thorbeckestraat 31
153B84 L'amistraat 17

organiseert Reisburo Zandvoort in samenwerking met
Jacobs Reizen Nederland een

grote filmavond over Oostenrijk - Zwitserland - Italië en
Duitsland.
Er is een bingoronde met als
HOOFDPRIJS een GEHEEL VERZORGDE REIS.

Kosten f2.50 per persoon incl. kopje koffie en een gebakje.
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

HET ADRES VOOR UW VAKANTIE IS NATUURLIJK

REISBURO „ZANDVOORT"
* G r o t e Krocht 20-Zandvoort-Tal. 1 25 60 (4 lijnen)

REISBURO ZANDVOQRT

Td. 02507-12560

GROTE KROCHT 20

£

2 februari 1985
FILMMIDDAG met OAD-REIZEIM, HOLTEN
de specialist in touringcarreizen.

Oprichten afdak
Plaatsen dakkapel
Plaatsen dakkapel

1 boom

Er is een bingoronde met DIVERSE REISCHEQUES en
ANDERE ARTIKELEN.

Kosten f2.50 per persoon incl. kopje koffie en een gebakje.
Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur.

HOTEL M. FABER - KOSTVERLORENSTRAAT 15
Kaarten verkrijgbaar bij Reisburo Zandvoort, Grote Krocht 20
of telefonisch 1 25 60.
ERKEND

HET ADRES VOOR UW VAKANTIE IS NATUURLIJK

REISBURO „ZANDVOORT "

De ontwerp-beschikking en andere op dé aanvraag betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van 24 januari 1985 tot 7
februari 1985 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie,
afd. algemene zaken, Swalueëstraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 08.30 -12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge
toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzagee bij de OpenbareBibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00
- 14.00 uur.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaar hebben ingebracht
naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont, dat
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Zandvoort, 24 januari 1985
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

GEMEENTE

Gciliploiïics.Ti.1 pcdicurc
.S.V.O.*.

Brciicrodcbtr.uc IS - 2042 RE Z.uulvoort
Telefoon 02507-nfifiO

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van
BLOEMENHUIS
CAFÉ KOPER
Kerkple'n 6 tel. 13546.
zoekt
SCHOONMAAK(ST)ER

„

,,J.BLUYS

De specialist
in al uw

Haltestraat 65 -Zandvoort

bloemwerken.

Tel. i 20 eo

\

v.iWerff

eanduoarhse hoera*

Tel. 12129

En ruim 1 Vz miljoen Nederlanders gaan verder. Ondanks een
lichamelijke handicap. Het Nationaal Revalidatie Fonds helpt
daarbij al 25 jaar. Duizenden projekten voor lichamelijk
gehandicapten werden mogelijk.

£* NATIONAAL REVALIDATIE FONDS
;

wereld
natuur
fmids
iiederlaiid

omroeper

mijn bakker
tindi 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

1965]

~

liSSSSS.

HINDERWET

.

REISBUREAU

Grote Krocht 20 -Zandvoort- Tel. 1 25 60 (4 lijnen)

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort;
gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvraag om
een vergunning ingevolge de Hinderwet, voor het oprichten en in
werking hebben van een café-restaurant;
gelegen aan de Kosterstraat 5 te Zandvoort,
positief te beschikken.

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

PosOAta: Posltxn 460. 2040 «. Zandvoon

FILMS en DIA'S over WENEN, OOSTENRIJK,
JOEGOSLAVIË en DUITSLAND.

Burgemeester en Wethouders hebben kapvergunning verleend
voor het kappen van (een) bo(o)m(en) op het onderstaand(e)
perce(e)l(en).
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te
zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA ZANDVOORT.

wereld
natuur
fonds.
iicderland

HOTEL M. FABER - KOSTVERLORENSTRAAT 15
Kaarten verkrijgbaar bij Reisburo Zandvoort, Grote Krocht 20
ERKEND
of telefonisch 1 25 60.

Verbouw woonhuis

KAPVERGUNNINGEN

Zandvoortselaan 230

i: Pontx» «60. 2CMO AL Zanhoon

31 januari 1985

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

GROTE KROCHT 20

L

T«. 02S07-I2S60

Postbus 323, 3500 AH UTRECHT, Tel. 030-331165

installatie bureau

OHOENEITEIN
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodqieterswerk,
zowel nieuw ais onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

85e jaargang no. 8

dinsdag 29januari 1985

eanduoortee hoer

nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zanrh/oort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b v,
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank. rek.nr. 6713.60.221
abonnementen f 25.- per jaar. 114.50 per half iaar, f 37.50 per post

gat leverde geen verrassingen op
'Het gat van het Kerkplein heeft
weinig archeologiese geheimen prijsgegeven. Na een dagje wroeten in
het zand hadden de mannen van het
genootschap Oud Zandvoort het al
bekeken: een portie leuke scherven,
op enkele meters diepte een plavuizen vloertje en waarschijnlijk een
stuk van een vroegere omheining
van het kerkhof, dat was de oogst van
het amateuristies graafwerk.

De bulldozer had het grote werk al
gedaan. Die stootte in de grond
waarop onlangs nog drie winkelpandjes
stonden, onverwacht op een kelder,
die de nieuwbouw ter plekke
duidelijk in de weg zat. Toen de
slopers onder de kelder ook nog een
fundering ontdekten vond men het
nodig de oudheidkundigen te
alarmeren. Die gingen zaterdag
driftig aan de slag onder leiding van
Genootschaps-voorzitter Hilbers.
Veel kijkers op het plein, weinig
spektakulaire vondsten in de diepe
bouwput, maar toch tevredenheid bij
de gravers. Uit de diskussie werd wel
duidelijk, dat het plein vroeger op
een aanmerkelijk lager nivo heeft
gelegen, ook gezien de rudimenten waaronder zelfs een menselijk botdie diep onder het huidige maaiveld
werden gevonden.
Het blootgelegde vloertje zou volgens de deskundigen dat van de
voormalige voerderij van Keur 'De
Big' kunnen zijn. Dat pandje werd
omstreeks 1903 afgebroken om
plaats te maken voor een woning van
bakker W. v.d. Werff uit de Kerkstraat.
Op de foto de betreffende
voermanderij, met daarachter de
zogeheten landschuur van Groen,
op de plek waar later achtereenvolgens restaurant Rinkel en de Hema
zijn verrezen.

vanavond
ontknoping
b & w drama?

Het is bijna 4 weken geleden dat
het smeulende konflikt tussen wéthouders en burgemeester tot een
uitbarsting kwam. De koerant gaf
op 8 januari een waarheidsgetrouw
verslag in hoofdlijnen van de gerezen problemen, de politici zwegen
tot op heden in alle talen omdat
de kwestie 'te delikaat' zou zijn
voor openbaarheid.
Hoe delikaat zal waarschijnlijk hedenavond blijken als de raad in haar
eerste zitting van 1985 bijeenkomt.
Afgelopen zaterdag zijn de wethouders en alle fraktievoorzitters ten
tweede male in konklaaf gegaan om
een uitweg uit de krisis te zoeken.
Een aanvamkelijk verzoek aan de
partij-koplieden om een dag eerder
op te draven ten huize van bewinds
man Jongsma, viel niet in goede
aarde. Dat rook vermoedelijk te
veel naar onderonsjes en huiskamerintriges.
De zitting achter de gesloten deuren
van het raadhuis kon niet afgesloten
worden met witte rook en tevreden
gezichten. Aangenomen mag worden
dat met name de voorgestelde portefeuilleruil, waarbij ruimtelijke ordening (Machielsen) en volkshuisvesting (Jongsma) van zaakbehartiger
zouden wisselen, geen unanieme instemming vond. Op één punt kon
men het wél eens worden. Het werd
de hoogste tijd om de zandvoortse
bevolking een kijkje achter de scher-

belangrijke adressen
14444 Politie (allMn noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gameentesekretarie
17947 Informatieburo vw
023-242212 Automobielbadrijf
Flinterman, ZandvoortMl&an
365. Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaat»
•n magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Ranaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

men te geven en niet in het delikate
duister te blijven wroeten. Een verklaring van b{? ) en w zou zo spoedig mogelijk moeten volgen.
Die zal dan hedenavond aan de orde
komen. Vanmiddag hebben de kollegeleden een laatste boksronde gehouden en zijn de fraktievoorzitters in
kennis gesteld van de uiteindelijke
tekst van de verklaring. Althans als de
gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat stond bij het ter perse
gaan van deze editie nog niet vast.

foto Jacob Koning
CENAV HOUDT UITVERKOOP

grand prix inkomsten
regelrecht naar ecclestone
Zo rooskleurig is de veelbezongen
toekomst van de zandvoortse Grand
Prix dat de Cenav 'de kurk waarop
het circuit drijft' volledig uit handen
heeft gegeven.

De formule 1 racerij in nederland is
tot en met '88, het jaar van de geluidshinderwaarheid, voor een
onbekend bedrag 'verhuurd' aan de
heer Bernie Ecclestone, de baas van
de Foca, de klup van
bolidesleutelaars. Daardoor loopt de
Cenav, die vorig jaar f 300.000.verlies leed op het spektakel, geen
kans meer op een herhaling van dat
fiasko. De financiële risiko's zijn
voortaan, evenals de winsten
uiteraard, voor Ecclestone.
De gevolgen van de transaktie zijn
nog niet alle te overzien, maar het is
niet onmogelijk dat de laatste reden
voor de gemeente Zandvoort om
enig entoesiasme te tonen voor het
3-daagse racecirkus, namelijk de
bijdrage aan de dorpskas, voor een
groot deel wegvalt. De
fraktievoorzitter van de plaatselijkepvda, socialist Gert Toonen, heeft in
ieder geval al aangekondigd vanavond (schriftelijk) vragen te stellen
over de konsekwenties van de uitverkoop.
Behalve een vaste pachtsom
betaalde de circuitkeploitant immers
ook een variabel geldbedrag aan de
gemeente, gebaseerd op een 3jaarlijks gemiddelde van de recetteinkomsten. Die plaatsbewijs-florijnen
gaan nu de komende jaren aan de
neus van de Cenav voorbij en, zo
redeneert Toonen, dus ook aan de
penningmeester van het dorp.
Nog meer circuit-nieuws. Het
instorten van de loopbrug bij de pits

van de racebaan op 26 augustus j.l.
waarbij tientallen Grand Prix bezoekërs gewond raakten, zal strafrechterlijke gevolgen hebben voor de firma
die de konstruktie bedacht en
uitvoerde. Eind volgende maand
komt de zaak voor de rechter op
beschuldiging van het toebrengen
van zwaar lichamelijk letsel. Cenavdirekteur Vermeulen wordt juridies
niet medeverantwoordelijk geacht
voor dat ongeluk, maar zal op 19
maart toch voor het kantongerecht
moeten verschijnen. Hij had
toestemming gegeven voor de bouw
van het loopplatform zonder daarvoor
eerst een vergunning aan de
gemeente te vragen.

ad viest! i e nst e;n
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
1e en Se woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 - 12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

nieuws
kort & klein
• De heer J. Waaning, chef van de
afdeling algemene zaken en lokosekretaris van Zandvoort zal zijn
funktie a.s. donderdag officieel
neerleggen. Tijdens een afscheidsreceptie in de raadszaal kunnen
burger hem en zijn ega die dag vanaf
16.00 uur de hand drukken en kennis
maken met zijn opvolger de heer
Dorst, een nieuwkomer in het
gemeentelijk apparaat.
• Tot op heden zijn de prijzen van
onderstaande lotnummers, behorend
bij de kerstboomverbranding van 4
januari, nog niet afgehaald bij het
kantoor van publieke werken aan het
Raadhuisplein: 1 e prijs a f 40.-: blauw
505, 2e prijs a f 30.-; rose 221, prijzen
a f 5,-: blauw 629, 641; oranje 324,
411, 672, 691, 989; rose 59, 991,
groen: 174, 244, 327, 358. 367. 452,
453, 930.
O Zaterdag 2 februari wordt er in het
schoolgebouw van de Wim Gertenbach-mavo, Zandvoortselaan 19a,
van 14.00 tot 16.00 uur een open
middag gehouden, waarbij leraren en
leerlingen paraat staan om nieuwe
brugklassers en hun ouders wegwijs
te maken. Er zijn stands met diverse
vakmethodes, algemene voorlichting
wordt door de schoolleiding gegeven
en voor individuele problemen
kunnen brugklasbegeleiders
geraadpleegd worden. Dia's en foto's
zullen een indruk geven van het
schoolleven.

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

sky channel en brt 1
op plaatselijke beeldbuis
Het kommerciele tv-programma Sky
Channel kan binnen 2 a 3 maanden
via de satelliet op de zandvoortse
buis bekeken worden
Vanavond moet de gemeenteraad
nog haar fiat geven maar dat levert
naar alle verwachting geen
problemen op Behalve met Sky
Channel wordt de lokale zenderkeus
ook uitgebreid met het belgiese BRT1 zodra dat techmes binnen bereik is
en een straal verbinding tot stand is
gebracht De bestaande kanalen
blijven gehandhaafd
De kabeltechnici van de Casema n v
hebben op verzoek van het
dorpsbestuur, de eigenlijke
eksploitant uitgerekend wat de
toevoeging van de 2 tv-signalen aan
de abonnee gaat kosten Dat is alle
bij elkaar enkele dubbeltjes per
maand voorzover op dit moment
bekend 30 cent per aansluiting De
Casema heeft voorts de verzekering
gegeven dat de tarieven m 85 en 86
niet verder verhoogd hoeven te
worden omdat de eksploitatie van het
zandvoortse kabelnet lonend is In
86 is een lichte daling van het tarief
zelfs denkbaar

agenda
gemeenteraad
Voor de bijeenkomst van het
dorpsparlement vanavond 29 januari
De vergadering is openbaar en
begint om 20.00 uur.
1 Notulen
2 Ingekomen stukken
a brief van de heer F J F Paap waarin hij, mede namens andere
ondernemers van het Kerplem verzoekt de op het Kerkplein geplaatste
noodwinkel van AKO op een andere
plaats neer te zetten
b brief van Gebr van Boven Snackbar BV houdende verzoek tot
verplaatsing van de AKO noodwinkel
op het Kerkplein
c verzoek van de Stichting Willem
van Oranje om een eenmalige
donatie voor een schoonmaakaktie
van diskriminerende opschriften op
gebouw en monumenten
verzoek van de Stichting Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening
Zandvoort om toekenning van een
aanvullende subsidie voor 1984
3 Begrotingswijzigingen
5e verwijzing van de gemeentebegrotmg 1985
1e wijziging begroting van het
Gasbedrijf 1985
4 Onderwijsaangelegenheden
vaststelling vergoedingen kleuteronderwijs en lager onderwijs
vaststellen getal wekelijkse lesuren
vakonderwijs 1985
5 Benoemingen
vervulling vacatures welstandscommissie
6 Overige raadsvoorstellen
Overdracht taak ex-artikel 162 lid 3
Wet Geluidhinder
Aanpassing tarieven voor de levering
van gas
Afschrijving van belastingen
Uitbreiding t v-signalen kabelnet
inspraakverordening stadsvernieuwing
7 Rondvraag
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De programma/uitbreiding is door b
en w aangekaart om tegemoet te
komen aan de wens van vele
dorpsgenoten zo zegt het raadsvoorstel Een ruimere keuze is na de uitvoermg van deze plannen voorlopig
niet haalbaar Dat is niet te wijten aan
het redelijk moderne kabelnet m de
badplaats, waarop wel plaats is voor
12 signalen maar aan de
zendkapaciteit van het haarlemse

industrieel
personeel (m/v)
ASB Uit7endbureau zoekt

produktiekrachten

relais-station dat aanzienlijk achterloopt op de mogelijkheden van het
huidige kommunikatietijdperk De
aanvoer van de britse BBCprogramma s waar eveneens veel
belangstelling voor bestaat stuit
overigens niet alleen daarop maar
ook het probleem dat storingsvrije
ontvangst in deze kontreien (nog)
niet gewaarborgd kan worden

voor diverse bedrijven m Haarlem en Heemstede

magazijnkrachten
voor onze relaties m de Waarderpolder en m Hoofddorp
De banen zijn voor een zeer lange periode

schoonmakers
zowel part time als full time m Haarlem en omstreken

kantinedames
voor een kantine m Haarlem Deze werkzaamheden zijn
part time

nieuws

Bent u geïnteresseerd m bovenstaande funkties bel of
kom langs bij

kort & klein

Met de VVV
door 85

• Deze week komen 2 raadskommissies bijeen m het gemeentekantoor Woensdag om 20 00 uur de
kommissie voor algemene zaken
waarin o a de toekomst van het
politieskorps belicht wordt en
donderdag op dezelfde ti|d de
kommissie voor publieke werken De
kostbare vernieuwing van de
zandvoortse noolafvoerleiding staat
daar op de agenda

NU zoeken wij kamers voor
o.a. groepsreizen.
Schooplein 1 - Tel 17947

ASB Uitzendbureau
Barteljorisstraat 7
Haarlem

023 - 32 66 88

wereld
iiiiriiiir
fonds
iiciTcrlanil

• De zandvoortse afdeling van het
Muziekcentrum Zuid Kenemerland
geeft morgenavond een
voorspelavond van leerlingen Maria
v d Heijden speelt blokfluit Fred
Gest piano en Leo Sanders gitaar
Aanvang 19 30 uur m het
Gemeenschapshuis De toegang is
vrij
• In samenwerking met de ned
hartstichting organiseren de kruisverenigingen Zandvourt en Bloemendaal wederom een kursus eerste
hulp bij hartstilstand Vier 2-urige
lessen telt de mimkursus die in de
badplaats gehouden wordt op maandagavond in Bloemendaal op
maandagmiddag Het aantal deelnemers is beperkt Voor inlichtingen en
opgave staan de telefoonlijnen naar
de heer de Leeuw (16085) en mevr
Porsch (15456) open

sport in 't kort
ZVM-HANDBALK VERLOOR VAN
UD. 21-24
Ook de thuiswedstrijd tegen het
Utrechtse U D hebben de zaalhandballers van Zandvoortmeeuwen niet
m winst kunnen omzetten De gasten
kombineerden sneller en intelligenter
dan ZVM dat verder m de defensie
teveel steken liet vallen
In de eerste helft bracht de thuisklup
het met veel inzet tot een 9-7
voorsprong maar bij rust was het
alweer 9-12 Op 15-13 rook men
weer aan de overwinning, maar mede
door wonderbaarlijke arbitrale beslissmgen klom US toch naar een
overigens verdiende 21-24 winst
Score ZVM Cor v d Koekelt 12
Hans Moll 3 Djurre Boukes en Wim
Brugman 2, Jan van Duyn en Dirk
Berkhout 1
BRIDGE
J l woensdag behaalden Braun/de
Leeuw in de A-lijn van de ZBC een
eerste plaats met 184 pnt De fam
Spiers kwam 2 punten tekort maar
bleef wel een riante koppositie
behouden In de B-lijn vond een nek
aan nek race plaats tussen de nummers 1 en 2, Emmen sr / Wanna en
Bruins / Emmen jr door de eersten
met 1 punt verschil gewonnen De
fam Groen en de dames
Ackooy/Drenth verstevigden met
een gelijk aantal punten hun topplaatsen m de C-hjn en zullen
ongetwijfeld promoveren

Uitzendbureau

En ruim 1 % miljoen Nederlanders gaan verder. Ondanks een
lichamelijke handicap Revalidatie is voor hen niet zomaar "opnieuw gezond worden". Zij moeten een - meestal - blijvende
handicap overwinnen om toch mee te kunnen. Het Nationaal
Revalidatie Fonds helpt daarbij. Al 25 jaar. Ook m uw
omgeving.

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat9
BelofsTchrijf:

Het Nationaal Revalidatie Fonds bestaat in 1985 25 jaar.
Duizenden projekten werden reeds mogelijk.

wereld
iimiinr

fonds.
iiederhinil

Nadere informatie
Postbus 323
3500 AH UTRECHT
Tel 030331165

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel 03404 22164

NOORD ETHIOPIË/ERITREA
START ASTROLOGIELES
voor beginners
Tel 02507-12819

(na 20 00 uur)
Gevraagd
HULP m de
HUISHOUDING
1 ochtend per week

Tel 1 50 59

Help de droogteslacrrtoffers In heel Ethiopië te overleven. Dat is de
noodkreet van de twee lokale hulporganisaties:
- EritNMn Reftef AssocMton in Eritrea
- Relef Society of Hgray hi Noord Ethtoptt.
Help hen hun werk voort «e reqon tb.v. miljoenen slachtoffer*!
Hulp wordt gevraagd voor:

- aankoop van graan

- aankoop van vrachtwagens, benzine, banden
- zeevracht van Europa naar Ethiopië.
SOH heeft jarenlange ervaring met werk in de betrokken-gebieden. We
willen doorgaan ondanks politieke en militaire konflikten.
Stichting Oecumenische Hulp

canduoortee Noeranfr

vrijdag 1 februari 1985

85e jaargang no. 9

eanduoartee Noeranr
nieuwsblad voor zandvoort bentveld en aerrienhout verschiint dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave zandvoortse koerant b v
losse eksemplaren f O 30 / advertentietarieven f O 30 oer mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank rek nr 6713 60 221
abonnementen f 25 per jaar f 14 50 per half jaar f 37 50 per post

hoe lang zal het houden?

sport in t kort

kollege plakt goedkoop
behangetje over de scheuren
'Het zou niet van openhartigheid getuigen indien ik zou zeggen dat er in
het kollege niets aan de hand zou zijn
en alles koek en ei is'.
Zo opende burgemeester
Machielsen, die de kastanjes uit het
vuur mocht halen dinsdagavond de
verklarm gover de zandvoortse
bestuursknsis Zonder in details te
treden schetste hij de problemen m
het kollege van b en w als
verschillen van inzicht m werkwijzen
en verstopte kommumkatielijnen In
het geding waren verder de behartiging van de portefeuilles van ruimtehjke ordening en woningbouw zzo
wilde hij nog wel kwijt

waterstanden
febr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Verstoppertje spelen was niet nodig,
het was erg moeilijk geweest, maar
namens het kollege kon de eerste
burger meedelen dat alles bij het
oude bleef en de portefeuilleverdeImg met gewijzigd werd Wel was het
kennelijk raadzaam in het belang
van esn goeds samenwerking
werkafspraken te maken voor de
toekomst om nieuwe ontsporingen te
voorkomen
Daar moesten raad en bevolking het
mee doen Geen woord kwam over
de stijfgesloten lippen van de politiek
verantwoordelijke wethouders die de
bal aan het rollen hadden gebracht
maar hun doelpunt niet hadden kunnen skoren Ook de regeringspartijen
wd en inspraak nu zagen er geen
brood m de vuile was op een rekje te
hangen en deden er het zwijgen toe
Al liet Gielen nog wel weten de gang
van zaken te betreuren
De konklusie moest dus getrokken
worden door de andere partijen En
dat deden ze ook 4 weken lang
hadden ze zich het slot op de mond
laten leggen omdat de kwestie zo
gevoelig lag, tweemaal waren ze
opgetrommeld omdat het kollege uit
elkaar was gespat en rigoureuze
maatregelen nodig waren En nu was
simpelweg een goedkoop behangetje
over de scheuren geplakt Duidelijk
was voor pvda, d 66 en gemeente
belangen, die zich schandelijk voor
het karretje gespannen voelden, dat
ze aan zoiets nooit meer zouden
meewerken u zoekt het voortaan
zelf maar uit, aldus pvda er Toonen,
u rommelt zo maar verder Dit
kollege is tot niets in staat en zou zijn
biezen moeten pakken Voor de
buitenwacht, zo zei d 66er Termes, is
nog steeds niet zichtbaar wie de
schuldige is m dit kafkaachtige
toneel, van een oplossing is geen
sprake, dit kollege blijft slecht
funktioneren Ook Koning {gemeente
belangen) was woedend dat hij een
maand lang als Willem de Zwijger
door het dorp had moeten lopen,
aangeklampt door burgers die
allemaal van de krisis op de hoogte
waren Al die moeite terwnl aan de
'bestaande wanverhouding m b en w
niets is veranderd

eanduoortee Noeranr'

22 januari - 28 januari 1985
ondertrouwd: Theodorus Nicolaas
Raymundus van Rossum en
Hendnka Knotsenburg, Tjeerd
Johannes Saijoen en Sally Henryna
Manuella Magdalena Vorrink
geboren: Joyce, dochter van
G Donssen en J J M Spieneus
overleden: Dorothea Maria Marske
geb Huis oud 86 jaar, Abram van
Breukelen, oud 69 jaar, Cornelis de
Zwart oud 65 jaar Albertus Ritman,
oud 50 jaar

H.W.
11 23
0011
01 18
0216
0312
0358
0435
0509
0547

LW.
1923
0811
0920
1018
11 13
11 59
1235
1307
1345

H.W.
1236
1347
1443
1528
1606
1643
1720
1757

LW.
0811
2036
21 48
2247
2329
0006
0041
01 18
01 55

adressen

wat er te voorschijn komt is niet fraai

Een motie van afkeuring kwam op
tafel die onder meer sprak van de
grote schade toeg bracht aan het
bestuurlijk aanzien van de
gemeenteraad Stemming was
eigenlijk overbodig De koalitie stelde
al haar hoop op de nieuwe afspraken
tussen de zetelhouders Die stonden
overigens nog niet eens vast en
Machielsen liet al merken niet alles
te zullen slikken de regels moeten zo
zijn dat een mens zich er m kan
bewegen en niet wordt vastgezet De
christendemokraten onderschreven
de oppositiekritiek maar meedoen
aan de afkeuringsnota was er niet bij
Wij tonen een eigen gezicht, aldus
Van As Wat zoveel wilde zeggen als
geen steun aan links of rechts

verwerken en rust zoeken op het
politieke front Maar menigeen weet
wel beter bij het eerste regenbuitje
gaat het behang m de kollegekamer
weer aan flarden Wat er achter te
voorschijn komt is geen fraai gezicht

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenttsakretarie
17947 Informatieburo vw
023-242212 Automobieloedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwa
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortu Koerant b.w.
Achterweg 1

VOLLEYBALLERS WONNEN VAN
SPAARNE '75
De jongste volleyballertjes van Sportmg-OSS hebben zaterdag laten zien
dat de toekomst van de klup
voorlopig wel goed zit De mini s (812 jaar) streden dapper op het
verkleinde veld en de resultaten waren hoopgevend
De dames moesten tegen VCIJ een
nederlaag mkasseren Het team uit
Umuiden was superieur en won met
3-0 15-5, 15-2, 15-3
De mannen deden het tegen
Spaarne 75 beter en wonnen met 30 Eerder was met 3-0 van
Heemstede verloren, waardoor
Sporting - Oss naast de penodetitel
grijpt Toch debuteren de
Zandvoorters prima m de 1e klasse
BADMINTON
Met de zoveelste 8-0 zege heeft het
Lotus Heren 1 team er geen twijfel
aan laten bestaan wie dit seizoen de
sterkste is In het allereerste jaar van
deelname zijn de badmintonners
karppioen van hun poule geworden
en ze zien nu al uit naar meer
serieuze tegenstand De uitslagen
van dit weekeinde luiden
Slotermeer 1 - Lotus 1 6-2, Leiden 2 Lotus 2 7-1, Umond 3 - Lotus 3 4-4
Nab Spirit 2 - Lotus 4 4-4, Amsterdam 5 - Lotus 5 4-4 Kennemerland 6
- Lotus 6 5-3, Umond 5 - Lotus 7 2-6,
Umond 6 - Lotus 8 7-1, Umond 8 Lotus 9 6-2, Shell Heren 1 - Lotus
Heren 1 0-8, Velsen B2 - Lotus B1 62 Umond B1 - Lotus B2 8-0, Umond
B2 - Lotus B3 8-0, Umond C1 - Lotus
C1 5-3
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voermanderij van de big

Zo liep het dinsdag allemaal met
een sisser af Voor even natuurlijk
Tot de onheilspellend snel
naderende verkiezingen, hopen vvd
en inspraak nu, die de afgelopen
jaren genoeg blunders moeten

De opmerkzame lezer zal in de koerant van ] l dinsdag vergeefs hebben gezocht naar een foto
van het Kerkplein m de vorige eeuw, waarvan sprake was in een bericht over opgravingen ter
plaatse
Op het laatste moment moest deze foto door ruimtegebrek bliiven liggen, tot onze spilt
uiteraard
Hier dan alsnog de voormalige voermanderii van Keur, alias de Big Dit pand/e werd m 1903
afgebroken en er kwam toen een huis voor bakker W v d Werff voor in de plaats Het andere
dak is van de landschuur van Groen, op de plek waar later achtereenvolgens restaurant Rinkel
en de Hema zi/n verrezen

clarastichting in voorjaar dicht
*ersoneel en bewoners naar schalkwijk
De Clarakliniek, tehuis voor demente
bejaarden in Zandvoort, zal zo wordt
verwacht in mei haar deuren
voorgoed sluiten.

Voor Zandvoort is het van des te
meer belang de grond en opstallen te
verwerven omdat na de sluiting van
de Chr. Jaap Kiewiet mavo eind '87
een aanzienlijk terrein tussen de
spoorbaan en Kostverlorenstraat
vrijkomt voor huizenbouw. Over een
eventuele aankoop is wel terloops
kontakt met de nabuurgemeente,
maar van officieel overleg is nog
geen sprake, laat de haarlemse
ambtenaarde Graaf weten. Het
grondbedrijf aldaar is inmiddels
ingeschakeld om een advies te
leveren, een kollegestandpunt zal
nog wel even op zich laten wachten.
'We willen in ieder geval dat het een
goede bestemming krijgt', is het
enige dat de ambtenaar er over los
wil laten.

® J.L zaterdag kwam een groot deel
van zandvoort-zuid in het donker te
zitten toen de straatverlichting uitviel
ten gevolge van een stroomstoring.
Rond 20.00 uur had men de meeste
lampen wwer aan het stralen gekregen,
maar de bron van alle narigheid, een
ernstige kortsluiting, kon pas maandag ontdekt worden.
©Bij een inbraak aan het Kerkplein
-een horeka-onderneming was het
slachtoffer - verdween de stereoapparatuur via de nooduitgang.
©Donderdag 7 februariJ<omen de
zandvoortse horekaffers om 14.00
uur bij elkaar in 'Zomerlust' aan de
Kosterstraat om in informele sfeer van
gedachten te wisselen over een groot
aantal onderwerpen die hen na aan
het dorpshart liggen. Uitgenodigd
zijn ook raadsleden, politiemensen,
kollega's uit de IJmond en de Kamer
van Koophandel, die deze middag
aanspreekbaar zijn.

HERVORMDE KERK
zondag 3 februari a.s.:
10.00 uur: N. Paap uit Utrecht
GEREFORMEERDE KERK
zondag 3 februari a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman,
PROTESTANTENBOND
zondag 3 februari a.s.:
10.30 uur: Ds. A. Thim, Haarlem

Personeel en bewoners verhuizen
dan naar de nieuwe aanbouw van het
verpleegtehuis Overspaarne in
Schalkwijk. Medio '83 werd voor het
eerst duidelijk dat de kliniek, die
onder beheer stond van de
haarlemse gg&en gd, haar
verplegende taak niet langer zou
kunnen uitvoeren omdat voldoen aan
de eisen van het rijk omtrent
moderne inrichting en outillage niet
meer in de mogelijkheden lag.
Het is nagenoeg zeker dat het
gebouw aan de Kostverlorenstraat,
dat evenals de grond waarop het
staat in bezitr is van de
provinciehoofdstad, na verloop van
tijd plaats zal moeten maken voor
zandvoortse woningbouw. Daarmee
verdwijnt opnieuw een apart stukje
lokale historie. De oorspronkelijke
bestemming was een tehuis voor
joodse tuberkuloze kinderen. In de
oorlogstijd wisten deze op het
nippertje te ontkomen aan de
duitsers die bij een inval de vogeltjes
gevlogen zagen. Midden in de nacht
waren personeel en kinderen per
vrachtwagen richting Drenthe
vertrokken. Na de oorlog kreeg het
huis een opvanfunktie en deed vanaf
1948 dienst als dependance van het
Elisabeth Gasthuis voor het nakuren
van tb-patiënten. In 1958 werd het
een psychiatries hospitaaltje voor
bejaarden.

kerkdiensten

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 2 februari a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang.
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
jeugdkoor St. Agatha.

•adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.'
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100,2040 AC Zandvoort.
Omdat de planontwikkeling voor het
terrein in zijn geheel inklusief mavo
nog jaren kan duren en ook daarna
woningbouw door de schaarse
toebedeling van kontingenten niet
vlot zal verlopen, wordt het - enkele
maanden vóór het leegkomen van
het kapitale pand - hoog tijd na te

gaan denken over een mogelijke
nieuwe bestemming van het gebouw.
Het verkeert na een grondige
opknapbeurt van enige tijd terug in
goede staat en is groot genoeg om
een skala van aktiviteiten te kunnen
herbergen.

* rBto Jacob fCowhn

Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

eanduoorhe hoerar*

verhuur grand prix aan ecclestone
in strijd met kontrakt
De socialistiese fraktievoorzitter
Toonen heeft dinsdag schriftelijk
vragen gesteld aan b en w over de
onderverhuur van de zandvoortse
racebaan aan de internationale raceorganisator Ecclestone.
In de vorige uitgave van de koerant
maakten we al melding van de
gevreesde inkomstenderving van de
gemeente. Een deel van de huursom,
aldus Toonen, namelijk de variabele
huur gebaseerd op de recettes, zal
wegvallen als deze overeenkomst

•> De Zandvoortse Operette Vereniging brengt op 25 en 26 februari in
de haarlemse Stadsschouwburg
'Grafin Mariza' van Emmerich Kalman
voor het voetlicht. Kaarten a f 15,zijn verkrijgbaar bij mevrouw van EigKinkhouwers, tel. 023-256316 of
mevrouw Troupée-van Bemmel,
Celsiusstraat 95, alhier, tel. 1 3840.
• A.s. maandag komt de
raadskommissie voor financiën bijeen
in het gemeentekantoor. Aanvang
20.00 uur, belangstellenden zijn weikom.
t) Zaterdagavond om precies 20.01
uur gaat de eerste deelnemer aan de
autopuzzelrit van ASV Sandevoerde
van start. De tocht van 25 km door
Zandvoort is weer vakkundig uitgezet
en begint bij hotel Delicia, Kerkstraat
16. Vanaf. 19.00 uur kunnen
liefhebbers zich laten inschrijven in
de A, B of C-klasse tegen betaling
van f 12.- per equipe. Sandevoerdeleden krijgen f 2- korting. De rit telt
mee voor het klupkampioenschap. Inlichtingen bij de sekretaris, tel.
1 31 80.

met de foca gehandhaafd blijft. In
een cijfervoorbeeld komt Toonen tot
een bedrag van f 216.000,-. Voor de
cenav wel lekker, zo schrijft hij, een
voor ons tot nu toe onbekend bedrag
aan huur vragen en f 216.000,-minder aan de gemeente betalen is
niet niks in deze barre tijden'. En
passant wijst de socialist nog even op
het niet aflatende gevecht van vvden inspraak nu voor het behoud van
het 'lukratieve' circuit.
Het is niet onmogelijk blijkens deze
brief dat de hele uitverkoop niet
doorgaat omdat de transaktie met de
Foca in strijd lijkt te zijn met het
kontrakt tussen gemeente en cenav.
In artikel 12 staat te lezen:'Het is de
cenav verboden het gehuurde of de
eksploitatie daarvan onder te
verhuren, echter met uitzondering
van: het verlenen van toestemming
aan organisaties en personen voor
het houden van evenementen op het

MAATSCHAPPELIJK WERK

circuit zoals tot dusver gebruikelijk'.
Die laatste 4 woorden zijn volgens de
pvda-er van essentieel belang. Het
kontrakt dateert uit 1973. Tot die tijd
werd de baan ook aan derden
verhuurd. Om de rechten van die
derden veilig te stellen is het laatste
stukje opgenomen. Het zou
impliceren dat verdere onderverhuur,
zoals nu ter sprake is, niet is
toegestaan.
Uit een korte reaktie van
burgemeester Machielsen kan
opgemaakt worden dat er tussen
cenav en gemeente geen
vooroverleg is geweest. Het
dorpsbestuur heeft al een brief
gestuurd aan de circuitbazen waarin
om opheldering wordt gevraagd.
Omdat antwoord uitbleef is een
tweede epistel reeds onderweg.

(CRISISCENTRUM
geeft d i rekt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-2561 98.

medische dienst
.DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdientt
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 't nachts en in het wvekeim

tel.023-313233
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073.

geneeskunde enverzorging
in vroeger dagen
De heer G. Kooij uit Haarlem, die
dinsdagmiddag op uitnodiging van de
Kring Zandvoort van de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen in het
Gemeenschapshuis een lezing hield
over geneeskunde en verpleging in
vroeger eeuwen, is in de regio geen
onbekende.
Na zijn pensionering enige jaren geleden kreeg hij voldoende tijd om
zich te wijden aan zijn grote liefde, de
kunstgeschiedenis, en talrijke
kunstliefhebbers weet hij thans te
boeien'met zijn rondleidingen in o.a.
het Teylers en het Frans Hals
Museum en met zijn lezingen over
beroemde schilders als Rembrandt
en Vincent van Gogh. Het is niet verwonderlijk dat de heer Kooij als
voormalig hoofdverpleegkundige bij
'Meer en Bosch' ook het onderwerp
geneeskunde en verpleging na aan
het hart ligt. Het is echter een
moeilijk gegeven voor een kauserie

Een bijzonder aardig onderdeel
vormde de geschiedenis van het
Elisabeth Gasthuis in Haarlem dat
oorspronkelijk op de Botermarkt gevestigd was en waar de mediese staf,
thans bestaande uit 55 specialisten,
indertijd slechts één dokter en één
met dia's, want fotograferen in
chirurgijn
telde. Foto's uit het begin
ziekenzalen was er vroeger niet bij.
van de vorige eeuw laten deftige
Toch bezit de heer Kooij een unieke
regenten en regentessen zien,
kollektie dia's die een duidelijk beeld
primitieve ambulances, houten
geven van de ziekenzorg in een tijd
ziekenhuisbedden
en de mannenzaal
dat de barbier-chirurgijns een belangwaar de operaties plaats vonden.
rijke rol speelden. Pas na het ontzet
Maar geen kinderen en patiënten van
van Leiden werd er in die stad een
boven de zestig. Deze werden niet
universiteit opgericht waar men een
opgenomen want met
opleiding tot arts kon volgen. Enige
eerstgenoemden bleef men zitten
kennis van anatomie was er echter
niet bij, de thermometer werd pas uit- wanneer de ouders zouden overlijden en aan de tweede kategorie was,
gevonden aan het einde van de
gezien hun leeftijd, geen eer te
vorige eeuw en het gebruik van een
behalen. Patiënten met een bestethoscoop was onbekend. Er werd
smettelijke ziekte kwamen al
geluisterd met het blote oor op ee,n
helemaal niet voor opname in
niet altijd schoon lichaam. Het
aanmerking
en krankzinnigen werden
onderbrengen van twee of zelfs drie
opgeborgen in het pest- of dolhuis.
patiënten in één bed, een
'Ondanks milieuproblemen, stress en
zogenaamde beddekoets, was
tranquillizers zijn we nu toch beter af
trouwens ook niet bevorderlijk voor
de hygiëne in de gast- of godshuizen,
zo genoemd omdat het oorspronkelijk kloosters waren. Ook in het buitenland kende men deze godshuizen
en een voorbeeld daarvan is 'Hotel
Dieu' in Parijs, waar de 5000
patiënten verzorgd werden door
Augustijner zusters die, zoals oude
gravures laten zien, op blote voeten
in de Seine de lakens wasten.
Niet alleen de praktijken van de
medicijnmannen, die in Afrika nog
steeds een grote rol spelen, maar
ook het bijgeloof en de kwakzalverij
kwamen in de kauserie van de heer
Kooij ter sprake. Afbeeldingen van
werken van Jan Steen en Gerard
Dou lieten duidelijk zien dat deze
schilders graag de spot dreven met
deze laatste 'geneeswijze'.

Kerkstraat 117 Zandvoort / (02507) 13580

RODE KRUIS
HELPEN!

dan in die goede oude tijd' konkludeerde de heer Kooij aan het slot van
zijn interessante kauserie, waarvoor
slechts een twintigtal leden naar het
Gemeenschapshuis was gekomen.
'Jammer' vond mevrouw Fagel-de
Wit, die deze middag voor het laatst
als voorzitster van de kring Zandvoort
fungeerde. Begin volgende week zal
zij tijdens een koffiemiddag de
voorzittershamer overdragen aan mevrouw Louman-Raasveld.

NEDERLANDSE RODE KRUIS
EEN HAAG

GIRO 22000

behandeling gemeentebegroting
moet weer gaan bruisen
Wat een hoogtepunt in de dorpsdemokrat i e zou moeten zijn, de algemeen
politieke beschouwingen, is elk jaar
weer een saaie voorleesbeurt, die
eerder uithoudingsvermogen vergt
dan inspiratie opwekt.

de overige mini-parlementariërs,
van wie enkele het bestonden demonstratief de krant te gaan lezen, toen
de socialisten aan het woord waren.

De beschouwingen die de fraktievoorzitters houden zijn doorgaans
een levenloos ratjetoe van politieke opmerkingen en pietepeuterige
vragen, die de doorsnee burger niet
bepaald 2 avonden lang naar de
raadszaal lokken. Dat daar verande
ring in moet komen begint traag
door te dringen bij de volksvertegenwoordigers. Eind '84 nam de zandvoortse pvda daar al een voorschot
op door de tijdens de begrotingsbijeenkomst de politiek rigoereus te
scheiden-van de hoofdstukgewijze
behandeling. Die onaangekondigde
maar toch niet wereldschokkende
stap ondervond veel weerstand bij

Afgelopen woensdag toonde men
zich in de kommissie az minder negatief over een uitgewerkt voorstel van
Toonen en de zijnen over deze materie.
De strikte scheiding van politiek
jaarbetoog en cijfer-invulwerk vond
verbazend veel instemming. Teveel
jneens was echter het idee om alle
aan de begroting voorafgaande kom'missievergaderingen te laten vervallen en een marathonzitting te houden van 4 avonden. Volgens de pvdaerzou dat juist voor het publiek aantrekkelijk zijn, omdat veel burgers
alleen in bepaalde onderwerpen belang stellen. Naar zijn mening kon
het 4 avonden lang een komen en

Word lid van Amnesty International

Doet er tenminste
nog iemand
z*n mond open.

gaan van dorpelingen worden, die even
op de tribune neerstrijken om na verloop van tijd, als hun onderwerp de
revue heeft gepasseerd, weer plaats
te maken voor nieuwe belangstellenden.
Die voortvarende en optimistiese konstruktie ging de kommissieleden te
snel. Maar toch werd er al voorzichtig gesproken over het stapsgewijs invoeren van deze methode. Voorzitter
Machielsen was blij met de diskussie.
Hij was allerminst gelukkig met de
'vrij steriele wijze van begrotingsbehandeling in Zandvoort' en hoopte
op een levendiger politiek bedrijf.
Als herboren kwam hijzelf nog met
een aardige suggestie op de proppen:
geef niemand van te voren de tekst
van de algemene beschouwingen.
Het dwingt raad, kollege en burgerij
om gespannen te blijven luisteren
naar de politieke voordrachten. Want
weliswaar zijn de raadsleden 'niet ingehuurd als kleinkunstenaars' (Termes) en zal de stroom van woorden
zelden meeslepend zijn, het half
suffend meelezen van de al uitgedeelde tekst en het onderdrukt gegaap in het stadhuis op die dagen is
wel een heel treurig tafereel.

Vrijwillige Hulpverlening

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

BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.

Installatie bureau

Men kan deze aanvrage inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

OPOEMIllEIM

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze
bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
7B85
8B85
9B85
10B85
11B85
12B85
13B85
14B85

Raadhuisplein 1
Burg. Nawijnlaan 4
Kerkstraat 12
Van Lennepweg 36
circuit
Kostverlorenstr. 58'
Keesomstr. (volkstuinen)
Zandvoortselaan 117

verbouw winkel
aanbrengen raamkozijnen
wijzigen voorgevel
dakkapellen
pitsgebouw
verbouw woonhuis
oprichten tuinhuisje
vergroten dakkapel

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 - 1 84 84*

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de. Wet Arob binnen 30 dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA ZANDVOORT.
128B84
132B84
161B84
157B84
150B84
151B84
3B84

Dr. C.A. Gerkestraat 11
Zandvoortselaan 131
Curiestraat 10
Brederodestraat 5
Nic. Beetslaan 16 rood
W. Drayerstraat 13
Zandvoortselaan 187

'

oprichten erfafscheiding
verbouw woonhuis
wijzigen gevel
idem
plaatsen dakkapel
idem
oprichten garage

ANWB/KNSB ORGANISEREN:

HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort; gelet op de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvraag om een vergunning ingevolge
de Hinderwet, voor het oprichten en in werking hebben van een
café- petit restaurant; gelegen aan de Boulevard Bar n aart 22 te
Zandvoort, positief te beschikken.
De ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van 31 januari 1985 tot 14
februari 1985 voor een ieder ter inzage ter gefneentesecretarie,
afd. algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort op werkdagen
van 08.30 -12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen. Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te
Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 -14.00 uur. De aanvrager,
alsmede degenen die bezwaar hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen
naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Degene, die een
bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.
Zandvoort, 31 januari 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris,
De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

KUNSTIJSBAAN KENNEMERLAND
te HAARLEM

9 FEBRUARI 1985
023 - 264662

TOEGANGSPRIJZEN:

v. d. Wwff

Club J / NCRV paperclipleden hebben ƒ1,50 korting bij inlevering van kortingscoupon.

KNSB AN

S.V.O.S.

Brctierotlcstr.-i.it 1S - 2042 BE 7C.\n<.K-oori
Telefoon 02507- i W.O

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van

Wilt u meelezen, meedenken? Neem een abonnement a f 25.- of geef het
ajSs geschenk. Een simpele handeling is voldoende. Stuur onderstaande
bon met uw. naam en adres en eventueel begunstigde ongefrankeerd naar
antwoordnummer 302 of bel even 1 21 35.

Naam:

BLOEMENHUIS

„

Drukkerij Oudt

,, J.BLUYS

De specialist
in al UW
bloemwerken.

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

\

Achterweg 17 Zandvoort / 02507 -16581

Straat:
Postcode:
en eventueel naam en adres van de begunstigde:

mijn biklur
sinds 1746
Gttthuisplsin 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Gci.liploiiici.Til pcdicurc

B
O
N

wereld
natuur
tfomls.
iiederland
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

KORTING:

Voor een abonnement op de Zandvoortso Koerant: half jaar f.14,50/
heel jaar f.25,-

E r schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

BEL VOOR MEER INFORMATIE:

voor de hele dag gelden de normale tarieven
's middags voor de jeugd is deelname gratis
's avonds voor "kortebaan" wedstrijden (dames en heren)
deelname ƒ 1,00
Nacht van Haarlem deelname ƒ 5,00

DE GOEDKOOPSTE KRANT VAN NEDERLAND?
Wat de prijs betreft misschien. Maar verder niet. De koerant maakt zich er
nooit goedkoop en gemakkelijk vanaf als het om nieuws gaat. Bericht niet
alleen 2x per week over het wel en wee van dorp en dorpelingen. Belicht
ook achtergronden. Heeft en geeft zelfs een mening. Waar u het mee
eens kunt zijn of - wat een luukse - mee oneens.

wereld
miriiiir
fonds.
nederlaml

eanduoorr'se taerarï

85e jaargang no. 10

dinsdag 5 februari 1985

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

miljeu wordt er beter van maar...

sport in t kort

wateroverlast in dorpskom blijft
ondanks nieuwe rioolafvoer

HANDBAL-WINST OP ZEEBURG

nieuws

6 Miljoen gaat de nieuwe rioolwaterafvoer kosten die Zandvoort verplicht
is binnen 3 jaar aan te leggen om de
schade aan miljeu en waterwingebieden te beperken.
Een kleine 3 miljoen komt voor
rekening van de dorpskas, Rijnland
betaalt mee en de provincie subsidieert. Gevreesd moet worden dat de
zandvoortse burgers stevig in de
beurs moeten tasten voor het nieuwe
effluent, zoals het bij deskundigen
heet. Het huidige tarief voor
rioolrechten dat blijkens het thans in
bespreking zijnde raadsvoorstel toch
al tot de hoogste in de regio behoort,
kan met zo'n 50% stijgen.
Op dit moment wordt grotendeels
gezuiverd rioolwater naar de vijvers
op het circuit-binnenterrein gepompt.
Bij hevige regenval komt daar in ook
het ongereinigde regen- en
rioolwater terecht, dat langzaam maar
zeker in de bodem wegzakt. Hoewel
de gemeente de daaruit ontstane
milieuverontreiniging zeer beperkt
acht en 'slechts' de stikstof en
fosforvervuiling te ver vindt gaan, is
van provinciale zijde perk en paal
gesteld aan deze lozingen. Over 3
jaar moet het afgelopen zijn.
Het idee om het afvalwater voortaan
in de Noordzee kwijt te raken heeft
geen voorstanders gevonden. Niet
alleen is het duurder dan de 'landoplossing' maar de vervuiling van het
noordersopje is natuurlijk ook geen
visitekaartje voor Zandvoort als
badplaats. Gekozen is nu voor een
nieuwe leiding naast de oude die als
reserve dienst blijft doen, naar de
Leidsevaart in Haarlem. Twee
bezinkvijvers in de circuitduinen
worden van hun sliblaag ontdaan en
krijgen daarna een waterdichte
kunststof bodemafsluiting. De
afvoerbuizen zelf worden op de
meest kwetsbare punten (waterwingebied-boogkanaal) dubbelwandig om
kalamiteiten te voorkomen. Technies
schijnt het geen probleern_te zjjn_om
veilig door gevoelig natuurgebied,
golfbanen enz. heen te graven.

waterstanden
H.W.
11.23
00.11
01.18
02.16
03.12
03.58
04.35
05.09
05.47

LW.
19.23
08.11
09.20
10.18
11.13
11.59
12.35
13.07
13.45

H.W.
12.36
13.47
14.43
15.28
16.06
16.43
17.20
17.57

LW.
08.11
20.36
21.48
22.47
23.29
00.06
00.41
01.18
01.55

Vrijwillige Hulpverlening

17373
MENSEN MPM MENSEN

In Diemen hebben de handballers
van Zandvoortmeeuwen zich
zaterdagavond weer eens van hun
goede kant laten zien. Tegen het
sterke Zeeburg werd met steun van
een flinke schare supporters een
verdiende 13-18 zege geboekt en
daarmee is het degradatie-spook
voorlopig van de baan.
De eerste helft liet een weinig
geïnspireerd ZVM zien, dat mede
door een vaak numerieke minderheid
tegen een 9-6 achterstand opliep.
Maar na de rust kwam er een meer
• A.s. vrijdagavond brengt het Cultu- agressief ZVM binnen de lijnen, dat
via een gewijzigd systeem tot fraaie
reel Centrum een nieuwe ekspositie.
aanvallen kwam. Zeeburg moest
Ditmaal van Erna Wolters (pastels,
konstant aan de noodrem trekken en
olieverf) en Cees Lavertu (gedichten
bij de zandvoorters sloeg de vlam in
en tekeningen). Zondagmiddag 10
de pan. Met breed opgezette
februari komt kultuurbons Jan
offensieven werd de Amsterdamse
-Kassies de tentoonstelling van Albert
verdediging overspoeld en bij het
Verhulst openen. Het gaat om een
serie foto's en gedichten waar nogal _ eindsignaal prijkt een knappe 13-18
stand op het score-bord.
wat ophef van gemaakt wordt en die
Score ZVM: Cor v.d. Koekelt 9,
bij voldoende inschrijving vooraf
Djurre Boukes 7, Wim Brugman 1,
gebundeld zullen worden
HansMolM.
uitgegeven.
Komende zondag spelen de geelblauwen
weer thuis in de Pellikaanhal
• Kinderen uit de 5e of 6e klas
lagere school die verzot zijn op lezen, en wel om 13.45 uur tegen Laren.
kunnen ook dit jaar weer meedoen
Z75 VERLOOR VAN DSC74.
met de kinderjury noord-holland om
het beste kinderboek uit te kiezen.
Opgave is moge':^ tot en met 22
De zaterdagvoetbaüers van Zandfebruari in de jeugdbibliotheek.
voort'75 hebben op eigen terrein de
• winst aan DSC74 moeten laten.
0 Voor één piek per week kan de
Gesteund door de harde wind '
wat oudere jeugd (van 12-16 jaar)
. kwamen de Haarlemmers voor de
terecht in wijkhuis 't Stekkie om zich
rust op 0-2, maar daarna waren de
'onder leeftijdgenoten' te vermaken
rollen omgedraaid. Gansner en
met een praatje of spelletje. Het
Braamzaal kregen goede kansen,
buurthuis heeft een soort strippenmaar uiteindelijk was het Reinier
kaart ingesteld om de belangstelling
Kreuger die de bal in de uiterste
te peilen. Elke vrijdagavond is er
hoek-wist te prikken: 1-2.
speciaal voor tieners een programma ' Z75 rook de gelijkmaker, met man
dat via eigen inbreng tot stand komt.
en macht bestookte men de veste
Videofilm, bowlen, alles is mogelijk
van de tegenstander, maar de verlosop deze avond die om 19.00 uur
sende treffer bleef uit en het bleef
begint en f 1,25 kost.
1-2.

kort &klein

over drie jaar moet bodemvervuiling tot het verleden behoren

Plaatselijk is het kostbare projekt ook
wel gezien als redmiddel tegen de
regelmatig terugkerende
overstromingen van de dorpskom.
Het staat echter nagenoeg vast dat
het nieuwe effluent daarvoor geen
soelaas zal geven. Dat zou alleen
mogelijk zijn, aldus de raadsnota, als
r»r»u *"is rio!'3r'no sigaar if^Ti'psrïd
wordt aangepast en de kapaciteit van

zvm wint
met 1-0
van
hekkesluiter
Na de lange winterstop kon verwacht
worden dat de voetballers van Zandiroortmeeuwen balhongerig zouden
zijn. Aan dadendrang, zo bleek afgelopen zondag, ontbrak het zeker niet
maar het juiste voetbalritme moet
nog komen.
Tegen hekkesluiter SVW'27 kwamen
de zandvoorters niet verder dan een
magere 1-0 overwinning. Daarmee
Werden in ieder geval 2 kostbare
punten in de wacht gesleept. Wie
weet is het het begin van een zegereeks zoals ook vorig jaar om deze
tijd het geval was. Juist omdat de
doelpunten dit weekeinde zolang
uitbleven, werd het een spannend
duel. Het publiek, dat te lang op
voetbaldieet was geweest, zag een lustig kombinerend taam uit Heerhugowaard de touwtjes in handen nemen.
Bij de ZVM-doelmond gekomen wisten de gasten echter geen raad -met
de bal. De kustdefensie met keeper
Steffers daarentegen des te beter.
Aan de overzijde liet Rob Buchel
eenmaal een goede gelegenheid
voorbijgaan om de meeuwen op
winst te zetten.'
De 0-0 stand bleef lang op het skorebord. Nerveuze fans moesten kort
na de rust toekijken hoe SVW-er de
Wit vrij voor het doel kwam maar al
te haastig schoot. Pas in de 20e minuut grepen de zandvoorters die geleidelijk een veldoverwicht hadden
opgebouwd hun kans. Jos van der

het gemaal wordt opgevoerd. Geen
van beide maatregelen valt op korte
termijn te verwachten.
Afgelopen donderdag is de
kommissie pw akkoord gegaan met
het voorstel. Gisteravond bogen de
geldspecialisten zich over de materie.
Over die diskussia hopen we ds lezer
a.s. vrijdag te informeren.

Meij glipte door de tot dan toe solide SVW-verdediging en werd niet
volgens het boekje Van de bal gezet.
De strafschop werd door Hans
Schmidt verzilverd. Toen de bezoekers naar adem begonnen te happen
kregen de ZVM-ers nóg een handvol
kansen maar SVW-doelman Nansen
bleek niet te vermurwen.
De stand in de 2e klasse van de zondagamateurs is nu als volgt:
Hollandia 13-22; WFC 14-21; Vitesse
14-17; Zeevogels 13-15; OSV 14-15;
Ado'20 14-14; HBC 14-14; Rapiditas
14-13; Zandvoortm.14-11; Zilverm.
14-10; Vios-W 14-8; SVW'27 14-6.

hotel keur vanavond
onder de hamer

WETSWINKEL
Gemaenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- T8.30uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.'
" Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur ot schriftelijk via
Postbus 100. 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-2561 98.

De hoop dat het aloude familiehotel Keur aan de Zeestraat onder
de bekende direktie zal blijven bestaan, blijkt irtmiddels wel
vervlogen.
Eind december gingen de deuren van Keur als gevolg van
financiële problemen dicht en kort daarop werd het faillissement
uitgesproken. Pogingen om de zaak te redden zijn tot op heden
mislukt en er hebben zich, inmiddels meerdere kopers aangediend.
Bij het ter perse gaan van deze koerant was nog geen nieuwe
eigenaar bekend en daarom mag worden aangenomen dat hotel
Keur vanavond op een openbare veiling in Haarlem onder de
hamer gaat.

karnaval in aantocht

HONDEBELASTING 1985
In de komende weken zal worden gewerkt aan het verzamelen
van de gegevens voor de Hondenbelasting 1985. Hiervoor zal in
de meeste gevallen worden uitgegaan van de situatie in 1984.
Om echter te voorkomen dat onjuiste aanslagen zullen worden
opgelegd, verzoeken wij u eventuele WIJZIGINGEN, welke nog
niet eerder zijn opgegeven, VOOR 28 FEBRUARI A.S. op te geven aan de afdeling financiën en belastingen ter secretarie,
Swaluëstraat 2 te Zandvoort, telefoonnummer (02507) -14841
toestel 226 (geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
12.30 uur).
De tarieven voor de Hondenbelasting 1985 zijn t.o.v. 1984 verhoogd met 3%.
Voor belastingjaar 1985 gelden de navolgende tarieven:
Voor de eerste hond
f 73,Voor de tweede hond
f 139,Voor elke volgende hond
f 278,Gewezen wordt nog op artikel 9, lid 3, van de verordening .
Hondenbelasting waarin wordt bepaald dat ieder die in de loop
van het belastingjaar belastingplichtig of voor één hoger bedrag
belastingplichtig wordt, verplicht is binnen veertien dagen na het
tijdstip waarop de belastingplicht of de verandering van de belastingplicht is ontstaan, bij burgemeester en wethouders een
schriftelijk verzoek moet indienen om uitreiking van een
aangiftebiljet.

wereld
iaiuiir
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iiederliiml
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Zandvoort, 30 januari 1985.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H. Merts
H. Machielsen
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

goud voor
jan waaning
De waardering voor een ambtenaar
heeft kennelijk niet alleen te maken
met het aantal jaren dat hij achter
een bepaald buro heeft gezeten.
-Want hoewel chef algemene zaken
Jan Waaning pas acht jaar op de
gemeentesekretarie zetelde werd bij
zijn afscheid wel overduidelijk, dat
men hem zal missen. Als vakman, die
eerst zijn deskundigheid inzette op
de afdeling onderwijs en later zijn
stempel drukte op de sektor
algemene zaken. Maar ook als mens
en kollega, waar zelfs de dorpsbestuurders nog wel een te biecht
gingen.
Dat bleek allemaal tijdens de afscheidsceremonie in de raadzaal,
waar de kollega's Bokma, Scheper en
Merts de loftrompet staken over de
scheidende Waaning. Stoffelijke
blijken van waardering waren er
uiteraard ook met als klimaks de eremedalje in goud behorende bij de
orde van Oranje Nassau, die hij door
een zichtbaar geëmotioneerde burgemeester Machielsen kreeg
opgespeld. Jan Waaning had het
laatste woord en daarin vertolkte hij
naast veel dank de wens dat het
Zandvoort goed mag gaan en de
hoop dat kollege en raad de bestuurlijke zaken op de rails houden.

Schuim- en scharrekoppen, alaafl
Karnaval 1985 staat voor de deur.
Vorsten, prinsen en andere adelijke
titeldragers zijn druk doende hun
ceremoniële kledij te inspekteren om
op 15 februari en volgende dagen in
vol en vlekkeloos ornaat te kunnen
verschijnen.
De beide zandvoortse karnavalsverenigingen hebben hun roetes langs
de drinkhuizen uitgestippeld en
rekenen weer op massaal hossende
aanhang. Het narrenfestival kent
meerdere hoogtepunten. Om te
beginnen natuurlijk de openingsdweiltocht op vrijdag 15 februari
vanuit hotel Bouwes. Zaterdag maakt
de dorpsprins om 14.00 uur officieel
zijn entree en 's avonds volgen
gekostumeerde bals in Bouwes en
Black Jack, de bar die als vaste
uitvalsbasis dient voor de schuimkoppen in deze roerige dagen.
Zondag 17 februari is het feest voor
de kleineren. Gezamenlijke
inspanning van horeka en
karnavalsklups heeft dit jaar toch
weer een kinderprogramma opgeleverd dat om 14.45 uur aanvangt in
gebouw De Krocht. Klowns met
goocheltalenten zorgen voor vertier,
limonade en traktaties zijn
trekpleisters, maar voor het meeste
amusement zorgen de kinderen zelf,
die in allerhande uitdossing, een
verkleedprijs te wachten kan staan.
Kaarten voor dat festijn zijn vanaf 11
februari kosteloos af te halen bij de
vw of op de dag zelf vanaf .14.00 uur
in de Krocht. Een karnavalsparade

OUDZANDVOORT IN DE KROCHT
Op vrijdag 8 februari zal de jaarlijkse
genootschapsavond plaats vinden en
daar niet alleen de leden welkom zijn
maar tevens iedereen die belangstelling heeft voor het vroegere
Zand voort, zal gebouw 'De Krocht'
die avond bomvol zijn.
Het bestuur van het Genootschap
'Oud Zandvoort' heeft ook dit jaar
een paar gasten uitgenodigd onder
wie de heer Puck van der Zwan, een
geboren Noordwijker, die het een en
ander zal vertellen over de klederdrachten van zijn geboorteplaats. De
heren G.J. Schuitemaker en T.
Dekker zullen met een causerie en
een diavertoning een indruk geven
van het reilen en zeilen van de
zustervereniging 'Öud-HeemstedeBennebrpek'. Dat er deze avond veel
aandacht wordt geschonken aan het
vooroorlogse Zandvoort ligt voorde
hand en de unieke film van mevrouw
Pietersen-Van Keeren zal het Oudenvan-Dagen uitstapje, het beige
zomertenue van de Zandvoortse

politie en de onthulling door
burgemeester Van Alphen van de
naar hem genoemde fontein weer
even aan de vergetelheid ontrukken.
Tt'- wordt een gedeelte van de
doorTed van der Leden in samenwerking met 'De Wurf' vervaardigde
film 'Leven en werken in het
vroegere Zandvoort' gedraaid en
Christien Kemp-van der Mije bewjjst
die avond dat het bloed kruipt waar
het niet gaan kan. Uit de verzameling
van wijlen haar grootvader, de
legendariese heer P. van der Mije
K.C.zn., zal zi[een aantal heel bijzondere op dia's gezette plaatjes tonen,
welke door haar vader Kors van der
Mije van kommentaar worden
voorzien. Voor een ekstra Zandvoorts
tintje_zorgj GerardJSi]kamp^ie in de
dertiger jaren bekendheid kreeg als
akkordeonist bij de 'Zandvoortse
Vissers', een band waaraan ook de
naam van de in 1972 overleden
Engel Paap onverbrekelijk was
verbonden.

van de bloem der badplaats gaat aan
die festiviteit vooraf. Om 12.15 uur
staat de muziek klaar op het Stationplein om de schare jeugdige
scharregatjes via het dorpshart naar
de Krocht te begeleiden.
Mini- en maksikroegentochten staan
verder op het program voor de
volwassenen, als dat woord dezer
dagen op zijn plaats is. Een aanrader
is het langzamerhand befaamde
karnavalsfeest in Nieuw Unicum op
maandag 18 februari. De dagen van
prinselijk gezag worden dinsdag
beëindigd met de traditionele slooptocht.

"met de VVV
door '85"
Heren automobilisten, heeft u al een
101 Stedenboek? Nog enkele ex. beschikbaar. Opgave kamers nog steeds gewenst
Schoolplein 1 -Tel. 1 7947

korpschef menkhorst:

likwidatie van dorpspolitie
lijkt van de baan
hoofdinspekteur mocht vorige week
voor een aantal dorpsvertegenwoordigers de voordelen schetsen van
gemeente- boven rijkspolitie. Logieserwijs stond daarbij de invloed van
burgemeester en raad op beleid en
De kans dat de badplaats het in het
beheer centraal. De magistraat is als
vervolg met een detachement
hoofd van politie redelijk autonoom in
rijkspolitie moet doen leek enkele
zijn
beleid maar via de begroting kan
maanden terug nog vrij groot, maar is
het dorpsparlement een woordje
sinds de stroom van protesten tegen
meespreken en in samenspraak ook
dat idee aanzienlijk minder
prioriteiten aangeven. Dat kan
geworden. De maatregel zou een 20variëren van het handhaven van de
tal dorpen met meer dan 10.000 maar
openbare orde, de veiligheid op het
minder dan 25.000 inwoners treffen.
strand tot het voorkomen van autoHet departement van binnenlandse
diefstallen, om maar enkele taken te
zaken heeft zich echter vergistjn de
• noemen. Volgens de korpschef zou
mate van verzet. Dienstkommissies,
een rijkspolitieafdeling in de
politiebonden en de verzamejde
burgemeesters en korpschefs hebben badplaats op niet meer dan 25 man
mogen rekenen, nog niet de helft van
hun stem verheven en sindsdien is
de
huidige sterkte. Wel is er een
van het ministeriële geluid niets meer,
groot reservoir aan ekstra
vernomen. Dat Zandvoort als
manschappen inzetbaar, maar in de
badplaats met een uitgebreide
praktijk wordt daar weinig gebruik
(zomer)-bevolking zeker niet in het
van
gemaakt.
rijtje thuishoort, is eveneens tot Den
Haag doorgedrongen en korpschef
Menkhorst kon onlangs optimisties
meedelen: 'ik denk dat het van de
baan is'.

Deze week zal in het haagse kabinet
gesproken worden of de likwidatie van
kleine gemeentelijke politiekorpsen
doorgang moet vinden of niet.

De welbespraakte zandvoortse

•

eanduotirtse hocranh

En ruim 1 '/2 miljoen Nederlanders gaan verder. Ondanks een
lichamelijke handicap. Het Nationaal Revalidatie Fonds helpt
daarbij al 25 jaar. Duizenden projekten voor lichamelijk
gehandicapten werden mogelijk.

lïi- NATIONAAL REVALIDATIE FONDS
1905

Postbus 323. 3500 AH UTRECHT, Tel. 030-331165

Zo kon vorig jaar Bergen n-h waar
evenals in Egmond en andere
kustgemeenten de gemoederen
danig verhit raakten en de
zomerprikelen uit de hand liepen,
met veel pijn en moeite een paar
man ekstra lospeuteren via de
distriktskommandant rijkspolitie.
Menkhorst was er van overtuigd dat
het uitblijven van geweldadige uitspattingen in Zandvoort afgelopen
zomer mede te danken aan het feit
dat het beheer van de politie en het
openbaar gezag -de burgemeesterzo dicht bij elkaar stonden. De
korpschef pleitte overigens wel voor
grotere regionale samenwerking
tussen de diverse korpsen om de
'politiezorg' die steeds omvattender
en ingewikkelder is geworden, naar
behoren te kunnen blijven uitvoeren.

85e jaargang no. 11

vrijdag 8 februari 1985

eanduoorrse

nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdénhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 1517 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen pp aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

salomé in kostverlorenpark

vw-zandvoort ging malaise in '33
met openluchtspektakel te lijf
De voorbereiding op het badgastenseizoen pleegt in februari in een
stroomversnelling te raken. Strandpachters stropen de mouwen op,
winkeliers maken in ijltempo verbouwingen af, plannen worden gesmeed
om toeristen te lokken en met
attrakties vast te houden.

Openlucht-Theater (Kostverloren-Wandelpark)
Zaterdagavond gaat in het Openlucht-Theater de première van het Spel
„Salomé Prinses van Judaia".
De hoofdrollen zijn als volgt verdeeld: Herodes, Viervorst van Judaia
(Jules Verstraete). Herodias, vrouw van Herodes (Julia Cuypers). Salome,
dochter van Herodias (Lilly Green of Tine Medema). Jokanaan een profeet, de Voorlooper van den Messias (Anton Verheyen).
De andere rollen worden gespeeld door Gustav Czopp, Floor la Roche,
Manjoe Jager, Bob v. Leersum, Willem v. d. Hoog, Henri Tiemeyer,
Bep Booleman en ongeveer 60 medewerkers, in de personen van Joden,
Romeinen, Grieken, Egyptenaren. Barbaren, Slaven, Slavinnen en Soldaten.

Veel fantasie wordt daarbij de laatste
jaren niet aan de dag gelegd. Mogelijk is ekonomiese depressie met
bijbehorende stemming daaraan
schuldig en kan Zandvoort binnenkort een opleving verwachten. Bittere jaren waren er eerder, maar wie bij
wijze van eksempel het Zandvoorts
Weekblad van 1933 openslaat vindt
van pessimisme weinig terug. Wat
crisis en malaise', roept de wv-voorzitter op een vergadering van 25 februari van dat jaar, 'daarin staat Zandvoort als badplaats niet alleen', en hij
gaat over tot de bespreking 'van een
objekt voor Zandvoort dat in de
geheele provincie haar weerga niet
heeft'.
Het blijkt te gaa/i om het stichten van
een Openluchttheater in het Kostverlorenwandelpark. De wv is zo
verbaasd over haar eigen stoutmoedigheid, dat ze prompt subsidieverhoging en een gemeentegarantie eist
en krijgt. Wat er vertoond zal worden
op die buitengewoon goed gelegen
plaats zal kunst zijn', heet het
parmantig. 'Niets mag worden nagelaten om Zandvoort zoo aantrekkelijk
mogelijk te maken'.
Mei'33 zijn de voorbereiding voor de
openluchtkijkspelen in volle gang.
Kinderachtig is de opzet niet. 800
zitplaatsen worden er gemaakt en
staanplaatsen zijn er te over. Plannen voor een glanzende reeks
theaterstukken duiken op. Allereerst
'Salomé' van Oscar Wilde, maar
'Journev;s End', een loopgravenstuk
van Sheriff, dat de vredesgedachte in
die kommervolle tijden moet
bevorderen. Een oud-hollandse
klucht, 'de gewaande dienstmaagd'
van Asselijn, het drama Asoke en
voor de woensdagmiddagen toneelstukken voor de jeugd. De grote
voorstellingen moeten 's avonds
gehouden worden 'zoodat er de
geheele dag tijd is om van zee en
strand te genieten'.
Op 17 juni staan de dekors voor de
tragedie Salomé klaar. Kunstschilder
Oostendorp is met de aannemer
Koning en zijn helpers bezig de
toneelstad tegen het duin op te zetten. 'Het Hollandsch duinlandschap is
'n Oostersch landschap geworden.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
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HOTEL KEUR VOOR ACHT TON
GEVEILD, MAAR NOG GEEN
NIEUWE EKSPLOITANT
De nieuwe bestemming van het
karakteristieke pand waarin sinds het
begin van de eeuw Hotel Keur was
gevestigd, is op dit moment nog niet
bekend. Waarschijnlijk is echter dat
daar aan de Zeestraat een riant chinees eethuis komt, met daarbij de
mogelijkheid dat de bestaande hotelkamers als zodanig behouden blijven.
Hotel Keur werd dinsdagavond onder
grote belangstelling -met name uit de
badplaats- geveild na een al geruime
tijd dreigend faillissement. Maar de
vraag wie het bedrijf opnieuw in
eksploitatie zal brengen, bleef onbeantwoord, want het pand kwam voorlopig in handen van de WestlandUtrechtse Hypotheekbank ten
behoeve van een van haar dochterBV's in Amsterdam. Bij acht ton viel
de hamer.
De notaris wist te melden dat het niet
uitgesloten is dat 'Keur' al binnen vijf
dagen zal worden doorverkocht aan
een nieuwe eksploitant. De
onderhandelingen zouden reeds in
een vergevorderd stadium zijn.
Nadere informatie bij de makelaar
leverde niets op en dus zullen we
onze nieuwsgierigheid nog even
moeten bedwingen.

Gezicht op het Opentacht-Theater met het decor van Salome. Prinses van Judaia,

Koningspalmen (van triplex) nemen
de plaats in van vlierbomen', schrijft
Gertenbach's weekblad. De eerste
voorstelling op 1 juli is een groot sukses, een massa-spektakel, niet alleen
wat betreft toeschouwers maar ook
naar het aantal spelers, waarvan er
70 op het feeëriek verlichte openluchttoneel verschijnen. Zelfs de
journalist van de krant raakt
bedwelmd: 'Prachtig tekende de Oostersche stad zich af tusschen het
groen, vooral nadat de schemering
was ingevallen en de schijnwerpers
hun werk deden. Het mysterieuze
van het Oosten moest wel inwerken

op ieder en alles. De sfeer was ge-vuls met myrrhe, wierook en
reukwerk, waarvan betoovering en
stemming uitging'. De spelers van wie
in de voornaamste rollen Jules
Verstraete, Lilly Green, die ook het

ballet op muziek van R. Strauss voor
haar rekening nam, Anton Verheyen
die tevens de regie voerde, Bob van
Leersum en Henri Tiemeyer, krijgen
een staande ovatie.

skelet van nieuw politieburo

foto Jacob Koning

burgerlijke stand
29 januari - 4 februari 1985
ondertrouwd: Martina Draijer en
Zsuzsanna Erzsébet Bernét; Adolf
Adriaan Alberts en Renée Geertruida
van Kan.
overleden: Helena Maria Belksma,
geb. Kroone, oud 83 jaar; Johanna
Petronella Fokke geb. Lichthart, oud
88 jaar; Dorothea Louise van der Bilt.
geb. Thomas, oud 90 jaar; Cornelis
Zwart, oud 65 jaar.

waterstanden
H.W.
06.33
07.16
07.57
08.49
10.07
11.42
00.36
01.53
02.44
03.21

L.W.
14.33
15.16
15.57
16.50
18.07
19.40
08.35
09.53
10.44
11.24

H.W.
18.37
19.23
20.21
21.32
23.02

L.W.
02.37
03.23
04.23
05.34
07.03
08.35
13.12 21.12
14.15 22.14
14.55 22.55
23.29
15.29

De /anuarikou mag dan bij veel zandvoortse bouwproiekten het werk lange tijd hebben stilgelegd, op
dit moment wordt er overal driftig aan de weg getimmerd om de opgelopen achterstand in te halen.
Vandaag geven we weer eens zicht op de nieuwbouw van het politieburo aan de Hogeweg. Niet
alleen omdat daarvoor de belangstelling zo groot is, al was het maar omdat 58 ambtenaren staan te
popelen om hun berakken te mogen inruilen. Maar bovendien omdat het woud van stalen balken, fel
in de rode menie gezet, zo fraai oogt in de nog schrale februarizon.

wethouders verbijten nederlaag

kerkdiensten

b en w is zeer breekbaar

HERVORMDE KERK
zondag 10 februari a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman,
gemeensch. dienst.

Het 'staakt het vuren' tussen burgemeester en wethouders dat vorige
week na een lange periode van .
eskalatie inging, geeft gelegenheid
het slagveld te overzien vóórdat
nieuwe schermutselingen uitbreken.
Dat dat staat te gebeuren, daaraan
twijfelen alleen de
allergoedgelovigsten in deze gemeente. De koalitieparners vvd en
inspraak-nu wekten in de raadszaal
de indruk daarbij te horen, maar
Zandvoort kan gerust zijn, dat was
maar schijn. Ze hielden hun mond en
de adem in omdat het minste zuchtje
de breekbare vrede aan scherven
kon gooien. Geen van hen had daar
op dat moment baat bij. Een
hernieuwd oplaaien van het bestuurskonflikt in de nabije toekomst, zal
zich echter niet beperken tot b en w,
maar zo voorspellen wij, zelfs leiden
tot een broederkrijg. Want wd en
inspraak-nu, 2 konkurrerende
rechtsliberale partijen, hebben weinig
reden elkaar tegen die tijd met het
oog op de naderende verkiezingen te
sparen.
Het uitbreken van het konflikt aan de
kollegetafel in januari was met
andere woorden een laatste poging
om nog eendrachtig samenspannend
een zondebok te vinden voor bijna 3
jaar als chaoties ervaren beleid. Een
mislukte poging wel te verstaan.
Burgemeester Machielsen was net te
veel heer om triomfalisme ten toon te
spreiden, maar zelden oogde hij bij
een debat zo monter. In tegenstelling
tot de bewindslieden aan zijn zijde
die stuurs zwijgend hun nederlaag
zaten te verbijten, wafvoor
verzoenende woorden de eerste
burger ook over hun hoofden
uitstrooide. Wrok en ontevredenheid
is hun deel, en dat is geen gezond
ingrediënt voor blijvende konfliktbeheersing. Dat argument behoorde
overigens niet tot het gedachtegoed
van de ingehuurde probleemoplosser
van de Bossche, een 'troubleshooter; uit de landelijke vvd-top.
Nieuwe werkafspraken, betere kommunikatie, was het agogies advies. In
een vvd-gemeente een wdburgemeester zijn portefeuille
ontnemen op instigatie van vvdwethouders ging duidelijk te ver. Vermoed wordt verder dat Machielsen
op steun-op-afstand kon rekenen van
een goede bekende, de kommissaris
van de koningin De Wit. Terloops en
iets te toevallig kondigde de
tevreden burgervader tijdens het
raadsgesprek aan dat De Wit binnenkort een werkbezoekje aan de badplaats zal brengen. In die richting
hoeven de wethouders en hun
aanhang geen helpende hand te
zoeken.
Ekstra pijnlijk voor de liberalen is de
versterkte positie van Machielsen
ook om een andere reden. Niet
alleen blijft hij de eigenwijze baas op
het gebied van ruimtelijke ordening,
maar tevens, zo maakten we op uit
de kommissie az, behandelt hij nu
alle racebaanzaken. Van een
'wethouder-van-het-circuit'
(Jongsma) horen de zandvoorters
vast niet meer.
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GEREFORMEERDE KERK
zondag 10 februari a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman, gemeensch. dienst.
PROTESTANTENBOND
zondag 10 februari a.s.:
10.30 uur: Dr. S.L Verheus, A'dam.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 9 februari a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang,
zondag 10 februari a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering met St.
Ceacilis koor.

WETSWINKEL
bij het minste zuchtje gaat de vrede aan scherven . .

foto Jacob Koning

Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING

wv-zandvoort ging malaise in '33
met openluchtspektakel te lijf
Het is het eerste, maar ook het
laatste volwassen applaus dat in het
Kostverlorenpark opklatert.
'Grootsche propaganda' kan niet
verhinderen dat het slecht met het
kulturele waagstuk afloopt. Sommige
voorstellingen.vallen in het
regenwater, maar ook de planning
deugt niet. Het blijkt onmogelijk om
binnen enkele weken nieuwe
theaterstukken te brengen, nieuwe
dekors in het zand te planten e.d. Het
publiek komt in de badplaats overigens niets te kort. Het wemelt er van
de orkesten, zang- en toneel tiert er
welig, de hollandia-bioskoop draait
trekpleisters als Madame Butterfly en
Louis Davids treedt er geregeld op.
De oosterse koepels en minaretten
van het Openluchttheater, de poort

nieuws
kort & klein
O Opnieuw is onlangs in het
Gemeenschapshuis ingebroken. De
spreekwoordelijke gastvrijheid van
de beheerders blijkt door vele onverlaten, die al een reeks van inbraken
in het pand pleegden, verkeerd te
worden verstaan. Ditmaal verdwenen
2 dozijn flessen sterke drank en 6
pakken koffie. De insluipers kwamen
binnen door een raam aan de
voorzijde te vernielen en namen er
vervolgens hun gemak van. De politie
vond de resten van een eet- en
drinkgelag.
® In samenwerking met de
rijkspolitie is in zijn woning een 47jarige zandvoorter gearresteerd die
bekend heeft ontvreemde cheques te
gelde gemaakt te hebben. Bij
huiszoeking kwam een revolver te
voorschijn. Overigens van een
dermate antiek model dat nog niet
duidelijk is of een vergunning
verplicht is.
• Zondagnacht zag een waakzaam
burger dat 2 jongelieden de ruit van
de kaaswinkel in de Haltestraat
intrapten. De gealarmeerde
dorpsdienders betrapten de 19 en
20 jarige plaatsgenoten op
heterdaad, d.w.z. bij het verorberen
van gestolen zuidvruchten.

••'an Herodes, het staat ondertussen
langzaam te beschimmelen in het
zandvoorts duin.
Een kort maar vrolijk bestaan hebben
nog wel de kinderprogramma's van
een toneelgezelschap o.l.v. mevrouw
Bigot-de Leeuw. Tijl Uilenspiegel' en
'Max en Moritz' zijn in een mum van
tijd uitverkocht. Maar de grote
begeestering is verdwenen en het
weekblad besluit op 26 augustus zijn
laatste verslag:' In het Kostverloren
Wandelpark gaf mevrouw Bigot-de
Leeuw een kindermiddag, daarbij
gebruik makend van de restanten van
het in deze duinen zoo jammerlijk
gestrande openluchttheater. De
gedachte aan de grootsche plannen
en de totale mislukking daarvan doet
pijnlijk aan'. Met de moed der wanhoop verdiept de recensent zich nog
in het slappe aftreksel van de
theaterdroom. Dapper luidt het: 'Best
was het niet, maar het was dan ook
geen middag voor ons en daarom, we
hebben genoten met de spontane
jeugd, die geheel opging in de
grappen. En telkens hoorden we: Wat
is het fijn, hé Moe!'
Dat beamen we hier dan maar tot
slot. Fijn was het. Jammer dat het
niet lang mocht duren.

Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1. tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondapdianit
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 't nachts en in het waekeirw
tel.023 • 313233
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073.

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

groeten uit zaïidvoort
Eén van de
oudste hotels
aan de Boulevard Paulus Loot
was 'Beau Site;
van de heer H.A.
Klein. Achter het
gebouw lagen
de stallingen
voor de paarden
en koetsen
waarmee de
gasten van dit
gerenommeerde
familiehotel in
vroeger jaren
dikwijls in de
badplaats arriveerden.

ZONDER BALLEDUX VALT ER EEN GAT IN UW TAPIJT

ook voor meubelsortering uw adres:
Haltestraat 27 - 29 / tel. 1 25 69

ontspannings-formule van rekreade
slaat nog steeds aan

nieuws

Dezer dagen verscheen het jaarverslag
van Rekreade over 1984, wederom
deskundig samengesteld door Nel de
Waard-van de Waal en fraai
geïllustreerd door Jan de Droog, die
samen met vier teamkontakten dit jaar
de begeleiding in handen hadden.

• Zaterdag 23 februari is er in
buurthuis 't Stekkie een markt waar
jong en oud tweedehands boeken,
platen, speelgoed e.d. aan de man
kan brengen. De tafels zijn te huur
vanaf f 2,50. Voor de kinderen zijn
kleinere uitstalmogelijkheden te huur
a 50 cent. De markt duurt van 11.00 16.00 uur.

mevr. Kraan-Meeth

Het plaatsen van advertenties in
Trouw, de Volkskrant en het Parool
leverde verleden jaar niet minder dan
van de Oranje Nassauschool.
twaalf van de twintig teamleden op,
Het kiezen van thema's die tot de
de overigen kwamen op aanbeveling
verbeelding van kinderen spreken
van vroegere medewerkers. Ten
blijkt nog steeds een geslaagde
aanzien van de akkommodaties had
formule, zoals die voor Santede kommissie al bijtijds gesprekken
kraampie, dat dit jaar in het teken van
gevoerd met diverse instanties. Er
een circusgebeuren stond.
werden beloften gedaan maar enkele
weken voor de start kwam het bericht Tot slot geven we een paar getallen
dat de Josina v.d. Endenschool toch
niet beschikbaar was voor de aktiviteiten van de kinderen in Noord en
dat de bunker aan de Van
Lennepweg gesloopt zou worden,
zodat de teams daar niet konden
bivakkeren. Paniek allerwege! DankBADMINTON-CURSUS
zij de inzet van de leden van de
BIJ DUINSTREEK.
Lokale Raad van Kerken en een
Badmintonclub Duinstreek organiaanbod van het bestuur' 't Stekkie'
seert gedurende de maanden
kon het projekt Noord toch nog
februari tot en met april een speciale
doorgaan. Voor Centrum kreeg men
kursus voor beginnende rekreatiede beschikking over het Jeugdhuis
spelers. De kursus wordt gehouden
van de hervormde kerk. Zoals
op dinsdagavond van 19.00 - 20.00
vanouds was de Calvijnzaal van de
uur in de Van Pagéehal in Zandvoortgereformeerde kerk beschikbaar
Noord.
voor het voorbereidingsweekend en
Voor hen die overwegen om volgend
voor de verschillende bijeenkomsten,
seizoen een avondje te gaan sporten
terwijl zij verder diende als vaste stek
is dit een goede gelegenheid om zich
voor de projektleiders en als opslag
de grondbeginselen van het
van het materiaal.
badminton eigen te maken en tevens
Wat de financiën betrof moest er naar
een plaats voor het nieuwe seizoen
wegen worden gezocht om de
veilig te stellen.
vermindering van de gemeentesubMet name voor heren en kombinatie/
sidie met f 1.800.- op te vangen. Door
echtparen is er op dit moment nog
de warme maaltijden van de
voldoende plaatsingsmogelijkheid.
teamleden zelf te verzorgen en de
toegangsprijs voor de kinderen te ver- Nadere inlichtingen en aanmeldingsformulieren zijn voorhanden bij het
hogen van f 0,75 tot f 1.- lukte dit
sekretariaat van BC Duinstreek,
wonderwel, zodat het jaar 1984 zelfs
Koningstraat 29, tel. 1 628.
met een klein voordelig saldo kon
worden afgesloten.
HOT-VIOLIST CEES BEEKMAN
Via de plaatselijke en regionale pers,
ZONDAG IN DE MANEGE.
affiesjes, de weekkrantjes die per
De viool is een weinig bespeeld inprojekt verschijnen en niet te
strument in de jazzmuziek, maar zonvergeten de startkrantjes die in de
dagmiddag 10 februari kunnen de
laatste week voor de vakantie op alle
liefhebbers van de hotviool hun hart
scholen werden uitgereikt werd
ophalen in De Manege aan de ZandRekreade ook in 1984 weer onder de
voortselaan. Dan komt een solist van
aandacht gebracht. De gratis kaartjes
kaliber, Cees Beekman daar op het
die in de startkrantjes waren opgenopodium. Het optreden van de jazzmen gaven een ruwe indikatie van
violist, die ooit voor de TV optrad met
welke scholen de deelnemende kinde grote Stefan Grapelli, begint
deren kwamen, waarbij het
zondagmiddag om drie uur.
opmerkelijk is dat 58% afkomstig was

door die hoopvol zijn voor de
toekomstvan Rekreade. In 1980
waren er 1815 kinderen op de
kleuter- en lagere scholen in
Zandvoort. In 1984 waren dat er
1296. De deelname aan Rekreade
bleef met resp. 3379 en 3354
kinderen vrijwel gelijk!

sport in 't kort
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kort & klein

Bij het doorlezen van zo'n jaarverslag
dringt het eigenlijk pas goed door
hoe onvoorstelbaar veel werk de
Rekreade-kommissie sedert 1968
ieder jaar opnieuw verzet. De vier
zomerweken dat het evenement
draait vergen een klein jaar van
voorbereiding en dat betekent dat
men nu al weer maanden bezig is
met o.a. de werving van teamleden
voor 1985, het opstellen van de begroting en het zoeken naar
akkommodaties.

1

wereld
natuur

De ZBC heeft na haar laatste spelronde in de 3e kompetitie de balans
opgemaakt. Winnaar van de A-lijn

werd de fam. Spiers op de voet
gevolgd door Beek/Sjouwerman. 3
paren degradeerden nl. Kroon/
Schröder, Saueressig/Smink en
Smink/Reijer. In de B-lijn wisten
Heilker/Vulsma, Bruin/Emmen jr. en
Emmen sr. een promotieplaats te verwerven. De fam. Loos, Kinderdijk/
Lemmens en Van Tetterode/Visser
moesten in deze kategorie hun plaats
afstaan aan de meeste suksesrijke
bridgers uit de C-lijn: de fam. Groen,
Van Ackooy/Drenth en het
debutantenpaar Poelman/Slager.

«Voor zandvoortse bejaarden wordt
in de lente een rijncruise georganiseerd. Op maandag 13 mei vertrekt
een toeringcar naar de kade in
Arnhem waar een motorschip gereed
ligt. De tocht voert langs diverse
steden en stadjes langs Rijn en
Moezel. Zaterdag 18 mei vindt de
terugreis naar Zandvoort plaats. De
prijs van het arrangement bedraagt
f 610,- per persoon op basis van
volpension (dieet is geen probleem)
en gebruik van 2 persoonshut met
douche en toilet. Deskundig verplegend personeel maakt de reis mee.
Voor nadere informatie kan men
kontakt opnemen.met het Huis in de
Duinen, telefoon 1 31 41.
®• De zandvoortse
windsurfvereniging WSV houdt,
heden een avond waarop elke
liefhebber van spektakulaire surf en
skifilms welkom is. Lokatie: restaurant
Zomerlust, Kosterstraat 5, aanvang
20.30 uur. Ook aan informatie over
de klup en haar sport zal het niet
ontbreken, voor nog meer
inlichtingen staat de telefoon klaar
van W. Egas 1 81 89.

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of Schrijf:

wereld
nuf
fonds
•us
neiMlcrkinil
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

«.IWwff
ntyabaklur
sinds 1746
GMthuüpWa 3
ra vinkakratnua
Nfeuw Noord
TeL 12129

PVDA GAAT MET ENQUÊTE WENSEN VAN BURGERIJ PEILEN
De zandvoortse socialisten gaan de
komende weken een enquête
houden om een beter beeld te
krijgen van de wensen en ideeën die
onder de bevolking leven/
In een aantal bijeenkomsten hebben
bestuur, fraktie en geïnteresseerde
'eden de koppen bij elkaar gestoken,
uit de diskussie kwam als kernpunt
naar voren men het oor te luisteren
moest leggen bij de zandvoorters
zelf. Het kontakt met de bevolking, zo
luidde een van de konklusies, was
uiterst mager.
Die zelfkritiek leidde tot het oprichten
van een werkgroep die inmiddels een
enquêteformulier heeft samengesteld. In de enquête staan zowel
algemene vragen over zandvoortse
aangelegenheden als meer
toegespitste, bijvoorbeeld over de
woonomgeving. Het is de bedoeling
dat de beantwoording door de

burgers verwerkt wordt in het verkiezingsprogramma dat de pvda in de
loop van dit jaar gaat maken.
Medewerk(st)ers van de partij, die
geadviseerd worden door een enquetespecialist uit eigen gelederen,
gaan binnenkort op pad. Niet alleen,
zo meldt de pvda, om de wensen te
noteren, maar ook en vooral om het
kontakt met de plaatsgenoten te
herstellen of nieuwe kontakten te
leggen. De resultaten van het
onderzoek zullen half april bekend

Voor

ABONNEMENT
12135
BELLEN

TE KOOP
3-zits bruin rib bankstel
tel. 14761 na 17.00 uur.

Installatie bureau

OHOENEIIEIN
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

februari 1985
Voor leden komen beschikbaar:

1. de flatwoning
LORENTZSTRAAT148
Huur f 665,95 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming, lift.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen;
- twee persoonshuishoudens.
De toewijzing van de woning geschiedt volgens het voor de vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen'. Dit systeem is
gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te
vermelden:
- naam, adres;
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het
gemeentelijk puntensysteem echter minus
het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de
gemeente Zandvoort.
2. de garage
HOFDIJKSTRAAT O
Huur f 55,00 per maand.
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven. De toewijzing van de garage geschiedt
in volgorde van rangnummer. Bij het
tekenen van de huurovereenkomst dient de
nieuwe huur van de garage de op zijn/haar
naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2
en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Belangstellende leden dienen uiterlijk
dinsdag 12 februari a.s. voor 7 uur 's avonds
schriftelijk te reageren. Wanneer men
belangstelling heeft voor meerdere
objecten kan men dat kenbaar maken in
één brief. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op vrijdag 15 februari a.s. om 14.00
uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgteterswwk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

ANWB/KNSB ORGANISEREN:

RUILRUBRIEK FEBRUAR11985:
1. Aangeboden: 2 kamerwoning 'De Vlaje
Brederodestraat, beneden woning met tuin op zuiden.
Huur f 472,- per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
2. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat
4 kamers, berging, douche.
Huurf 617,10 per maand.
Gevraagd: 4 kamer-flatwoning Keesomstraat.
3. Aangeboden: 4 kamer woning Flemingstraat. Huurf 466,15 per maand.
Gevraagd: andere 4 kamerflatwoning.
Reacties dient u vóór het einde van deze
maand, schriftelijk in te dienen bij het
kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt
alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij
toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een
nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op 't
moment van verhuizing, hoogst uitgereikte
rangnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk
reageren tot het einde van deze maand.

KUNSTIJSBAAN KENNEMERLAIMD
te HAARLEM

9 FEÖRUARI 1985
BEL VOOR MEER INFORMATIE:
023 - 264662

VANAF 11 FEBRUARI 1985
wordt de Chemiese Reiniging aan
SCHOOLSTRAAT 4 OPGEHEVEN

amusement

Wij zeggen alle clientèle dank voor het
in ons gestelde vertrouwen gedurende
de afgelopen 15 jaar.
Het bedrijfspand aan Schoolstraat 4 is
v.a. heden te koop.
Vraagprijs f 55.000.-.
Te bevragen bij fam. Terol,
Brugstraat 7, tel, 02507-12898.

Kerkstraat 11 Zandvoort
tel. 02507 -1 35 80

Nieuwendijk 37 Amsterdam
tel. 020 - 24 04 34

Verwarm uw huis
met een prachtige

bos bloemen van

Gciliplome-.Til pcdicurc

S.V.O.5.

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken.

J. BLUYS
Harteatrnat 66 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Brcdcrodcitra.it 18 - 2042 BE Zaïulvoori
Telefoon 02507-n

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581
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oud-zandvoort kwam op celluloid
opnieuw tot leven
Door de felle oostenwind, gepaard
gaand met sneeuw, was gebouw 'De
Krocht' vrijdagavond niet zo bomvol
als wij voorspeld hadden.
Desondanks toonde de heer Hilbers,
voorzitter van het Genootschap 'Oud
Zandvoort', zich best tevreden met
de belangstelling voor deze jaarlijkse
bijeenkomst.

• Brigadier van politie J. van den
Bos viert op 17 februari het heuglijke
feit dat hij 25 jaar in overheidsdienst
is. In informele sfeer zullen hii en zijn
echtgenote receptie houden op
vrijdag 15 februari a.s. van 16.00 tot
18.00 uur in de kantine van het
tijdelijke politieburo aan de koo van
de Van Lennepweg.

Het genootschap, dat in december
vijftien jaar bestaat, ontving ter gelegenheid van het derde lustrum een
fraai geschenk van de heer en
mevrouw Glastra. Het is een
bijzonder mooie akwarel in lijst van
de in 1845 geboren schilder B.J.
Blommers. Deze genoot zijn opleiding aan de Academie in Den Haag
en was leerling van o.a. Jozef Israëls.
Mogelijk is het de invloed van deze
leermeester geweest dat zijn schilderijen vaak het strand en de visserij tot
onderwerp hebben, en de afgebeelde badkoetsjes met luifel, de
paardjes, de bomschuit en de tegen
een strandpaal zittende visloper zijn
daarvan een duidelijk bewijs. Een
unieke aanwinst!

W Onlangs is de provinciale folder
'werkprojekten' gereedgekomen. Er
staat informatie in over subsidiemogelijkheden voor mensen die samen
een projekt willen beginnen. Daarbij
kan gedacht worden aan een
drukkerijtje. een administratiewinkel, een stichting die de belangen
van mensen zonder werk wil
behartigen e.d. maar ook werklozenmanifestaties vallen er onder. Het
gaat om bijdragen voor start- en
aanloopkosten, niet voor eksploitatiekosten. Verder geeft de folder inzicht
in subsidiekansen voor loonvormende bedrijfjes en is een wegwijzer naar
hulp bij de opzet daarvan, gratis
verkrijgbaar bij het buro voorlichting
van de provincie, tel. 023-163123.

imvr. Kraan-Maath
Alvorens een gedeelte van 'Tussen
eb en vloed' te draaien hield Ted van
der Leden een interessant betoog
over deze door hem met medewerking van enkele Wurfleden vervaardigde film. Uitgaande van de veronderstelling dat een film steeds
waardevoller wordt naarmate de
jaren verstrijken zag hij de door
ouderdom op het celluloid
verschenen zwarte strepen als een
duidelijk bewijs van zijn zonnige
theorie. Jan van der Meer, die de film
projekteerde. dacht er anders over
en vond het de hoogste tijd om van
'Tussen eb en vloed' te redden wat er
nog te redden valt. Met het opnieuw
kopieëren, lakken en van geluid
voorzien zou weliswaar een bedrag
van f 3.000.- gemoeid zijn maar daarmee wordt dan ook een gaaf
dokument van historiese waarde voor
het nageslacht bewaard. In
afwachting daarvan werd de muziek
bij de film deze avond verzorgd door
akkordeonist Gerard Nijkamp en de
bijzonder geslaagde scène waarin
tante Pie en Engeltje kappen plooien
en Els Hoogervorst bewonderend
toekijkt werd vaardig ondersteund
met liedjes als 'We gaan naar Zandvoort' en 'Het hutje aan de zee'.
De heer Puck van der Zwan had
slechts twintig minuten toegemeten
gekregen om aan de hand van dia's
het een en ander te vertellen over
Noordwijkse klederdrachten. Toch
slaagde hij er in de aanwezigen een
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Passage achterzijde.

Zandvoort.'
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duidelijk beeld te geven van de
vissers- en burgerdracht en van de
verschillende hoofdtooien. Namens
de Vereniging 'Oud HeemstedeBennebroek' waren aanwezig de
heren G. Schuitemaker en T. Dekker,
en uit de door hen getoonde dia's
van een aantal markante punten van
Heemstede en Bennebroek bleek dat
deze plaatsen kunnen bogen op een
rijk histories verleden. Buitenplaatsen als Berkenrode, OudBerkenroede, de Hartekamo en Huis
te Manpad vormen daarvan een
duidelijk bewijs. Een aardig kontrast
leverden de dia's van moderne
bouwwerken, waaronder het Diaco-

nessenhuis, het Ziekenfonds
Soaarneland en de Soaarneborch
('Apenrots'). Hoewel Zandvoort met
alleen de toren van de hervormde
kerk als histories monument wel
povertjes afsteekt bij Heemstede en
Bennebroek kregen de plaatjes van
Christien Kemp, zoals het oude
Kurhaus, de strandtent van Rabbeltje,
de koetsjes van Blauw Wit en de door
acht paarden getrokken reddingboot,
met kommentaar van haar vader Kors
van der Mije, een warm onthaal. Ook
beelden uit de film van mevrouw
Pietersen-van Keeren, die voor de
vertoning van deze uit 1934
daterende rolprent als enige voor-

zvm
trainer
vertrekt

ren gedegradeerd naar de 2e klasse van
de zondagamateurs. Groen had tijd
nodig om orde op zaken te stellen.
Na een bedroevende 1e kompetitiehelft keerde de motivatie en baldiscipline terug op de zandvoortse velden
en dat resulteerde in mei '84 tot een
alleszins verdienstelijke 4e plaats op de
ranglijst.

De trainer van Zandvoortmeeuwen,
Willem Groen, zal de geelblauwen volgend seizoen niet meer technies en takties door de kompetitie loodsen.

Ook dit seizoen waren de
vóór de winterstop niet erg op dree'f.
Dat leidde bij spelers en aanhang tot
gemopper dat , zoals gebruikelijk in
voetbalkringen, op het hoofd van
de oefenmeester terechtkwam. Die
liet begin januari onverstoorbaar aan
de koerant weten dat de goede resultaten nog wel zouden komen als
de eendracht bewaard bleef. De
eerste wedstrijd in '85 bracht ZVM
direkt een zege en Groen voldoende
krediet om op de ingeslagen weg verder te gaan. Zijn aanstaand vertrek
zal hem daar de resterende maanden
niet vanaf brengen.

Hij verlaat de klup aan de Vondellaan
overigens zonder onmin. In goed overleg met het ZVM-bestuur is besloten
het kontrakt niet meer te verlengen.
Een beslissing die. zo meldt de sekretaris van de vereniging, mede tot stand
is gekomen omdat Groen zijn werkkring waarschijnlijk zal verleggen naar
Leeuwarden, te ver van de zandvoortse 'kuil' om naar behoren het trainerschap te kunnen vervullen. Tijdens de
lopende kompetitie , die gezien de
vele afgelastingen wel tot in mei zal
duren, blijft Groen op zijn post. Het
bestuur heeft laten weten alle vertrouwen te hebben in een goede afloop van het seizoen.
Willem Groen uit den Helder, in het
dagelijks leven sergeant-majoor te
Soesterberg, nam bij de aanvang van
de voetbaljaargang '83-'84 de leiding
over van Frans Kramer, onder wiens
omstreden bewind de meeuwen wa-

waarde had gesteld dat 'de jongens
van Bakels' hem zouden draaien,
ontlokten tal van uitroepen van herkenning aan de zaal.
In zijn dankwoord maakte voorzitter
Hilbers melding van het feit dat een
geboren en gateen Zandvoorter
f 100- had geschonken voor het
herstel van de film Tussen eb en
vloed'. Met het noemen van
gironummer 4206723 ten name van
Genootschap 'Oud Zandvoort' hoopt
het bestuur dat dit goede voorbeeld
navolging zal vinden.
Vanzelfsprekend zijn ook kleinere
bedragen uiterst welkom!
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07.57
08.49
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20.21 04.23
21.32 05.34
23.02 07.03
08.35
13.12 21.12
14.15 22.14
14.55 22.55
15.29 23.29
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SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die je
dwars zitten.

Groen blijft tot eind voetbalseizoen op z'n post

straks moet ook grand prix
aan geluidsnorm voldoen

nieuws
kort & klein
• De pvda-afdeling Zandvoort komt
morgenavond om 20.00 uur bijeen in
het Gemeenschapshuis om te praten
over 'sociaal-ekonomiese dilemma's'.
Het zijn diskussiepunten voor het
grote pvda-kongres op 11, 12 en 13
april. Gediskussieerd kan o.a. worden
over: selektieve ekon. groei, de rol
van het technologiebeleid en van de
overheid, invloed van werknemers,
passende arbeid voor werklozen,
arbeidstijdverkorting en de
inkomenspositie van de minima.

Onlangs rolde een uitgewerkt verslag
in de redaktiebus van de openbare
hoorzitting die op 3 december '84 in
het gemeentehuis plaatsvond.
Voor- en tegenstanders van een vergunning voorcircuitonderneming
Cenav om races te mogen houden
binnen de normen van de (geluids)
hinderwet, konden er het woord
richten tot de noordhollandse
bestuurder De Boer. Voor de
gemeente Zandvoort nam wethouder
Jongsma de circuithonneurs waar,
mogelijk voor het laatst zoals de lezer
elders in de koerant kan lezen.
Bij navorsen van de notulen kwam
een punt naar voren dat tot op heden
nog te weinig aandacht kreeg. Zoals
bekend staan gedeputeerde staten
op het standpunt dat de Grand Prix
niet als een 'Uitzonderlijke Bedrijfs
Omstandigheid' (Ubo) beschouwd
hoeft te worden. De Cenav krijgt een
overgangstermijn tot 1988 om ook de
formule-1 races aan de wet te laten
voldoen en niet meer lawaai over de
omgeving uit te storten dan 55
decibel.
Die norm geldt voor alle circuitaktiviteiten, maar, zo zei de Boer, 'ook
wanneer de Grand Prix door GS beschouwd zou worden als een
utizonderlijke bedrijfsomstandigheid,
zou aan die race een normering
verbonden worden'. Volgens het bezwaarschrift van het dorpsbestuur
geeft de cirkulaire industrielawaai de
mogelijkheid om een Ubo 'ongenormeerd' vast te stellen. Dat lijken de
provinciebestuurders dus niet van
plan.

ad vi t.'s tl 11; lis-tui)
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 - 12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-2561 98.

De konklusie mag zijn: zelfs als GS waar het niet naar uitziet- het hoofd
zouden buigen voor de ongekende
pressie van ondernemers, rijk en
gemeente en de Grand Prix een
vrijstelling krijgt, dan nog zouden
nieuwe lawaainormen, bijvoorbeeld
van 70 decibel - ekstreem dure voor-

zieningen nodig maken. Waar het
geld vandaan moet komen is de
vraag. Niet van de Cenav, die de
racehelm maar net boven water kan
houden. De belastingbetaler mag,
gezien de genereuze gebaren van
rijk en gemeente in het verleden, op
zijn hoede zijn.

zvm handbal sterk in duel
tegen laren (24-20)
'Het kanon van Zandvoort stond zondagmiddag in de Pellikaanhal weer
op scherp. Met andere woorden: Cor
v.d. Koekelt was weer ongenaakbaar
en kogelde de bal elfmaal achter de
doelman van Laren.
Knap gelanceeerd door zijn teamgenoten legde hij daarmee een hechte
basis voor de uiteindelijke 24-20
zege op een tegenstander, die vooral
in de eerste helft een gesloten
defensie en een snelle aanval
demonstreerde.
Het zaal handbal-duel in de volle
sporthal begon dan ook niet positief
voor Zandvoortmeeuwen, dat via 0-2
en 2-5 pas op 7-7 gelijk kwam. Met
veel inzet en degelijk kombineren
werd daarna een hoopgevende 14-13
ruststand bereikt.
In de tweede helft kreeg ZVM-keeper
Pieter Trommel het zwaar te verduren, maar hij ranselde het leer vele
malen uit de doelmond. Aan de
andere kant ging de geelblauwe
aanvalsmachine op volle toeren
draaien en Laren moest toezien dat
de thuisklup in één ruk wegliep naar
19-14. Door een kleine inzinking
werd het op 21-19 nog even spannend, maar ZVM rook de zege, die
onder applaus van de honderden
kijkers bij 24-20 een feit werd. Al met
al een boeiende wedstrijd, die ZVM
verdiend twee kostbare punten
opleverde.
Score ZVM: Cor v.d. Koekelt 11,
Djurre Boukes 6, Wim Brugman 3,
Joop Boukes 2, Dirk en Joost Berkhout ieder 1.

"met de VVV
door '85"

slagen kampioen van de reserve
klasse. Tegen Alliance werd een 1-1
gelijkspel geboekt en dat was al
voldoende voor de titel, die nog meer
glans kreeg door een forse 7-1 zege
op Strawberries. Komend weekeinde
treedt ZHC 2 op in de strijd om de
nationale titel voor reserve-teams.

Zoekt u een écht mooi cadeau.
Kom dan eens kijken naar het
Groot Noord-Holland fotoboek.
Schoolplein 1 - tel.1.17947

VOLLEYBALLERS BLIJVEN
WINNEN.
Het mannenteam van Sporting-OSS
was ook zaterdagavond weer goed
op dreef. Nu was het Allides, dat met
degelijk en gevarieerd spel naar een
duidelijke nederlaag werd gespeeld.
Het werd 3-1. met de setstanden 159, 7-15, 15-8, 15-10. De periode-titel
lijkt nu voor het grijpen.
Minder goed gaat het met de
vrouwen in de sterke promotieklasse. Het bezoekende Brother
Martinus had weinig moeite met het
Zandvoortse team, dat met 3-0 en de
overtuigende setstanden 15-9, 15-7
en 15-2 verloor en nu in de
degradatie-zone is beland.
BRIDGE
Jongstleden woensdag speelden 10
bridgekwartetten de eerste ronde van
de jaarlijkse viertallenwedstrijd van
de ZBC. De fam. Peeman veroverde
samen met de heren v. Beek/Sjouwerman de eerste plaats met 32
winst- en 105 matchpunten. Tweede
werd het viertal Schutte. De ZBC-leden die niet aan dit toernooi deelnamen speelden een ladderkompetitie.
Berghoff/Stocker behaalden daarin
de formidabele skore van 79%, maar
ook Jurriaans/Nooter deden het niet
slecht met 68,45%.

En ruim 11/2 miljoen Nederlanders gaan verder. Ondanks een
lichamelijke handicap. Revalidatie is voor hen niet zomaar "opnieuw gezond worden". Zij moeten een - meestal - blijvende
handicap overwinnen om toch mee te kunnen. Het Nationaal
Revalidatie Fonds helpt daarbij. Al 25 jaar. Ook in uw
omgeving.
Het Nationaal Revalidatie Fonds bestaat in 1985 25 jaar.
Duizenden projekten werden reeds mogelijk.

sport in t kort
ZHC-DAMES 2 KAMPIOEN
ZAALHOCKEY.
De bloemen voor net tweede damesteam van de Zandvoortse Hockey
Club waren zondag meer dan
verdiend, want de ploeg werd onge-

• De Kruisvereniging Zandvoort
organiseert een kursus voor a.s.
ouders die uitstekend te kombineren
is met de gratis-zwangerschapsgymnastiek. Beide kursussen, die op
woensdagavond gegeven worden in
het wijkgebouw Beatrixplantsoen,
sluiten zowel wat betreft tijd als
onderwerp uitstekend bij elkaar aan.
Tijdens de .
zwangerschapsgymnastiek die om
19.15 uur door A. Smit,
oefentherapeute Mensendieck,
gegeven wordt, worden onder meer
oefeningen gedaan om de tijdens de
zwangerschap ontstane overbelasting
te voorkomen en de konditie van het
lichaam op peil te houden.
Verder wordt er ter voorbereiding op
de bevalling aandacht besteed aan
ademhalings- en ontspanningstechnieken, persen en pershoudingen.
Op de a.s.-oudercursus die gedurende 4 avonden om 20.30 uur gegeven
wordt door A. van Limbeek, wijkverpleegkundige, zullen uiteenlopende
onderwerpen ter sprake komen:
babyuitzet, verzorging van de baby,
bevalling, voeding, konsultatieburo,
en wordt een diaserie vertoond over
omgaan met de baby.
De eerstvolgende kursus start begin
maart, men kan zich echter ook al
opgeven voor een volgende kursus.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Inlichtingen en opgave: Beatrixplantsoen 1, Zandvoort, tel. 16364. •
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't hal zit nog in de grond5 maar
Een groot aantal strandpachters is
druk bezig de overwinterde bouwpakketten van hun nering met passen en
meten in zomerpaviljoens om te toveren.

pachters druk in de weer
voor 't nieuwe seizoen

foto Jacob Koning

Geen aangenaam werk zolang aan de
vloedlijn vrieskou en bijtende wind
samenspannen, maar noodzakelijk,
zo menen ze, om op 1 maart a.s. de
eerste strandkliëntele te kunnen ontvangen. Lang niet alle pachters overigens laten zich meeslepen door de
• haastige spoed waarvan hun nijvere
kollega's blijk geven. Oude zandvoortse rotten in deze stiel zeggen
nog 2 weken met de opbouw te zullen wachten 'omdat 't hal in de grond
zit', een vakterm voor vorst. Liever
missen ze een of twee weekenden
wat klandizie dan gevaren te lopen
met de konstruktie. Dat risiko is niet
denkbeeldig, zo wordt ons uitgelegd.
Het bouwen op bevroren grond -de
vorst zit zeker een halve meter diepleidt bij dooi tot het verschuiven van
de zandplaat. En dat legt (te?) veel
spanning op de verbindingsstukken
van de strandtenten. Spannend
vinden wij nu ook of deze ervaren
plaatsgenoten gelijk krijgen.

nieuws
kort & klem
• Binnenkort zal de afsluiting van de
Strandweg bij de Rotonde worden
vernieuwd. Burgers die bedrijfsmatig
met hun voertuig op deze weg
moeten zijn, krijgen daartoe gelegenheid als ze in het bezit zijn van een
ontheffing en een sleutel van de
afsluiting Aanvraagformulieren en
informatie zijn verkrijgbaar bij de
receptie van het buro aan de Burg. v.
Alphenstraat.

burgerlijke stand
5 februari -11 februari 1985.
gehuwd: Abraham Rijerkerk en
Johanna Maria Petronella Visser.
geboren: Stef, zoon van D.J. Bais
en M.R. Gerritse; Margreet dochter
van R. Spaans en A.G. Bulk.
overleden: Frans van der Staaij,
oud 67 jaar; Leonie Leclercq, geb. de
Hartog, oud 84 jaar.

waterstanden
febr.

15
16
17
18
19

H.W.

L.W.

H.W.

LW.

11.42
00.36
01.53
02.44
03.21

19.40
08.35
09.53
10.44
11.24

13.12
14.15
14.55
15.29

08.35
21.12
22.14
22.55
23.29

Duizenden projokton voor
lichamelijk gehandicapten
werden mogelijk

NATIONAAL
REVALIDATIE
FONDS
Postbus 323
3600 AH UTRECHT
Tul. 030-331166

vanavond barst karnaval '85 los
Karnavalsprins Jan den Urste gaat
voor de 3e maal zijn feesttroepen
voor in de scharregat-polonaise. Op
welke ludieke wijze hij dit jaar zijn
intocht zal maken is nog in
(drank)nevelen gehuld.
In '84 dook Jan den Urste voor het
raadhuisbordes op uit een
vuilniskontainer en zo zal hij ook a.s.
zaterdag om 14.00 uur voor een
verrassing zorgen, belooft
karnavalsvereniging De Scharrekoppen. De prins en zijn Raad van Elf
zijn op dat moment nog fris als een
hoentje, hebbén namelijk pas één
'kroegentocht achter de rug (vrijdag
vanaf 21.11 uur), en dat is natuurlijk
geen probleem voor deze
doorgewinterde paladijnen. De
ontvangst door de tijdelijk aftredende
burgemeester wordt begeleid door
boerenkapellen en de Jan Gijzen
Drumband, 's Avonds opent hotel
Bouwes zijn deuren voor het
gekostumeerde bal waaraan o.a.
hofkapel de Kwalletrappers de goede
sfeer meegeeft. De entree inklusief
10 konsumpties gaat overigens f 30.kosten.

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

De zondag is traditioneel voor de
kinderen. De uitgedoste jeugd
verzamelt zichrop het Stationsplein
vanwaar om 13.00 uur een bonte
stoet vertrekt naar gebouw De
Krocht. Daar begint om 14.00 uur het
kinderkarnaval. Gratis kaarten zijn
verkrijgbaar bij de vvv en op de dag
zelf aan de zaal. Bij slecht weer
vervalt de optocht, maar het feest
gaat in ieder geval door.

Unicum. Zandvoorters die de al te
prille jaren te boven zijn kunnen er
vanaf 19.30 uur genieten van een
voortreffelijke band en een nog
onbekend groot artiest. Kaarten a
f 5.- zijn in de voorverkoop te
verkrijgen bij slager v.d. Heide en bij
rijwielwinkel Peter Versteege in de
Haltestraat, maar ook zolang de
voorraad strekt, en dat is doorgaans
niet lang, aan de zaal.

Mini- en maksikroegentochten van
schuim- en scharrekoppen teisteren
verder die dag de badplaats als
opwarmertje voor het klapstuk van
maandag: feestavond in Nieuw

Dinsdag besluiten de scharrekoppen
deze jaarlijkse onderbreking van de
dagelijkse zorgen met een
gekostumeerde slooptocht door het
dorp in de avonduren.

• Goedkoop overnachten deed
vorige week een rotterdammer die
een hotelkamer in de badplaats
huurde, maar de volgende morgen
zonder de fikse rekening te voldoen
de deur uitliep. Bij iemand van het
personeel ging daarna een lampje
branden. De onwelkome gast had
ook in november een tijd lang
gebruik gemaakt van de hotelservice
en de nota van ruim f 1.000.- laten
opsturen naar zijn huisadres. Betaald
was de rekening nog steeds niet.
Naspeuring van 's mans dossier
leverde een reeks van trieste feiten
op: 11 maal aangehouden wegens
vuurwapenbezit, heling, valsheid in
geschrifte, verduistering enz. De lijst
groeit, de recherche loert op de man.
• Een vroege toerist uit het
oost-buurland is afgelopen zaterdag
als ongewenste vreemdeling over de
grens gezet. De 45-jarige man had
niet voldoende middelen van bestaan
en kompenseerde dat door gestolen
cheques te verzilveren.
• Het navlooien van een aamde
stoeprand gezet grof vuil op
bruikbare artikelen is voor veel
mensen een hobby, voor sommigen
een bijverdienste. De zgn.
'morgensterren' die daarvoor in de
vroege uurtjes op pad gaan zijn van
oudsher e.en bekend verschijnsel. Op
het Favaugeplein werden disdagnacht omwonenden wakker van het
kabaal dat twee scharrelaars maakten
bij hun speurtocht door de rommel.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling en
ze werden dan ook rap door de
sterke arm verwijderd.

eanduoortee NoeranK

vleugel van nieuw kijkduin
woensdag opgeleverd

familieberichten
Diep bedroefd geven wij U kennis dat heden
geheel onverwacht van ons is heengegaan onze
dierbare moeder en lieve oma
COLETTA BERNARDINA
FRANSSEN-HUIJBOOM
weduwe van Jacobus Franssen
op de leeftijd van 76 jaar.
H. Franssen
E.H. Franssen-Koper
Hellen en Adrie
Anja
Maikel
C.B.M. Keur-Franssen
J.ö. Keur
Jacqueline
Tom
Zandvoort, 8 februari 1985.
Oranjestraat 16
Correspondentie-adres:
Fahrenheitstraat 4
2041 CH Zandvoort.
De crematie heeft woensdag 13 februari
plaatsgehad.

kerkdiensten

foto Jacob Koning
Een jaar na de sloop van Groot Kijkduin, het vroegere kindertehuis aan
Van Speijkstraat -ruim een eeuw geleden in het duin neergezet als hotel
Victoria- wordt binnenkort het nieuwe
woningkompleks opgeleverd.

Aanstaande woensdag komt de
eerste vleugel van het gebouw
gereed en enkele weken later is de
met loopbruggen geschakelde
andere helft aan de beurt. Dat is ondanks het ijsvrij van de bouwvakkers
geheel volgens planning en maakt
het mogelijk dat enkele dozijnen
zandvoortse woningzoekenden dit
voorjaar op eigen balkon van het
zonnetje kunnen genieten. De dienst
volkshuisvesting had geen enkele
moeite om willige gegadigden te
vinden voor de 40 tweekamerappartementen. De zogenaamde HAT-eenheden, in gemeentebeheer door de
firma Slokker gebouwd, gaan f 340,per maand aan huur kosten.
Bij de officieele ceremonie van
overdracht van het nieuwe Kijkduin
zullen bij menigeen gemengde
gevoelens naar boven komen. Het
oude kinderhuis was het laatste
objekt van de zandvoortse kraakbeweging die na haar vergeefse
pogingen om het pand te behouden
ter ziele ging. De nieuwbouwplan-

De zandvoortse horeka heeft er een
gezellig etablissement bijgekregen
en wel in de Haltestraat 59. Daar
hebben Suze Schwithal en Michel
Onclin in het pand, waarin vroeger de
Saloon was gevestigd, hun café 'De
Banjer' geopend.
Een eerste kennismaking toont aan,
dat het donkere interieur fris en stijlvol is opgeknapt en dat het goed
toeven is in 'De Banjer'. De bar is
goed voorzien en ook in de keuken
worden diverse heerlijkheden bereid.
Suze en Michel hopen in de
weekends levende muziek te
brengen, waarbij de welluidende
stem van Michel zeker veelvuldig
door de sfeervolle Banjer zal klinken.
De nieuwe aanwinst is van maandag
tot en met donderdag geopend van
drie tot twee uur, van vrijdag tot en
met zondag van drie tot drie uur.
Vanaf 1 mei kan men ervan twaalf
uur in de middag tot drie uur 's nachts
terecht.
'De Banjer' is een bezoekje meer dan
waard.

nen luidde een heftige machtsstrijd in
tussen gemeente en woningbouwvereniging EMM, waarvan de
naweeën nog steeds niet helemaal
betijd zijn. De korporatie kwam
volgens de wet als eerste in
aanmerking om deze sociale woningbouw gestalte te geven, maar zag
daar vanaf omdat ze geen enkele
stem kreeg in de voorbereiding.

Voor een aantal woningzoekenden
zal a.s. woensdag niettemin een
vrolijke dag zijn en ook voor de
verpauperde stationspleinbuurt is het
een goede zaak dat de woonfunktie
langzaam maar zeker terugkeert. Het
wachten is nu op het
dorpsvernieuwingsprojekt dat tussen
de La Merflat en de Zeestraat gerealiseerd moeten worden.

jeugd tijdens krokusvakantie
welkom in 't stekkie
Buurthuis 't Stekkie in Zandvoort
noord, dat voor elke vakantieperiode
een speels programma voor de
dorpsjeugd opstelt, heeft ook voor de
vrije krokustijd aktiviteiten gepland.

Morgen begint om 10.30 uur een 2uur durend kleuterkarnaval, in de
middaguren vanaf 14.00 uur gevolgd
door een zelfde festijn voor de lagere
schooljeugd. Natuurlijk worden fraaie
vermommingen op prijs gesteld en
bewonderd door o.a. de enige echte •
Prins Karnaval. Behalve het dansen
en springen dat bij deze gelegenheid
hoort, worden 'maffe' spelletjes gedaan en een bingo gehouden, terwijl
ook het rad van avontuur klaar staat.
A.s. maandag kunnen 4-8 jarigen zich
tussen 10.30 en 13.30 uur uitleven in
een spannende Montecarlo rally en 's
middags tussen 14.00 en 16.00 uur
spelen 9-12 jarigen een super detectice-spel. Dinsdag 19 februari is het
om 10.30 uur tijd voor kleuters om
naar hartelust te poedelen in de
kinderpoel van het zwembad. Iets
oudere kinderen kunnen vanaf 13.30
uur terechtkomen in de gevangenis
of in de put bij het 'levende ganzenbord'.
Woensdag 20 februari start het
wijkhuis om 13.00 uur met een kleurenbingo voor de kleintjes en een
pannekoek-zeskamp staat om 15.30
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HERVORMDE KERK
zondag 17 februari a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 17 februari a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
PROTESTANTEN BON D
zondag 17 februari a.s.:
geen dienst.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 16 februari a.s.:
19 00 uur: eucharistieviering met
orgel/samenzang
zondag 17 februari a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Caeciliakoor.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING

medische dienst

uur op het program voor de groteren.
Donderdag 22 februari tenslotte is er
DOKTOREN
voor 6 - 1 2 jarigen een ekskursie
naar de amsterdamse dierentuin
Inlichtingen over de zondagsdjemt
gepland. Voor dat evenement moet
worden verstrekt via het telefoonde jeugd zich wel even van te voren
nummer van uw hulsarts.
opgeven bij 't Stekkie, tel. 16055. Een
riks kost het uitstapje, waarvoor verWIJKVERPLEGING
der een lege strippenkaart en brood
'*Avonds, 't nachts en In het weekeinc
dient te worden meegenomen. Aan
tel.023 • 313233
alle andere aktiviteiten in deze
vakantieweek kan men tegen
APOTHEEK
betaling van f 1,25 deelnemen.
„Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073.

Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
x

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM

geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

zov brengt Hongaarse operette

De Zandvoortse Operette Vereniging houdt een traditie in ere door ook
dit jaar met een kleurrijke uitvoering op de planken van de haarlemse
stadsschouwburg te verschijnen. Op 25 en 26 februari komt 'Grafin
Mariza' voor het voetlicht, een operette van Emmerich "Kalman, in de
regie van Paul v.d. Ancker en muzikaal geleid door Bert van Poelgeest.
De operette in 3 bedrijven is een klassieker die vanaf de weense
première in 1924 vele schouwburgen en theaters gehaald heeft, in '32 en
'58 op film is gezet en ook tv-uitvoeringen gekend heeft. Meer nog dan
Die Csardasfürstin is Grafin Mariza een 'hongaarse'operette en dat heeft
Kalman in lied en muziek laten doorklinken. Liefhebbers van dit genre
mogen de komende ZOV-opvoering zeker niet missen. Kaarten a f 15.zijn in Zandvoort te bestellen bij mevrouw Troupée-van Bemmel,
Celsiusstraat 95, tel. 13840.

ZONDER BALLEDUX VALT ER EEN GAT IN UW TAPIJT
ook voor meubelstoffering uw adres:
Haltestraat 27 - 29 / tel. 1 25 96

afr bakte

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

GMthuMpltiaS
«a winktJeMtrum
NwuwNöwd
TeL12129

Drukkerij Oudt

groeten uit zaïidvoort

Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

Hoewel het Haarlemsch Kinderhuis niet aan maar achter de Boulevard Paulus Loot lag en dus
eigenlijk niet in deze serie thuis hoort, menen wij toch goed te doen er in onze rubriek een
plaatsje voor in te ruimen. Het in 1901 gebouwde kinderhuis is namelijk van groot belang
geweest voor de gezondheid van talrijke bleekneusjes uit de grote steden. Gedurende de
zomermaanden werd er om de paar weken een nieuw groepje kinderen aan de zorg van de
directrice, freule van der Goed, toevertrouwd. In oktober 1914 werd het bovendien een
onderkomen voor belgiese vluchtelingen.

jonge zeeschuimers zwommen
25 medaljes bijeen
De jeugdploeg van De Zeeschuimers
is het afgelopen weekeinde met een
verrassende verzameling ere-metaal
teruggekeerd van de Nationale
Adspiranten Kampioenschappen in
Den Haag. De snelle tijden
resulteerden in maar liefst 25
medaljes en voor Onno Joustra, Nico
Wempe en Wander Halderman ook
nog de verkiezing in de selektie voor
de Europese Jeugdkampioenschappen in juni in Genève.
Onno Joustra zwom weer het meeste
goud bij elkaar en wel op de 100 en
200 meter schoolslag en de 200
meter wisselslag. Op de 100 meter
vrije slag en de 400 meter wissel
veroverde Joustra zilver.
M/alter Halderman bracht het tot
'weemaal goud op 400 wissel en 400
'rij, zilver op 200 vrij en brons op
^00 wissel. Voor Nico Wempe was er
)rons op 200 school en derde

plaatsen waren er ook nog voor
Patricia Heeremans en voor Ingrid
v.d. Frits op 400 wissel.
Ook op de estafette zwommen de
Zeeschuimers zich royaal in de
prijzen. Op de 4 x 100 meter vrije
slag werden Arthur van Deursen,
Onno Joustra, Jeroen Schultzheis en
Wander Halderman derde en met
Nico Wempe op de plaats van Arthur
werd dit kwartet ook brons-winnaar
op de 4 x 200 vrij. De klimaks werd
de 4 x 100 meter wisselslag voor

het wijkgebouw Beatrixplantsoen,
sluiten zowel wat betreft tijd als
• onderwerp uitstekend bij elkaar aan.
Tijdens de .
zwangerschapsgymnastiek die om
19.15 uur door A. Smit,
oefentherapeute Mensendieck,
gegeven wordt, worden onder meer
oefeningen gedaan om de tijdens de
zwangerschap ontstane overbelasting
te voorkomen en de konditie van het
lichaam op peil te houden.
Verder wordt er ter voorbereiding op
de bevalling aandacht besteed aan
ademhalings- en ontspanningstechnieken, persen en pershoudingen.
Op de a.s.-oudercursus die geduren• In zwembad De Duinpan kan in de de 4 avonden om 20.30 uur gegeven
krokusvakantie tegen de geringe
wordt door A. van IJmbeek, wijkververgoeding van f 1,60 per keer
pleegkundige, zullen uiteenlopende
dagelijks genoten worden van het
onderwerpen ter sprake komen:
warme water. Maandag van 12.00 babyuitzet, verzorging van de baby,
13.30 uur, dinsdag, woensdag en
bevalling, voeding, konsultatieburo,
vrijdag van 9.00 -12.00 uur en van
en wordt een diaserie vertoond over
13.00 -15.30 uur. Donderdag alleen
omgaan met de baby.
van 13.00 -15.30 uur. Op dinsdag en
De eerstvolgende kursus start begin
vrijdagmiddag komen
maart, men kan zich echter ook al
jeugdchoochelaar Danny en clown
opgeven voor een volgende kursus.
Hannes hun kunsten vertonen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Inlichtingen en opgave: Beatrixplant" soen 1, Zandvoort, tel. 16364.
• De Kruisvereniging Zandvoort
organiseert een kursus voor a.s.
ouders die uitstekend te kombineren
is met de gratis-zwangerschapsgymnastiek. Beide kursussen, die op
woensdagavond gegeven worden in

Nico, Onno, Wanda en Jeroen, die
met de knappe tijd van 4.13.96
nogmaals goud uit het water haalden.
Eindresultaat was dat de jongens van
de Zeeschuimers eeerste werden
van de 106 deelnemende
verenigingen, zeker een felicitatie
waard voor trainer George Sieverding
en zijn ploeg.

Wist u dat de Dierenbescherming voor de inwoners van de gemeente
Zandvoort weer een sterilisatie/castratie-actie gaan
houden.
Wist u dat als u daarvan gebruik wilt maken u dit tussen 1 en 31
maart op kunt geven bij de Dierenbescherming.
Wist u dat u 50% korting krijgt voor 1 dier per gezin en dat u hieroyer alle inlichtingen kunt krijgen bij tel. 14561.
Wist u dat wij een jeugdbegeleider(ster) zoeken die wat vrije tijd
wil besteden aan de afdeling jeugd van de Dierenbescherming.
Wist u dat u lid kunt worden van de Dierenbescherming voor f 28.- per
jaar (65-plussers voor f 18.- en jeugd voor f 15.- per jaar)
en dat u dan het twee-maandelijk blad 'Dier' ontvangt.

7- ^- £

pcilicurc
S.V.O.S.

Brcik-roclestnur IS - 2042 BE Zanilrnun
Telefoon 02507-1W.O

zandvoort opnieuw op de ijzers

tiieuws
kort &.klein

De schaatsen waren alweer in het vet gezet en opgeborgen, maar kunnen tot veler vreugde opnieuw
worden ondergebonden. Plassen en vaarten zijn onder de strenge hand van vadertje vorst voor een
tweede maal dit jaar gezwicht en geven de geslepen ijzers gelegenheid rondjes en achtjes te draaien
dat het een lieve lust is. Zo ook op de vijver aan de Frans Zwaanstraat.

BOUWVERGUNNINGEN

De Renault 9

Onderstaande bouwaanvragen zijn
ontvangen.
Men kan deze aanvrage inzien bij de
afdeling Bouw- en woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot
12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

fL20.995,-

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde
termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning
echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is"er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring
van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig is.
15B85
16B85
17B85
18B85

u financiert een jaar... u betaalt geen cent rente!
•RENAULT'
Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum, Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

Installatie bureau

OttOEMECTHM B.V.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkond installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodaieterawerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingn onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

ALGEMENE
KENNISGEVING
Per 1 februari 1985 zijn
geassocieerd de fysiotherapiepraktijken:
Fysiotherapie Bouwes Palace
Burg. van Fenemaplein 2

en
Instituut voor Fyshiotherapie
K. Bruin en M.C. Koper
Pasteurstraat 16

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van

In Zandvoort.
Uw gasvrouw en
gastheer
Suxe Schwithal on
Michel Onclin.

Tul.: 02507-134 00
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 15.00-02.00 uur.
Vrijdag t/m zondag 15.00-0:3.00 uur.
Vanaf l mei alle- dagen van 11.00 tot 0:5.00 uur.

21B85
22B85

verbouw woonhuis
idem
berging-schuur
erfafscheiding
idem
tuinhuisje
dakkapel
maken rijwielstalling

Voor onderstaande bouwplannen hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die door
een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond
van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT.
132B84 Zandvoortselaan

verbouw woonhuis
161B84 Cu riestraat 8-10
wijzigen gevel
159B84 Bramenlaan 12
erfafscheiding
140B84 Koninginneweg 11 balkon
rood

131

Vergadering Welstandscommissie
Op 20 februari 1985 vergadert de Welstandscommissie der gemeente Zandvoort.
De bouwplannen, die zullen worden beoordeeld, worden daags tevoren via de publicatieborden bekend gemaakt.
Zandvoort, 11 februari 198§.
De Voorzitter,
J. Attema.

Gedurende de afwezigheid van
dhr. T.J.E. Bekkering zullen de
werkzaamheden worden verricht
door dhr. G. Oud.
Tevens nieuw telefoonnummer
voor Fysiotherapie Bouwes Palace
n. l. 18085.

NIEUW
Café
De Banjer

19B85
20B85

Dr. C.A. Gerkestr.
103
idem 105
Oosterparkstr. 25
J.G. Mezgerstr.
(flatgebouw)
Brederodestr. 150
Keesomstr. (volkstuinen)
Noorderstraat 18
Stationsplein
(perron)

HELP HET
RODEKRUK
HELPEN!

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken.

J, BLUYS
Hattwrtnut K - Zandvoort
T«l. 1 20 BO

NEDERLANDSE BODE KRUIS
DEN HAAG

GERO22000

Nóóiïmeerzo'n winter!
worm aanbevolen

Voor informatie: bel 070 - 26 42 01, toestel 2301 of 2983

Nationaal
Isolatie
Programma

85e jaargang no. 14

dinsdag 19 februari 1985

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

karnavaldagen en -nachten in zandvoort
beleefde hoogte- en dieptepunten
foto Jacob Koning
Vanavond nog een restje Karnaval in
de vorm van de zogeheten slooptocht
en dan is het feest van de leut weer
voorbij.
Het was deze keer een festijn dat
zeer wisselende indrukken achterliet,
onder andere dat de geestdrift er niet
groter op wordt. Dat bleek al bij de
intocht van Prins Jan bij het raad,huis: geen ludieke onthulling van de
pretprins en minder publiek dan voorheen. De toespraak van loko-burgemeester Jelle Attema vergoedde veel.
'De heldhaftigste joker' zoals hij zichzelf betitelde gaf het kleumende volk
ook nog een levensmedicijn mee:
'Voor een lach per dag strijkt de dokter de vlag'. En er werd wat afgelachen, zowel binnenskamers waar
spuitgaste Wendy Loos, raadslid Ankie Joustra, horekaffer Hans Bank,
bode Disco en eks-vorst Buchel werden onderscheiden als bij de vele
kroegentochten.
Maar dissonanten waren er ook legio '
zoals vechtpartijen en vernielingen,
die de algehele jolijt duidelijk temperden. Het grote feest bij Bouwes was
ondanks het niet verschijnen van een
van de bands een sukses tot het moment dat ook daar klappen vielen,
ramen sneuvelden en de lol voortijdig moest worden beëindigd.
Hartverwarmend waren weer het kinderkarnaval en het festijn op Nieuw
Unicum en alleen al daarom verdient
het lokale Karnaval een nieuwe kans.

hotel keur
heeft nieuwe
eigenaar
Er is weer een forse tip opgelicht
van de sluier die wekenlang over het
failliete Hotel Keur hing.
Kort voor de kerstdagen ging het be• drijf aan de Zeestraat toch nog onverwacht dicht en na allerlei spekulaties
omtrent een eventuele nieuwe bestemminglijkt het nu hoogstwaarschijnlijk
dat Keur als hotel blijft bestaan.
Twee weken geleden kwam de bijna
honderdjarige akkommodatie onder
de veilinghamer en kwam toen voor
acht ton voorlopig in handen van de
Westland-Utrecht Hypotheekbank.
Die verkocht Hotel Keur dezer dagen
weer door aan een geldbelegger, die
volgens welingelichte bron afkomstig
zou zijn uit het Verre Oosten. Naam
en koopsom wilden zowel verkoper
als notaris nog niet bekendmaken,
wel dat Keur als hotel blijft bestaan
en in maart waarschijnlijk weer opengaat. Naar verluid is het niet uitgesloten dat een bekende Zandvoortse horeka-ondernemer de eksploitatie van
Hotel Keur op zich neemt.

canduoortee taeranl

belangrijke aïi
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

nieuws
kort.& klein

9 Het overvloedig gebruik van alkohol tijdens het karnaval gaf de wetshandhavers "vooral veel werk waar het
benevelde automobilisten betrof. Een
reeks plaatsgenoten moest gemaand
worden de vierwieler te laten staan
voordat er ongelukken van kwamen.
Dronkemansagressie werd ook gesignaleerd, niet alleen in de etablissementen maar ook elders. Zo werd
na een kaferuzie een auto toegetakeld en in de bg.Engelbertstraat de
voordeur van een woning ingetrapt.

naast prins Jan loko-burgemeester Attema die zichzelf de titel 'de heldhaftigste joker' verleende . . .

stichting duinbehoud waarschuwt:

duinvos wordt steeds meer
een bedreigde diersoort
menselijk ingrijpen nodig is. Het
De stroom van negatieve publiciteit
afschieten van de vos in de duinen
over de aanwezigheid van de vos in
zelf is daarom ekologies gezien
het duingebied Noordwijk-Zandvoort
onjuist en onakseptabel, aldus de
is veelal op onjuiste argumenten
stichting.
gebaseerd. Dit is de opvatting van de
De argumenten tegen de vos spitsen
Stichting Duinbehoud die de
positieve rol van de vos willen benadruk- • zich vooral toe op schade aan pluimvee en vogelstand en gevaar van
ken voor de natuur in de duinen.
rabiës-verspreiding. Maar, zo volgt
duinbehoud, een goede terreinafbaDe stichting schrijft een en ander in
kening buiten de duinen houdt de
een brief aan gemeentebesturen en
vos voldoende op afstand en schade
raadsfrakties van Noordwijk, Noordaan pluimvee is veelal te wijten aan
wijkerhout, Bloemendaal en Zandslecht onderhoud van omheiningen
voort.
en dus te vermijden.
Het betreffende duingebied is voor
een groot deel 'potentieel Nationaal
Jarenlang onderzoek van de VogelPark'. Deze door de regering bepaalwerkgroep Haarlem en de
de status stelt de natuurwaarden boNoordwijkse Vogelvereniging heeft
ven andere belangen. In een
aangetoond dat van achteruitgang
dergelijk gebied is een zo natuurlijk
van de zangvogels in de duinen door
mogelijke voedselkringloop van belang. De aanwezigheid van de vos is
hiermee in overeenstemming. De vos
reguleert immers in belangrijke mate
het aantal konijnen, zodat minder

Vrijwillige Hulpverlening

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

toedoen van de vos in het algemeen
geen sprake is.
In het kustgebied van West-Nederland is jagen op de vos uit oogpunt
van rabiësbestrijding onnodig. De uitwisseling van rabiësvirus tussen vosser,
uit het oosten, waar de ziekte wel een
groter ingrijpen van de mens vereist en
het westen, van het land is onwaarschijnlijk. Dit is ook de konklusie van
minister Braks in een recent standpunt
over de vos.
Desondanks gaat de anti-vossenlobby door met haarjnetze tegen de vos.
De vos wordt hierdoor steeds meer
een bedreigde diersoort in de
duinen, meent de stichting.

• De zoon van burgervader Machiel»sen klaagde zaterdagnacht zijn nood
bij de politie omdat narrige horekaondernemers hem - bij afwezigheid
van de eerste burger - regelmatig lastig vielen met telefoontjes. Zij wensten stante pede alsnog ontheffing
van het sluitingsuur.
• Ingebroken werd dit weekeinde in
een kafé'aan het Dorpsplein. Via
het kelderraam en een geforceerde
tussendeur zag men kans de toog te
bereiken. Omdat kasgeld en drankvoorraad ongemoeid bleven neemt
de recherche aan dat de onverlaten
bij het eerste gerucht de benen hebben genomen.
• De werkgroep gebedsdiensten nodigt de zandvoorters uit voor de oekomeniese dienst van de Wereldgebedsdag op vrijdag 1 maart a.s, aanvang
19.30 uur in de R.K.Kerk aan de
Grote Krocht. De liturgie >is samengesteld door vrouwen uit India die
het thema 'Bidden en werken voor
de Vrede ' kozen. De liturgieën zijn
tegen een vergoeding van f.0,75 te
verkrijgen ip de kerk.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30uur. Kosteloos advies.
VRIJWItLrGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30- 12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

marinehospitaal blijft open
voor inwoners buurgemeenten

omroeper
RUIME GARAGE TE
HUUR.
Breed 2.80 m, lang 6 m,
inrijfiioogte 1,65 m.
Totale hoogte 2.30 m.
Fl 75,-- per maand.
Direkte omgeving :
Trompstraat B'r.no.110.

Als het haags kabinetsberaad deze
week geen obstakels opwerpt, blijft
het Marinehospitaal beschikbaar voor
burgers.
Dat is het gevolg van een kompromis
tussen de departementen van Volksgezondheid en Defensie, die hun
vooral financiële belangenstrijd hebben bijgelegd. De afgesproken bezuinigingen in de gezondheidszorg, waarbij het afstoten van overkapaciteit
van dure burgerziekenhuisbedden
centraal staat, botste in dit geval
met het defensiebelang omdat het
openhouden van een puur militair
hospitaal te kostbaar zou zijn.
Een nog onbekend deel van de in totaal 60 burgerbedden blijft nu gehandhaafd om de eksploitatie van het Marinehospitaal lonend te maken. Een
onverwachte meevaller voor de inwoners van Zandvoort, die van oudsher
een nauwe band hebben met het over
veense ziekenhuis en doorgaans 70 o
van de bezetting uitmaken. Nadat de
plannen voor sluiting bekend werden
zijn in de badplaats handtekeningenakties gehouden en heeft de raad
een petitie aangenomen om te pleiten voor behoud.
Mogen de dorpelingen zich gelukkig
prijzen met het departementale akkoord, elders in de. regio heeft het de
nodige onrust verwekt. Dat zal op
zijn minst duren tot een preciese re-

nieuws
Kort & klein
• Het ging informeel toe op de receptie van brigadier J.van den Bos die in
het tijdelijk politieburo herdacht dat
hij een kwart eeuw in overheidsdienst
werkzaam is. Maar dat nam niet weg
dat het druk was in de politionele _
kantine en dat er veel waardering was
voor de jubilerende brigadier. Zowel
korpschef Menkhorst als kommandant Schaap van de reservisten onderstreepten dat met lovende woorden
en kadoos. Een herinneringsgeschenk
was er ook voor fotograaf Ton Bakels,
die na vele jaren zijn kamera aan de
wilgen hangt. Als dank voor zijn fotografiese medewerking aan de ge'meentepolitie ontving Bakels uit handen van chef Menkhorst het wapenschild van de plaatselijke Hermandad.
• Plaatsgenoot J.M.Paap heeft vorige
week zijn doktoraal behaald in de
ekonomiese wetenschappen aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.
Aanstaande vrijdag zal hem zijn bul
uitgereikt worden. Proficiat !
• De heer D.Bokma, stafmedewerker
van de afd.algemene zaken (tevens
kabinet) bij de gerneentesekretarie
zal per 1 maart a.s. vervroegd uittreden. Hij heeft er dan bijna 40 dienstjaren bij de gemeentelijke overheid
opzitten waarvan 34 in Zandvoort.
In verband daarmee krijgt hij op 1
maart s middags om 4 uur een afscheidsreceptie aangeboden in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Dorpelingen die hem daar de hand
willen drukken zijn van harte welkom.

"met de VVV
door '85"
Zoekt u een écht mooi cadeau.
Kom dan eens kijken naar het
Groot Noord-Holland fotoboek.
Schoolpleinl -tel.!. 17947

gel ing bekend is gemaakt en de konsekwenties voor de overige ziekenhuizen duidelijk zijn. Het afvoeren van
de 60 burgerbedden maakte immers
deel uit van" een provinciaal ziekenhuisplan dat enkele jaren terug uiterst
moeizaam tot stand kwam, nadat de
konkurrerende ziekenhuisdirekties
in Kennemerland zelf niet tot overeenstemming waren gekomen over '
het verplichte sluiten van in totaal
740 bedden. Het onder provinciale
leiding verworven wankele evenwicht dreigt nu verstoord te worden.
Gevreesd wordt dat de overige hos-

pitalen ekstra bedden zullen moeten
inleveren. Denkbaar is ook dat binnen het krappe budget voor de gezondheidszorg besparingen op andere
posten gezocht worden.

laat de vogels in zandvoort
niet verkommeren
Het is op het ogenblik stil rond de
wintervoedering van vogels. Gelukkig
betekent dit niet dat de hulpverleners
zijn ingedommeld, want dat zou werkelijk funest zijn.
Wanneer bij het invallen van de dooi
gestopt zou zijn met het verschaffen
van voedsel dan zouden alle voorafgaande inspanningen voor niets zijn
geweest. Men dient namelijk nog
een paar weken door te gaan met
bijvoederen omdat ten eerste de vogels door de langdurige koude verzwakt zijn, ten tweede de vorst
diep in de grond zit en het nog een
hele tijd duurt eer de vogels weer
voor zichzelf kunnen zorgen. Royaal strooien blijft dan ook geboden
en vooral de kleine zangvogeltjes
hebben behoefte aan wat ekstra
universeel voer. Met het ophangen
van vetbollen helpt men ze al een
heel eind in de goede richting.
Niet alleen de plaatselijke dierenbeschermers maar ook de heer en mevrouw van Vueren van het Kennemer Dierentehuis zijn volop in de
running. Slachtoffers van de koude,
waaronder vier zwanen, vier reigers,
een paar futen en tal van meerkoeten wachten in het vogelhuis het
einde van de vorst af. Kunnen de
laatsten dan al gauw de vrijheid herkrijgen, de zwanen en reigers zullen
moeten wachten tot er overal open
water is. Nog meer geduld zullen de
vogels moeten hebben die eind vorige maand als olie-slachtoffers bij

het Kennemer Dierentehuis werden
afgeleverd, en in een stadium verkeerden waarin redding nog mogelijk was. Het duurt ongeveer drie
maanden eer het verendek van een
olievogel weer in optima forma is
en het zal dus wel eind april begin
mei worden eer deze dieren kunnen
worden uitgezet. In ieder geval hebben ze tot die tijd de kost voor het
kauwen en dat is meer dan hun
soortgenoten in de vrije natuur kunnen zeggen.

+GIR06868
• Zaterdag 23 februari is er in
buurthuis 't Stekkie een markt waar
jong en oud tweedehands boeken,
platen, speelgoed e.d. aan de man
kan brengen. De tafels zijn te huur
vanaf f 2,50. Voor de kinderen zijn
kleinere uitstalmogelijkheden te huur
a 50 cent. De markt duurt van 11.00 16.00 uur.

Hetlevenbegint
alvoor de geboorte.
Medische zorg
alvoor de conceptie.
Erfelijke factoren bepalen mede de
geestelijke en lichamelijke gesteldheid van
kinderen. Tijdige erfelijkheidsvoorlichting
en eventueel -onderzoek, kan (aanstaande)
ouders vaak een beeld geven van de aard
en de grootte van eventuele risico's.
Het is daarom een goede zaak dat de
kosten van erfelijkheidsonderzoek in
Nederland door het Ziekenfonds en particulicre ziektekostenverzekeraars vergoed
worden.
Over erfelijkheidsvoorlichting is een
boekje geschreven. Aanstaande ouders
kunnen dit boekje van de Vereniging
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties- gratis aanvragen. Een gefrankeerde brief naar: IDC, Postbus 70,
3500 AB Utrecht is voldoende.

ERFELIJKHEIDSVOORLICHTING.
ZOKGDATÜDEWEGWEET
Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de
Sticht, ig Ideële Reclame. 3IRE

Nóóttmeerzo'n winter/
wam aanbevolen
Voor informatie: bel 070 - 26 42 01, toestel 2301 of 2983

Nationaal
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in badplaats vallen gelukzoekers
snel door de mand
Een hoop ondernemers staren zich
blind op de naam Zandvoort. s Zomers kan het inderdaad een goudmijn
zijn, maar het hoogseizoen is maar
kort. Dat vergeten velen die hier de
winter nog nooit hebben meegemaakt.
Dat meldt zandvoorts horekavoorzitter Fred Paap, die met enkele andere
prominente plaatsgenoten de kolommen vult van het onlangs verschenen
'horeka'magazine. Het artikel dat lezing verdient, draagt als titel : 'Zandvoort is hard aan vernieuwing toe' en
dat wordt omstandig duidelijk gemaakt. Een stroom van faillisementen en gedwongen verkoop van bars
en winkeltjes heeft de overblijvers
aan het denken gezet.
Zowel Paap als vvv-direkteur Hilbers
en Hanzevoorzitter Moerenburg
zien 'gelukszoekers 'op de badplaats
neerstrijken die denken snel rijk te
kunnen worden door een knuistvol
graan uit de toeristenruif mee te
pikken, maar die bij gebrek aan gedegen ondernemerschap spoedig
moeten afhaken. Hoge pachtsommen
-pt- •-1

-m*-) f
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dat in Zandvoort nog steeds de

De vergrijzing van het dorp heeft volgens vvv-er Hilbers een grauwsluier
over Zandvoort gelegd. Toeristiese
aktiviteiten zijn daardoor in de loop
der jaren zienderogen achteruitgegaan.
De bezorgde dorpsgenoten zijn het
er over eens dat men nu de handen
ineen zal moeten slaan om de kustgemeente uit het slop te halen. Horekasekretaris Hans Bank ziet heil in
grootscheepse aktiviteiten, waartoe
hij het karnaval rekent, de jazzdagen
en bijvoorbeeld een toekomstig midzomernachtsfeest, waarbij ds hele
dorpskom bol staat van festijn. Hilbers klaagt over de ontoereikende
financiële armslag van de vvv. Op korte termijn ziet hij mogelijkheden
voor de badplaats op de kongresgangersmarkt, bijeenkomsten ven 10
tot 100 personen die in Zandvoort
aantrekkelijke zaalruimte moeten
kunnen vinden. Ook het fietstoerisme
zou naar zijn mening een centralere
plaats dienen te krijgen.
Volgens Moerenburg heeft de badplaats op dit moment dringend een
'groot bedrijf met een voortrekkersfunktie' nodig. Daarmee va't hij burgemeester Machielsen in de armen die
in het horekablad voor de eerste jaren
nog weinig rooskleurigs in het vooruitzicht kan stellen, 'maar over 10,15
jaar hebben we hier een heel nieuw
Zandvoort'. Zijn hoop heeft hij name-

burgerlijke stand
12-18 februari 1985.
Gehuwd
Alberts, Adolf Adriaan en van Kan,
Renée Geertruida.

Overleden
Barens, Jan Hendrik, oud 81 jaar.
Althuisius geb. Bakker, Trijntje, oud
56 jaar.
Molenaar, Cornelis, oud 79 jaar.
Kost, Thijs, oud 62 jaar.
Groet, Hendrik, oud 65 jaar.
Klein Onstenk, geb. de Vries,
Hermanna Sjoerdtje, oud 75 jaar.
Franssen, geb. Huijboom, Coletta
Bernardina, oud 76 jaar.
Potman, Roelof, oud 82 jaar.

De malaise in de badplaatsekonomie
heeft nog wel meer oorzaken. Zo is,
de overschakeling van verblijfs- naar
dagtoerisme niet goed gegaan, beweert
'Horeka'. Na de oorlog schoten de hotels, pensions en partikuliere verhuurbedrijven uit de grond, maar toen aan
het eind van de zestiger jaren het tij
begon te keren, heeft menig ondernemer vergeten de tering naar de nering
te zetten.

febr.

H.W. LW.

H.W. I_W.

23 05.46 13.45 17.52 01.51
24 06.17 14.17 18.18 02.17
25 06.44 14.44 18.45 02.45
26 07.11 15.12 19.20 03.21
27 07.45 15.46 20.08 04.09

28 08.35 16.35 21.16 05.16

B EN W.WILLEN F. 11.000,VOOR KUNSTZINNIGE
VERFRAAIING VAN 'T STEKKIE
Het nieuwe wijkcentrum 't Stekkie in
Zandvoort-Noord zal in de eerste helft
van april gereedkomen. Dat kon wéthouder Jongsma deze week meedelen
tijdens de kommissievergadering voor
maatschappelijk welzijn en volksgezondheid.

zo door de mand
lijk gesteld op het Zonneparadijs, het
rekreatieprojekt Duinpark aan de kop
van de van Lennepweg.
Een van de besproken maatregelen
die de huidige ondernemerskrisïs moet
beteugelen is van grote maar doeltreffende eenvoud. Waar de spoeling dun
is, moeten de mee-eters deels verdwijnen. De overvloed aan winkels en drinkhuizen moet worden ingedamd, meent
het dorpshoofd. In samenzang met
Hilbers die 'alleen al in de Haltestraat

19 etablissementen ' telt en een verscherpt vestigingsbeleid voorstaat.
Tot zover de grote lijnen van het artikel (waaraan we ook bijgaande foto
ontleenden). Van onze kant slechts
één konstatering. Er lijkt veel goede
wil aanwezig om de badplaats nieuwe
luister te geven. Maar een schatkamer
van kreaiiei/e iticcc.i . l e e f l u a t v-C-i

alsnog niet opgeleverd.

marco bakker solist
bij konsert mannenkoor
Het Zandvoorts Mannenkoor is een
veelzijdige klup. Dat komt niet alleen
tot uiting in de samenstelling van het
vokaal gezelschap, maar ook in de keuze van het repertoire dat varieert van
klassiek tot meezingers. Ook wat betreft de plaats waar de zangers van
Dico van Putten optreden kennen ze
weinigbeperkingen, want hun sonore
stemmen klonken al in kerken, bejaardenhuizen, televizie-studio's en
in de openlucht.
Maar op dinsdag 11 juni is er weer
een echt konsert in de hervormde
kerk en voor die gelegenheid heeft

het entoesiaste mannenkoor een zeer
bekende solist aangetrokken, namelijk de populaire Marco Bakker.
De kerk zal ongetwijfeld te klein zijn
om alle liefhebbers te herbergen en
daarom lijkt het zaak om snel een
plaatsbewijs te bemachtigen.
Over zijn koor meldt Dico van Putten
dat hij nog best een paar zangers kan
gebruiken. Als ze zich snel aanmelden
kunnen ze op 11 juni nog van de partij
zijn. Het Zandvoorts Mannenkoor oefent
iedere dinsdagavond in het Gemeenschapshuis.

Een verzoek van de Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort om een subsidie van f.4000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de openingsaktiviteiten van 't Stekkie ondervond
.geen tegenstand bij de aanwezige
raadsleden.
Meer moeite had men met een ingelast
v'ccrcts! c~ csr: bedrag van f.11.QCO.te voteren voor een kunstwerk dat de
ontmoetingsruimte van het wijkcentrum moet sieren. Het gaat hier om
een ontwerp van de zandvoortse kunstenaar Roland van Tetterode, dat inmiddels al door het kollege en artistieke beoordelaars is goedgekeurd.
Het schilderstuk van 5.50 bij 2.70
meter zou kunnen worden bekostigd
uit de pot kulturele voorzieningen,
aldus de wethouder. Het voorstel
om het kunstwerk te realiseren zal
waarschijnlijk reeds deze maand op
de raadsagenda komen.

KOERANT VRAAGT
BEZORGER/STER
voor wijk nw.noord
aanmelden op
maandag-en dinsdagmiddag
kantoor.
Achterweg 1.

groeten uit zaïidvoort

Fred Paap: het waanidee . . .
Gouden Tijd regeert, doen hen de
das om, meent Paap. Mensen van
buiten, zegt Moerenburg, die hier
een bedrijf kopen, kennen Zandvoort
alleen bij goed weer. Gemiddeld zijn
er echter maar 26 topdagen. Als het
slecht weer is heb je zomaar 2 weken
niets te doen. Zoiets moetje kunnen
opvangen. Een slecht seizoen is een
harde konfrontatie met de werkelijkheid.

waterstanden

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

Bij nader Inzien
hebben wij hotel
'Beau Site'vorige
week tekort gedaan.
Op de gepubliceerde
ansichtkaart was het
fraaie pand, eigendom
van de heer H.A. Klein,
slechts voor de helft
zichtbaar. Vandaag
laten wij het vermaarde familiehotel in zijn
volle glorie zien en,
gelet op de wapperende vlaggen bij de '
hoofdingang en de
neergelaten zonne- .
schermen, ook in vol
bedrijf.

inbrekers in zandvoort
schuwen daglicht niet
Eind vorige week organiseerde de
Algemene Bond voor Ouderen voor
alle zandvoortse 50 plussers een lezing
met film over het onderwerp 'Inbraakpreventie'.
De opkomst was waarschijnlijk door
het koude weer niet erg groot maar
het wel aanwezige publiek bleek
zeer betrokken bij het thema. De
heer Steenman, voorlichter van de
zandvoortse politie, maakte aan de
hand van enkele cijfers duidelijk dat
het niet de beroepsinbrekers zijn, van
wie we in de badplaats last hebben.
In 1983 vonden er 270 inbraken plaats
waarvan 92 in woonhuizen en flats. De
gemiddelde schade aan vernielingen en
gestolen goed bedroeg per geval
f.4000,-. Van de 420 aangehouden
daders waren er zo'n 300 onder de
25 jaar. 151 kwamen ervan uit het eigen dorp. Omdat winkels en bedrijven
zich steeds beter beveiligen wordt het
werkterrein van de langvingerigen
steeds meer naar de woonhuizen verlegd. In tegenstelling tot wat algemeen
aangenomen wordt, vinden de meeste
inbraken niet s nachts plaats maar
overdag. Wie even een babbel bij de
buurvrouw maakt, laat vaak de ach-

kort & klein

GEREFORMEERDE KERK
zondag 24 februari
Ds. H.W.Wierda, Zaandam
PROTESTANTEN BON D

De film 'Een dag uit het leven van een
inbreker' liet zien, hoe gemakkelijk
een handige amateur of een welbespraakte beroeps een woning binnen
kunnen komen. NA een kopje koffie
konden er vervolgens door de aanwezigen vragen gesteld worden. Uit de
beantwoording kwam naar voren dat
ook auto's en boxen aanlokkelijke objekten zijn; in '83 werden 500
diefstallen uit auto's gepleegd.
De politiemannen lieten niet na te
wijzen op de vele degelijke mogelijkheden om het eigendom beter te be-

zaterdag 23 februari
Dienst in Nieuw Unicum

veiligen. Op het büro zijn over deze
materie gratis folders verkrijgbaar.
De aandacht werd verder gevestigd op
de terugkeer van de wijkagent.
Die is er speciaal om de helpende
hand te bieden als er problemen zijn.
Niemand zou moeten schromen om

hen in de wijk aan te schieten of op
het buro naar hen te vragen. De wijkagenten zijn: voor het centrum de
heer Peter Kuling, voor noord de heer
van Schagen en voor zuid de heer
Koper.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
23/24 februari
zaterdag: 19.00 u. E.V. met orgel /
samenzang
zondag
8.45 u. stille viering
10.45 u. Hoogmis met
St. Caecillaikoor

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienstworden verstrekt via het telefoon;,
nummer ven uw huisarts.

wilde publikatie onjuist

WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 's nachts en in het weekeinde
tel.023-313233

't zit anders met brief
van minister over circuit
doen, zoals in een krant gemeld werd,
dan komt Zandvoort van een koude
kermis thuis'. Verder maakten ze
duidelijk dat de Grand Prix door
de provincie nog steeds niet als een
UBO, een uitzonderlijke bedrijfsomstandigheid gezien wordt en dat goedkeuring van een zonering zonder dat
turbo-lawaai niet voor de hand ligt.
Het komt er eigenlijk op neer, zo zeggen de voorlichters dat naar alle verwachting niet alleen de vergunningverlening maar nu ook de zonevaststelling,
2 aparte regelingen, tot de Kroon toe
zullen worden uitgevochten.

Zo'n programma moet door GS opgesteld worden na overleg met het dorpsbestuur en kan pas tot stand komen
als duidelijk is welke lawaaigrenzen
(zonering) gehanteerd dienen te worden.
Volgens de rijksbewindsman is uit akoesties onderzoek gebleken dat zonder de
Grand Prix het racetumult binnen de
gemeentegrens blijft. In eerste instantie
is daarom de zandvoortse raad bevoegd
om de zonering vast te stellen uitgaande van een 'representatieve bedrijfsvoering' van het circuit. Zoals bekend
wenst men in de badplaats in dat geval het formule-1 geluid niet mee te
rekenen.

Juichtonen naar aanleiding van dit rijksschrijven over'het behoud van hetcircuit', zoals verschenen in een regionaal
• Ten gerieve van de bezoekers aan
dagblad, zijn echter zeer voorbarig en
de operette 'Grafin Mariza', waarvan
werden op het provinciehuis met verde Zandvoortse Operette Vereniging
bazing ontvangen. Allereerst moet een
op 25 en 26 februari a.s. een
zandvoorts
zone-besluit ter goedkeuring
voorstelling geeft in de Haarlemse
worden
voorgelegd
aan GS, die er een
Stadsschouwburg, vertrek er
heel andere mening op nahouden over
's avonds om 7 uur een bus van de
'representative races' namelijk inkluKeesomstraat hoek Celciusstraat en
sief Grand Prix. Maar bovendien staat de
op dezelfde tijd één van het
beperkte zandvoortse bevoegdheid geRaadhuisplein. De kosten van de
heel los van de vergunning, die de cenav
heen- en terugreis bedragen in totaal
nodig heeft om de wielen te laten draaif4.-. Voor beide avonden zijn nog
en en die ook al door het provinciebeenkele kaarten a raison van f 15.stuur moet worden verleend.
beschikbaar. Verdere informaties zijn
telefonies te verkrijgen bij mevrouw
Troupée-van Bemmel, tel. 1 3840.
®Voor zandvoortse bejaarden wordt
in de lente een rijncruise georganiseerd. Op maandag 13 mei vertrekt
een toeringcar naar de kade in
Arnhem waar een motorschip gereed
ligt. De tocht voert langs diverse
steden en stadjes langs Rijn en
Moezel. Zaterdag 18 mei vindt de
terugreis naar Zandvoort plaats. De
prijs van het arrangement bedraagt
f610,- per persoon op basis van
volpension (dieet is geen probleem)
en gebruik van 2 persoonshut met
douche en toilet. Deskundig verplegend personeel maakt de reis mee.
Voor nadere informatie kan men
kontakt opnemen.met het Huis in de
Duinen, telefoon 1 31 41.

HERVORMDE KERK
zondag 24 febrauri
10.00 uur: Ds. Mataheru

terdeur open ... en het kwaad is geschied. Doe dus, hoe kort u ook wéggaat, de deuren op slot, was het advies van de heren Steenman en Cappel.

Miljeu-minister Winsemius heeft in
een brief aan Gedeputeerde Staten
laten weten f. 136.000,- beschikbaar
te willen stellen als kostenvergoeding
voor het maken van een programma
van geluidshinder-maatregelen rond
de zandvoortse racebaan.

nieuws

kerkdiensten

Winsemius is bezorgd over kosten
geluidwerende maatregelen
Berichten als zou de slag om de racebaan al bijna in het voordeel van het
huidige dorpsbestuur zijn uitgevallen
zijn misschien goed voor het oppoetsen van het versleten vvd-imago, maar
lijken van elke werkelijkheidszin
gespeend.
Provincievoorlichters wezen deze
week er allereerst op dat het vaststellen van de zonering door de gemeente niet even op een vrije middag geregeld kon worden. Er komen procedures aan te pas o.a. betreffende inspraak. 'Als men het even snel wil

Giro 9600
o.v.v. Ethiopië

Stichting Oecumenische Hulp
Utrecht
030-710614

wat willen
zandvoortse
tieners?
Stichting Aktiviteitencentrum
Zandvoort en de Gemeente
Zandvoort zijn gezamelijk een knelpunten- en behoeftenonderzoek
gestart onder de Zandvoortse tieners
van 12 t/m 17 jaar.

Voor de gemeente is het onderzoek
van belang in verband met de op te
Een interessant aspekt uit de ministerie- stellen jeugd- en jongerennota. In
ele brief mag tenslotte niet onvermeld
deze nota zal het te voeren beleid
blijven. Winsemius schrijft uitdrukkelijk voor jeugd en jongeren worden
dat de betrokkenheid van het rijk bij
vastgelegd. Aan de hand van de
het opstellen van een programma van
resultaten van de enquête kan het
geluidwerepde maatregelen met name
noodzakelijke inzicht worden
voortkomt uit financiële bezorgdheid. verkregen in o.m. het karakter van de
Het is m.a.w. de kostbare lawaai-saneZandvoortse jeugd, de problemen die
ring die den Haag er toe brengt het
mogelijk onder de jeugd leven en de
oorverdovende geweld van de formule 1 wensen die men heeft.
liever niet meegeteld te zien. Zandvoort heeft alleen om die reden een
Stichting Aktiviteitencentrum
vingertje van de bewindsman gekregen
Zandvoort ('t Stekkie) krijgt binnendat in de door hem bedoelde richting
kort de beschikking over een nieuw
wijst. Dat Winsemius niet veel meer kan onderkomen (aanbouw van de
doen dan dat, zou de racefans eerder
Pagéehal). In het nieuwe gebouw is
tot klaag- dan tot lofzang moeten
veel meer ruimte aanwezig en
stemmen.
men wil daarom het aktiviteitenproqramma uitbreiden. Voor tieners
wil men in elk geval ook een plaatsje
inruimen.
Het is daarvoor natuurlijk wel nodig
dat de behoefte aan aktiviteiten
onder de 12 t/m 17-jarigen bekend
is.

eanduoorhse hoerartf

NOORD ETHIOPIË/ERITREA
Help de droogteslachtoffers in heel Ethiopië te overleven. Dat is de
noodkreet van de twee lokale hulporganisaties:
- Eritrean Relief Association in Eritrea
- Relief Society of TKjray in Noord Ethiopië.
Help hen hun werk voort te zetten tb.v. miljoenen slachtoffers!
Hulp wordt gevraagd voor:
- aankoop van graan
- aankoop van vrachtwagens, benzine, banden
- zeevracht van Europa naar Ethiopië.
SOH heeft jarenlange ervaring met werk in de betrokken gebieden. We
willen doorgaan ondanks politieke en militaire konflikten.

APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek. H.B.A.
Mulder, tel. 13185

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

De enquête wordt toegezonden aan
ongeveer 20% (± 240) van de
Zandvoortse inwoners in de leeftijd
van 12 t/m 17 jaar. Ook worden
formulieren toegezonden aan de
plaatselijke verenigingen met
jeugdleden en in de bibliotheek en in
't Stekkie neergelegd.
De toegezonden formulieren worden
volgende week (de week van 25
februari tot 3 maart) bij de tieners aan'
huis opgehaald door Yvonne
Roozendaal en Jan Homan,
vrijwilligers van 't Stekkie.
De formulieren die via de bibliotheek,
't Stekkie of de verenigingen zijn
verkregen kunnen worden
teruggezonden naar het
gemeentehuis of naar 't Stekkie.

NU EBvJ VÖITURE, IN '86 DE FACTUR
We hebben een geweldig aanbod voor u. Koopt u vóór
28 februari een nieuwe Peugeot of Talbot, dan kunt u profiteren
van een renteloze lening** tot 70% van de aanschafprijs.
Met een maximum van 10.000 gulden.
Na 30% aanbetaling gaat u tot 2 januari 1986 (D rijden
zonder rente te betalen ofzelfs maar iets af te lossen.
Die aanbetaling kunt u in de meeste gevallen trouwens heel
simpel oplossen door uw huidige auto in te ruilen.
Sterker nog als uw auto meer waard is dan het aan te betalen

bedrag krijgt u de meerwaarde direct contant in handen.
En pas op 2 januari 1986 (D rekent u verder af.
Financieren kan dan natuurlijk ook Op onze normale, gunstige
condrties.
"Dit bijzondere aanbod geldt voor alle modellen van
Peugeot en Talbot, die vóór 28 februari 1985 afgeleverd
kunnen worden. Een riant aanbod, lijkt ons. En we hebben
daarnaast nog een interessant alternatief: een autolening van
3 \aar met 50% rentereductie**.

Wij kunnen u de voorwaarden exact uitleggen. Alle reden om
eens bij ons langs te komen dus. De koffie staat klaar.
Deze financieringsactie loopt van 7 t/m 28 februari 1985.
* U krijgt de rekening uiteraard meteen mee, maar indien aan de voorwaarden van de lening is voldaan, wacht u met betalen tot 2 januari 1986
" Beide leningen worden door Peugeot Talbot Financiering verstrekt
onder de gebruikelijke voorwaarden Er is in de genoemde periode sprake van
een normale huurkoopovereenkomst, waarbij Peugeot Talbot de rente/rentereductie voor z'n rekening neemt

TalbotSamba Vanaf f 14.275,- Peugeot 205. Vanaf f 15.495,- Talbot Horizon. Vanaf f 17.705,- Talbot Solara Vanaf f 21.575- Peugeot305. Vanaf f 19.995- Peugeot 505. Vanaf f 26.735,Pnjzen zijn mcl BTW, excl. aflevenngskosten Wijzigingen voorbehouden Elke Peugeot- en Talbot- personenauto heeft 6 jaar garantie op de carrossene tegen doorroesten van binnenuit. Wij informeren u graag over de voo/waarden Nieuw Peugeot Talbot Lease, direct leasen tegen een aantrekkelijke pnjs

Tot 28 februari bij:

Zandvoort

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

PEUGEOT TALBOT: -

omroeper

I

•mtallaf Ie bureau
Veilinggebouw
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2
INTERESSANTE VEILING
OP WOENSDAG 27 FEBRUARI
's morgens t.o.v. deurwaarder
H. Ferhoeven te Haarlem.

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

w.o. za! worden geveild zeer fraai
meubilair, veel klein goed, textiel,
staalmeubels en vele andere leuke
dingen.

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgietertwerk,
zowel nieuw als onderhoud...

KIJKDAGEN
zondag 24 februari 10 -16 u.
maandag 25 februari 9 -12 u.

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 - 1 84 84*

Inlichtingen tel. 12164 -13713
Veilingdirektie Fa. Waterdrinker
Dagelijks kunt u goederen inzenden.

RISTORANTE
BELLA ITALIA
Haltestraat 46 Zandvoort
zoekt voor nette man
voor permanent een kamer
TEL.16810
WIE WIL
samen met mij helpen
mijn huis schoon te
houden iedere vrijdag
• van 12-2. Fl 30,-Tel. 15035

AANMELDING LEERLINGEN ZANDVOORTSE SCHOLEN
Alle Zandvoortse scholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst.

nieuws
kort & klom
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SOMS praat je met een
vreemde wat gemekkelljker over dingen die je
dwars zitten.

f) De Stichting Rekreatiewerk Noord
Holland, ondergebracht bij de
provinciale planologiese dienst in
Haarlem, is op zoek naar
vrijwillig(st)ers van 18 jaar en ouder,
die in de komende zomer hulp willen
bieden bij het organiseren van
aktiviteiten voor rekreanten op
kampeer- of zomerhuisterreinen,
openluchtporjekten e.d. Zij kunnen
ingezet worden bij spel, sport, handvaardigheid, theater, natuur, kuituur,
amusement en op die manier
ervaring opdoen met het begeleiden
van groepen kinderen, jongeren of
volwassenen. Nuttige ervaring voor
werklozen, maar ook anderen zijn
van harte welkom. Degenenen die
zich aanmelden bij de stichting
worden op hun werkzaamheden
voorbereid door middel van een
weekend-durende training.
Vrijwilligers ontvangen f 140,- per
week aan vaste onkostenvergoeding,
de reiskosten worden betaald en
voor huisvesting gedurende de aktiviteiten wordt eveneens gezorgd. De
stichting heeft voor de maanden juli
an augustus ongeveer 100
vrijwilligers nodig. Voor verdere inlichtingen en opgave kan men zich
wenden tot de stichting p/a PPD
noordholland, Postbus 4078, 2003
EB Haarlem.

OPENBAAR ONDERWIJS
Voor de toekomstige
Dr. Albert Plesmanbasisschool
A.J.v.d. Moolenstr. 57
Hfd. Mw. G. Weidema-Ham
tel. 13177, privé tel. 15601,

NOORD
KATHOLIEK ONDERWIJS
Voor de toekomstige
Nicolaas-basisschool

PROT. CHR. ONDERWIJS
Voor de toekomstige
Beatrix-basisschool
Dr. J. P. Thijsseweg 26/27
Hfd. D. van As

Lorentzstraat 15
Hfd. Mw. M.v.d. MeulenHeijink
privé tel. 14664, privé 18002

tel. 14645 privé* 18670

ZUID
KATHOLIEK ONDERWIJS
Voor de toekomstige
Maria-basisschool
Prinsesseweg 20
Hfd. R.H.T. Ransijn
tel. 14258, privé 02907-2098

PROT. CHR. ONDERWIJS
Voor de toekomstige
Oranje Nassau-basisschool
Lijsterstraat 1
Hfd. L.K. de Vries
tel. 14325, privé 15176

Mr. G.J. v. HeuvenGoedhart-basisschool
Flemingstraat 180
Dir. G.J. v.d. Laar
tel. 14000, privé 16720

OPENBAAR ONDERWIJS
Voor de toekomstige
Hannle Schaft-basisschool
Corn. Slegersstr. 1 1
Hfd. H.H. Nijboer
tel. 12862, privé 12048

Gediplomeerd pcdicurc
S.V.O.S.
Brcilcrodcitr.ut IS - 2042 BE Zaïulvoun
Telefoon 02507- UfifiO

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

kabeltelevisie

gas
huisvuil

DE OVEREENKOMST TUSSEN
afvalwater

WAAROM?
Waarom heeft de gemeente het systeem
van de inning van de verschuldigde
betalingen gewijzigd?
De reden daarvan ligt in het feit, dat het
bij de verschuldigde afvalstoffenheffing
en de rioolafvoerrechten om een flink
bedrag gaat (in 1985: f 235,-).
Dit - jaarlijkse - bedrag moest u tot nog
toe na het ontvangen van het aanslagbiljet binnen vier maanden voldoen.
Natuurlijk zijn er onder u heel wat
mensen voor wie dat geen echt probleem
is, maar voor veel anderen is het dat wel.
Daarom heeft de gemeenteraad besloten
om allen, die verplicht zijn deze belastingen te betalen, de gelegenheid te geven
dat te doen in twaalf gelijke maandelijkse
termijnen.
Het voordeel daarvan ligt voor de hand:
hoewel u uiteindelijk hetzelfde bedrag
betaalt vormen de twaalf maal kleinere
maandbedragen lang niet zo'n aanslag op
uw budget als het ene grote jaarlijkse
bedrag.
Ookkabel, gas en water betaalt u in twaalf
termijnen. Dus lag het bovendien voor de
hand om de maandelijkse kabei-, gas- en
waternota te combineren met het aanslagbiljet voor de afvalstoffenheffing en
de rioolafvoerrechten.

water

Vraag: wat is de overeenkomst tussen kabeltelevisie, gas,
water, huisvuil en afvalwater? Antwoord: er gaat geen dag
voorbij zonder dat u ermee te doen hebt
Maar dat is eigenlijk niets bijzonders. Hetzelfde kan immers
van heel wat meer zaken worden gezegd.
Er is echter nog een tweede overeenkomst tussen de vijf: de
gemeente zit erachter. De gemeente levert t v.-signalen, gas
en water en de gemeente verwijdert huisvuil en afvalwater.
Dat is wél bijzonder. Want dat feit betekent dat de gemeente
de verzender is van de rekeningen voor de levering van het
een en de verwijdering van het ander.
Tot dusverre ging het daarbij om een nota voor kabel, gas en
wateren een aanslagbiljet voor de afvalstoffenheffing (huisvuii) en de rioolafvoerrechten (afvalwater).
Voortaan zal de gemeente voor dat alles gebruik maken van
één maandelijkse voorschotnota.

Kunt u uw vragen met een telefoontje af,
belt u dan (02507) 14841, toestel 222,
225 of 226.

IS KWIJTSCHELDING
MOGELIJK?
Periodiek leest of hoort u iets over
mogelijke kwijtschelding van belastingen.
Nietten onrechte. Want kwijtschelding
van belastingen is in bepaalde gevallen
inderdaad mogelijk, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk.
Daarbij moet u onderscheid maken tussen
rijksbelastingen en gemeentelijke belastingen.
Hnkele voorbeelden van belastingen waarvoor het rijk kwijtschelding kan verlenen
zijn de inkomstenbelasting, de premie
volksverzekering en merkwaardigerwijs
de onroerend-goedbelastingen (die in
feite gemeentelijke belastingen zijn).
Gemeenten kunnen onder omstandigheden kwijtschelding verlenen van de afvalstoff en heffing en de rioolafvoerrechten.
Dat is een ingewikkelde materie, waarover
in onze gemeente het laatste woord nog
niet is gezegd, maar waarover u waarschijnlijk zeer binnenkort in deze rubriek
meer zult kunnen lezen.

VOORLOPIG
De tot nog toe gebruikelijke maandelijkse kabel-, gas- en waternota is een
voorlopige. Hij geeft niet aan hoeveel
gas en water u die maand hebt gebruikt,
maarvermeldt alleen het twaalf de deel
van het bedrag dat u per jaar aan gas,
water en kabel naar schatting moet
betalen.
Dat is uiteraard een wisselend bedrag: het
ene jaar gebruikt u immers meer dan het
andere, zeker als dat jaar een echte
winter of een uitzonderlijk warme zomer
heeft.
Daarom krijgt u eens per jaar-in januarieen eindafrekening over het voorafgaande
jaar. Blijkt uw verbruik hoger te zijn
geweest dan van te voren geschat, dan
betaalt u bij; blijkt het minder, dan krijgt u
terug.
Zo ongeveer gaat het ook met de afvatstoffenheffing en de rioolafvoerrechten,
(die in feite belastingen zijn).
. U kunt de maandelijks te betalen bedragen
beschouwen als voorlopige aanslagen.
De definitieve aanslag vormt een combinatie met de eindafrekening voor kabel,
gas en water. De eerste komt dus in
januari 1986.
Het is een in geruststellend blauw uitgevoerde nota waarop alle gegevens staan
die voor u van belang zijn en die u zelf kunt
controleren: het betreffende tijdvak, het
nummer van uw gas- en watermeter, de
begin- en eindstand daarvan, uw verbruik,
het tarief, het totaalbedrag van de twee

BEZWAREN TEGEN DE
BELASTINGEN

belastingen, het eventueel teveel betaalde

- alles.

Goed bewaren dus.
l n januari 1985 hebt u een acceptgirokaart gekregen waarop predes vermeld stond wat u in 1985
gaat betalen en waaraan.
Vijf bedragen die samen één totaalbedrag vormen.
Vanaf februari tot en met december ontvangt u maandelijks een
zelfde kaart, maar dan met alleen
het totaalbedrag.
Bent u de kaart van januari jl.
kwijt, belt u dan even. De betreffende telefoonnummers worden
genoemd onder het kopje Inlichtingen.

DE TARIEVEN
Het tarief voor de afvalstoffenheffing
voor 1985 is f 132-, dat voor de rioolafverrechten f 103,-.
Die bedragen gedeeld door twaalf léveren maandelijkse termijnen op van resoectievelijk f 11,- en f 8,58, zodat u
maandelijks niet meer dan f 19,58 betaalt
voor de afvoer van huisvuil en afvalwater.

Twaalf maal f 8,58 is overigens geen
M 03,-, maar M 02,96. De gemeente
schenkt u de 4 cent die het verschil met
het eigenlijke tarief uitmaken.

INLICHTINGEN
Waarschijnlijk komt het bovenstaande
u bekend voor. Dat klopt. Het hele
verhaal staat in het kort op de bijsluiter
die u aantrof bij de eindafrekening van
de kabel-, gas- en waternota.
Maar omdat bijsluiters nogal eens ongelezen worden weggegooid acht het gemeentebestuur het raadzaam om u ook
nog eens op deze wijze te informeren.
Hebt u toch nog vragen, komt u dan even
langs bij het bureau belastingen. Dat
bureau vindt u op de gemeentesecretarie,
Swaluëstraat 2. U kunt er elke werkdag
terecht van 8.30 tot 12.30 uur.

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van

In Zandvoort.
Uw Ka-svrouw on
gastheer
Suzo Sehwithal on
Michel Onclin.

Tol.: 02507-l3400
Oponinjtstijdon:
Maandag t/m dondordatf 15.00-02.00 uur.
Vrijdag t/m zondag lö.OO-O.'i.OO uur.
Vanaf l moi allo datfon van 11.00 tot (M.OO uur.

februari 1985

GEMEEN!

NIEUW
Café ,
De Banjer!

De vuilniswagen in de straat, weglopend
afwaswater, een keurig doorgespoeld
toilet: het lijken zulke doodgewone,
vanzelfsprekende zaken. Maar voor
wie even doordenkt zal het duidelijk
zijn dat er een hele organisatie en veel
kostbare apparatuur nodig zijn om dat
alles zo gewoon te laten blijven.
Dat kost geld. En het is niet meer dan
normaal dat wie van die service profiteert
daaraan via de belastingen meebetaalt.
Toch worden 'er op grond van uiteenlopende redenen regelmatig bezwaren tegen de belastingen gemaakt De gemeente
neemt die bezwaren in principe serieus.
In het geval van de afvalstoffenheffing en
de rioolafvoerrechten kunt u echter gedurende het jaar 1985 nog geen bezwaren
indienen. U krijgt immers slechts voorlopige aanslagen voor deze belastingen.
De definitieve aanslag volgt pas in januari
1986. Hebt u bezwaren, dient u die dan in
na ontvangst van deze definitieve aanslag.

«.IWwff
mtyibddm

BLOEMENHUIS
De specialist

J. BLUYS
HalttMtnurt 86 - Zandvoort
T«l. 1 20 W

Niww Noord
T«L12129
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kollege niet in de wolken

watébtanden

over komst
trekkershutten

Het provinciale plan, gemaakt op
aanbeveling van de vvv en met een
subsidie van f 500.- per hut
ondersteund door het noordhollands
bestuur, gaat uit van 50 hutten
verspreid over 22 kampings Zo
wordt het mogelijk voor vakantiegangers die geen behoefte hebben
aan luukse, om wandel- of fietstrips te
ondernemen van de ene relatief
goedkope overnachtingsplek naar
de andere, van Texel tot Blaricum.
Men heeft uit een reeks van aarïgeboden hutmodellen het oog laten
vallen op een type (zie bijgaande
foto) dat naar verluid in de badplaats
niet zo gewenst is. Ongetwijfeld zal
burgemeester Machielsen daar
morgenavond goede argumenten
voor aandragen. Dat mag ook wel,
want de f 10.000.- die Zandvoort
moet betalen voor elke van de
trekkershutten ('wanderhütten,
campingshuts', vertaalt de vvv-folder)
is aanzienlijk duurder dan in het
noordhollandse plan en een eventueel mislopen van de geoffreerde
subsidie zal ook niet iedereen
behagen.

H.W.

LW.

H.W.

LW.

26
27
28

07.11
07.45
08.35

15.12
15.46
16.35

19.20
20.08
21.16

03.21
04.09
05.16

bëlahürijkè adressen

Ook al voelt het dorpsbestuur er nieis
voor om in zee te gaan met een provinciaal plan voor trekkers- cf kampeerhutten, toch zullen 3 van die
eenvoudige logeerplaatsen dit jaar
kunnen verschijnen op het terrein
van 'De Branding'.
Morgenavond komt een voorstel om
daar f 30.000.- voor uit te trekken in
de kommissie voor algemene zaken.
De beweegredenen van burgemeester en wethouders om niet deel te
nemen in de stichting Trekkershutten
Noord Holland zullen daar eveneens
uit de doeken gedaan worden.

febr.
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14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentejekretarie
17947 Informatieburo vvv
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

douwe bokma neemt afscheid
van gemeentehuis
'Het kontakt met mensen -hoe verschillend van aard ook- heeft altijd
een belangrijke rol in mijn leven gespeeld'. Dat zegt stafmedewerker D.
Bokma, die na een ambtelijk dienstwerband van bijna veertfg jaar de
Zandvoortse gemeente-sekretarie
vaarwel zegt.

De vele relaties die Douwe Bokma in
34 jaar in Zandvoort heeft
opgebouwd zullen dat bepaald met
hem oneens zijn, want de vriendelijke
ambtenaar op algemene zaken heeft
in die periode honderden
dorpsgenoten van advies gediend.
Vooral op het gebied van de Dranken Horekawet en de Algemene
Politieverordening was Bokma
specialist en verder was hij vele jaren
verbonden aan het kabinet van de
burgemeester. In die funktie bleek de
scheidende Fries geknipt voor de
representatieve taken in het
raadhuis, waar hij talloze
ontvangsten, recepties en dergelijke
leidde.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100,2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

® Medewerkers van het tijdens de
oorlog verschenen illegale blad de
Kleine Patriot zullen op 5 mei van dit
jaar een reünie houden. De
gemeente wil bij die gelegenheid als
huldebetoon een kleurenets uitreiken
die door een van de organisatoren, J.
v d. Bos, is vervaardigd. De ets in
blauwe'tinten uitgevoerd, geeft een
beeld-in-fasen van het omvallen van
de oude watertoren die door de
bezetter werd opgeblazen. Tijdens de
reünie zal verder het verzetsherdenkingskruis worden
overhandigd aan de kleinzoon van
wijlen Hendrik Bos.

• Aanstaande vrijdag zet het oude
Stekkie aan de Fahrenheitstraat
onverdroten haar disko-aktiviteiten
voort. 8-13 Jarigen zijn er tegen
betaling van f 1,25 tussen 19.00 en
21.00 uur welkom.
• Als media april het nieuwe
wijkcentrum in noord feestelijk
geopend wordt, staat er voor de
zandvoortse jeugd een playbackshow op het programma. Jeugdige
imitators van 3 tot 16 jaar die daar als
solist of in meervoud aan mee willen
doen en al weten welke muziek ze er
zelf voor mee zullen brengen,
kunnen zich melden bij het buurthuis,
tel. 16055.

'stoelendans in de raad

Dat is nu allemaal voorbij en vrijdagmiddag 1 maart bij zijn afscheid zal
iemand anders de sprekers inleiden.
Bokma zegt dat hij de beste
herinneringen aan Zandvoort bewaart
en die zullen zeker worden
geaccentueerd als de receptie achter
de rug is. Wie de heer Bokma de
hand wil drukken kan 's middags om
vier uur terecht in de raadszaal
Bokma : vraagbaak voor dorpsgenoten
Het is eigenlijk het enige dat hij aan
de koerant kwijt wil, want hij vindt zijn
werk en zijn afscheid niet de moeite
van het vermelden waard.

sport an 't kort
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HANDBALLERS IN DEGRADATIEZONE.
Als hetdegradatiespook door een
sportarena waart dan komt dat
meestal het spelpeil niet ten goede.
Dat bleek ook Zondagmiddag in de
Kennemer Sporthal, waar de zaalhandballers van ZVM hun eeuwige
rivaal De Bunkert ontmoetten. Beide
verkeren in de onderste regionen en
de spanning was te snijden.
Het werd geen fraai duel, ondanks de
vele knappe doelpunten. De
Haarlemmers kombineerden beter,
sloten de cirkel beter af en kwamen
vlot op 7-4. Bij 9-10 leek het tij te

keren maar De Bunkert kwam -mede
door een rode kaart voor Dirk
Berkhout- terug en leidde bij rust met

11-10.
De voorsprong bleef ook daarna bij
de groenwitten, die gesteund door de
vele supporters en met gedegen
handbal uitliepen naar een verdiende
21-18 zege.
Score ZVM: Cor v.d. Koekelt 6,
Djurre Boukes 5, Joost Berkhout,
Hans Moll en Wim Brugman ieder 2,
Frans Rienks 1.
Zondagmiddag om twee uur speelt
ZVM de belangrijkste thuiswedstrijd
tegen CSV in Sporthal Pellikaan.

Een blik in het atelier-interieur aan de Koninginneweg van de
zandvoortse kunstenaar Roland van Tetterode. Als het dorpsparlement
vanavond akkoord gaat -en dat staat nagenoeg vast- zal van Tetterode
zich op deze plek naar lijf, geest en verf voorbereiden op het
vervaardigen van 15 m2 kunst, dat voor een lenteprijs van f 10.000.- de
ontmoetingsruimte van het nieuwe wijkhuis 't Stekkie gaat sieren. Zijn
ontwerpschets met de titel 'Stoelendans' kon het bestuur van de Stichting
Aktiviteitencentrum, architekt Ingwersen en kultureel dorpsadviseuse
Emmy van Vrijberghe-de Coningh bekoren. De raadsleden, van wie
enkelen zich vorige week nogal overvallen voelden door het plotselinge
voorstel tot verfraaiing, hebben zich gisteren nog een beeld kunnen
vormen van van Tetterode's inspiratie. Het haagse voorbeeld, onlangs
nog zo in het nieuws, om zich een waardeoordeel aan te meten over de
artistieke produktie zullen ze wel niet volgen, maar het is aardig om te
weten wat je koopt. Het geld komt uit het reservepotje kunstaankopen.

zhc gaat gouden jubileum
grootscheeps vieren

agenda
gemeenteraad

In drie seizoenen van de vierde naar
de promotieklasse! Dit nederlandse
kompetitierekord werd in de dertiger
jaren behaald door de Zandvoortse
Hockey Club en deze niet geringe
prestatie leverde een foto en een
waarderend artikel op in de editie van
9 december 1937 van 'Hockey
Sport', het officieel orgaan van de
Nederlandse Hockey Bond.
•Zowel de foto als het artikel staan
afgedrukt in het dezer dagen
verschenen jubileumnummer van 'De
Garnael' en redakteur Jan van den
Bergen verdient alle lof voor de wijze
waarop hij deze uitgave ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van
de Z.H.C, heeft samengesteld. Zijn
opzet was een 'Garnael' te brengen
voor 'mensen die de club vijftig jaar
geleden leven gaven en voor mini's
die hockey in geel/zwart nu in 1985
zien zitten'. Bij het doorlezen van de
uiterst verzorgde feestkrant blijkt dat
hij in deze opzet volledig is geslaagd.
Pioniers als Jo van Pagée en Piet
Krot, die als resp. voorzitter en
sekretaris/penningmeester gedurende 33 jaar het dagelijks bestuur
hebben gevormd, komen
ruimschoots aan het woord. Dat zij
elkaar de eer geven van de vele
suksessen bewijst wel hoe uitstekend
de samenwerking is geweest,
behalve dan die éne keer toen ze
elkaar tijdens een felle woordenwismevr. Kraan-Meeth

seling 'meneer' gingen noemen.
Van Pagée is nog steeds trots op de
wijze waarop hij het Sportpark
Duintjesveld voor de hockeyclub
wist te verwerven en Piet Krot, die
als penningmeester iedere week bij
de leden de kontributie ging ophalen,
wordt opnieuw woedend wanneer hij
er aan denkt hoe in Heemstede, waar
hij op een middag met de bus naar
toe was gegaan om die éne gulden te
inkasseren, de deur voor zijn neus
werd dichtgesmeten. Theo Polman,
als één van de oprichters eveneens
een man van het eerste uur,
herinnert zich dat de klup met één
elftal begon en dat de spelers het
veld aan de Zandvoortselaan zelf
maaiden, 'leder zijn eigen deel: de
keeper het deelgebied, de
linksbuiten het stuk linksvoor en de
rechtsbuiten zijn domein' aldus
Polman, die niet alleen jarenlang
bestuurslid is geweest maar
bovendien lid van de techniese
kommissie.
Met alle respekt voor de inzet en het
doorzettingsvermogen van
genoemde drie bestuursleden, de
hockeyclub zou natuurlijk nooit tot de
huidige bloei zijn gekomen wanneer
er geen bekwame opvolgers waren
geweest. Had de vereniging tot omstreeks 1955 een ledenbestand van
vrijwel uitsluitend seniorleden, Piet
Kelder zag kans om in een
tijdsbestek van amper vijf jaar een
sterke groep jeugdleden bijeen te
brengen, iets waarvan de klup nu nog
profijt heeft omdat deze hockeyers
thans de leeftijd hebben die geschikt
is voor bestuurlijke funkties. Daarna
kwam Dick Muller, aanvankelijk als
trainer van 't eerste damesteam en
vanaf 1968 als voorzitter. Het is
geen geheim dat niet alleen het
avondlijke aanzien van Duintjesveld maar ook de uitbreiding van het
kluphuis anno 1968 tot het luisterrijke
geheel van thans voor een groot deel
zijn werk is. Met waardering memoreert de toenmalige voorzitter in dit
verband de medewerking van de gemeente Zandvoort, van architekt Gies

Voor de bijeenkomst van het dorpsparlement hedenavond om 20.00 uur
in het raadhuis. Voor belangstellende
burgers staat een stoel en een kop
koffie klaar.

ZHC vijftig jaar jong
Sterrenburg en diens aannemer Jan
Deutekom.
In 1981 begon Henk van Ekeren,
hockeyspeler vanaf 1947, aan het
voorzitterschap. Niet onvoorbereid
want hij had vele jaren bestuurservaring en was zes jaar penningmeester.
Het stabiliseren van het ledental op
driehonderd ziet hij als haalbaar doel,
mits de vereniging binnen niet al te
lange tijd over een kunstgrasveld zal
kunnen beschikken. 'Inundaties zoals
bij de wateroverlast van 1983 mogen
dan natuurlijk niet meer voorkomen'
aldus Van Ekeren, die kunstgras ziet
als waarborg voor de levensvatbaarheid van het Zandvoortse hockey.
Zorgde Piet Kelder indertijd voor de
aanwas van jeugdige leden, het was
in 1978 Thea van Hemert die begon
te bouwen aan het fenomeen minihockeyers. Als één der eersten in
Kennemerland haalde zij een grote
groep 6- en 7-jarigen binnen en de
bijbehorende ouders maakte zij
entoesiast als begeleiders en
trainers. Over bekwame opvolgers

nieuws
kort & klem

gesproken, wat zou de Zandvoortse
Hockey Club zijn zonder Tineke van
den Bergen? Met een haar in 1980
verleend erelidmaatschap werd uiting
gegeven aan de grote waardering
voor haar aktiviteiten als
sekretaresse, een funktie die zij nu al
vijfentwintig jaar in het bestuur
bekleedt.
Op 9 en 10 maart zal het gouden
jubileum van de klup grootschepps
worden gevierd met een
reunistenontbijt, een hockeywedstrijd
tegen de oud-veteranen van
Strawberriers, een receptie, een
reunistendineren een feest/kabaretavohd. Voor zondag vermeldt het
programma o.a. een estafette voor
jong en oud op het circuit, terwijl
voor de jeugdige deelnemers aan
deze estafette een kinderkermis zal
worden georganiseerd. Dat laatste
verwondert ons helemaal niet. Het
betrekken van de jeugd bij alles wat
de klup aangaat heeft immers geleid
tot wat de Z.H.C, nu is: bijna 50 jaren
jong!

Buffalo's over de wateroverlast op
het binnenterrein van het circuit en
bij de volkstuintjes. Verder wordt een
krediet besproken voor het
verbeteren van de douche- en
kleedruimtes van Zandvoort '75 en
komt een grondruil ter sprake tussen
gemeente en Ako-Kerkplein.

• Het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening organiseert binnenkort een
aantal thema-avonden waarvan de
eerste gehouden zal worden op dinsdag 12 maart in de openbare
f) Morgenavond zetten
bibliotheek. De bijeenkomsten
kommissieleden van az/ro zich om
hebben als doel meer inzicht te
20.00 uur in het raadhuis aan tafel om
geven in de problematiek die samente praten over trekkershutten (zie
hangt met bepaalde levensfasen en
elder in deze editie) en over een
zijn bestemd zowel voor de
(afgewezen) donatieverzoek van de
medewerkers van het Centrum als
stichting Willem van Oranje, die
voor de dorpelingen. Op 12 maart
beoogt racistiese leuzen uit het
gaat het over 'de ouder wordende
straatbeeld te verwijderen. Verder
mens'. Gastsprekers zijn uitgenodigd
wordt de voortgang van een aantal
en een film wordt vertoond. Aan
bestemmingsplannen bediskussieerd,
bezoekers wordt een informatiemap
Kostverlorenpark, Grote Krocht,
uitgereikt. Voor nadere inlichtingen
Heimanstraat, Stationsplein.
en een programma kan men zich
wenden tot het Centrum onder tel.
o Het houten onderkomen van de 'pad1 7373 op werkdagen van 10.30 vinders op het binnenterrein van het circuit
12.30 uur of onder postbusnr. 100 te
is in de nacht van zondag op maandag volZandvoort.
ledig in de as gelegd, nadat vergeefs was
getracht de vuurzee te bedwingen. Hoewel
• A.s. donderdag komt de
de juiste toedracht nog niet kon worden
kommissie voor publieke werken in
vastgesteld bestaat het vermoeden van
brandstichting.
het gemeentehuis (ingang Haltestraat) bijeen om zich vanaf 20.00 uur
te buigen over de agenda.
Behandeld zullen o.a. worden
brieven van de volkstuinvereniging,
de pvda en padvindersgroep de

Je denkt
toch niet
dat iemand
naar ze
luistert...
...ofwel
soms?
TOCH EENS OPSCHRfJVEN.

1. Beëdiging loko-sekretaris.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken: brief van de
Stichting Duinbehoud.
4. Begrotingswijzigingen: subsidie
aan de stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort t.b.v. het openingsprogramma van het nieuwe wijkcentrum.
5. Bestemmingsplannen e.d.: voorbereidingsbesluit Thomsonstraat.
6. Transakties onroerend goed:
verlenging huurovereenkomst
karavanpark 'Het Helmgat'.
7. Onderwijsaangelegenheden:
overgangshuisvestingsoverzichten
basisscholen.
8. Benoemingen: aanstelling direkteuren basisscholen.
b. benoeming onbezoldigd ambtenaar van de burgelijke stand.
9. Overige raadsvoorstellen:
a. aanleg effluentvijver en leiding.
b. Inspraakverordening stadsvernieuwing.
c. Sanering 43 woningen aan de
Burg. Engelbertstraat i.v.m. verkkeerslawaai.
d. Gemeenterekening 1982.
e. Vervanging materieel Zandvoortse Reddingsbrigade.
f. aanvullend krediet bevestigingskonstruktie wandrekken van
Pagéehal.
g. Garantie geldlening woningbouwvereniging Emm.
h. Goedkeuring jaarrekening 1983
Openbare Bibliotheek
i. Subsidiëring bijzondere schoolgymnastiek.
j. Subsidieverzoek 'De Kleine
Patriot'.
k. Garantieverlening Stichting Verpleeghuis Haarlem en Omstreken.
10. Rondvraag.
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raad vindt lasten voor burgerij
van nieuwe rioolafvoer te hoog
De gemeenteraad is dinsdagavond 'in
principe' akkoord gegaan met de
aanleg van een nieuwe rioolafvoer
naar de Leidsevaart en zgn. effluentvijvers, maar weigerde zich neer te
leggen bij de hoge kosten (bijna 3
miljoen) die dat voor Zandvoort met
zich mee brengt.
Financiënwethouder Flieringa werd
met een unaniem aanvaarde motie,
opgesteld door het cda, teruggestuurd naar de onderhandelingstafel
om met het Hoogheemraadschap
Rijnland, de provincie en het
Amsterdamse Waterleidingbedrijf
een nieuwe verdeelsleutel te vinden
voor het 6 miljoensprojekt. De verantwoordelijke instanties, zo was de
strekking van de tekst, dragen onvoldoende bij in de oplossing van de
rioolafvoerproblemen, die van
algemeen miljeu belang zijn en niet
in deze mate op de schouders van de
zandvoortse burgers mogen worden
afgewenteld.
Het dagelijks dorpsbestuür voldeed
volgaarne aan de wens van de raad
om opnieuw te gaan praten. Volgens
bewindsman Flieringa stonden bij de
aanvang van de onderhandelingen
die zich een aantal jaren
voortsleepten, de belanghebbenden
'in dikke rijen met subsidies klaar',
maar hadden ze één voor één afgehaakt, waarna Zandvoort en Rijnland
voorde kosten moesten opdraaien.
Onder druk van de provincie die met
de Verordening Bodemverontreiniging in de hand een snelle oplossing
eiste en op termijn weigerde nieuwe
ontheffingen te geven voor lozing op
het circuiMerrein. Vvd-er Van Caspel
bestreed overigens dat de provincie
de troefkaarten in handen had. Hij
wilde het desnoods laten aankomen
op gerechtelijke uitspraken als een
ontheffing uitbleef. Ook volgens zijn
fraktie moest er eerst duidelijkheid
komen over een evenwichtiger
lastenverdeling.

burgerlijke stand
19 februari - 25 februari 1985.
ondertrouwd: Arie de Snoo en
Johanna Elisabeth van Lookeren.
gehuwd: Cornelis Johannes van
Gelder en Renée Christiane Anne
Marie Vroom.
geboren: Cristel dochter van H.L.
Bos en J.E. Hoots.
overleden: Theodorus Jozeph
Cornelis Bonarius, oud 90 jaar; Maria
Wilhelmina Smink, geb. van der
Horst, oud 94 jaar; Elise Maria
Alphonse de Bont, oud 87 jaar.

waterstanden
maart
1
2
3

Flieringa: terug naar onderhandelingstafel
Fvda-er Aukema maakte rechtstreeks
verwijten aan het kollege dat slecht
onderhandeld zou hebben en
eigenlijk zonder slag of stoot een
nadeling regeling geaksepteerd had.
Het enige argument d?t u steeds
inbracht, zo zei de socialist, luidde:
'we hebben geen geld', maar daarop
kan natuurlijk iedereen zich beroepen. Het cda daarentegen had bij
monde van Ingwersen de grootste
waardering voor de inspanning van
het kollege. Wat niet wegnam dat de
lastenverzwaring voor de burgers
-gesproken wordt van f 50.- per jaar
per aansluiting- ook deze partij te
gortig was.

leiding. Om de financiële steun van
Rijnland niet te verspelen werd
vastgesteld dat niet getornd zou
worden aan de fifty-fifty verdeling
met het Hoogheemraadschap. Maar
van rijk, provincie en waterleidingbedrijven moest ekstra geld worden
losgepeuterd. Of nieuwe
onderhandelingen een beter resultaat
zullen geven moet afgewacht
worden.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ló
16
17
18

H.W.
09.44
11.07
- .01.05
02.09
02.55
03.31
04.15
04.53
05.27
06.14
06.58
07.18
08.11
üa.óG
11.45
00.30
01.42

L. W.
17.44
19.08
07.59
09.05
10.08
10.53
11.31
12.15
12.54
13.29
14.15
14.58
15.17
16.09
17.49
19.45
08.33
09.45

H.W.
22.37
23.57
12.29
13.41
14.31
15.06
15.40
16.23
17.09
17.50
18.25
18.57
19.45
21.03
22.49
- .13.15
14.07

LW.

06.37
07.59
20.30
21.43
22.31
23.06
23.38
00.21
01.09
01.50
02.26
02.58
03.45
05.03
06.47
08.33
21.15
22.07

kluphuis ging in vlammen op

0 De Lorentzstraat was begin deze
week het werkterrein van insluipers.
Een van de woningen, waaruit
waardepapieren en sieraden verdwenen, werd via het dak van de flat en
een bovenlichtje betreden. Via
brandtrap en balkon kwamen de
inbrekers in een andere flatwoning
binnen.
• Ruitentikkers waren zondag op
pad. In de Koningstraat en in de A.J.
v.d. Moolenstraat sneuvelden ramen
van voordeur, woon- en slaapkamer.
Een van de bewoners raakte gewond
door rondvliegend glas.
• Twee 17-jarige zandvoorters zijn
aangehouden in verband met een
reeks van diefstallen uit een verzorgingstehuis. In totaal 25 keer grepen
ze hun kans en gingen er vandoor
met geld en goederen. Een volledige
bekentenis is inmiddels afgelegd en
de heren krijgen het nu aan de stok
met de officier van justitie.
• In de zandvoortse watertoren
vierde vandaag C. Kerkman,
werkzaam bij de gemeentebedrijven,.zijn 25-jaria en dus ziivereü
dienstjubileum

foto Jaeob Koning

Na uitvoerig beraad -dit onderwerp
vormde de hoofdmoot van de
avond- kwam men overeen het
voorbereidingskrediet van 5 ton goed
te keuren en een principebesluit te
nemen over de aanleg van vijvers en

waterpret op bevrijdingsdag
Ouderwetse waterpret valt te verwach- den. Dat de deelnemers zich daarbij
van hun meest fantasierijke zijde
ten op bevrijdingsdag, zondag 5 mei
van het lustrumjaar 1985.
laten zien, zich m.a.w. kurieuze
kledij.' vertonen, is gebruikelijk bij dit
Het komitee viering nationale feestelders traditionele maar in Zandvoort
dagen heeft voor die dag een
nog niet vertoonde spel. Het komitee
programma in elkaar gezet, waarbij
stelt het op prijs als veel verenizoals dat heet jong en oud aan zijn
gingen en bedrijven zich voor het
trekken kan komen. Over de inhoud
waterstrijdperk melden bij reisburo
daarvan laat het komitee ons nog in
Zandvoort, Grote Krocht 20, tel.
13203.
het ongewisse, maar omdat men
mensen nodig heeft voor een nieuw
bedacht evenement, is een stukje
van de geheimzinnigheid prijsgegeyen.

belangrijke adressen

Op de feestdag zal een bassin met
verwarmd water in de dorpskom
' worden neergezet, waarover een
grote balk komt te liggen. Het laat
zich raden: mannen en vrouwen,
jongens en meisjes zonder watervrees zullen zich daarop in wankel
evenwicht bevinden en elkaar met
kracht, list en behendigheid bestrij-

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentejekretarie
17947 Informatieburo v w
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinkp verkoopcentrum, nieuw*
en gebruikte Renaults

Het kluphuis van scoutinggroep de
Buffalo's is in de nacht van zondag
op maandag op het binnenterrein van
het circuit in vlammen opgegaan.
Brandstichting in het gebouwtje, dat
al vaker te lijden had van vandalen,
wordt vermoed.
De Buffalo's worden door rampspoed
achtervolgt. Vorig jaar nog zette de
dienst van publieke werken bij een
lozingsoperatie hun landje met

werkkeet onder een halve meter
onfris water en moesten welpen en
verkenners heil zoeken in het iets
hoger gelegen kluphuis. Dat toevluchtsoord is hen nu ook ontvallen.
Voorlopig kunnen de gedupeerde
scouts voor een aantal van hun aktiviteiten terecht in het oude buurthuis
in Zandvoort noord. Een uitkomst
natuurlijk maar allesbehalve ideaal.
Dat was wel de plek in de

circuitduinen voor de buitenluchtminnende padvinders, die er hun
kampvuurtjes maakten en spelletjes
deden. Of op die vertrouwde plaats
een nieuw gebouwtje zal verrijzen is
nog niet zeker. Als het
verzekeringsgeld (tot f 35.000.-)
uitgekeerd wordt gaat het bestuur
van de vereniging zich beraden op
een goede plek. Veel alternatieven
lijken echter niet voorhanden.

raad akkoord met stoelendans, maar...

familieberichten

opdracht aan kunstenaar
moet beter worden voorbereid

Diep bedroefd, maar dankbaar dat er aan zijn pijn
en benauwdheid een einde is gekomen, geven
wij met intens verdriet kennis van het heengaan
van mijn lieve onvergetelijk man, onze pappa en
opa
JAN HERMARIJ
op de leeftijd van 74 jaar.
Zandvoort a/zee, 28 februari 1985.
Fazantenstraat 15.
C. Hermarij-Oeldrich
Kinderen en kleinkinderen
De crematie zal plaatsvinden Dinsdag 5 maart
1985 om 14.00 uur te Driehuis Westerveld.
Geen bloemen.
Geen bezoek aan huis.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 3 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 3 maart a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman

Stoelendans
van

Roland
v. Tetterode

'Het dorpsparlement heeft f 10.000.beschikbaar gesteld om het nieuwe
wijkhuis in noord in april een
kunstwerk kado te kunnen doen.
Het kleurige ontwerp van zandvoorter Roland van Tetterode prijkte
dinsdag in de raadszaal, maar geen
van de politici waagde het daarover
een mening ten beste te geven, over
smaak werd niet getwist. 'Niemand
valt in de kuil van Brinkman', merkte
socialist Aukema op met een
ondertoon van spijt in zijn stem. Ook
over het slijk der aarde werd nauwelijks gezeurd. Maar de procedure
waarmee de lokale artiest was uitverkoren kwam er minder goed van af.

'We hebben ons gehaast om dit
mogelijk te maken, verontschuldigde
burgemeester Machielsen zich,
misschien zijn daar wat steekjes bij
gevallen'. Wethouder Jongsma was
het daar helemaal niet mee eens. We
zijn best zorgvuldig geweest, meende
hij. Er kwamen 2 kunstenaars in
aanmerking die in de Beeldende
Kunstenaars Regeling zitten en als

Naar aanleiding van dit debatje zullen
overigens voor de toekomst -het
politieburo staat o.a. op stapel- vaste
regels voor kunstopdrachten op
papier gezet worden.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 2 maart a.s.:
19.00 uur: eucharistievering met
orgel en samenzang,
zondag 3 maart a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Caeciliakoor.

adviesdiensten
WETSWINKEL

centrum krijgt weer
feestverlichting

Iedereen was zeer te spreken over
Ook in het komend seizoen zal er
de inspanningen van met name
weer een feestverlichting branden in
wethouder Jbngsma om een
het dorpscentrum.
plaatsgenoot de opdracht te gunnen.
Een regeling echter waarbij al dan
Daarvoor is wel een ekstra uitgave
niet lokale kunstbroeders en -zusters
van dertigduizend gulden nodig,
geselekteerd worden bestaat nog
omdat de bestaande installatie niet
niet en zo blijft het risiko van
meer aan de eisen van het PEN
willekeur bestaan. De raadsleden
voldeed. Zo zal er onder meer een
werden vorige week met het voorstel
dikkere kabel langs de gevels komen,
overvallen zonder er tijdig in
die overigens wel het hele jaar kan
gekend te zijn. Zonder iets ten
blijven hangen.
nadele van Van Tetterode te willen
De forse aderlating van dertig mille
zeggen, wiens werk door de leidster
komt rechtstreeks uit de gedurende
van het Cultureel Centrum positief
jaren zuinig beheerde en dus
beoordeeld werd en in de smaak viel
goedgevulde kas van de Stichting
bij architekt en Stekkiebestuur, had
Verlicht Zandvoort. Tijdens een verde raad moeite met de 'chaotiese
gadering van begunstigers was een
aanpak' (Termes, d'66) van het kolleruime meerderheid van mening dat
ge. Jaap Koning (gem. belangen)
het bestuur geld beschikbaar moest
wond zich er bovenmate over op. Is
• stellen als bijdrage in de kosten.
dit kunstwerk zo opzienbarend, zei
Verder werd besloten het bestuur
hij ('ik schilder zelf ook wel eens wat')
aan te vullen en het inkasseren van
dat we nu meteen door de knieën
de bijdragen van de ondernemers
moeten? Er zijn meer plaatselijke
beter te organiseren.
kunstenaars, die allemaal recht hebAl met al een gunstige ontwikkeling
ben om mee te doen'.
met als gevolg dat de winkelstraten in

MUNITIE-VONDSTAAN RAADHUISPLEIN.
Dinsdagmiddag stootten werklieden
in de tuin van de voormalige pizzeria
aan het Raadhuisplein plotseling op
een hoeveelheid munitie. Het
graafwerk werd stilgelegd en
woensdag werd de Explosieven
Opruimingsdienst uit Culemborg
erbij gehaald. Die groeven verder en
haalden een forse portie scherpe

zodanig op het kwaliteit getoetst zijn.
Van Tetterode bleek de enige te zijn
die het werk aankon'.

PROTESTANTENBOND
zondag 3 maart a.s.:
10.30 uur: korte dienst, daarna bezoek aan het Bijbels
Museum, Amsterdam.

patroongordels van mitrailleurs,
handgranaten, slaghoedjes en
munitiekisten te voorschijn. Het
oorlogstuig werd meegenomen en
elders onschadelijk gemaakt.

de dorpskern binnenkort weer
sfeervol verlicht zullen zijn, een
welkome trekpleister voor toeristen
en inwoners.

Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag v«n de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 • 12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100,2040 AC Zandvoort
MAATSCHAPPELIJK WERK

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen ovtr dt
worden vwstrtkt vil hét trttfoonnummer van uw huiura.
WIJKVERPLEGING
'*Avonds, '«nacht» «n in htt *••*•hu
ttl.023 - 313233
APOTHEEK
„Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel. 13073.

Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

groeten uit zaïidvoorf

Op 5 maart a.s. is
het precies
zeventig jaar geleden dat bij paal 67
een mijn
aanspoelde. Jarenlang vormde het
gevaarte een bezienswaardigheid in
het dorp, eerst in
het plantsoen op
het Tramplein, later
in de tuin van
burgemeester
Beeckman aan de
Brederodestraat.

opvoering zov van 'grafin mariza'

ZAKEN IN ZANDVOORT
"Yanks'aanwinst voor Dorpsplein.
Met een drukbezochte receptie heeft
coffee-, food & video-corner 'Yanks'
gisteren haar deuren geopend en
vanaf vandaag kan men er terecht
van twaalf tot twaalf uur. Eksploitant
Ton v.d. Moot en zijn medewerkers
hebben het mrerieur in een gezellige
comboystijl opgeknapt en vooral
jongeren zullen zich er uitstekend
thuisvoelen. De drankjes zijn er
prima, de keuken levert uitstekende
broodjes en hamburgers en verder
wil Ton v.d. Moot allerlei aktiviteiten
voor zijn klanten organiseren. Tijdens
het seizoen zal Yanks' mogelijk tot
drie uur 's nachts geopend zijn. De
eerste indruk is: een aanwinst voor
het Dorpsplein en een bezoek meer
dan waard.

uitstekende akteerprestaties
gaven voorstelling ekstraaksent
Hoewel bij een operette het muzikale
element het belangrijkste is dient er
zo nu en dan ook geakteerd te
worden en wanneer dat dan zo
uitstekend gebeurt als maandagavond in de Haarlemse Stadsschouwburg maakt dat een voorstelling natuurlijk, ekstra aantrekkelijk.
Van de Z.O.V. leden die zich bij de
opvoering van 'Grafin Mariza'
ontpopten als ware akteurs noemen
we om te beginnen Wim de Vries, die
kostelijk gestalte gaf aan de figuur
van Vorst Populescu, en voorts Gerry
van Eind in de haar op het lijf geschreven rol van Vorstin Bozena. De gevoelens die deze hoogadelijke dame op dokters voorschrift niet zelf mocht uiten
werden vertolkt door haar bediende
Penizek en met de manier waarop
deze namens de vorstin lachte,
huilde en al haar andere emoties
toonde, oogstte Jaap Kaan veel
sukses. Dat Jan van der Werff in de
rol van Baron Zsupan menig open
doekje kreeg zal niemand
verwonderen.
mevr. Kraan-Meetn

Daar de.inhoud van Emmerich Kalman's vermaarde operette overbekend is kunnen we die gevoegelijk
overslaan en ons wijden aan andere
zaken. Bij voorbeeld aan het
Haarlems Operette Orkest dat
verdienstelijk voor de begeleiding
zorgde, zij het dat het soms wat te
nadrukkelijk aanwezig was. Ineke
Groeri verdient een groot kompliment voor de stijlvolle wijze waarop
ze met haar fraaie sopraan de titelrol
vervulde. In Ammand Hekkers trof ze
een begaafde tegenspeler die met
zijn warm stemgeluid en gemakkelijke
manier van bewegen alles mee had
om de sympathieke rentmeester,
Graaf Tassilo, gestalte te geven.
Mirjam van Looy was als zijn zusje
Lisa hartverwarmend en hun duet
'Zusje klein' werd beloond met een
waarderend applaus. De koloratuursopraan Jo Koeleveld zong in de rol
van de zigeunerin Manja de sterren

nieuws
kort & klein

foto: bernhard Steenman.

van de hemel. Schitterend! Door
ziekte van Wim van der Moolen werd
de rol van Tschekko, de toegewijde
bediende van Mariza, gespeeld door
Nico Oudshoorn, terwijl Fini van der
Meulen, John van der Klauw en Wim
Bisschops de overige rollen voor hun
rekening namen. Theo Paternotte
had als zigeuner Primas met zijn
vioolspel een belangrijk aandeel in
het sukses van de opvoering en niet

minder was dat het geval met de zes
kleuters in hun ongedwongen
optreden.
Verheugend was dat er ditmaal veel
aandacht was geschonken aan de
choreografie en de kwaliteit van de
onder leiding van Tiny van N iele
staande balletgroep kwam onder
meer tot uiting in een voortreffelijk
gedanste mazurka en can-can.

restaurants

Rest ons te melden dat de muzikale
leiding in de bekwame handen was
van dirigent/repetitor Bert van Poelgeest en dat regisseur Paul v.d.
Ancker in twee maanden tijd kans
heeft gezien de Zandvoortse Operette Vereniging deze plezierige 'Grafin
Mariza' op de planken te laten
brengen.

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

• De oekumeniese werkgroep
Exodus houdt zich de komende tijd
bezig met 'bevrijdend geloven'. A.s.
dinsdag vindt in de Brugstraat 15
vanaf 20.00 uur een open
gespreksavond plaats rond het thema
'wat heeft het feminisme de kerk te
zeggen'. Enkele leden van de vrouwengroep van de Kritiese Gemeente
Umond leiden het onderwerp in. Elementen uit dit gesprek zullen worden
verwerkt in een dienst op 17 maart,
waar 'bevrijdend geloven vanuit
vrouwelijk perspektief' centraal staat.
Ook weer in het NPB-gebouw, om
10.30 uur.

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Bloemend»!
Telefoon 023-260633

vnrestauranc
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Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Dinverivoorden
verzekeringskantoor

TELEFOON
• Niet hedenavond, zoals in de
vorige editie abusievelijk werd
vermeld, maar volgende week vrijdag
houdt buurthuis 't Stekkie een
diskofeest voor kinderen van 8 tot 13
jaar. Tegen betaling van f 1,25 is de
jeugd welkom tussen 19.00 en 21.00
uur.

• Voor operetteliefhebbers die
belangstellenden in foto's van de
uitvoering 'Grafin Mariza'.van de
Zandvoortse Operette Vereniging ligt
een tiental opnames ter inzage op
het kantoor van de Zandvoortse
Koerant. Na opgave kunnen nabestellingen via de fotograaf verzorgd
worden.

02507-12824

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

Reserveer tijdig uw tafel

HMT1STRAAT49

ZANDVOORT

Bsnduocrïse boerart
NIEUW
In Zandvoort.
Uw wasvrouw en
gastheer
Suze Schwithal en
Michel Onclin.
Tel.: 02507-l34(X)
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 15.00-02.00 uur.
Vrijdag t/m zondag 15.00-<M.OO uur.
Vanaf l mui alle dagen van ll.(X) tot ().'!.(X) uur.

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.
Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven, als ook Fiets- en
Bromfietsverzekering met bijbehorendplaatje.

ZONOAGMIDDAG-JAZZ IN DE
MANEGE EN HOTEL BOUWES.
Voor de jazz-liefhebbers wordt het
voortaan een moeilijke keus op de
zondagmiddagen, want na De
Manege aan de Zandvoortselaan
komt nu ook Hotel Bouwes met 'Jazz
on Sunday'.
Op 3 maart is de solistenmikrofoon in
De Manege voor José Koning met
haar latin songs. Ze wordt begeleid
door Neppie Noya met zijn
percussie-instrumenten en verder
zijn van de partij: Martin Haak, piano;
Fred Pronk, bas en Peter Ypma,
slagwerk. Na dit optreden van drie tot
zeven uur volgt dan van acht tot elf
uur nog een jazz-optreden van
Swami Veet Vincent, Peter Kalisvaart
en Hanneke Cuijpers.
Bouwes brengt nu als basis het Hans
Keune-Thijmen Hoolwerf- kwartet op
het podium, ledere zondag
begeleiden ze een bekende solist en
deze keer is dat vibrafonist Hans van
Weel. Ook het jazz-konsert in
Bouwes begint op 3 maart om drie
uur.

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
HattMrtnwt 06 - Zandvcort
Tel. 12060

ffMthiimtfffi 8
«a wfaUE&gfflteua»
Nfetnr Noord
Td.12129

Steun de collecte

BOUWVERGUNNINGEN

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.

omroeper

Men kan deze aanvrage inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
23B85 Poststraat/
Bouw Koelafdeling
24B85 Cornelis Slegersstraat 2 Verbouw garage.
25B85 Zandvoortselaan 187
Abri met zonnescherm
26B85 Boul. Barnaart nabij
Oprichten erfafscheiding +
tankstation
plaatsen tank.

WOONRUIMTE
Gevraagd.
Net werkend meisje van
20 jaar zoekt kamer in
Haarlem of omstreken.
Tel. 01713-3012.

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet
Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
98B84 Achterom 1
Verbouw atelier
154B84 Raadhuisplein 15
Winkelpui
91B84 Zandvoortselaan 297
Verbouw woonhuis
5B85 Jac. van Heemskerck
Verbouw woonhuis
straat 59
156B84 Kerkplein 5
Wijziging voorgevel
2B80 Kostverlorenstraat 131 Twee woningen
129B84 Tolweg 32
Uitbreiding berging

GEVRAAGD
voor de weekenden
serveerster
de la Cruz-Circuit
ZANDVOORT
tel. 12778
Of
'023-33.07.54

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHT VAN HET KLEINE

GEMEEN!

Achterweg 5,2103 SW Heemstede

VERHUREN?

Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

qjnr> 222HI
Installatie bureau

HIMMEMEIlilM
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend instaUatteburMu voor cwrtrate
vMWMminQi aircoodWoninQ on loodQteterawwfc,
zowel HMHIW 8w oncMfnoudw
kanwrlingh oonesatraat 38/zandvoort/
telefoon 02507- 18484*

HEDEN GEOPEND
COFFEE - FOOD - & VIDEO
C
O
R
N
E
R
THE WEST ON ITS BEST
Dorpsplein 2 - Zandvoort
tel. 02507 - 192 99

TE KOOP:
MOOI PAND AAN Dr.C A. GERKESTRAAT,
5 Kamers, Badkamer, grote zolder, grote tuin
op zuiden, vraagprijs ; Fl. 198.000,TELEFOON NA 13.00 UUR : 020-627089

BELGEWOON DE
BELASTINGTELEFOON
^meMns} Voorvragen
;^_^(^#0
r-r-ft
rI~V^
^Voor
.
..vragen
o
over net invullen van
inkomstenbelasting
06-0543 1984.
• AX^

J

O

wereld
imriiiir
onds
ncdcrkind

l
w

Er schijnen
mensen te zijn,
die zegge*n dat
tle natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

wereld
iKifiiiir
fonds. m
"'^"^ overcfen/euwe
Nederland
ftveeve/d/énersmootnege/
en uw loonbelasting

06-0542 1985.

Publ-katic .3

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164
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Esnduoortee hoeranr
nieuwsblad voor zanctvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave- zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / oederlandse middenstandsbank, rek.nr. 6713.60.221
abonnementen (25 - per jaar. (14 50 per half jaar, f 37.50 per post

wat gaat
er gebeuren
met huize
pniël?
Pogingen van woningbouwvereniging
Emm om het zuster-diakonessenhuis
Pniël in de Zuiderstraat aan te kopen
zijn tot op heden gestrand op de
hoge vraagprijs.

De Emm heeft vorig jaar het oog
laten vallen op het pand dat bij de
stichting Zending Diakonessen als
zomerverblijf in gebruik was maar
sinds enige tijd in makelaarshanden
is. Het 10 jaar oude gebouw dat in
voortreffelijke staat verkeert moet 9
ton opleveren en dat maakt het de
Emm vrijwel onmogelijk om het voor
betaalbare sociale huisvesting
geschikt te maken. De verbouwing
van de 25 minikamertjes in 18
eenheden meteen Hat-stempel (1en 2 pers. huishoudens) kost
afgezien van eigentijdse isolatie ook
nog eens f 250.000.-, heeft de
korporatie berekend.
Met lede ogen zag het bestuur van
de vereniging haar plannen in duigen
vallen. 'Het is een prachtig gebouw
op een prachtige plek in het dorp,
zegt Emm-direkteur Visser spijtig. De
problemen om het voor normale bewoning om te bouwen zijn immens.
De huidige kamertjes zijn met
draagrriuurkonstrukties gebouwd, er
is geen afzonderlijk sanitair, geen
afzonderlijke keuken. Er zijn veel
centrale ruimtes waaronder een grote
kollektieve keuken. Zonder forse
subsidies wordt ombouw
onbetaalbaar. Problemen zijn er
verder met het beheer, een huisbewaarder wordt noodzakelijk geacht,
en met de verplichte parkeergelegenheid. Op de achtergrond speelt
bovendien mee dat een
grootscheepse verbouwing niet
onder de kontingenten voor groot
onderhoud valt, maar ten laste komt
van de mondjesmaat aan Zandvoort
toebedeelde nieuwbouwkontingenten. Helemaal afgeschreven is het
projekt nog niet, maar dan zal in ieder
geval de prijs flink moeten kelderen.
Voorlopig kijken we maar even aan
hoe zich dat ontwikkelt, aldus Emmvoorzitter Termes. Het ziet er niet
naar uit dat de diakonessen voor het
gevraagde bedrag makkelijk andere
gegadigden zullen vinden.
Huize Pniël is eigenlijk zonder veel
problemen geschikt voor
woongroepen, zoals o.a. door de
stichting Centraal Wonen wordt
bepleit. Vooral liberale Rita de Jong
heeft verscheidene keren een lans
gebroken voor meer kansen voor
deze vorm van wonen. Initiatieven
van zandvoorters in die richting zijn
echter nog niet gesignaleerd.

sport in 't kort

sanering is een groot woord, maar...
geluidwerende voorzieningen moet lawaai
uit huiskamers engeSbertstraat bannen
Een drieregelig briefje van het raadhuis
deed vorige maand de bewoners van
de Burg. Engelbertstraat opschrikken. De sanering van 43 woningen
(nrs. 2 tot en met 86} in verband met
verkeerslawaai stond op het
programma van diverse raadskommissies en de huurders waren
volgens de summier e mededeling
van harte welkom om de besprekingen bij te wonen.

In de badplaats komen volgens
komputergegeven 3 lokaties m
aanmerking de omgeving Hogeweg,
de Zandvoortselaan en de Burg
Engelbertstraat Gezien de
uniformiteit van de huizen in
laatstgenoemde straat wordt lawaaisanering daar het meest geschikt geacht om als eerste ter hand te
nemen. De bedoeling is om er in
1986 mee te beginnen

De goedbedoelde poging om de
hen tijdig te informeren bracht
door de onhandige formulering eerder paniek dan tevredenheid bij de
bewoners, die hun huizen al bijna
gesloopt zagen. Er bleek echter in
het gemeentekantoor niet meer ter
diskussie te staan dan een krediet
van f 22.000.- voor onderzoek naar
geluidwerende maatregelen. Dat die
nodig zijn is al vastgesteld. Aan de
gevels van de Burg Engelbertstraat
wordt meer dan 65 decibel gemeten
en dat betekent in normaal
nederlands dat 'het lijkt alsof de
auto's door de huiskamer denderen',
zoals een van de bewoners het
uitdrukte.

'Sanering' is overigens volgens de
direkteur van publieke werken
Wertheim 'een wat ongelukkige term'.

Voor het uitvoeren van 'sanermgsprojekten wegverkeerslawaai' wordt
jaarlijks door het rijk geld gegeven
aan het gewest Kennemerland, in
1985 een half miljoen florijnen.
Verdeeld op basis van het
inwonerstal blijft er voor de dorpen
niet veel over, Zandvoort zou kunnen
rekenen op ongeveer f 15.000.-, te
weinig om iets van betekenis te
kunnen aanpakken. Via een soort
spaarregeling in de regio worden de
kleinere gemeenten echter toch in
staat gesteld eens in de zoveel tijd
een plan op poten te zetten.

nieuws
kort & klein

9 Kollektanten van het Nationaal
Reumafonds gaan volgende week op
pad om geld in te zamelen voor
wetenschappelijk onderzoek naar
deze ziekte, voor individuele hulp,
aangepaste vakantiemogelijkheden
en rekreatievormen voor
gehandikapte reumapatiènten. Dat
zijn er heel veel m Nederland en
daarom is er ook veel geld nodig. Wie
de kollektebus aan de huisdeur mist,
kan een bijdrage storten op postgiro
324 van het nationaal reumafonds m
Den Haag. Zandvoorters die willen
helpen deze jaarlijkse aktie tot een
sukses te maken kunnen zich
opgeven als kollektant(e) bij de
dames Macnielsen (tel 16488), Van
Ede (13330), Smits (13129) of Van
Maris( 14687).

Het doet denken aan breekijzers,
sloophamers en ingrijpende vernieuwingen en daarvan zal geen
sprake zijn. Dat wordt te meer
duidelijk als de totale kostenraming
boven water komt f 125.000- tot
f 150 000.- Dat is niet meer dan zeg
maar f 3.000.- per woning. De
bewoners van de Burg
Engelbertstraat kunnen er ongeveer
uit afleidden wat voor bewerkingen
hun huizen zullen ondergaan: aanleg
van dubbele ramen en mogelijk geluidsarme ventilatiesystemen. Dan is
het geld wel op.

9 Woensdag 6 maart komt de emancipatiekommissie om 20.00 uur in het
raadhuis (ingang Haltestraat) bijeen.
Aan de orde komen o a. een
evaluatie van het kommissiewerk,
een werkplan en een inventarisatie
van de gemeentelijke emancipatienota.
9 In het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplem zal vanaf a.s. vrijdag 8
maart, als tussen 20 00 en 22 00 uur
de officiële opening plaatsvindt, tot
en met 31 maart werk te zien zijn van
Ed Dukkers (schilderijen en
tekeningen) en van Van Bertik
(ingekleurde tekeningen). De
ekspositie is dagelijks te bezichtigen
van 13 30 -16 00 uur behalve op
maandag en dinsdag.

Vrijwillige Hulpverlening
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KLEINE NEDERLAAG VOOR
ZVM-HANDBAL
CSV uit Castricum kamoioen - Zandvoortmeeuwen dieper in de
degradatie-puree, dat was het
resultaat van de 9-10 uitslag na een
spannend handbalduel in de Pellikaanhal. Het leek zo mooi te worden,
want ZVM leidde al gauw met 2-0,
maar de leiders uit Castricum trokken
dat met snelle aanvallen spoedig
recht en bij rust was het al 3-5.
ZVM demonstreerde inzet genoeg,
maar in het veld cntbr?> do
zuiverheid vaak bij het aanwerpen en
bovendien toonde de aanval te weinig
variatie. Toch bleef de thuisklup goed
volgen en via 5-9 werd het na veel
spanning nog 9-10 Bloemen voor
CSV en toch nog enige hoop voor
ZVM dat zondag in de laatste
wedstrijd in Bergen van Berdos moet
winnen om degradatie te ontlopen.
Score ZVM: Cor v.d. Koekelt 4,
Djurre Boukes 3, Dirk Berkhout en
Hans Moll ieder 1.

waterstanden
maart

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18

H.W.

LVV.

H.W.

LW.

02.55
03.31
04.15
04.53
05.27
06.14
06.58
07.18
08.11
09.50
11.45
00.30
01.42

1U.Ö3

l&.Ub
15.40
16.23
17.09
17.50
18.25
18.57
19.45
21.03
22.49
-. —
13.15
14.07

23.06
23.38
00.21
01.09
01.50
02.26
02.58
03.45
05.03
06.47
08.33
21.15
22.07

11.31
12.15
12.54
13.29
14.15
14.58
15.17
16.09
17.49
19.45
08.33
09.45

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo w v
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuw*
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

omroeper
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overae nieuwe
tweeverdiènersmaatregel
en uw loonbelasting
06-0542 1985
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ovëfïfet /Hvu/fen van
uw aangiftebiljet
inkomstenbelasting
06-0543 084.
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'toen zandvoort badplaats werd
Tot vier maal toe bracht de Folklorevereniging 'De Wurf' in gebouw 'De
Krocht' het vroegere Zandvoort tot
leven en de laatste keer was dat voor
een publiek dat kwa leeftijd niet zo
erg ver van de geschetste situaties af
stond. Zondagmiddag was de zaal op
uitnodiging van de afdeling Zandvoort van de ANBO namelijk volledig
bezet door ouderen.
Het door de heer Steen geschreven
toneelstuk Toen Zandvoort badplaats
werd' speelt zich af in een tijd dat de
visserij sterk achteruit ging en de
inkomsten dus ergens anders vandaan moesten komen. In het eerste
bedrijf bleek al dadelijk dat het in het
vissersgezin van Jaap en Stijn geen
vetpot was zodat de fooien die Jaap
als badman van de gasten had gekregen, ook al was de helft in de la van
Ouwe Dappere Kees achtergebleven,
uiterst welkom waren in de
huishoudknip van Stijn. Ook de
andere gezinsleden pikten op het
strand een graantje mee, zoals het
zoontje Arie die met repen chocola
langs de stoelen ventte, echter zonder vergunning en dat deed hem
prompt op het politieburo in de
Kerkstraat belanden. Meer geluk had
Opi, die twee rijksdaalders beurde
voor het verzorgen van de paarden
van de Janpleziers waarmee de badgasten in hotel Groot Badhuis
arriveerden. Groot Badhuis speelde

leverden Alie Swart en Els Hoogervorst als de niet op hun mondje^
gevallen kamermeisjes en Nel Lever
was als Stijn uitstekend op dreef.
Mevrouw Van Eeghen werd verdienstelijk vertolkt door Hedy
Gansner, Willem Schilpzand had de
niet geringe taak (waarvan hij zich
overigens prima kweet) om maar'
liefst drie verschillende personages
op de planken te zetten en dan was
er nog een veelheid van tonelisten
die met hun spel en over het
algemeen goede rolkennis belangrijk
hebben bijgedragen tot het sukses
van de voorstelling. We kunnen ze
onmogelijk in ekstenso noemen maar
maken een uitzondering voor de
jeugdige Mike Hoogervorst die Arie
als een leuk spontaan joch
neerzette. En verder zouden we in
ons verslag tekort schieten wanneer

zvm ging in 2e helft ten onder
tegen koploper hollandia
Eén helft heeft Zandvoortmeeuwen
zich afgelopen zondag in de kuil
koploper Hollandia van het lijf weten
te houden. In het tweegevecht dat
alleszins het bekijken waard was,
gingen de ZVM-ers na de rust ten
onder en verloren toen zelfs nog met
forse cijfers, 0-3.

mevr. Kraan-Meeth

trouwens toch een belangrijke rol in
het stuk, want het tweede bedrijf liet
een fraai ingerichte hotelkamer zien
waarin de door reumatiek en tal van
andere kwalen geteisterde Amsterdamse effektenman Van Eeghen zijn
intrek neemt. Zijn veel jongere vrouw
Eugenie laat zich, behalve dat zij hem
medicijnen en troetelnaampjes geeft,
niet veel aan haar invalide
echtgenoot gelegen liggen en stort
zich helemaal in het mondaine
badleven. Nu valt het met de
invaliditeit van de heer Van Eeghen
nogal mee, want deze verdwijnt als
sneeuw voor de zon zodra de aantrekkelijke kamermeisjes Alie en
Antje, die hem assisteren bij het
nemen van een voetbad in het heilzame zeewater, binnen handbereik
zijn. Ook in het laatste bedrijf, dat
zich afspeelt op het strand, laat de
bonvivant zich niet onbetuigd en
maakt in een dubbele badstoel een
aardig 'nichtje' het hof. Bespied door
Jaap de badman, de badvrouwen
Dirkje en Jans en Leen de stoelenman, en afgeluisterd door Eugenie,
laat het einde van het stuk, een
overhaaste aftocht van het echtpaar
Van Eeghen, zich niet moeilijk raden.
Er werd in een deskundige regie van
Alie Bol knap gespeeld. Om te
beginnen was daar de kostelijke manier waarop Bob Gansner de heer
Van Eeghen uitbeeldde. Zowel in zijn
spraak als in zijn doen en laten wist
hij de amsterdamse aristokraat uitstekend te treffen. Leuk spel

we niet met waardering melding
zouden maken van het schitterende
dekor in het derde bedrijf, dat
onvermijdelijk een gevoel van
heimwee naar de vroegere Strandweg opriep.
Aan het slot van de middag werd het
woord gevoerd door de vice-voorzitter van 'De Wurf', Jan Hollander,
door de auteur de heer Steen en
door Piet Bol, die de in het ziekenhuis verblijvende Anbo-voorzitter
Wim van der Moolen verving. De
heer Bol liet zijn woorden vergezeld
gaan van fraaie bloemen voor de
vrouwelijke medewerkenden terwijl
hij daarnaast, evenals de beide
andere sprekers, regisseuse Alie Bol
nog eens ekstra in het zonnetje zette
voor haar uitzonderlijke prestatie.

Helemaal verdiend was die afstraffing niet want lange tijd hielden de
meeuwen gelijke tred en het aantal
skoringskansen aan beide zijden
verschilde niet eens zoveel. Wel
kregen de Hollandiaspelers in de
aanvangsfase een paar riante mogelijkheden voor open doel, maar toen
daar niet van geprofiteerd werd,
kwamen de zandvoorters sterk terug.
Schoten van Ipenburg, v.d. Zeijs en
van der Meij en enkele
hoekschoppen maakten de
gastkeeper het leven zuur.
In de 2e helft toog ZVM direkt ten
aanval waarbij Roode de plaats
innam van de geblesseerde V.d.
Zeijs. Het offensief leverde in eerste
instantie niet meer dan een
hoekschop op, later rukte Jongbloed
op en lanceerde Schoorl. Die kon
slechts met de grootse moeite van
een treffer worden afgehouden. Dat
Holland niet voor niets aan de top
van de ranglijst staat, bewees het
team tenslotte na 55 minuten speeltijd. Te Paske opende de weg naar de
overwinning door keeper Steffers te
passeren. Kansen op de gelijkmaker
bleven overigens aanwezig. Van
Staveren (later'gewisseld voor Jan
Carré), Roode en Buchel vonden de
goede richting echter niet. Toen de

ZVM-defensie zich 6 minuten voor
het einde onnodig van de kook liet
brengen frommelde Hollandiaspits
Bakker het 2e doelpunt in de touwen.
Kort voor het slotsignaal maakte
dezelfde speler er voor de statistiek
en via een strafschop 0-3 van.
A.s. zondag spelen de zandvoorters
uit tegen Ado'20. De stand op de
ranglijst ziet er nu als volgt uit:
Hollandia
WFC

Vitesse'22
Zeevogels
OSV

ADO'20
HBC

Rapiditas
Zandvoortmeeuwen
Zilvermeeuwen
VIOS(W)
SVW'27

14
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15

24
23
18
16
15
15
15
13
11
10
10
8

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHTVAN HET KLEINE

Achterweg 5,2103 SW Heemstede

qino 222IH
"Met de VVV
door '85"
IETS TE VIEREN?
Nog steeds heel goed
een wv-geschenkenbon
Schooplein 1 - tel. 1 79 47

TE KOOP:
MOOI PAND AAN Dr.C A. GERKESTRAAT,
ONDERSCHEIDING VOOR BOKMA
'Korrekt, nooit agressief, niet uit
evenwicht te brengen, toch de
touwtjes in handen'. Zo karakteriseerde gemeentesekretaris Merts
vrijdagmiddag stafmedewerker D.
Bokma bij diens afscheid van de
sekretarie. Het was druk in de raadszaal en er bleek veel waardering voor
Douwe Bokma en zijn inzet op de afdeling algemene zaken. Als kado was
er een schilderij uit het gemeentelijk kunstbezit, namens de kollega's
werd een paar schaatsen aangeboden. Klimaks was uiteraard de
eremedalje in goud behorende bij de
Orde van Oranje Nassau, die
burgemeester Machielsen de
scheidende ambtenaar mocht
opspelden. Een lange rij
dorpsgenoten kwam daarna de
nieuwe ridderde hand drukken.

5 Kamers, Badkamer, grote zolder, grote tuin
op zuiden, vraagprijs ; Fl. 198.000,-TELEFOON NA 13.00 UUR : 020-627089

HET
RODE KRUIS
HHJ»EN!
NilJERLANDSE BODE KRUIS
DEN HAAG

je jaargang no.

vrijdag 8 maart 1985

nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie: postbus 1517 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave- zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 6713.60.221
abonnementen 125.-per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

niemand is gelukkig met
tarieven
O Vorige week was het inbrekersgilde weer aktief op diverse plekken in
het dorp. Ongewenste flatbezoekers
gingen er in de Lorentzstraat vandoor
met sieraden en bescheiden.
Toegang tot de woning op 4 hoog
werd verkregen via een
bovenraampje, maar eerst was er
enig geveltoerisme voor nodig om via
dak en'balkons vaste voet te krijgen.

Plannen van het dorpsbestuur om de
wildgroei op kamping de Zeereep te
beteugelen en tegelijkertijd ekstra inkomsten voor de schatkist te verwerven, hebben begin deze week veel
kritiek te verduren gekregen.

De kommissie financiën maakte het
zandvoorts penningmeester Flieringa
niet gemakkelijk. Alle politieke vertegenwoordigers brachten bezwaren
naar voren tegen de voorgestelde
aanpak. Dat betrof onder meer het
feit dat vooroverleg met de kampeerverenigingen achterwege was gebleven. Maar zeker zo zwaar woog dat
na een minutieus onderzoek van alle
losse en vaste aanbouwsels op het
terrein nieuwe prijzen voor de
karavanhouders uit de bus waren
gekomen, die ekstreem hoge
verschuivingen te weeg brachten.
Bergingshokken moesten f 100.meer in het gemeentelaatje brengen
en voor de uitbouw van de
stakaravans (soms zijn het komplete
vakantiehuisjes) stond f 35.- per vierkante meter op de lijst. En dat terwijl
de toekomst van het kampingterrein
hoogst onzeker is in verband met het
daar geprojekteerde zon en waterparadijs, het zgn. rekreatieoord 'Duinpark'.
Liberaal Methorst liet zonder
omwegen weten dat de vvd niet
voetstoots akkoord zou gaan met de
nieuwe tarieven. Eind vorig jaar had
men zich moeite getroost bij de
begrotingsbehandeling een stijging
van 10% van de kampeergelden
terug te brengen tot 6%: 'u probeert
dat nu slim terug te pakken', verweet
hij zijn koalitiegenoot Flieringa. Pvdaer Aukema bepleitte een heel andere
en rigoureuze aanpak. In plaats van
eindeloos veel overheidswerk te
steken in kontrole van karavanlengtes, aanbouwsels en schuurtjes, zou
een nieuwe verkaveling van het
terrein met maksimum bebouwingsnormen op simpele wijze het overzicht teruggeven. 'Wie betaalt voor
zijn kavel, kan dan zonder verdere
bemoeienis zijn gang gaan'.

Bewindsman Flieringa liet zich echter
niet van de wijs brengen Het
billijkheidsbeginsel staat voorop, zei
hij, we zijn ons rotgeschrokken van de
huidige onredelijke verschillen in
tarief. Wel wilde hij toezeggen dat
absurd hoge prijsstijgingen nog eens

nader bekeken worden. En zijn
ambtelijke dienaar Van den Heuvel
deed er nog een schepje troost
bovenop: 'kunt u er mee leven als we
het bedrag voor de schuurtjes laten
vallen7' Ondanks die toegift van
f 100.- kon de kommissie nog

nergens mee leven. Ze wacht eerst
de gesprekken tussen de
betrokkenen en de wethouder af. Het
is niet uitgesloten dat in een ekstra
financiénvergadenng vóór 26 maart
(raad) de puntjes op de i worden
gezet

waterstanden
maart

g
10
11
12
13
14
15
16
17
18

H.W.

LW.

H.W.

04.53
05.27
06.14
06.58
07.18
08.11
09.50
11.45
00.30
01.42

12.54
13.29
14.15
14.58
15.17
16.09
17.49
19.45
08.33
09.45

17.09
17.50
18.25
18.57
19.45
21.03
22.49

LW.

01.09
01.50
02.26
02.58
03.45
05.03
06.47
08.33
13.15 21.15
14.07 22.07

beiangrijke adreiss
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretari*
17947 Informatiebord vvv
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults

cenav moreel verantwoordelijk
nn
voor
•

Haast en onzorgvuldige montage
hebben er toe geleid dat de loopbrug
bij de spits van de zandvoortse racebaan in augustus '84 bij de Grand
Prix instortte en 35 mensen in haar
val meesleepte.

Dat was het oordeel van de officier
van justitie Zandbergen tijdens de
vorige week donderdag gehouden
rechtszitting in Haarlem. In het
beklaagdenbankje stond het bouwbedrijf dat de ondeugdelijke konstruktie verrichtte. In slechts drie
dagen moest de klus in opdracht van
de Cenav geklaard worden, zo
verontschuldigde de firma zich.
Onder die tijdsdruk heeft de bouwer
toen er techniese problemen rezen
kortere bouten gebruikt bij de montage dan verantwoord was en op een
van de meest kruciale punten in de
konstruktie de bevestiging zelfs
helemaal vergeten, zoals de

Arbeidsinspektie had kunnen konstateren Na de bouw van het platform
had de uitvoerende firma overigens
ook alle nakontrole achterwege
gelaten
Voor opdrachtgever Cenav had de
officier van justitie geen goed woord
over Hij achtte de racebaandirektie
moreel verantwoordelijk voor het
massa-ongelukDe Cenav had weer
eens verzuimd tijdig een vergunning
aan te vragenrvoor de bouw en zal
zich daarvoor alsnog, op 19 maart
a.s., moeten verantwoorden bij
de rechter. Over de nalatigheid van
de bouwer spreekt de haarlemse
magistraat op 14 maart een oordeel
uit

9 Met de auto voorrijden en
koelbloedig andermans spullen
inladen komt ook steeds vaker voor.
Het overkwam een dorpsgenote aan
de Zandvoortselaan, die bij
thuiskomst 2 mannen haar woning
zag verlaten met kleuren-tv en videorekorder. Auto en boosdoeners
konden worden opgespoord. Een
bewoner van de Westerduinweg
stoorde met zijn onverwachte komst
een 3-tal personages, die de
voordeur hadden geforceerd en
driftig op zoek waren naar buit. De
vluchtauto stond alvast klaar op de
uitrit en de politie moet het voorlopig
nog doen met de signalementen.
® De strandpaviljoens zijn tenauwernood in elkaar geschroefd of de
eerste inbrekers melden zich al.
Zondag verdwenen uit een van de
tenten een boormachine, standaard,
10-delige boorset en steeksleutels.
Zeker gereedschap te kort voor
andere duistere klusjes, waar goed
instrumentarium voor nodig is. Zoals
een ijzerzaag die deze week gebruikt
werd om 2 parkeermeters onder de
penninghouder af te zagen.

eanduoortee hoeren}1

morgenavond huldiging
zandvoortse elf stedenrïjders
Zandvoort mag dan niet de winnaar
van de Elfstedentocht hebben
opgeleverd, feit is wel dat de zes
dorpsgenoten die op donderdagmorsert 21 februari de smalle ijzers
onderbonden voor de gigantiese tocht
door het Friese land op tijd binnen
waren.

Het begeerde Elfstedenkruis kwam
in het trotse bezit van Max Beijne,
Jochem Blaauboer, Ronald van
Brakel, Peter van Delft, Engel Lever
en Martin Molenaar en dat feit alleen
al zal voor dit zestal voldoende zijn
om alle geleden ontberingen te
vergeten.
Sociëteit Duysterghast wil het daarbij
met laten en gaat de zes schaats-matadoren morgenavond uitgebreid

huldigen. Dat gaat gebeuren tijdens
een dansavond in de sociéteitsruimte aan het Gasthuisplein die om
negen uur van start gaat. Het
gebeuren zal, zo melden de organisatoren, een duidelijk Fries gezicht
krijgen, maar dat lag voor de hand.

fc-

Vandaag een afbeelding van één
van de mooiste
villa 's aan de
vroegere Boulevard Paulus Loot.
Het fraaie pand 'De
Nimf' was gelegen
op de hoek van de
boulevard en de
Frederik
Hendrikstraat en
werd bewoond
door mevrouw Van.
Abbe, echtgenote
van de eigenaar
van de Karel 1
Sigarenfabrieken.

reünie medewerkers 'de kleine patriot'
op bevrijdingsdag

PROTESTANTENBOND
zondag 10 maart a.s.:
10.30 uur: dhr. H. de Jong.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 9 maart a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering
zondag 10 maart a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceacilia koor.

itf

adviesdiensten
WETSWINKEL

mevr. Kraan- Meeth
Bos die de redaktie voerde, drukker
Cor de Vries en typist en supervisor
Cees Kuyper. Tot de uitgifte werd
besloten toen het luisteren naar de
engelse radio te riskant werd. Dit
gebeurde namelijk bij Henk Bos van
de fietsenhandel aan de Grote
Krocht, vader van genoemde Arend
Bos, waar iedere dag zo'n twintig tot
dertig man kwam luisteren. Vanzelfsprekend was ook het uitgeven van
een illegaal blad riskant maar toch
heeft het viertal kans gezien 'De
Kleine Patriot' tot aan de bevrijding
dagelijks te laten verschijnen, waarbij
zo'n vijfentwintig verspreiders(sters)
zorgden dat de krantjes ter bestemde
plaatse kwamen. Eén van hen, Betty
van Soolingen-Bos, dochtervan
Henk Bos, herinnert zich dat het hele
gezin bij de verspreiding betrokken
was. Zelf fietste ze als twaalfjarig
meisje iedere middag naar Bentveld
waar ze bij de wachtpost van 'de
muur' haar Ausweis toonde, om
daarna de onder een los zadeldek
verstopte krantjes rond te brengen.
Hoe groot het risiko was dat
uitgevers van illegale bladen liepen
bleek uit het wegvoeren van Wim
Gertenbach. Dit trieste feit werd aanleiding tot nog grotere voorzichtigheid en de bezorgers kregen het
konsigne alle verspreide kranten 's avonds weer op te halen waarna ze
vernietigd werden.
Enige jaren gelden werd tijdens een
plechtige bijeenkomst in de raadzaal
door burgemeester Machielsen aan
bovengenoemde vier verzetsstrijders
het Verzetsherdenkingskruis
uitgereikt, een eerbetoon waarin ook
onze plaatsgenoot de heer B. Schut
deelde. Deze heeft aan het verzet
deelgenomen door o.m. in de jaren
1943, 1944 en begin 1945 valse
persoonsbewijzen te drukken en
wapeninstrukties te geven aan
personen die ook in het verzet waren.
Hoewel de leden van de groep 'De
Kleine Patriot; iedere vijf jaar een
bijeenkomst organiseren zal die van
5 mei van bijzondere betekenis zijn:
het postuum aan Hendrik Bos
toegekende Verzetsherdenkingskruis zal dan door diens kleinzoon
en naamgenoot in ontvangst worden
genomen.

HERVORMDE KERK
zondag 10 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, gemeensch. ger./herv. dienst
GEREFORMEERDE KERK
zondag 10 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. J. A. van Leeuwen, gemeensch. herv./ger. dienst
in de geref. kerk.

Zoals wij al eerder berichtten zullen
medewerkers van het tijdens de
oorlog verschenen illegale blad 'De
Kleine Patriot' op 5 mei a.s. een
reünie houden. Bij die gelegenheid
zal door de gemeente als huldebetoon een kleurenets worden uitgereikt die vervaardigd is door de heer
J. v.d. Bos.
De thans in Haarlem wonende Jaap
v.d. Bos is één van de organisatoren
van de reünie en was indertijd nauw
betrokken bij de totstandkoming van
het blad. Vanuit zijn onderduikadres
'Mea Vota' aan de Tramstraat verleende hij als politiek tekenaar medewerking aan 'De Kleine Patriot' die
verscheen van 1943 tot 1945.
Andere medewerkers waren Arend

kerkdiensten

GemwnschapshuisrLouis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWItLPGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 • 12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100,2040 AC Zandvoort
MAATSCHAPPELIJK WERK

Na ruim een Janr gesloten te zijn geweest hebben wij Uet "gesloten
boek", geopend ! Hierboven vindt U de namen van de mannen die zich in het
Inntste jaar buitengewoon onderscheiden hebben met de ver- en be- zorging
va i dit blad. Deze personen hebben zich tenvolle gekweten var hun taak en
verdienen daaron een eorevermelding in dit "gedenckboek". Zij hebben onder
ae meest moeilijke omstandigheden en met eigen doodsverachting gewerkt ann
de nieuwsvoorziening van Zandvoort. Een ieder van hen, die deze taak op
sich genomen had wist dat het hem de dood zou kunnen kosten. Temidden van
verraders die nog tot voor kort in ono midden waren hebben zij gewerkt;
on hard gewerkt
•

Noorderstraat 1. tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

burgerlijke stand

iedere school z'n peuterspeelplaats
omdat 't niet anders kan
'Maatschappelijk eigenlijk niet aanvaardbaar (pvda), we zijn op de foute
weg (vvd), iedereen is er ongelukkig
mee, maar we weten de oplossing
niet (d'66). Dat waren een paar
kenschetsen van de nieuwe subsidieregeling peuterspeelzaalwerk, die j.l.
maandag gegeven werd door de
geldspecialisten van de gemeenteraad.
Niet zozeer het bedrag dat er mee
gemoeid was (f 1.500,- per lokaal en
een subsidie per peuter) bracht de
geachte afgevaardigde in het geweer, maar de op dit moment net zo
onvermijdelijke als inefficiënte opzet.
De spreidingsgedachte, die voorheen
door de plankommissie geadviseerd
was, -2 zalen ten noorden, 2 zalen
ten zuiden van de spoorlijn, is geheel
losgelaten. De konkurrentieslag
tussen de basisscholen heeft er toe
geleid dat de peuter nu bij elke
school een lokaal ter beschikking
staat en het dorpsbestuur kan daar
niets aan veranderen zonder de een
of de ander onredelijk te benadelen.

Feit blijft, zoals allereerst de socialist
Aukema aangaf, dat voor hooguit 80
peuters (40% van in totaal 200
kleintjes is een ruime schatting) nu 7
zalen openstaan. Dat mag wel in het
Guinness Recordboek, aldus de
pvda-er, die het te zot vond om over
te praten maar dat toch niet kon
laten. 'Er wordt nu geld besteed,
terwijl pogingen om een kinderdagverblijf van de grond te krijgen
stranden op gebrek aan financiën'.
Liberale Joustra was blij dat er nu
eindelijk een vaste regeling getroffen
.werd, maar was het er roerend mee
eens dat men op de foute weg zat. Ze
hoopte dat het peuterspeelzaalwerk
zichzelf wel zou reguleren. Dat is niet
onmogelijk want als voorwaarde voor
subsidie heeft de gemeente een
minimumdeelname van 8 peuters per
dagdeel verplicht gesteld en of dat
overal haalbaar is moet nog
afgewacht worden.

Ook wethouder Flieringa
onderschreef de kritiek. 'Efficiënt
denken in het onderwijs, schamperde
hij, daar zou ik wel een paar aardige
staaltjes van kunnen vertellen.
Niettemin, iedere school moet nu
een gelijke kans hebben'.

SLEUTEL VOOR KIJKDUIN EN 1e PAAL VOOR SLOKKERHUIZEN
Woensdagmiddag om 14.00 uur is
het eindelijk zover. Dan gaat de
sleutel in het slot van Stationsplein
45, een van de Hat-woningen in het
opnieuw als Groot Kijkduin betitelde
huizenkompleks.

van de 40 appartementen staan klaar
voor uitverkoren plaatsgenoten en
het overblijvend deel van het
kompleks volgt over enkele weken.
Wie weet komt er ook dan. net als ditmaal, koffie met gebak aan te pas
voor de genodigden, die na de
officiële handelingen en een kijkje
in de woningen, een versnapering
ontvangen in restaurant La Reine in
de Kerkstraat.
Kort na het heuglijke feit vindt nog
een andere feestelijke gebeurtenis
plaats. Eveneens op woensdag 13
maart, maar dan om 16.00 uur, slaat
burgemeester Machielsen de hand
aan de eerste paal voor het kompleks
slokkerhuizen op de hoek van
Tollenstraat en Van Lennepweg. 33
eengezinshuizen zullen er in tempo
uit de grond gestampt worden. Op
een spoedig verloop daarvan
nuttigen de toekomstige bewoners
na afloop een konsumptie in
restaurant Queenie aan het
Kerkplein.

BRIDGE

De jaarlijkse viertallenkompetitie van
de ZBC is achter de rug en de winnaars zijn bekend. In de laatste rond
veroverde het team Spiers een
eerste plaats, eksaeguo gevolgd door
Paardebek en Gebhard. Na in totaal 4
ronden belandde de lauwerkrans uit• eindelijk bij het kwartet Peeman, 2e
werd het viertal Paardebek. Ook de
ladderkompetitie liep ten einde. Daar
luidt de slotstand: 1. Hielker/Vulsma,
2. Berghoff/Stocker. Op 6 maart
startte de ZBC de vierde kompetitiematch. Verder gingen de
zandvoorters op 2 maart j.l. in een
vriendschappelijk duel tegen
Beverwijk tenonder, de marge
bedroeg 40 punten.

Periode: 26 februari tot 4 maart.
Geboren:
Mai, dochter van Buwalda, Dirk eri
Burger, Theresia M.B.; Josephine Coj
rine, dochter van Leder, Fop en Be^
kebrede, Sonja C. Nathalie, dochter
van Hommel, Arie H. en De Vries, Ri^
ta; Bianca, dochter van Van Loonf
Cornelis L.G. en Hulsman, Teuntje J.'
Ondertrouwd:
'
Van der Storm, Marcel A.R. en
Koopman, Laurentia.
Overleden:
Zeeman, Willem, oud 91 jaar. Pa]
geb. De Roos, Geertruida J., oud 84
jaar.

De wethouder van volkshuisvesting
Jongsma reikt er de eerste sleutel
aan en zal zoals dat hoort een gedenkwaardig woordje spreken. 20

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

in zandvoort alleen aanloopproblemen
bij invoering komputersysteem
In onze grote buurgemeente is weliswaar paniek uitgebroken na de
invoering van een onwerkzaam cvakomputersysteem, dat vooral de
sociale dienst in rep en roer bracht, in
Zandvoort verloopt de automatisering
van het gemeentelijk apparaat
redelijk naar wens.

Vrijwillige Hulpverlening
VERHUREN?

Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
Inl./folder : 01720-43719.

Ook aan de badplaats heeft het eva,
het centrum voor automatisering
waarbij wel 70 gemeentes zijn aangesloten, komputers en software
geleverd. Maar op wat kinderziektes
na geeft dat geen problemen. In de
geplande eerste fase zijn de
afdelingen van sociale zaken en
financiën aangesloten. Enige vertraging is opgetreden bij het koppelen
van de dienst publieke werken. De
voorraadadministratie gebeurt daar
nu nog steeds met de hand.
Arbeidsintensief en dus duur, maar
het eva heeft onmiddellijk aangeboden de financiële schade te vergoeden.
Volgens gemeentesekretaris Merts,
voorzitter van de werkgroep automatisering en naar eigen zeggen 'mateloos geboeid door de materie', zijn
perikelen zoals zich in Haarlem voordoen ook niet te verwachten. Zonder
zich te willen uitlaten over de schuldvraag (tussen de gemeente Haarlem
en het eva is een juridiese strijd
losgebrand) wijt Merts de narigheid
daar vooral aan een slecht afgestemd
systeem. 'Haarlem heeft geen standaardpakket zoals wij hier, maar heeft
ekstra eisen gesteld en de verschillende onderdelen daarvan grijpen
slecht in elkaar. We hebben er natuurlijk wel van geleerd. Alles wordt
schriftelijk met het eva geregeld,
staat zwart op wit, we houden het wat
scherper in de gaten. Maar onze
ervaringen zijn tot nu toe dat het eva
zijn uiterste best doet en erg tegemoetkomend is'.
Aanloopproblemen bij de zandvoortse automatisering, die overigens pas
op 1 januari van dit jaar volop operationeel was, hebben vooral te maken
met de opleiding van ambtenaren.
Daar wordt op dit moment veel
energie in gestopt. 'Zoals ook elders,
zegt Merts, zijn sommigen bang van
deze nieuwe ontwikkelingen en
anderen lyries'. Gestimuleerd wordt
het volgen van een basis-kursus
informatica aan de bestuursakademie
en ekstra faciliteiten krijgen gemeentedienaren die zelf thuis aan de slag
willen met een huiskomputer. Zo
wordt het ambtelijk apparaat
mikrochip-gevoelig gemaakt.
Op de rol staan in Zandvoort nog de
automatisering van de belastingadministratie en een zgn. 'fase 3-plus' die
de afdeling burgerzaken aangaat. Als
alles normaal verloopt treedt dat
deze zomer in werking. Kort daarop
valt volgens schema een evaluatie,
een eerste onderzoeksrapport, te
verwachten waarin de aanvang van
het lokale komputertijdperk tegen het
licht gehouden worden. Hopelijk kan
tegen die tijd de bescherming van
persoonsgegevens wat meer
aandacht krijgen dan tot nu toe het
geval was.

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

SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelljker over dingen die je
dwars zitten.
THUISNAAISTER
heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstelkussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023-322961.

PER 1 APRIL
permanent aangeb.
geheel vrijstaand
zomerhuis voor
echtpaar zonder
kinderen of huisdieren. F 750,- pm.
inkl. gas en elektra
maar genegen het
zelf op te knappen.
TEL. 15035.

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
HattMtrMt 66 - Zandvoort
T«l. 1 20 60

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

gemeentepersoneel leert omgaan met komputer

nieuws
kort & klein
f) Gedeputeerde Staten van Noord
Holland hebben formeel nog eens de
bezwaren van de inspektie volksgezondheid en kamer van koophandel
tegen de bouw van 33 slokkerhuizen
aan de Van Lennepweg ongegrond
verklaard. Enigzins gedateerd is het
besluit wel, want GS beroepen zich
o.a. op de door hen vast te stellen
zonering waar het woningprojekt
buiten zou vallen. Inmiddels is
bekend dat de gemeente de lawaaigrenzen zelf op papier mag zetten behoudens goedkeuring door GS.
• Ter afsluiting van het postzegelseizoen organiseren de zandvoortse
fitalisten in mei een ruilbeurs. Met
vermelding van het benodigde aantal
tafels kan men zich tot 14 maart a.s.
daarvoor opgeven bij de sekretaris, J.
Alblas, Fahrenheitstraat 29, tel. (na
18.00 uur) 1 5286.
• Tot eind maart zal Jo Root kunstwerken eksposeren in de openbare
bibliotheek aan de Prinsesseweg.
Root is een grafikus die zich na
teken- en schilderlessen van de
bekende kunstenaar Jan Visser volle-

dig heeft gewijd aan het vrije schilderen. Hij deed internationale ervaring op in Stuttgart en Los Angeles.
• De initiatiefgroep Koördinatie
Ouderenwerk Zandvoort zal op
woensdag 20 maart om 20.00 uur
een vergadering beleggen in de
openbare bibliotheek. Doel is de
oprichting van een lokaal platform
Ouderenwerk. Zij die zich daar al
voor hebben aangemeld of dat
alsnog van plan zijn zijn van harte
welkom op de bijeenkomst.

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 1 6581

NIEUW
Café ,
De Banjer

In Zandvoort.
Uw gasvrouw en
gastheer
Suze Schwithal en
Michul Onclin.

Tel.: 02507-1.'54 (X)
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 15.00-02.00 uur.
Vrijdag t/m zondag 15.(K)-0:j.(X) uur.
Vanaf l mei alle dagen van 11.00 tot 0!}.()0 uur.
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van Stichting Jazz
Behind the Beach voor:
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht
MAART 1985
Voor leden komt beschikbaar:
De maisonettewoning
LINNAEUSSTRAAT 7-3
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, berging, c.v.
Huur f 453,30 per maand.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 4 personen.
De toewijzing van de woning geschiedt
volgens het voor de vereniging geldende
'puntensysteem voor lidmaatschapjaren
voor het toewijzen van woningen'. Dit
systeem is gebaseerd op het gemeentelijk
puntensysteem'. Dit systeem is gebaseerd
op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- naam, adres;
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het
gemeentelijk puntensysteem echter minus
het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 12 maart a.s. voor l uur 's avonds
schriftelijk te reageren.
Reacties kunt u deponeren in debrievenbus
van het kantoor op het adres l nomsonstraat

1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van burgemeester en wethoders van de gemeente Zandvoort. De
uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op vrijdag 15 maart a.s. om 14.00 uur
in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.
RUILRUBRIEK MAART 1985
1. Aangeboden: 4 kamer eengezinswoning
HOBBEM AST RAAT
Huur f 219,20 per maand.
Gevraagd: ruimere eengezinswoning.
2. Aangeboden: 4 kamer flatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur f 670,55 per maand.
Gevraagd: kleinere woning in centrum.
3. Aangeboden: 4 kamer flatwoning
CELSIUSSTRAAT
;
Huur f 476,45 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning Oud-Noord.
Reacties dient u vóór het einde van deze
maand, schriftelijk in te dienen bij het
kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt
alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing
van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van
verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot
het einde van deze maand.

horeca deelnemers en geïnteresseerde collega's om de
vergadering bij te wonen in 't Gemeenschapshuis op
12 maart a.s. te 14.00 uur.
Agendapunten o.a.:
Nabespreking 1984.
Voorbespreking 1985 over de wijzigingen in de opzet
van het Jazz-festival.

HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken, gelet op de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat op 29
januari 1985 bij hen is ingekomen een aanvraag om een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een machine- en apparatenbouwbedrijf, gelegen aan de
Noorderduinweg 44 en Kamerlingh Onnesstraat 1 te Zandvoort,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort sectie B nr. 7605/7606.
De aanvraag en andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 7 maart 1985 tot 7 april 1985 voor een ieder
ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken,
Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op-werkdagen van 8.30 tot 12.30
uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden
verkregen. Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de
Openbare BilWiotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren
kunnen tot 7 april 1985 schriftelijk bij ons college worden
ingediend.
.
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken ter inzage
worden gelegd. Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift
indient, verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Mondelinge bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de openbare zitting op woensdag 27 maart 1985 om 10.00 uur ter
gemeentesecretarie, Swaluëstraat te Zandvoort.
Tijdens de openbare zitting wordt tevens de gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende:
degenen die op de hierboven omschreven wijze bezwaren
hebben ingebracht en een ieder die aantoont, dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, zal in de gelegenheid
worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te
dienen.
Zandvoort, 7 maart 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

ImtaNatfte

BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.

OPOEMiilEiM

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw «rk«nd instalbrttebureau
cantrato
varwarminG, airconditioning en loodatetarawark,
zowel nieuw als oncfawhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoost/
telefoon 02507 - 1 84 84*

TE KOOP CENTRUM DORP:

Lief huisje met verdieping met brede
zijpoort aan straat naar gedeeltelijk
overdekte grote plaats. Nu nog bewoond door dame op leeftijd, dus
nog niet leegte aanvaarden, doch
zeker in de nabije toekomst.
Alle daken pas geheel vernieuwd.
Eigen grond.
Bod zeker boven de f 50.000.-.
Brieven onder nr. 114 naar buro van
dit blad.

HEDEN GEOPEND
COFFEE - FOOD - & VIDEO
C
O
R
N

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
28B-85 Boul. P. Loot 27
wijzigen gevel
29B-85 Kerkstraat 31
veranderen winkel
30B-85 Mr. Troelstrastraat 25
schoorsteen
31B-85 Boul. P. Loot 209
terrasschermen
32B-85 Badhuisplein 34
uitbreiding
33B-85 Gort. v.d Lindenstraat 2
verbouw woning
flat 20
wijzigen gevel
34B-85 De Fava'ugeplein 15 hs.
358-85 Haarlemmerstraat 78-80
oprichten 2 garages
en 1 schuur
36B-85 Wilhelminaweg 38
oprichten garage
37B-85 Fr. Zwaanstraat 78
verbouw woning
38B-85 Kerkplein 5
verbouw woning
Voor onderstaande bouwplannen hebben Burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet
Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT.
4B-85 Haltestraat 53
6B-85 Vinkenstraat 9
7B-85 -Raadhuisplein 1
9B-85 Kerkstraat 12-12A
12B-85 Kostverlorenstraat 58

"GEMEENTE
THE WEST ON ITS BEST
Dorpsplein 2 - Zandvoort
tel. 02507 -1 92 99

wijzigen gevel
verbouw woning
verbouw winkel
wijzigen gevel
verbouw woning

85e jaargang no. 20

dinsdag 12 maart 1985

eanducjorrse

nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank. rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14 50 per half jaar, f 37.50 per post

op dit moment al f 15.000.- beschikbaar

spelen op kunstgras is dé wens
van vijftig
jarig zhc

8 Donderdag 14 maart zal in de aula
van de Wim Gertenbachmavo het
kwartet 'Leo de Ruiter' een optreden
verzorgen, de konserttijden zijn van
10.0.0 -10.50 uur en van 11.00 11.50 uur.

Het mooiste moment uit de hockey
karrière van Bertus Balledux was
ongetwijfeld dat waarop
burgemeester Machielsen hem de
versierselen, behorende bij de eremedalje in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau, opspelde.
Dit gebeurde zaterdagmiddag tijdens
een druk bezochte receptie in het
kluphuis 'De Sterrenburg' ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van de Zandvoortse Hockeyclub.

• Woningbouwvereniging Emm
heeft voor maandag 25 maart een
algemene ledenvergadering uitgeschreven, die gehouden wordt in de
Calvijnzaal achter de gereformeerde
kerk, Julianaweg - hoek Emmaweg.
Op de agenda staan de aankoop van
52 woningen en 20 garages aan de
Celsiusstraat voor een bedrag van 2,7
miljoen en een voorstel om over te
gaan tot grondruil met de gemeente.
Dat betreft de uitwisseling van een
plantsoentje.

In een geestige toespraak memoreerde de heer Machielsen de
verdiensten van de populaire doelman zowel op het Hockeyveld als
daarbuiten. Bertus Balledux en zijn
vrouw Cor zijn samen goed voor
tachtig jaar aktief hockey en het was
dan ook niet verwonderlijk dat de
burgemeester met een fraai boeket
bloemen en een hartelijke omhelzing
ook haar in de huldiging betrok
mevr. Kraan-Maeth
Even daarvoor had de heer Machielsen de gelukwensen van het
gemeentebestuur voor de
jubilerende vereniging vergezeld
doen gaan van een stukje kunstgras.
Hoewel de kwaliteit voldeed aan de
strenge eisen die aan een dergelijk
veld gesteld worden waren de
afmetingen niet toereikend en
daarom was de enveloppe met
inhoud, waarmee de gemeente het
voortouw voor de nieuwe grasmat
had genomen, uiterst welkom. Het
tekende voorts de burgemeester als
oud-hockeyer dat hij persoonlijk een
wisselbeker beschikbaar stelde voor
de jeugd. Bondsbestuurder Peter
Broers, die landelijk zowel de velden
als de jongeren (in het bijzonder
'Jong Oranje') onder zijn hoede heeft,
toonde zich zeer verheugd over de
medewerking van het Zandvoorts
gemeentebestuur en Zandvoorts
eerste burger, 'al zal er op het gebied
van de watervoorziening en het
lawaai nog wel het een en andere
geregeld dienen te worden'. Spreker
schetste de jubilerende Z.H.C, als
een 'besloten' klup, ietwat introvert,
maar met een verheugend grote
belangstelling voorde jeugd. Dat het
doen en laten van de afdelingen
nauwlettend door het bondsbestuur
worden gevolgd bleek uit zijn
opmerkingen over het scheidsrechtergebeuren, het bijwonen van
distriktsvergaderingen en het kado
geven van een hockeystick bij het lid
worden van de Z.H.C. Op deze
speels geplaatste kanttekeningen
werd door voorzitter Henk van
Ekeren eveneens speels gereageerd.
Zoals gebruikelijk bij een jubileum
waren er tal van geschenken,
waaronder de bondsvlag als
traditioneel kado bij het 50-jarig
bestaan, een door het eerste
herenelftal aangeboden koffiezetapparaat en een uitgebreide set
huishoudelijke artikelen geschon-

koninklijke onderscheiding voor Bertus Balledux
ken door de mini s, waarbij ze de
bekers voor hun eigen limonade niet
hadden vergeten. De Strawberries
gaven een Abraham en Ton Roodhart
overhandigde namens de heren-veteranen A en B groot formaat foto's
van de ingebruikname van het
hockeyveld aan de Nicolaas
Beetslaan in 1938 en van dat op
Duintjesveld in een latere periode
Voorts een rolletje kunstgras met een
daarbij behorende cheque van f 1.000.Er werd veelvuldig gebruik gemaakt
van de gelegenheid om een
financieel steentje bij te dragen aan

het toekomstige kunstgrasveld en in
de naast 'De Sterrenburg opgestelde
tent kon men bij de symboliese aankoop van een vierkante meter zelfs
prijzen winnen, variërend van een
zakje snoep tot aan een hockeystick
Tijdens de bijzonder geanimeerde
receptie, waar ook tal van reunisten
een kijkje kwamen nemen, hield
Pieter Joustra. voorzitter van de
jubileumkommissie, de aanwezigen
op de hoogte van de stand van zaken
bij deze ludieke grondverkoop. Op dit
moment is er, de gedane
toezeggingen niet meegerekend een

foto: Dtek Loenen
bedrag van f 15 000 - binnen
gekomen Een mooi resultaat, al zal
het nog wel even duren eer de
Zandvoortse Hockeyers hun ideaal,
spelen op kunstgras, zullen hebben
bereikt

Zowel voor als na de officiële receptie van de jubilerende hockeyklup
vonden diverse sportieve en feesteli/ke evenementen plaats, waarop wij
in de editie van a.s. vrijdag nader
terugkomen tred. zvt. krt.).

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
(CRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

zvm haalde uit 0-0 stand
toch een kostbaar puntje
In de uitwedstrijd tegen Ado 20 heeft
het Zandvoortmeeuwen-elftal zondag
een welkom punt veroverd.
Gehandikapt door de afwezigheid
van een aantal vaste spelers zagen
de ZVM-ers weliswaar geen kans een
doelpunt op het skorebord te
brengen, maar de tegenstander was
er niet beter aan toe. De bloedloze 00-0 eindstand werd onder de omstandigheden begroet als een Zandvoorts
suksesje.
Dat het hoger geklasseerde Ado
geen vuist kon maken lag deels aan
het solide verdedigingswerk van de
meeuwen, deels aan het slechte
plaatsen van de thuisklup die veelvuidig balverlies leed. Typerend voor
het duel was dat de gevaarlijkste
momenten ontstonden uit 'dode'
situaties: hoekschoppen en vrije trappen. Aan zandvoortse zijde waren het
in de eerste 45 minuten Ipenburg,
V.d. Meij en Schoorl die daaruit
kansen kregen.

In de 2e spelperiode deden de gastheren verwoede pogingen om het
verweer te breken, maar het ontbrak
hen aan attente afwerkers. Bij
enkele venijnige ZVM-uitvallen
moesten de Ado-ers zelfs op hun
tellen passen Een hoofdrol
vervulden de beide doelverdedigers,
Wolters en good-old Ed Steffers De
eerste werd meermalen op de proef
gesteld door schuivers van Ipenburg,
de ZVM-goalie moest o a. de doorgebroken Ado-spits Dekkers van een
treffer afhouden De doelmannen
kweten zich bekwaam van hun taak
De 0-0 stand bleef tot het eind
gehandhaafd en gaf de verhoudingen
redelijk weer. Om uit de gevarenzone
te komen hebben de meeuwen een
paar overwinningen overigens hard
nodig

eanduoortee hocrart»

voorjaarsvisite
roei de wit
aan zandvoort
De kommissaris van de Koningin, drs.
Roei de Wit, zal op donderdag 21
maart a.s. een werkbezoek brengen
aan Zandvoort.
De Wit was voor het laatst voor een
officiële visite in de badplaats toen in
1977 de benoeming van een nieuwe
burgemeester aan de orde was.
Ditmaal zal hij in gezelschap van de
toen uitverkoren eerste burger
Machielsen en andere notabelen om
15.00 uur een rondrit maken door de
gemeente om enkele 'aandachtvragende punten' te bekijken. Na dat
reisje volgt om 16.00 uur overleg met
het dorpsparlement.
Ook mevrouw de Wit laat zich die dag
niet onbetuigd. Om 13.45 uur heeft
ze in het Cultureel Centrum een ontrnoeting met vrouwelijke afgevaardigden uit het vrijwilligerswerk Welfare,
Centrum voor hulpverlening, kerkelijke zorg. Federatieve vrouwenraad,
emancipatiekommissie e.d De laatste
klup heeft al laten doorschemeren
dat de louter representatieve positie
van de ega van de kommissaris en de
3 minuten spreektijd per organisatie
nu niet bepaald noodt tot serieuze
gedachtenwisseling, maar uit
beleefdheid zal men de thee en het
biskwietje niet overslaan.

De stand op de ranglijst ziet er na
zondag als volgt uit:
Hollandia
15
WFC
16
Vitesse'22
16
Zeevogels
15
OSV
16
ADO'20
16
HBC
16
Rapiditas
16
Zandvoortmeeuwen
16
Zilvermeeuwen
16
VIOS(W)
16
SVW27
16

26
25
18
17
17
16
16
14
12
11
10
8

omroeper

BEZOEK ONZE
KUNSTSTOFKOZIJNENSHOW
EN OVERTUIG UZELF
VAN DE VELE VOORDELEN
van 1 5 t/m 1 8 maart
Hogeweg t/o Kath. kerk
geopend van 10-17 uur
tijdens show 5% korting.

Kunststof kozijnen zijn nog relatief onbekend. Daarom
krijgt u nu de kans de kunststof kozijnen van Knipping
eens goed te bekijken. En te ervaren hoe veelvoudig de
mogelijkheden zijn. Kunststof kozijnen van Knipping
hebben draai- en kiepramen, met een handige véntilatiestand. Waardoor, behalve uitstekende beveiliging
tegen diefstal de kozijnen ook echte energiebespaarders zijn. Daarbij komt nog eens het voordeel van de aftrekbaarheid van groot onderhoud. Knipping is bij u in
de buurt. Maar gebruik van deze gelegenheid. U wilt uw
kozijnen toch zeker net zo .lang laten meegaan als uw
huis?

AANNEMERSBEDRIJF

van
Celsiusstraat 1937 2041 TH Zandvoort / Tel. 02507 -16287 / 023 - 27 22 71

WIE WIL
af en toe bij mijn
3 - jarig jongetje
babysitten •?
Tel. 16742.

-s\

kado's voor zandvoortse elf stedenrijders
BOUWVERGUNNINGEN
Het friese sfeertje van de eenentwintigste februari was zaterdagavond in
sociëteit Duysterghast even terug en
daar was alle reden voor.
De zes mannen uit Zandvoort. die
met tweehonderd kilometer
schaatsen en klunen het Elfstedenkruisje hadden verdiend, waren
namelijk nog niet in het zonnetje
gezet en dat 'foutje' werd nu hersteld.
Duysterghast nam het initiatief en
Wim v.d. Zeijs was de spreekbuis met
veel lof voor de doorzetters Max
Beijne, Jochem Blaauboer, Ronald
van Brakel, Peter van Delft, Engel
Lever en Martin Molenaar. Zes man
uit zo'n kleine dorp is een hoog
percentage, had v.d. Zeijs zich laten

sport in t kort
Z'75 0-0 TEGEN DE SPARTAAN.
Ook de uitwedstrijd tegen De Spartaan hebben de zaterdag voetbal Iers
van Zandvoort'75 niet in winst
kunnen omzetten. Ondanks een
overwicht werd het een dubbelblanke
eindstand in Geuzenveld, vooral door
kundig doelverdedigen van Spartaankeeper Oost. Aan de andere kant stak
ook de defensie van Z'75 in een
prima vorm en zo bleef het ondanks
fraaie kansen voor beide doelen 0-0.
HANDBALLERS GEDEGRADEERD.
Met een 22-18 nederlaag in de
uitwedstrijd tegen Berdos (Bergen)
hebben de zaalhandballers van
Zandvoortmeeuwen de kompetitie
afgesloten en degraderen nu naar de
3e klasse. Bij rust was het nog 11-11.
maar inzet en techniek daalden toen
dermate dat Berdos verdiend kon
zegevieren.
Score ZVM: Cor v.d. Koekelt 12,
Joop Boukes 2, Joost Berkhout, Wim
Brugman, Hans Moll en Jan van
Duyn ieder 1.
Over twee weken wordt de
veldkompetitie hervat, waarin ZVM
de leiding heeft in de 1e klasse.
DUBBEL VOLLEYBAL-VERLIES.
Zowel de dames als de heren van
Sporting OSS hebben zaterdag voor
eigen publiek een nederlaag
geïnkasseerd. Die Raeckse uit
Haarlem had weinig moeite met het
zwakke blok van de Sporting-dames,
met name in de tweede set: 10-15, 415.11-15, eindstand 0-3.
De mannen deden het tegen PSVH
iets beter, wonnen de eerste set zelfs
met 15-5, maar door te nerveus en
onzuiver spel werd het toch nog
verlies tegen het lager geplaatst
PSVH: 9-15. 6-15, 11-15, eindstand
1-3.

voorrekenen. 'Ook daarom zijn we
trots op jullie'.
Als aandenken aan de barre tocht
had steenkunstenaar Toon Lavertu
voor ieder van het zestal een knap
werkstuk gewrocht: een Friese
doorloper op een brok marmer met
de inskriptie 'Elfstedentocht 1985'.
Ook de overige geschenkjes kwamen
uit het Friese land:-een boekwerkje
en een paspoort aangeboden door

mevrouw Feikje Kion. Friese koek en
Berenburg, gestookt door ene
Joustra en aangeboden door een
naamgenote. Sportwethouder
Jongsma vertolkte de bewondering
van het gemeentebestuur met het
aanbieden van een vvv-kadobon en
daarna was het dansen geblazen Al
met al een lofwaardig initiatief en een
gezellige avond waarvoor de
sociëteit alle waardering verdient.

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
39B85 Circuit Zandvoort,
oprichten loopbrug
40B85 De Favaugeplein 39,
verbouw woonhuis
41B85 Jac. v. Heemskerkstraat 61, verbouw woonhuis

nieuvys
kort & k4i>in
O Ook dit jaar zal in het kader van de
Europese samenwerking tussen 27
februari en 31 mei in Nederland en in
andere bij de Europese Gemeenschappen aangesloten landen op
steekproefbasis een 'arbeidskrachentelling' worden gehouden. Doel
daarvan is het verkrijgen van
gegevens omtrent de omvang en
samenstelling van de beroepsbevolking en de verhouding van de
beroepsbevolking tot de totale
bevolking.
Voor de uitvoering van deze telling
heeft het Centraal Bureau voor de
Statistiek, een beroep op de

gemeentebesturen gedaan.
In deze gemeente zullen circa 190
adressen worden bezocht door
speciaal geïnstrueerde tellers, die
voorzien zijn van een legitimatiekaart.
De medewerking van hen, die in
deze gemeente in de telling zullen
worden betrokken, wordt op prijs
gesteld, maar is vrijblijvend. De
verzamelde gegeven worden geheel
naamloos aan het Centraal Bureau
voor de Statistiek doorgegeven.

Vrijwillige Hulpverlening

Voor onderstaand bouwplan hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA ZANDVOORT.
20B85

Keesomstraat (volkstuincomplex)

KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders hebben kapvergunning verleend
voor het kappen van bomen op het onderstaand perceel.
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te
zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen
bij Burgemeester en'Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Kostverlorenstraat 106

enkele bomen t.b.v. inrit en
garage (met herplantplicht)

17373

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
Op het gemeentelijk kampeerterrein
"De Branding"
is plaats voor twee

schoonmakers (m/v)
Aanstelling zal geschieden pp arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor de
periode van 1 april - 1 oktober 1985.
De werktijden zijn gebaseerd op een
6-daagse werkweek met wisselende diensten
(40 uur per week).
Salaris van f. 1.814,- - f 2.124,- bruto per
maand (schaal 2).
Beneden de 21 jaar gelden jeugdlonen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door
het hoofd van de afdeling buitendienst, de
heer P. Honderdos, telefoon 02507- 14841,
toestei 150.
Schriftelijke scüicitaüss kunnen binnen 7
dagen na het verschijnen van dit blad worden gericht aan de directeur van de dienst
van publieke werken, Raadhuisplein 4,
2042 LR Zandvoort.

oprichten tuinhuisje

BESTEMMINGSPLAN
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad van
26 februari 1985 nr. 5a.
Bij dit besluit is in voorbereiding verklaard de herziening van het
bestemmingsplan "Celsiusstraat" voor een perceel aan de
Thomsonstraat 1.
Zandvoort, 1 maart 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
BOUWPLAN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het
college voornemens is om met toepassing van verklaringen van
geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Noord Holland als
bedoeld in artikel 19 tfan de Wet op de Ruimtelijke ijrdening en
artikel 50, lid 8 van de Woningwet, bouwvergunning te verlenen
voor de uitbreiding van het pand Thomsonstraat 1 (kantoor
E.M.M.).Betreffend bouwplan ligt met ingang van 19 maart 1985
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage.
Tijdens voormelde termijn kan een ieder schriftelijk bij
burgemeester en Wethouders bezwaar tegen dit bouwplan
indienen.'
Zandvoort, 1 maart 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
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burgerlijke stand

eerste paal voor slokkerhuizen

5 maart -11 maart 1985
gehuwd: Leo Wïllibrordus Maria
Segerius en Sinetta Maria Stiphout;
Arie de Snoo en Johanna Elisabeth
van Lookeren.
overleden: Johannes Hendrikus
Hermarij, oud 74 jaar; Bertha Cornelia
van Weelde, geb. Tillema, oud 86
jaar; Karel Cornelis Goos, oud 71 jaar;
Jacob. Dil, oud 64 jaar; Petronella
Johanna Maria Landman, geb. van 't
Hooft, oud 58 jaar; Tjitske Johanna
Maas, oud 89 jaar; Catharina Alida
Göllner, geb. Kaatee, oud 97 jaar;
Johanna Brigitta Hoogenbosch, oud
85 jaar; Jan Koper, oud 75 jaar.

17373
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waterstanden
maart

H.W. LW.

H.W. LW.

11.45 19.45
-.08.33
00.30 08.33 13.15 21.15
01.42 09.45 14.07 22.07
02.25 10.26 14.36 22.35
02.59' 10.59 15.06 23.06
03.37 11.37 15.40 23.41
04.14 12.13 16.17 00.19
04.41 12.40 16.54 00.56
05.06 13.07 17.25 01.26
05.34 13.G5 17.51 01.51
06.05 14.05 18.23 02.23
06.43 14.43 19.00 03.01
07.19 15.20 19.47 03.47
08.08 16.09 20.50 04.49
09.11 17M1 22.04 06.04
10.35 18.35 23.24 07.24
Springtij 9 wn 23 maart
Doodtij 2,16 en 31 maart.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Machielsen start bouw aan Van Lennepweg
Een guur windje deed de vlaggen
wapperen en de toeschouwers in de
kraag van hun jas kruipen, maar de
vrolijkheid was er niet minder om,
toen eergisteren een simpele
ceremonie plaatsvond op de plek
waar 33 eengezinshuizen zullen verschijnen.

betonnen palen in de grond om de
huizen van een stevig fundament te
verzekeren. Geen alledaagse gezicht
in de badplaats waar de bodem
gewoonlijk wel zonder hulp tegen
een stootje kan. Met oorverdovend
knal vuurwerk werd het karwei
beëindigd. Onder luid applaus van de
toegestroomde zandvoortse gezinBurgervader Machielsen liet zich in
nen die zich binnenkort eigenaar
witte werkjas en helm hullen om de
mogen noemen, raadsleden,
eerste paal de bodem in te heien
ambtenaren en bouwheren.
voor het kompleks woningen aan de
Razendsnel vertrok men vervolgens
van Lennepweg. De machine stotterde naar een lokaal eet- en drinkhuis om
even maar gaf zich daarna gedwee
in ontspannen sfeer nog wat na te
over aan de hand van de magistraat.
kouten.
In een paar minuten verdween de
eerste van een gros 4 meter lange
De 33 premie-c-huizen zullen dit
najaar in 4 etappes opgeleverd
worden, de laatsten vermoedelijk
begin oktober. De vereniging van aspirant kopers, die zich met verve
door alle problemen geworsteld heeft
-procedures, kontraktperikelen,
bezwaarschriften enz.- zal een dezer
dagen omgezet worden in een echte
vereniging van huiseigenaren die
hulp kan bieden bij het beheer en bij

n}rtOZ DlCK uMMIOfl

de gezamenlijke eanschaf van
goederen en diensten.
De huidige voorzitter, Cas Al, stond
met gemengde gevoelens bij de ter
aarde bestelling van de eerste
heipaal. Verheugd natuurlijk dat het
eindelijk zo ver was, maar: 'we zijn de
afgelopen tijd zo vaak blij gemaakt,
dat het gevoel maar moeilijk naar
boven wil komen'.

bijna alles voor het oor
tijdens komende feestdagen
1985 moet het jaar van de muziek
worden en dat zal doorklinken bij de
viering van Koninginnedag op 30
april en bevrijdingsdag 5 mei en nog
eens ekstra benadrukt worden tijdens
een groot muziekfestival op 12 mei.
Het komitee nationale feestdagen
belooft ons op 30 april een intro van
de Damiateband meteen rondgang
door het dorp. In de morgenuren
geeft de showband Velsen noord
voorstellingen in huize Bodaan en
het Huis in de Duinen, 's Middags
speelt een harmoniekapel van 80
muzikanten samen met organist
Michiel Jansen een konsert in de
hervormde kerk en 's avonds vindt
een muzikale massashow plaats van
3 gezelschappen tegelijk, Damiate,
Corja en Concordia.
Op bevrijdingsdag komen muziekkorpsen en majorettes (o.a. van
Adest Musica uit Sassenheim) naar
de badplaats om een stoet van oude
legervoertuigen een minder grimmig
aanzien te geven. Een licht konsert
wordt midden op de dag verzorgd

Vrijwillige Hulpverlening

door de harmonie Soli en na het
avondeten en het waterspektakel
geeft de Umuiderharmonie haar
klanken aan het dorp prijs.
Alsof het niet op kan, organiseert de
stichting Zandvoort Festival een
week later, op 12 mei, op de Grote
Krocht een kompetitie voor
drumbands, fanfare, tamboer- of
showkorpsen en majorettegroepen.
Al 30 van dergelijke gezelschappen
hebben ingeschreven om hier roem
te behalen en een van de fraaie
prijzen in de wacht te slepen. Tijdens
een defilè door het centrum van
Zandvoort zal een jury van
verslaggevers en dorpsagenten de
kwaliteit beoordelen.
Het ziet er al met al naar uit dat 1985
een welluidend jaar gaat worden. Het
voorgeschotelde programma doet
•ons niettemin uitzien naar een
eenvoudig kamerstrijkje of
barokensemble, een popgroep of
desnoods een gregoriaans
monnikenkoor ter afwisseling.

groeten uit zandvoort

• A.s. maandagmiddag zullen burgemeester Machielsen en politiechef
Menkhorst rond 15.30 uur de eerste
steen leggen voor het nieuwe buro
aan de Hogeweg. Na de sobere
plechtigheid waarvoor slechts een
beperkt aantal mensen is uitgenodigd
komt het gezelschap op invitatie van
aannemer Tetteroo enige tijd bijeen
in restaurant Queenie, waar de gave
van het gesproken woord beoefend
kan worden.
«
Dat de oud-papierrijs momenteel de
moeite waard is -tot grote vreugde
van klups, scholen en verenigingen
die driftig aan het verzamelen
geslagen zijn, heeft ook bij-effekten.
Vorige week volgden 2 jeugdige en
overijverige zandvoorters de ochtendkrantbezorger op de voet en
haalden het kersverse nieuws uit de
flats bij Rotonde en Favaugeplein.
• Kluphuizen zijn met de regelmaat
van de klok het doelwit van
amateurdieven. Afgelopen week was
de tennisklup aan de Duindoornlaan
aan de beurt. Vermist werd een krat
bier, een fles wijn en 4 potjes
knakworst. Geen ramp, wel ergernis
Een paar dagen terug waren de
volkstuinders in noord het slachtoffer.
Ook daar verdwenen konsumptieartikelen.
® De Willem van Oranje Stichting
die onlangs zijn diensten aanbood om
diskriminerende opschriften van
gevels te verwijderen, had volgens
het gemeentebestuur in dit dorp
geen emplooi en kon naar een
subsidie fluiten. Prompt verschenen
eind vorige week anti-semitiese leuzen in de katakomben van een flat
aan de Celsiusstraat. Een attente 65jarige plaatsgenoot deed er aangifte
van, de politie heeft verscherpte kontrole op dit soort uitwassen
aangekondigd.

De oplettende lezer
van deze rubriek zal
enige maanden geleden gemerkt hebben
dat wij de heer
Bouvy per abuis in
de riante dubbele villa 'Storm vogels'Heten wonen. De
excentrieke telg uit
de bekende zoutfamilie bewoonde echter de op deze
ansicht afgebeelde
'Albatros', een
evenmin te versmaden onderkomen.

eerste bewoners kijkduin

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 17 maart a.s.:
10.00 uur: Prof. Dr. A. v.d. Beek uit
Leiden.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 17 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. C. v.d. Velde.
PROTESTANTENBOND
zondag 17 maart a.s.:
10.30 uur: viering verzorgd door de
oekumeniese werkgr.
'Exodus.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshgis.Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
foto: Otek Loanen
'Veel geluk met jullie nieuwe woning". Wethouder Jan Jongsma kwijt zich van de prettige taak de
sleutels te mogen overhandigen aan de eerste bewoners van het nieuwe Groot Kijkduin. Het zijn
Pieter Scholtenlo en Regina de Muick, die een van de veertig in opdracht van de gemeente gebouwde
HAT-eenheden gaan betrekken. Het blok aan de Burg. van Alphenstraat is nu gereed en de
wethouder kon in het overvolle flatje meedelen dat de twintig woningen aan de Van Speijkstraat in de
loop van april zullen worden opgeleverd.

Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
(CRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 16 maart a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang,
zondag 17'maart a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
St. Ceacilis kerkkoor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

nieuws
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0 Op uitnodiging van de kring
Zandvoort van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen zal
mevrouw H. Mulder-Leutscher uit
Haarlem op 19 maart a.s. 's middags
om 2 uur in het Gemeenschapshuis
een kauserie met dia's houden over
'Kostuumgeschiedenis'. Mevrouw
Mulder bezit een fraaie kollektie
kleding uit vroeger tijden, ook kinderkleding, en zal die middag daarvan
het een en ander laten zien. De
kauserie is bestemd voor leden, maar
niet-leden die geïnteresseerd zijn in
het onderwerp zijn eveneens hartelijk
welkom.
• Na in 1984 verstek te hebben
laten gaan zal Zandvoort dit jaar weer
meedoen aan de Nationale Boomfeestdag die op 20 maart wordt gehouden. In overleg met het Hoofden
kontakt van de Lagere School is voor
een nieuwe opzet gekozen, hetgeen
er op neerkomt dat bij iedere lagere
school een klein aantal bomen
geplant zal worden door de klassen 3
en/of 4. Voor alle scholen samen is
een voorlichtingsprogramma in de
vorm van geluidskassettes en dia's
aangeschaft, dat onderling uitgewisseld zal worden. Het planten bij de
scholen begint om 10.00 uur.
• Op 22 en 23 maart a.s. zal de
Zandvoortse Toneelvereniging 'Wim
Hildering' 's avonds om kwart over
acht in gebouw 'De Krocht; een
uitvoering geven van het blijspel 'Het
begon in een gracht' van Wim
Dumont. Voor beide voorstellingen
kunnen op woensdagavond 20 maart
tussen 7 en 8 uur in het Gemeenschapshuis plaatsen worden
besproken. Op zondag 24 maart zal
'Wim Hildering' het stuk nogmaals ten
tonele voeren. Deze voorstelling, die
eveneens in 'De Krocht' wordt
gegeven, begint 's middags om 2 uur
en is gratis toegankelijk voor alle
zandvoortse 50 plussers.

toch nog kinderdagverblijf in zandvoort?
Nadat een eerder initiatief om een
kinderdagverblijf in de gemeente te
krijgen begin vorig jaar strandde,
hebben andere vrouwen het
voortouw genomen om het
bestaansrecht van een dergelijke
voorziening daadwerkelijk aan te tonen.
Rel inde Adegeest. Hetty Offerhaus
en Patricia Schmidt denken een kin- derdagverblijf als vrijwilligsters op
niet-gesubsidieerde basis te kunnen
opzetten. Een eenmalig financieel
duwtje van de gemeente moet
genoeg zijn volgens hun
berekeningen. Begin november '84
dienden ze een begroting in en een
verzoek om steun bij b en w en
inmiddels heeft dat de
advieskommissies voor planvoorbereiding en emancipatie gepaseerd.
Daar wilde men het kinderdagverblijf
Pippeloentje wel een kans geven en
het wachten is nu op het oordeel van
de raadskommissie welzijn, die zich
er volgende maand over buigt.
Volgens de woordvoerdster van de
plannenmaaksters, mevrouw
Adegeest, rekent men op een vaste
bezetting van 10 kinderen onder de 4
jaar per dag, en in totaal op zo'n 30
kleine zandvoortertjes. Het verblijf
zal het gehele jaar dagelijks van acht
tot zes uur voor hen open staan. De
kosten voor de ouders zijn geraamd
op f 10.- per dagdeel (inklusief eten
en drinken), een vast bedrag omdat,
zo zegt mevr. Adegeest, in gemeentekringen bezwaren bestonden tegen
een inkomensafhankelijke bijdrage.
Dat zou moeilijk te kontroleren zijn.
De initiatiefneemsters maken er geen
geheim van dat ze na een jaar aktief
te zijn geweest als vrijwillige
werkkracht in het op te richten Pippeloentje er vervolgens ook een
botenham aa hopen over te houden.
'We willen bewijzen dat het bestaansrecht heeft, als het goed draait, kunnen we er wellicht ook betaalde
arbeid in vinden, meent Adegeest.
Als daarvoor niet voldoende ruimte
zit in de eksploitatie denken de

vrouwen naar het dorpsbestuur te
stappen voor een meer strukturele
bijdrage.
Grootste struikelblok is dit moment
nog een geschikte en niet te dure
ruimte te vinden. De planvoorbereidingskommissie heeft hen daarvoor
naar het bestuur van de chr. mavo
Jaap Kiewiet verwezen, maar een
gesprek daarmee moet nog plaatsvinden. Mogelijk dat ook de Clarakliniek die dit voorjaar ontruimd wordt
kansen biedt. Het kinderdagverblijf

Honderden wandelaars en wedstrijdlopers worden a.s. zondag aan de
vloedlijn van zandvoorts kust
verwacht om deel te nemen aan de
jaarlijkse strandloop.
Het sportieve en doorgaans massale
evenement speelt zich al voor de 19e
maal in suksessie af en trekt niet
alleen veel aktieve liefhebbers van
het vlotte benenwerk maar ook veel
bekijks. De halve marathon van 21
kilometer voor roetiniers is van
jonger datum maar gaat toch ook al
voor de 10e keer van start. Dat die
gezonde traditie elk jaar een
voortzetting vindt is vooral te danken

zal immers, als alles goed verloopt
pas na de zomer zijn deuren openen.
Op korte termijn wordt in ieder geval
voor belangstellende dorpsgenoten
een informatie-avond belegd, maar
wie nu al meer wil weten kan zich in
verbinding stellen met Relinde
Adegeest, tel. 1 7628.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Autonfobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

eanduoortee Nocranf-

aan zandvoorter Dick Castien en
rijwieltoerklup Olympia, die een
gesmeerd lopende organisatie voor
hun rekening nemen.
Op 17 maart kan men zich vanaf
10.00 uur laten inschrijven bij de
kassa's aan de Rotonde, waar ook
vertrek en aankomst gepland zijn. De
lange afstandlopers moeten zich
vervoegen bij strandtent 8 't Trefpunt.
Om 11.00 uur draven of kuieren
junioren t/m 12 jaar en senioren het
strand op om de 4000 meter vol te
maken. Een tijdslimiet ontbreekt
daarbij. Zowel de schildpadden als de
hazen onder de mensen hebben zo-

doende een genoeglijke trip voor de
boeg. Dat geldt ook voor de 8-kmlopers die samen met de marathonminnaars om 11.05 uur het vaste
zand aan de waterlijn opstomen.
De inschrijvingsprijzen luiden als
volgt: resp. met en zonder beloning
bij een suksesvolle afloop: f 4.- en
f 2,- voor de 4 en 8 km., f 7,50 of f 2,50
voor de 21 km. Gedachtig het
noodlottig ongeval tijdens de
strandloop 1984 stellen de
organisatoren een mediese keuring
voor de lange afstand verplicht.
Inlichtingen geeft D. Castien.
Keesomstraat 91. tel. 1 7547.

perfekte jubileumviering zhc
"Een perfekt georganiseerd jubileumfeest' - dat moet de enige konklusie
zijn van de vele die de viering van
het 50-jarig bestaan van de Zandvoortse Hockey Club van nabij hebben meegemaakt.
De bomvolle receptie met de bondsvlag-ceremonie, het lintje van Bertus
Balledux en de eerste aanzet voor
een kunstgrasveld mag dan het
officiële hoogtepunt zijn geweest, er
was meer te doen op en om Duintjesveld.
Vooral voor-de leden van het eerste
uur, die van heinde en ver kwamen
opdagen, was er veel te genieten .
Tijdens het reünisten-ontbijt werden
heel wat sterke hockeystaaltjes

nieuws
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• Nog even en het zomerseizoen
staat weer voor de deur. Op het
strand is men al druk bezig alles weer
in gereedheid te brengen en ook het
zandvoortse politiekorps is zich aan
het voorbereiden om de komende
drukte zo goed mogelijk op te
kunnen vangen. Met name aan de
diverse opleidingen is de laatste tijd
veel aandacht besteed. Zo is men in
1983 gestart met het houden van een
reanimatiekursus, in eerste instantie
opgezet voor de leden van de
strandpolitie. Maar ook andere leden
van het korps en ambtenaren van
andere gemeente instanties toonden
hiervoor belangstelling.
Dit jaar is de kursus herhaald,
waaraan 14 personen hebben
deelgenomen en het
reanimatiediploma hebben behaald.
De geslaagden zijn:
D. Doornekamp, E. Disco, J.
Hollander, W.H. Minkman en P. van
Staveren, allen werkzaam op het
Raadhuis en;
J. Hempenius, E.F. Hendriks, Y.
Honderdos, J.E. Koper, W. van Rhijn,
J.H.A. Schilder, R.L. van Leeuwen,
L.J. Talsma, C.J. Haasnoot en P.B.
Tromer, die deel uitmaken van het
zandvoortse politiekorps. Naast het
binnenwaterdiploma, het
strandwachtdiploma en het EHBOdiploma, zijn alle leden van de
strandpolitie nu ook in het bezit van
het reanimatie-diploma en dat zal de
hulpverlening op het strand zeker ten
goede komen.

• Onder leiding van Frans
Bleekemolen zal het Toonkunst
Oratoriumkoor Zandvoort op
l maandag 18 maart a.s. 's avonds om
8 uur een openbare repetitie houden
in gebouw 'De Krocht'. Bij deze
gelegenheid zal de nieuwe vleugel
officieel in gebruik worden genomen.
In studie is momenteel het Oratorium
'Samson' van G.F. Handel, dat in het
kader van het muziekjaar '85 op 9
mei a.s. zal worden uitgevoerd.
Muziekminnenden die (eventueel
een gedeelte van) de repetitie en de
ingebruikname van de nieuwe
vleugel willen bijwonen zijn 's avonds
in 'De Krocht' van harte welkom.

• Tussen 18 maart en 28 mei van dit
jaar moeten postduivenhouders hun
gevleugelde vrienden elke dag tot
17.30 uur in de hokken houden.
Alleen deelname aan wedvluchten of
africhtingen is toegestaan maar na
afloop gaat de ophokplicht tot
genoemde tijd weer in. Die afspraak
is gemaakt tussen de Postduivenhouders-organisatie en het
Landbouwschap. Boeren en tuinders
die in het voorjaar veel schade lijden
door de hapgrage duiven, hebben er
op hun beurt in toegestemd na 17.30
uur de jacht op het gevogelte te
staken.

opgehaald en tijdens de uitstekende
kabaret-avond was de lach niet van
de lucht. Maar ook de jongste ZHCers waren niet vergeten door de
inventieve feestkommissie die op het
circuit een grootse loop- en
fietswedstrijd op touw zette en verder
een serie spelen organiseerde in een
feesttent.
Gehockeyd werd er ook en hoe! De
oudjes deden het nog best tegen de
veteranen van Strawberries en
wonnen met 1-0. De totale indruk van
het gouden hockeyfeest: een vrolijk
en stijlvolle serie evenementen,
waarvoor de feestkommissie onder
leiding van Pieter Joustra een
enorme pluim verdient.

NATIONAAL SUCCES VOOR
IJSSALON "PICO BELLO".
Voor Piet en Ronald Drommel van ijssalon Pico Bello op de hoek van
Kerkstraat en Kerkplein was het
woensdag een bijzonder feestelijke
dag. Onverwacht eigenlijk, want ze
hadden er niet op gerekend dat hun
ijs bij de nationale finale de tweede
prijs zou behalen. Toch gebeurde dat
in Maastricht, waar een deskundige
jury de koude delikatesse van de
familie Drommel -en dat met vele
geroetineerde Italiaanse ijsbereiders
als konkurrenten- als de op één na
beste van het land aanwees. Een
prachtig sukses voor het jonge
Zandvoortse bedrijf.

AMATEUR-CISKUS KOMT TERUG.
'Wegens enorm sukses geprolongeerd'. Dat geldt voor het amateurcirkus dat vorig jaar haar tent opsloeg
op het terrein van het voormalig
Sterre der Zee. Organisator Wim
Peeters deelt mee dat de voorstellingen in het weekeinde van 22 juni
zullen plaatsvinden en dat amateurartisten, die denken een boeiende
act in de piste te kunnen brengen,
dat bij hem kunnen opgeven.
De gelden die het hooggeëerd publiek bijeenbrengt komen weer ten
bate van een goed doel. Bij de keuze
daarvan willen de organisatoren
graag de hele Zandvoortse bevolking
betrekken en daarom: wie een
suggestie heeft kan dat melden via
deze koerant, Achterweg 1,
Zandvoort.

ZAKENNIEUWS
Het zandvoortse aannemersbedrijf
van den Brink is dealer geworden
van de gerenommeerde Knipping
Kunststof Kozijnen, een duits produkt
dat op bestelling leverbaar is in alle
vormen en maten. Het doet er niet
toe of de verlangens van de klant nu
uitgaan naar een bruin kozijn met bol
isolatieglas of met glas-in-lood, of het
nu landhuisstijl moet zijn of aangepast aan de eisen van een moderne
bungalow, een boog of rechthoekig,
hef-of ventilatieschuifdeur, voor- of
achterdeur. En ook voor een kozijn
met rolluiken wordt de hand niet
omgedraaid. Het omvangrijke
programma biedt de mogelijkheid om
aan elke wens van architekt of huiseigenaar te voldoen. Ook wanneer
individuele ontwerpen gerealiseerd
moeten worden. Bovendien zijn alle
Knipping-uitvoeringen voorzien van
isolerende beglazing, hebben een
makkelijk te bedienen nachtventilatie
en zijn zeer dekoratief, terwijl het
Kunststof 3000-systeem een hoge
kwaliteitsgraad garandeert. Als ekstra
meevaller voor eigenaren zij nog
vermeld dat de aanschaf fiskaal
aftrekbaar is op de post 'groot onderhoud'. Wie er meer van wil weten en
zich met eigen ogen wil overtuigen
kan aangeraden worden een kijkje te
nemen bij de showmodellen die Van
den Brink vanaf vandaag 4 dagen
lang tentoonstelt aan de Hogeweg
(t.o. de kath. kerk).

HEDEN GEOPEND
COFFEE - FOOD - & VIDEO
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Bij het korps Reserve Gemeentepolitie
Zandvoort zijn enkele vacatures te vervullen.

gegadigden m/v
a. moeten in Zandvoort wonen
b. tenminste 21 jaar en nog geen 45 jaar
zijn
c. een lengte hebben van tenminste 1.70 m
(vr. 1.60 m)
d. dienstplicht te hebben vervuld of niet
dienstplichtig zijn
e. van onbesproken gedrag zijn
f. een goede gezondheid hebben.

N
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THE WEST ON ÏTS BEST
Dorpsplein 2 - Zandvoort
tel. 02507-19299

Na aanstelling dient een twee-jarige
opleiding te worden gevolgd voor het
diploma Reservepolitie welke cursus wordt
gegeven 1 avond per week van 19.00 tot
22.00 uur op het hoofdbureau van Gemeentepolitie te Haarlem. Daarnaast dienen 15
avonden per jaar een schietopleiding te
worden gevolgd.

sport in "t kort

Inlichtingen en sollicitatieformulieren zi]n
verkrijgbaar op het bureau van Gemeentepolitie te Zandvoort bij de adjudant van
Gemeentepolitie A. van Eist, tel.
02507-13043, tst. 20.

JEUGD-VOLLEYBALTOERNOOl
IN SPORTHAL PELLIKAAN.
Volleybalvereniging Sporting-OSS
organiseert op zondag 17 maart een
groot jeugdtoernooi in Sporthal Pellikaan. Gezien de enorme belangstelling -33 ingeschreven teams- zal dit
'Garnael-toernooi' een jaarlijks
evenement worden. De jongste
volleyballers, de mini's van 8 tot 11
jaar, beginnen om 9 uur, de
adspiranten van ^2tot'\5 jaar starten
hun wedstrijden om circa 12,30 uur.
De toegang tot de sporthal is gratis.

Op woensdag 27 maart 1985 wordt aan het
bureau van Gemeentepolitie te Zandvoort'
een informatieavond gehouden, aanvang
20.00 uur, waarbij de taak en de functie van
de Reservepojitie zal worden toegelicht.

De autosportvereniging 'Sandevoerde' organiseert op zaterdag 16 maart
de voorjaars-rit 1985.
Deze kaartleesrit wordt gereden in de
gemeente Zandvoort. en de deelname staat open voor iedere sportieve
automobilist.
De lengte van de rit is ca. 25 km, en
er wordt gereden met een
gemiddelde snelheid van 13 km per
tiur.
Start van de rit is om 20.01 uur vanuit
hotel Delicia. Kerkstraat 16
Gelegenheid tot inschrijving vanaf
19.30 uur, eveneens in hotel Delicia..
Inschrijfgeld bedraagt f 12 - per
equipe. Leden van A.S.V
Sandevoerde f. 2- korting. De rit telt
mee voor het verenigingskampioenschap.

Op deze avond zijn ook leden van de
Reservepolitie aanwezig om persoonlijk met
U van gedachten te wisselen.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 1 6581

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHT VANTHETKLEINE

Achterweg 5,2103 SW Heemstede

omroeper

BEZOEK ONZE
KUNSTSTOFKOZIJNENSHOW
EN OVERTUIG UZELF
VAN DE VELE VOORDELEN
van 1 3 t/m 1 6 maart
Hogeweg t/o Kath. kerk
geopend van 10-17 uur
tijdens show 5% korting.
AANNEMERSBEDRIJF

. tyan den Jjrink b. tx
Celsiusstraat 1 93 / 2041 TH Zandvoort / Tel. 02507 - 1 62 87 / 023 - 27 22 71

Kunststof kozijnen zijn nog relatief onbekend. Daarom
krijgt u nu de kans de kunststof kozijnen van Knipping
eens goed te bekijken. En te ervaren hoe veelvoudig de
mogelijkheden zijn. Kunststof kozijnen van Knipping
hebben draai- en kiepramen, met een handige ventilatiestand. Waardoor, behalve uitstekende beveiliging
tegen diefstal de kozijnen ook echte energiebespaarders zijn. Daarbij komt nog eens het voordeel van de aftrekbaarheid van groot onderhoud. Knipping is bij u in
de buurt. Maak gebruik van deze gelegenheid. U wilt uw
kozijnen toch zeker net zo lang laten meegaan als uw
huis?

VERHUREN 7
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
lnl./folder: 01720-43719.
EMIGRATIE
VERKOOP
14dgn
ALLES MOET WEG!
Van theelepel tot
video, van antiek tot
vaatwasser.
ALLES 1e kwaliteit
adres: •* .
Gort vd Lindenstr.8,
Zvt. maand- vrijd. van
10-12 uur. Geen opkopers, alleen kontante
betaling.
Schroom niet, maar
BIEDT!

EXPLOITATIE PARKEERTERREIN
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zandvoort overwegen het terrein dat bekend staat als "kop van de Van Lennepweg" dit jaar, gedurende het zomerseizoen, als parkeerterrein in
exploitatie uit te geven.

Installatie bureau

CTOEMlllilM

Belangstellenden voor het verkrijgen van de eventueel te
verlenen vergunning dienen hun aanvraag uiterlijk 22 maart 1985
op de daarvoor bestemde formulieren te hebben ingediend. Deze
formulieren zijn op de secretarieafdeling Algemene Zaken te
verkrijgen.

B.W,

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

Inschrijvers dienen met het volgende rekening te houden:
- vergunning wordt verleend onder door Burgemeester en
Wethouders naar redelijkheid te bepalen voorwaarden c.q. op
te leggen verplichtingen;
- door of vanwege de gemeente zullen geen voorzieningen worden getroffen ter verbetering van het terrein;
- het terrein wordt beschikbaar gehouden voor het daarop
houden van kermissen, circusvoorstellingen en dergelijke zodat
gedurende die dagen exploitatie als parkeerterrein is
uitgesloten;
- Burgemeester en Wethouders behouden zich de toewijzing
voor.

uw arfcand irartaHatiaburaau voor cantate
vafwarminQt airconditioning on loodgiatarswai'k,
zowal nieuw als ondarhoud...

kamorlingh omesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-184 84*

Zandvoort, 8 maart 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
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GEMEENTE

Mooie

voorjaarstruien!
v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1746

Gisthuisplein 3
en winkelcentrum

Nieuw Noord
Tel. 12129

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
HaltwtrMt 65 - Zandvoort
T«l. 1 20 90

KERKSTRAAT 20 •

TEL. 13136

\

BEL GEWOON DE
BELASTINGTELEFOON
) Voor vragen
ovërfiet invullen van

•///et

•ff*.

inkomstenbelasting
is\r\ A
O
06-0543 I984

Voorvragen
overcfen/euwe
tweeve/t//enersmoc7üiege/
^m M ^ en uw loonbelasting
06-0542 1985
A
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Publ'kal.c .ytarbei<M'ntdmr.t W-J

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

wereld
nsifuiir
fonds.
iieuerlaiiil
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164
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strandloop '85 trok ruim 400 deelnemers

Vrijwillige Hulpverlening

Ook de 19e Zandvoortse strandloop
is een eclatant sukses geworden, zowel voor de organisatoren als de 435
deelnemers die welgemoed aan de 4,
8 of 21 kilometer langs de vloedlijn
begonnen.

17373
waterstanden

Er woei een venijnige Noordenwind
over het strand, maar het zonnetje
scheen en alle strandlopers
arriveerden in redelijke konditie weer
aan de eindstreep, waar hun
supporters wachtten en een
herinneringsvaan klaarlag.

maart

De gang van zaken was bij Dick Castien, good old Klaas Koper en rijwieltoerklup Olympia weer in beproefde
handen en het geheel werd andermaal een demonstratie van prima
sportieve rekreatie. Hoewel het deelnemen zeker hier belangrijker is dan
winnen, werd er in de drie
kategorieën toch driftig gestreden om
de ereplaatsen.

Winnaar van de 4 kilometer werd de
jeugdige Robin Castien uit
Zandvoort. Met 18 min. 37 was hij
meer dan een minuut sneller dan
Ron Huystee (19.52) en lan Duyff
(20.53) en liet ook de andere kategorieën achter zich. Bij de meisjes
won Wendy Vergunst uit Lisse in
23.36 , bij de mannelijke veteranen
Mastenbroek uit Heemstede in 19.11
en bij de vrouwen mevr. Bullé uit
Zandvoort in 27.-.

L.W.

H.W.

LW.

02.59
03.37
04.14
04.41
05.06
05.34
06.05
06.43
07.19
08.08
09.11
10.35

10.59
11.37
12.13
12.40
13.07
13.35
14.05
14.43
15.20
16.09
17.11
18.35

15.06
15.40
16.17
16.54
17.25
17.51
18.23
19.00
19.47
20.50
22.04
23.24

23.06
23.41
00.19
00.56
01.26
01.51
02.23
03.01
03.47
04.49
06.04
07.24 •

nieuws

Bij de halve marathon finishte Peter
Zwiers uit Hoofddorp als eerste in 1
uur, 14 min., 36 sec., gevolgd door
Zandvoorter Pieter v.d. Mije, die de
21 kilometer aflegde in 1.16.19 en
Haarlemmer Bert Bols die 1.16.21
nodig had.
De 8 kilometer kreeg als snelste
trio's:
Mannen: Theo van Rossum Mijdrecht
in 31.44 min.; 2. Bram Kolkman,
Zandvoort, 31.56; 3. Ivar v.d. Marel,
Heemstede, 32.12.
Vrouwen: 1. Tonny Boons, Zandvoort,
35.25; 2. Alexandra Ohlsen,
Wuppertal, 39.35; 3. Mevr.
Zonneveld, Zandvoort, 41.50.

H.W.

kort & klein
De Strandloop behoort tot een van de oudste na-oorlogse tradities van Zandvoort. Er is inmiddels al
een generatie opgegroeid die aan het evenement heeft deelgenomen. Hier een beeld uit 1977.

ineke wind op de bres
ambtenaar emancipatiezaken
De hoogtijdagen van de vrouwenemancipatie zijn voorbij. De fut is
eruit en dat is ook in Zandvoort goed
merkbaar.

Zelfs de Internationale Vrouwendag
op 8 maart J.I., in vroeger jaren nog
uitbundig gevierd, heeft niemand
weten te inspireren in de badplaats
aktiviteiten op touw te zetten. Mag
dat niet meer dan een illustratie zijn,
een teken aan de wand is zeker de
opheffing van de stichting Eva enkele
maanden terug en de stilte rond politiek aktieve groepen als de Rooie
Vrouwen. Is de vrouw door de krisis
NIEUW POLITIEBURO
teruggejaagd naar de keuken? Of
juist
naar werk, geld en karriére?
IN JULI KLAAR
Houdt de school, moedermavo e.d.
de dames van de straat? Maken echtKnap metselwerk werd gistermiddag gedemonstreerd door burgemeester Mach- scheidingen weer prioriteit nummer
één van de (alleenstaande) zorg voor
ielsen en korpschef Menkhorst, die gezamenlijk en vakkundig 'de eerste steen' kinderen? Antwoorden zijn er in
van het nieuwe politieburo aan de Hoge- menigvoud, samenhangende analyses ontbreken.
weg in de voorgevel kleefden.
Het gebouw vliegt de grord uit en een
Dat die te zijner tijd zullen verschijvertegenwoordiger van aannemingsbedrijf Tetteroo uit Leidschendam kon tij- nen, mag men aannemen. Maar daar
dens de geanimeerde nabespreking mee- kan niet op gewacht worden. Zinnig
delen dat het riante politiehuis vermoelijkt het een parallel te trekken met
delijk al in juli klaar zal zijn.
de jaren '60. De turbulente akties die
In de koerant van aanstaande vrijdag
starre patronen moesten doorbreken,
komen we nader op deze gebeurtenis
de demokratiseringsgolven, bleven
terug.
steken, maar hebben tenslotte toch in
de laatste 10 jaar handen en voeten
gekregen in wetten en voorschriften,
regels over inspraak en beklagrechten. Die bestuurlijkse invalshoek
draagt geen spoor van het
romantiese oproer maar is wel een
konkreet (zij het onaf) resultaat. Het
is heel goed denkbaar dat de
emancipatiebeweging dezelfde roete
zal volgen.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Een fervent voorstandster van die

weg is Ineke Wind. Vorig jaar nam zij
afscheid van de pvda-fraktie in de
zandvoortse gemeenteraad en toog
aan het werk als emancipatiewerkster
bij de gemeente Haarlem. In het
onlangs verschenen blad van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt ze een uitvoerig maar
zakelijk betoog over het emancipatiebeleid op lokaal nivo. Rooskleurig

Ineke Wind: op lokaal nivo staat emancipatiebeleid er niet best voor

staat het er niet voor: emancipatiebeleid dat verder gaan dan 'typiese'
vrouwenzaken is zeldzaam. Slechts
in 1 op de 10 gemeenten is opdracht
gegeven aan ambtenaren, adviesgroepen of kommissiespm
struktureel aan emancipatie te
werken. In naam, zo menen we, mag
Zandvoort daar bij gerekend worden,
in de praktijk schort er nogal wat aan.
De bewuste kommissie ontbreek het

zelfs aan duurzame ambtelijke bijstand. Treffender is wellicht nog het
feit dat men zich als noodgreep
voorlopig maar heeft beperkt tot de
'zachte sektor', in het bijzonder het
onderwijs (roldoorbreking)
Ineke Wind kan zich daar behoorlijk
druk over maken, want emancipatie
heeft in beginsel met alle
beleidsterreinen te maken. Financien
en ruimtelijke ordening zijn niet
minder van belang dan onderwijs of
soc. kult. werk. Maar een ingang
vinden in die van oudsher ambtelijke
mannenbolwerken is niet zo
eenvoudig. Het is haars inziens dan
ook dringend noodzakelijk dat in gemeenten als Zandvoort een
ambtenaar m/v vrijgemaakt wordt om
zich, al is het maar voor een paar
uren per week, eksklusief te wijden
aan de koórdinatie.
Een emancipatiespil in het dienstenapparaat, die de wethouder moet
ondersteunen, de diverse afdelingen
kan stimuleren, het overleg voert met
vrouwengroepen, aanspreekbaar is.

'Men dient zich te bedenken dat het
voor veel bestuurders vaak een
eerste keer zal zijn dat men zich
bezig houdt met het thema emancipatie op het betreffende vakgebied,
schrijft ze. Als geregeld diskussies
plaatsvinden kan de 'emancipatiegevoeligheid van de bestuurders
vergroot worden'. Een emancipatieambtenaar moet, zo spreekt ze uit
ervaring, zendelingenwerk kunnen
verrichten. Veel van haar of zijn tijd
gaat zitten in het 'kweken van begrip
en enthoesiasme' bij doorgaans
mannelijke ambtenaren in beleidsfunkties.

• Duizend gulden boete en een
maand voorwaardelijk, dat was de
straf die een voorburgse konstruktiefirma donderdagmorgen opgelegd
kreeg, omdat het bedrijf het instorten
van de loopbrug bij de Grand Prix '84
op zijn geweten had. Een genadig
vonnis gezien de eis van f 10.000.boete en 4 maanden voorwaardelijk.
De rechter heeft bij het bepalen van
de strafmaat rekening gehouden met
de gevolgen van de slechte publiciteit die de onderneming al heeft
ondervonden en zag ook de
noodgedwongen haast waarmee de
racebaanklus geklaard moest worden
als een verzachtende omstandigheid.
Bij het ter perse gaan van deze editie
van de koerant stond ook de direktie
van het circuit voor de rechter om
zich te verantwoorden voor het niet
aanvragen van een bouwvergunning
voor de bewuste loopbrug.
Aanstaande vrijdag daarover meer.

*
De federatieve vrouwenraad Zandvoort zal op 29 april haar jaarvergadering houden in het gebouw Tolweg
10. In het bestuur zijn de dames v.d.
Mije-Rollema en Machielsen-Mouw
aan de beurt om periodiek af te treden. De laatste is voor één jaar
herkiesbaar. Kandidaten voor de
funktie van sekeretaresse en eventuele tegenkandidaten voor aftredende
bestuursleden kunnen zich tot 25
april melden (tel. 1 6488 of 1 5405).
Na het formele deel van de
bijeenkomst zal arts van Dik-Niemeijer, voorzitter van de werkgroep
Gezondheidszorg van de provinciale
Vrouwenraad, spreken over: 'hoe
mondig is de patiënt'.

Dat de vrouwenbeweging 'weer
hevig aan het inzakken is', bestrijdt ze
niet. Maar als het om besturen gaat,
is er juist nu heel veel mogelijk. 'Een
emancipatiewerker hoeft zich niet te
vervelen'.

BELGEWOON DE
BELASHNGTELEfOON
oor vragen
O
overhel invullen van
uw aangiftebiljet
inkomstenbelasting
06-0543 1984.
.-^

OPROEP VOOR DE ZANDVOORTSE
TIENERS VAN 12 t/m 17 JAAR!

Enkele weken geleden zijn aan ±
240 zandvoortse tieners enquêteformulieren toegezonden i.v.m. een
knelpunten en behoeftenonderzoek.
De resultaten van het onderzoek
zullen worden verwerkt in de op te .
stellen jeugd- en jongerennota. Ook
werden formulieren toegezonden aan
de diverse Zandvoortse verenigingen
met jeugdleden en werden
formulieren neergelegd in de bibliotheek en in wijkcentrum 't Stekkie.
Enkele vrijwilligers hebben getracht
de persoonlijk toegezonden
formulieren aan huis op te halen. Dit
is slechts voor een deel gelukt.
Door middel van dit bericht vragen
Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort en de gemeente Zandvoort alle
tieners die nog geen formulier
hebben ingeleverd dit alsnog te
doen. De formulieren kunnen worden
gedeponeerd in de brievenbus van
het gebouw van Publieke Werken,
Raadhuisplein 4 of zij kunnen worden
ingeleverd bij wijkcentrum 't Stekkie,
Fahrenheitstraat 7.
De uiterlijke inleverdatum is 20 maart
a.s.

Bp Voorvragen
ovenae nieuwe
tweeverdtenersmaatregel
en uw loonbelasting
06-0542 1985.
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cor van poel g eest-schaap
meest gefotografeerde
vrouw van zandvoort
In een sterk vergrijzend dorp als het
onze is tachtig jaar worden helemaal
niet zo bijzonder. Voor de jarige zelf
is het heel plezierig maar een
vermelding in de krant zit er
doorgaans niet in. Tenzij de persoon
in kwestie een belangrijke rol heeft
gespeeld in het verenigingsleven of
tot de steeds kleiner wordende groep
van autochtonen behoort, twee voorwaarden waaraan de op 5 april 1905
geboren Cornelia van PoelgeestSchaap voldoet.
Om met het laatste te beginnen, ze is
de jongste en enige nog in leven zijnde dochtervan het uit tien kinderen
bestaande gezin van Cornelis
Schaap, alias Kees de Laars, en
Annemarie van Doorneveld. Nadat zij
als jong meisje Josina van den
Enden had geholpen bij het leiden
van de toenmalige bewaarschool
trouwde zij op 22-jarige leeftijd met
de uit Amsterdam afkomstige Simon
van Poelgeest. In 1929 gingen ze
naar Nederlands Indië waar hun
dochters Anneke en Leida geboren
werden. Na een prettig tijd met, toen
al, veel tennissen en grote rollen bij
het amateurtoneel, volgde de
Japanse bezetting. In 1947 kwam het
herenigde gezin weer in Zandvoort
om in 1950 nog één maal terug te
gaan naar Indonesië, zoals het
vroegere Indië heette. In 1951 werd
het definitief Zandvoort en kon Cor
van Poelgeest zich helemaal wijden
aan haar sportieve hobby's, die ze
voor een deel nog steeds beoefent.

het klupkampioenschap) heeft zij zich
vooral ingezet voor de jeugd en het is
niet verwonderlijk dat ook de T.C.Z.
haar tot erelid benoemde. Voelt ze
zich prettig met een racket in de
hand (haar enthousiasme voor badminton en het begeleiden van
beginnelingen in deze sport mogen
ook wel even vermeld worden), op de
planken is Cor van Poelgeest
eveneens in haar element. Haar
eerste schreden op het toneel waren
bij de Politietoneelvereniging
'Sandevoerde' onder regie van Jos
Dröse, daarna bij 'Wim Hildering'
waar ze in tal van stukken een
hoofdrol speelde. In 1980 kreeg zij
ook van deze vereniging het erelidmaatschap terwijl ze in hetzelfde jaar
het zilveren insigne ontving van het
Nederlands Centrum voor het
amateurtoneel. Van al deze
hoogtepunten werden door haar
vriend, de eveneens tachtigjarige
heer Davids fraaie foto's gemaakt. 'Ze
is de meest gefotografeerde vrouw
van Zandvoort' zegt hij niet zonder
trots terwijl hij talrijke fotoalbums te
voorschijn haalt.
Ook de receptie die op 5 april a.s. 's
middags van 2 tot 5 in 'Zomerlust' zal
worden gehouden en waar
gelegeheid bestaat de laatste telg
van Kees 'de Laars' haar tachtigste
verjaardag te feliciteren, zal door
hem ongetwijfeld kleurrijk worden
vastgelegd.

mevr. Kraan- Meeth

Als lid van O.S.S. nam ze al heel jong
deel aan turnwedstrijden in de regio
maar ook in België en haar inzet voor
de gymnastiekvereniging werd
beloond met een erelidmaatschap. In
1951 kwam mede door haar toedoen
de Tennisclub 'Zandvoort' van de
grond en behalve dat zij aan tal van
wedstrijden deelnam (op 65-jarige
leeftijd behaalde ze bij de singles nog

"met de VVV
door '85"
Heren automobilisten, heeft u al een
101 Stedenboek? Nog enkele ex. beschikbaar. Opgave kamers nog steeds gewenst
Schoolplein 1 - Tel. 1 7947

sport in t kort
VOLLEYBAUEUGD OP DREEF
EERSTE GARNAEL-TOERNOOI
• Volleybalvereniging Sporting OSS
kan met genoegen terugzien op het
eerste Garnael-toernooi voor de
jeugd. De organisatie was voortreffelijk en de 33 teams lieten spontaan
en vaak hoopgevend volleybal zien.
De organiserende vereniging bleek
de enige met mini's van 8 en 9 jaar
en van de vier Sporting-OSS-teams
bleek het 4e het sterkst. In'de groep
10- en 11-jarigen won Spaarne '75
voor Van Nispen.
Technies knap spel viel er te
bewonderen bij de meeste
adspiranten-teams. Dat gold zeker
voor het 3e team van Sporting-OSS,
dat bij de 12- en 13-jarigen de sterke
tegenstanders OVRA 2 en Die
Raeckse 2 achter zich liet.
In de oudste groep (14 tot 16 jaar)
werd het sterke Heemstede 1 winaar,
gevolgd door VCY 2 en Heemstede
2.
Behalve de teamprijzen was er voor
iedere speler of speelster een
aandenken en dat verhoogde nog het
sukses van dit geslaagde
jeugdtoernooi.

laatste telg van Kees 'de Laars' op 5 april a.s. tachtig jaar

schoolvoetbaltoernooi
met jongens- en meisjesteams
De leerlingenaantallen in Zandvoort
mogen onrustbarend afgenomen zijn,
de lagere scholen slagen er desondanks elk jaar in genoeg teams van
jeugdige voetballiefhebbers samen te
stellen om de onderlinge kompetitie
op speelse en sportieve wijze vorm
te geven.
7 elftallen en 7 zeventallen komen op
22, 23 en 25 april na schooltijd
binnen de lijnen van de Zandvoortmeeuwenvelden aan de Van
Lennepweg. Weg met diktees en
rekensommen, dat soort muizenissen
wordt met genoegen achtergelaten in
de kleedkamers. De jongens en
meisjes zullen aparte toernooien spelen. Zes wedstrijden van elk 2 maal
een kwartier staan de schoolteams te
wachte. Daarvoor moeten de komende weken hard getraind worden. De
jonge dames die in zeventallen
uitkomen hoeven zich daarbij niets
aan te trekken, van de officiële buitenspelval, daar is met de verkleinde
veldbezetting geen beginnen aan.
Onontbeerlijk is wel de aanwezigheid
van veel publiek om de leerlingen
aan te moedigen. Op donderdag 25
april vindt de uitreiking van de prijzen
plaats, rond 17.45 uur. Het wedstrijdprogramma dat na loting is
vastgesteld, ziet er als volgt uit;

maandag 22 april:
op veld 1
15.30-16.00 u. Beatrix- Plesman .
16.00-16.30 u. Oranje N. - Maria
16.30-17.00 u. Plesman - v. Heuven G.
17.00 -17.30 u. v.Heuven G.- Hannie S.
veld 2
15.30-16.00 u. Maria - Nicblaas
16.00-16.30 u. Nicolaas- Beatrix
16.30-17.00 u. Hannie S. - Oranje N.
dinsdag 23 april
15.30-16.00 u. Nicolaas- Plesman
16.00-16.30 u. Nicolaas - Oranje N.
16.30 -17.00 u. Maria - Hannie S.
17.00-17.30 u. Beatrix - Maria
veld 2:
15.30-16.00 u. Oranje N - v. Heuven G.
16.00 -16.30 u. Plesman - Hannie S.
16.30-17.00 u. Beatrix - v. Heuven G.
donderdag 25 april:
veld 1
15.30-16.00 u. v. Heuven G. - Nicolaas
16.00-16.30 u. Plesman - Maria
16.30-17.00 u. Nicolaas - Hannie S.
17.00-17.30 u. Plesman - Oranje N.
veld 2:
15.30-16.00 u. Beatrix - Hannie S.
16.00-16.30 u. Beatrix - Oranje N.
16.30-17.00 u. v. Heuven G. - Maria

maandag 22 april:
meisjes:
veldl:
15.30-16.00 u. Nicolaas - Plesman
16.00-16.30 u. Nicolaas - Oranje N.
16.30-17.00 u. Maria - Hannie S.
17.00-17.30 u. Beatrix - Maria
veld 2:
15.30-16.00 u. Oranje N. - v.Heuven G.
16.00-16.30 u. Plesman - Hannie S.
16.30-17.00 u. Beatrix - v. Heuven G.
dinsdag 23 april:
veldl:
15.30-16.00 u. v. Heuven G. - Nicolaas
16.00-16.30 u. Plesman - Maria
16.30-17.00 u. Nicolaas - Hannie S.
17.00-17.30 u. Plesman - Oranje N.
veld 2:
15.30-16.00 u. Beatrix - Hannie S.
16.00 -16.30 u. Beatrix - Oranje N.
16.30-17.00 u. v. Heuven G. - Maria
donderdag 25 april:
veld 1:
15.30-16.00 u. Beatrix - Plesman
16.00-16.30 u. Oranje N. - Maria
16.30-17.00 u. Plesman-v.Heuven G.
17.00-17.30 u. v. Heuven G. - Hannie S.
veld 2:
15.30-16.00 u. Maria- Nicolaas
16.00-16.30 u. Nicolaas- Beatrix
16.30-17.00 u. Hannie S. - Oranje N.

vrijdag 22 maart 1985
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kommissaris bezocht zandvoort "

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

17373

• Een 17-jarig zandvoorts meisje dat
wegens poging tot oplichting in een
haarlemse politiecel verbleef, heeft
dinsdagavond haar onvrijwillig onderkomen in lichterlaaie gezet. Met
ernstige 3e graadsbrandwonden
moest ze opgenomen worden in het
speciale medies centrum te
. Beverwijk. Hoe het haar gelukt is
lucifers te bemachtigen is de politie
nog niet duidelijk. De brand was zo
hevig dat sen deel van de overige
cellen ontruimd moest worden en 4
arrestanten hun bewaarplaats niet
meer konden betrekken, zij werden
naar Velsen getransporteerd.

burgerlijke stand
v.l.n.r. burgem. Machielsen, mevr. de Wit en haar echtgenoot de kommissaris

l

12 maart -18 maart 1985.
geboren: Martinus Jacobus zoon
van J.M.H.J, van Deursen en
E.W.S.M. Lindeboom; Daniël zoon
van B. Paap en l. Bol; Remy zoon van
P.J. Nees en K. Paap.
overleden; Teuntje Draijer geb.
Verschoor, oud 88 jaar; Elisabeth
Henrietta Johanna Vellekoop geb.
Baijer, oud 76 jaar; Duncan Jacobus
de Jong, oud 71 jaar.

waterstanden
mrt. H.W.

23
24
25
26
27
28
29

04.41
05.06
05.34
06.05
06.43
07.19
08.08

L.W.

12.40
13.07
13.35
14.05
14.43
15.20
16.09

H.W.

. L.W.

16.54
17.25
17.51
18.23
19.00
19.47
20.50

00.56
01.26
01.51
02.23
03.01
03.47
04.49

de Wit te informeren over hun aktiviteiten. Daarna stapte het gezelschap
in een bus voor een rondrit langs
een aantal markante punten.
In het restaurant van Bouwes Palace
kreeg de provincie-baas een overzicht
voorgeschoteld over een zonnig
Zandvoort. Daarna volgde een
rondje circuit en een bezoek aan de
effluent vijvers. Ook de kop van de
Van Lennepweg, Groot Kijkduin
en de Slokkerbouwlokatie werden
Terwijl de kommissaris zich ondervluchtig bekeken. Hierna ging het
hield met het kollege van burgemeester
en wethouders, kregen de vertegenwoor- bezoek via de zuidduinen, de reddingspost en het nieuwe politieburo weer
. digsters van de plaatselijke vrouwenrichting stadhuis. Daar bleek de
organisaties gelegenheid mevrouw
Kommissaris van de Koningin
drs. Roei de Wit en zijn echt- '
genote hebben gistermiddag een
kort werkbezoek aan Zandvoort
gebracht. Om half twee arriveerde
de provinciale deputatie bij het
raadhuis en om precies zes uur
werd de terugtocht aanvaard, maar
daar tussenin werden vele kontakten
gelegd.

Heel tevreden waren woensdag
kinderen en onderwijzend personeel
over de nieuwe opzet van de
jaarlijkse en nationale boomplantdag.
Niet op één-plek in de badplaats
werd jonge aanplant in de aarde
gezet, maar op zeven verschillende
lokaties. Bij tuin of speelplaats van
alle zandvoortse basisscholen. De
zorg waarmee de 3e en 4e
klassertjes 'hun' boompjes
omringden, doet de hoop
rechtvaardigen dat het kwetsbare
groen een lang leven beschoren zal
zijn en niet aan vernielzucht ten offer
valt.
Van te voren was met lesprogramma's en diaseries over planten,

raadszaal omgetoverd in een
genoeglijk établissement, waar
drs. de Wit iets vertelde over zijn
taak, een aantal vragen van raadsleden beantwoordde en zich nog
enige tijd onder het genot van
een drankje en een hapje onder de
aanwezigen bewoog. Op deze
bijeenkomst komen we in de
Koerant van dinsdag terug.

eanduoartee hoeren?1

• Met geleende indentiteitskaarten
probeerden vorig weekeinde 4
Italianen die geregistreerd staan als
internationale valsspelers het
zandvoorts kasino binnen te komen.
Bij kontrole vielen ze door de mand,
werden aangehouden en de deur
gewezen. Een paar amsterdammers
die hun papieren zolang aan de
roelettekrakers hadden afgestaan
konden die bescheiden de volgende
dag op het buro komen afhalen.

cenav en Vermeulen
door kantonrechter beboet

boompjes plantten
in guur zandvoort
i

foto Jacob Koning

• In het tv-programma 'Opsporing
verzocht' zag een 64-jarige
plaatsgenoot een zilveren beker
terug op het scherm, die op
nieuwjaarsdag samen met andere
waardevolle voorwerpen uit zijn
woning was ontvreemd. Het bracht
de recherche op het spoor van de
boosdoener.

bomen en miljeu ingehaakt op de
aanstaande gebeurtenis, maar de
schooljeugd ruilde met plezier de
theorie voor de praktijk. Met de
gewaardeerde hulp van het
personeel van de plantsoenendienst
ging de schop in de grond en werden
bij elke school vijf, zes esbomen aan
het groeizame lenteweer toevertrouwd: Dat laatste moest er eerlijk
gezegd wel even bij-gefantaseerd
worden, want de sneeuw dwarrelde
door dé lucht en de nijvere handjes
zagen na afloop niet alleen zwart van
de aarde maar soms ook blauw van
de kou. Geen probleem overigens
voor neerlands hoop in ijzige dagen
die na gedane arbeid beloond werd
met een aardig houten lineaaltje met
herinneringsopschrift.

Dinsdagmorgen heeft de haarlemse
kantonrechter f 4.000.- boete
opgelegd aan circuitbedrijf Cenav en
nog eens f 1.000.- aan
verantwoordelijk direkteur Jim
Vermeulen.

metten met het 'lichtvaardig en eigengereide optreden' van
Vermeulen.
In het beklaagdenbankje stond niet
het gemeentebestuur dat toch uitlokking van misdrijf verweten mag
worden. In de loop der jaren is het
nooit verder gekomen dan een
afkeurend briefje en het uitsteken
van 'n vermanend vingertje richting
Cenav. 'Dat bedrijf zit toch al in zo'n
benarde situatie', kon zelfs als
vergoeilijking gehoord worden of
vaker: 'ze hebben beterschap
beloofd'. Niet de dorpsbestuurders
met hun halfhartige optreden hebben
Vermeulen en de zijnen de pas
afgesneden. Daar was een fiks
ongeluk met -eindelijk- strafrechtelijke gevolgen voor nodig.

De rechter bestrafte daarmee de nalatigheid van Vermeulen om een vergunning aan te vragen voor d ebouw
van een loopbrug bij de pits van de
racebaan. Bij de Grand Prix '84
stortte de konstruktie in waardoor
tientallen mensen licht tot ernstig
gewond raakten. De firma die de
bouw had uitgevoerd werd al eerder
veroordeeld voor het klungelwerk.
Vermeulen die de opdracht tot bouw
had verstrekt, speelde voor de rechtbank de onnozele hals door te verklaren dat hij er niet van op de hoogte
was dat een vergunning voor de
aanleg nodig was. Rechter en officier
van justitie moesten Vermeulen er
aan herinneren dat het zandvoorts
dorpsbestuur hem in 1983 een brief
had gestuurd waarin hij nog eens
nadrukkelijk op zijn wettelijke verplichtingen dienaangaande werd ge-

f. 1000,- boete voor Vermeulen
wezen. Geen overbodige luukse want
de pachtbaas lapte de regels bij
herhaling aan zijn laars. Ditmaal maakte de haarlems magistraat korte

flatbewoners keesomstraat bestoken emm
met kritiese vragen over woonlasten
kerkdiensten

Het mag lijken alsof de gezapigheid
in Zandvoort op alle fronten heeft
toegeslagen, toch hebben niet alle
burgers het hoofd in de schoot van
de malaise gelegd.

HERVORMDE KERK
zondag 24 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen.

Woningbouwvereniging Emm kan er
van mee praten want ze heeft op dit
moment te maken met een
huurdersaktie, zoals ze in geen jaren
gekend heeft. Begin dit jaar besloten
een paar dorpelingen van de
Keesomstraat in nieuw-noord hun
groeiend aantal vragen en klachten
niet langer individueel op de balie
van de korporatie aan de
Thomsonstraat te deponeren, maar
hun medebewoners te vragen samen
aktie te ondernemen, een oproep die
veel weerklank vond.
'Het is niet omdat we zo graag tegen
de Emm willen aanschoppen, zegt
Maarten Bothe, samen met Fred
Engl initiatiefnemer, maar omdat we
nu wel eens normaal antwoord willen
krijgen op onze vragen, die op het
Emm-kantoor weggewimpeld
worden'. Vragen en grieven die voor
een groot deel in het teken staan van
de woonlastenproblematiek. Over
woonwaarderingspunten,
glaspremies, berekening van
verwarmingskosten, prijsstijgingen,
voorschotten, rente op borgsommen
en andere financiële onderwerpen
die blijkbaar zo ingewikkeld
geworden zijn dat de werknemers
van de korporatie het niet meer aan
kritiese leken kunnen uitleggen.
Maar ook het onderhoud van de flats
staat op het lijstje van de aktievoerders, dure maar ondoeltreffende
isolatie, schimmelvorming, kletsnatte
vloeren en achterstallig schilderwerk.
Kort na nieuwjaar stopten Bothe en
de zijnen een formulier in de bus van
248 huishoudens in de Keesomtraat.
Daarin alle punten die ze schriftelijk
aan de woningbouwvereniging
wilden voorleggen en de opwekking
gezamenlijk stappen te ondernemen.
Van liefst 140 adressen kwamen de
invulstroken -met nieuwe op- en
aanmerkingen- terug. Er was meer
dan genoeg animo om tot aktie over
te gaan, voor Engl en Bothe reden
om voor steun aan te kloppen bij de
Haarlemse Huurdersvereniging. 'We
hebben zelf nog nooit met dit bijltje
gehakt, verklaart Bothe, 'dat is ook de
reden dat we ons maar even beperkt
hebben tot de Keesomstraat flats,
maar eigenlijk staan in heel noord de
mensen te trappelen. Niemand heeft
het gevoel dat de Emm zich genoeg
realiseert wat haar leden aan
woonlasten moeten opbrengen. Voor
ons geldt eenvoudig: elke gulden is
er één!'
Drie weken terug reageerde de
korporatie op de massal
ondersteunde brief met een
uitnodiging voor een gesprek. In
eerste instatie lieten de aktievoerders
weten een helder schriftelijk
antwoord op de vragen meer op prijs
te stellen, maar op een herhaald
verzoek van de Emm dat vorig week
gedaan werd, zijn ze toch ingegaan.
Anders duurt het tot sint juttemis
voor er iets op papier staat, was hun
vrees. Het gesprek zal plaatsvinden
op a.s. woensdag 27 maart, twee
dagen na de ledenvergadering van
de Emm in de Calvijnzaal. De
Keesomstraters gaan er niettemin
van uit dat hun klachtenbrief daar op
de agenda zal staan bij de ingekomen
stukken, zodat het voor eenieder
mogelijk is het bestuur met vragen te
bestoken.

eanduoortee hoerartf

GEREFORMEERDE KERK
zondag 24 maart a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
PROTESTANTENBOND
zondag 24 maart a.s.:
10.30 uur: Mevr. Drs. A.A. In 't Veld.
ROOMS KATHOLIEKE KERK.
zaterdag 23 maart a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang
zondag 24 maart a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met St.
Ceacilia kerkkoor.

kostuumgeschiedenis belicht
in gemeenschapshuis
Mevrouw H. Mulder-Leutscher, die
op uitnodiging van de kring Zandvoort van de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen dinsdagmiddag in
het Gemeenschapshuis een lezing
hield over kostuumgeschiedenis, had
zich misschien wel een groter maar
beslist geen aandachtiger gehoor
kunnen wensen.
Mevrouw Mulder volgde in Amsterdam de Opleiding voor Tekenleraren,
studeerde aan de Rietveld akademie
kunst- en kostuumgeschiedenis en
leidde tal van leerlingen op voor de
akte NS middelbaar handwerken.
Door middel van een groot aantal
dia's liet ze zien in welke kledij onze
voorouders liepen, heel verre
voorouders zelfs want de eerste dia
toonde Adam en Eva met vijgeblad.
Tweeduizend jaar voor Christus

met een tunnel voor een que u.
Maar het entoesiasme van de dames
steeg ten top toen ze de uitgestalde
kinderkleertjes, waaronder een
ragfijn linnen bloesje uit 1910, een
batisten onderlijfje, een wit piqué
jurkje en een paar pietepeuterige
ondermouwtjes in handen mochten
nemen. De woorden van dank, die
kringleidster Rie Louman aan het slot
van de middag tot mevrouw Mulder
richtte, waren hen dan ook uit het
hart gegrepen.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur.-Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

tevreden metselaars

steun,
ons werk
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mevr. Kraan-Meeth
beschilderden sommige volken hun
lichaam van top tot teen om daarmee
de indruk van kleding te wekken, "
andere lieten zich daartoe tatoeëren.
Pas bij de Grieken die lappen om zich
heen drappeerden, een 'mode; die
later door de Romeinen werd
gevolgd, werd er gebruik gemaakt
van tekstiel.
Met grote interesse volgden de ruim
dertig aanwezigen de boeiende
kauserie die mevrouw Mulder
ondersteunde met dia's waarop de
mode onder de verschillende
vorsten, maar ook tijdens de revolutie
in Frankrijk, duidelijk in beeld werd
gebracht. Losse onderdelen van
kleding die voorheen met nestels in
elkaar werden geregen werden na de
revolutie aan één stuk gemaakt,
hoepelrokken werden vervangen
door crinolines die weer plaats
moesten maken voor queues. Na de
eerste wereldoorlog toen de vrouw in
het arbeidsproces werd opgenomen
werd de kleding echter praktieser. De
vrouwenemancipatie zette door, het
korset en de B.H. verdwenen, de
japonnen werden sluik met een laag
rugdekolleté en over het pagekapsel
werd een pothoed getrokken. Het
trof bijzonder goed dat bij de kleding
die mevrouw Mulder uit haar verzameling had meegenomen ook zo'n
pothoed was, evenals een met
goudgalon gegarneerde zwart zijden
mouwloze japon uit de charlestonperiode. Veel bewondering oogstte
een uit de vorige eeuw daterende
met de hand gemaakte witte japon
met engels borduursel, een prachtige
zwarte uit drie delen bestaande robe
en een omvangrijke witte onderrok

Burgemeester Mactiielsen en korpschef Menkhorst kijken op bijgaande
foto voldaan naar de gevelsteen, die
ze zojuist in de voorgevel van het
nieuwe politieburo hebben
gemetseld.
Die tevredenheid van hoofd en chef
van de Zandvoortse gemeentepolitie
had niet alleen te maken met het
knappe metselwerk dat ze onder
grote belangstelling hadden
afgeleverd, het betrof ook de
voorspoedige bouw van het riante
politiehuis aan de Hogeweg. Het
staalskelet wijst de royale vormen al
aan en de muren rijzen snel uit de
grond.

Toch was het een verrassing toen de
vertegenwoordiger van aannemingsbedrijf Tetteroo kon meedelen, dat
het gebouw waarschijnlijk al voor de
bouwvakvakantie in juli zal worden
opgeleverd. Zowel de eerste burger
als de politiechef brachten dank aan
allen die waren betrokken bij de
jarenlange voorbereidingen, met
name aan de ter receptie aanwezige
vertegenwoordigers van ministerie
en provincie.
Het nieuwe politieburo is afgestemd
op een korpssterkte van zestig man.
Op de begane grond komt een ruime
hal met receptie, meldkamer, telex,
kantoren voor de teams van
uitvoerende en ondersteunende

dienst, wachtkommandant,
cellenkompleks, verhoorkamers en
luchtplaats. De eerste verdieping
bevat vergaderruimte, kaTners voor
de korpsleiding, administratie,
archief, verkeerspolitie en bijzondere
wetten, op de tweede verdieping zijn
theorielokaal, kantine en keuken
gepland. Verder komt onder het
gebouw een opslagruimte en een
fietsenkelder en achter het gebouw
de garage met werkplaats en een
wasplaats. Er komen twee
trappenhuizen en een lift en het buro
zal toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers.

BELGEWOON DE
8EM577NG7ELEFOON
^^^^)Voorvragen
overhet invullen van
uw aangiftebiljet
inkomstenbelasting
06-0543 1984.

omroeper

^f)Vbor vragen
ovenae nieuwe
tweeverdienersmaatregel
en uw loonbelasting
06-0542 1985.
Publikat c .3" dr be'

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

bob van beets eksposeert
deel van zijn unieke kollekt se kranten

THUISNAAISTER
heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstelkussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023-322961.

In het kader van de 40-jarige
herdenking van de bevrijding zal
door onze plaatsgenoot Bob van
Beets in het Cultureel Centrum een
ekspositie worden gehouden. Bob
van Beets woont, met uitzondering
van de oorlogsjaren, sinds 1934 in
Zandvoort en het is door zijn
betrokkenheid bij de tweede
wereldoorlog dat hij een gedeelte
van zijn verzameling over deze
periode tentoonstelt.

TE HUUR:
voor permanent te
Zandvoort:
Gem. zolderetage met
vrije keuken en gebr.
toilet en douche.
Geschikt voor 1 pers.
F. 575,- incl. gas, water, licht en centrale
verwarming.
Tel. 02507-18011.

De reklameman pur sang die Van
Beets is (20 jaar stafemployé bij Prad
en daarna 12 jaar bij Publex) bezit
een unieke kdllektie van zo'n 4000
kranten, grotendeels bestaande uit
nieuwskoppen (voorpagina's). Deze
in 1964 gestarte verzameling werd
opgebouwd door snuffelen op het
Waterlooplein, rondneuzen bij Van
Gelderen en het Nederlands Verzamelcentrum in Amsterdam en 'je
vastbijten in iets datje beslist hebben
wilt'. Belangrijk is bovendien het
kontakt met mede-verzamelaars,
zoals John Frost uit Londen die de
meeste uitgebreidde kollektie van
Groot Brittanië bezit.

OMDAT HET

RODE KRUIS
WNONSAllEMAAL
AFHANKELIJK B!
GEEF! 4-GIRO 6868

foto Jwsob Koning
mevr. Kraan-Mseth
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In de verzameling kranten van Bob
van Beets bevinden zich antieke
eksemplaren als De Oprechte
Dinsdagshe Haarlemsche Courant
van 26 december 1826, de
Betaafsche Staatscourant van 19
februari 1806, de Koninklijke Staatscourant van 31 juli 1806 en The
Times van 16 juli 1800. Zelfs de uit
juli 1774 stammende en in het Frans
gedrukte 'Gazette de Leyde'
ontbreekt niet in zijn kollektie. Het
zijn echter niet alleen antieke kranten
die Van Beets verzamelt want de
kasten in zijn 'Krantenkabinet', zoals
hij de speciaal voor zijn hobby ingerichte kamer van zijn flat aan de
Sophiaweg noemt, bevatten keurig
gerangschikte mappen waarin een
bloemlezing van wat er in de internationale pers in de loop der eeuwen is
verschenen. Dat hij niet alleen
kranten verzamelt maar er ook
ontzettend veel van weet blijkt uit zijn
boeiende verhalen over o.a. de eer
ste krant in Nederland, die op 14 juni
1618 gedrukt werd en die de uitgever Gaspar van Hilten de naam
'Courant uyt Italien, Duytschlandt,
etc.' meegaf, en over het wonderlijke
feit dat het uitvinden van de
boekdrukkunst geen enkele invloed
op de nieuwsvoorziening had: men
bleef met de hand geschreven
kranten lezen. Kranten dan wel
tussen aanhalingstekens want het
waren afschriften van nieuwtjes die
voorkwamen in de korrespondentie
van kooplieden.

De kollektie is van een uitzonderlijke
verscheidenheid. Zo bevat één van
de mappen allerlei inmiddels
opgeheven bladen als 'De Burcht' en
de kort na 5 mei 1945 verschenen
liberaal getinte 'Nieuwe Amsterdammer', een andere map een aantal
komiese karnavalsbladen en weer
een ander blaadje die tijdens de
tweede wereldoorlog als papieren
manna uit de hemel kwamen
neerdwarrelen. Deze in klein formaat
gedrukte geallieerde blaadjes als 'De
Vliegende Hollander' en 'De
Wervelwind; staken de burger in ons
door de duitsers bezette land een

nieuws
kort & klein

• Voor kinderen van 4 tot 10 jaar
organiseren de openbare bibliotheek
en wijkcentrum 't Stekkie op
woensdagmiddag 27 maart een
paasknutselmiddag. Een mooi voorleesverhaal met plaatjes uit de
moderne toverlantaarn gaat vooraf
aan het versieren en opmaken van
'paashaas of paasboom. Tussen 14.00
en 16.00 uur, de toegang is gratis.
• Op Koninginnedag 20 april organiseert het komitee viering nationale
feestdagen voor de jeugd een rommelmarkt in het dorpscentrum (Louis
Davidsstraat en Prinsesseweg). De
markt begint om 9.00 uur en eindigt
om 13.30 uur. Kosten voor een hele

hart onder de riem. De pracht
kollektie illegale Nederlandse bladen
als 'Trouw', 'Patriot', 'De Waarheid' en
'Vrij Nederland' vormt een goede
tegenhanger voor de verzamling
nationaal-socialistiese kranten als
'Volk en Vaderland', 'De Stormklok',
'De Zwarte Soldaat' en nog veel meer
van dat fraais.
Op de ekspositie die van 7 april tot
en met 4 mei in het Cultureel
Centrum gehouden wordt en waar
deze en tal van andere kranten uit de
donkere oorlogsjaren te zien zijn,
komen wij vanzelfsprekend nader
terug.

kraam f 30.-, voor een halve f 15.-.
Voor volwassenen is op dezelfde plek
op bevrijdingsdag een rommelmarkt
van 12.00 tot 17.00 uur. Daar kosten
hele en halve kramen resp. f 40.- en
f 20.-. Voor inlichtingen en
inschrijving: reisburo Zandvoort,
Grote Krocht 20, tel. 1 23 60.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van

v.tW«ff

BLOEMENHUIS
GMthuMpUa 8
M wtektkMtruai
Niraw Noord
T4L12129

0De specialist

XBLUYS

in al uw

HaltMtraat«-Zandvoort

bloemwerken.
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DONDERDAG 28 MAART A.S. OPENING
VAN DE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ
GERARD ZWINKELS, HALTESTRAAT 30
SPECIALIST IN:

• fondue
• gourmet

• verse kip

mals rundvlees
• varkensvlees
• boerenham

LET OP ONZE OPENINGSAANBIEDING IN
DE KOERANT VAN DINSDAG 26 MAART A.S.

* tweawielerbedrijf
Haltestraat
- Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van ZANDVOORT;
Gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, maken
bekend dat:
1. door hen onder voorschriften om gevaar, schade of hinder
voor de omgeving te ondervangen op 7 maart 1985 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en.
in werking hebben van een horecabedrijf gelegen aan de
Kerkstraat no. 17 te Zandvoort.
2. door hen onder voorschriften om gevaar, schade of hinder
voor de omgeving te ondervangen op 8 maart 1985 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en
in werking hebben van een café-restaurantbedrijf gelegen aan
de Kosterstraat no. 5 te Zandvoort.
De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen van 21
maart 1985 tot 21 april 1985 ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 08.30-12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge
toelichting kan worden verkregen. Voorts liggen de genoemde
stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te
Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 -14.00 uur. Ingevolge artikel
44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
staat tot 21 april 1985 beroep open bij de Kroon voor:

•mitella* te bureau

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw «rkcnd installattebureau voor oantralt
verwarming, airconditioning en loodoteterswwfc,
zowel nieuw als onderhoud-.

De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van
kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de wet op de Raad van State een
verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikkingen danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en worden
gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen
van bestuur, te 's-GRAVENHAGE.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Steun de coUecte
steun ia

Zandvoort, 21 maart 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

HEDEN GEOPEND
COFFEE - FOOD - & VIDEO
C
O
R
N
E
R
THE WEST ON ITS BEST
Dorpsplein 2 - Zandvoort
tel. 02507 -1 92 99
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kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 - 1 8484*

a. de aanvrager;

b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid
of 28, eerste lid, onder c van de wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of
22, tweede lid, of 28, eerste lid onder c van de wet algemene
bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

wereld

Er schijnen
mensen te zijn,
diezeggeïidat
Öe natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

wereld
iKirunr
foiuls.
iicilcrkiiiil
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHT VAN HET KLEINE

Achterweg 5,2103 SW Heemstede
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eanduaorrse hoeran
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 1517 2040 AD. zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
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roei de wit steunt wens vanuit de raad

over 2 jaar wellicht woningbouw
in de zuidduinen

foto: Dfek Loenen

Een kommissaris van de koningin is
rijksambtenaar, voorzitter van provinciale staten en een van zijn taken is
het afleggen van ambtsbezoeken aan
gemeentes.
Een ideale positie derhalve om als
bemiddelaar te fungeren.
Burgemeester Machielsen wees er
donderdagmiddag tijdens de visite
van drs. Roei de Wit dan ook op dat
diens werkbezoek méér was dan een
formaliteit. Als de raadsleden en de
chefs van dienst, die de tot
praatkafé omgetoverde raadszaal
bevolkten al overtuigd waren van de
invloed van de kommissaris dan
bleek dat nauwelijks uit de diskussie.
Alleen voor opzitten en pootjes
geven, waren ze niet gekomen, dat
was duidelijk, maar serieus politiek
belang kreeg de bijeenkomst
evenmin.
De 3 grootste frakties maakten van
de gelegenheid gebruik om een
aantal brandende kwesties aan de
Wit voor te leggen. Pvda-er Kuiken
beet de spits af door informatie te
vragen over de mogelijkheid van
bebouwing van de zuidduinen. Op dit
moment rust daar een ministerieel
veto op en er zat volgens de Wit niets
anders op dan de huidige
rijksbewindsman ervan te overtuigen
dat dat van tafel moest. Aan de
provincie zal het niet liggen. De Wit
sprak van een legitiem verlangen van
Zandvoort om te bouwen'. Uiterlijk
januari '87 zal het streekplan waaraan
het verbod van bouw in de zuidduinen gekoppeld is, herzien zijn. Er
is inmiddels overleg met het rijk over
het intrekken van de knellende
aanwijzing uit Den Haag.
Cda-er Ingwersen schroomde niet
om ekstra geld te vragen voor de
aanleg van de nieuwe rioolafvoer.
We vragen ons af, zo zei hij, hoe het
staat met de verantwoordelijkheid
iran de provincie in deze, de
financiële bijdragen van die kant is
wellicht toch te klein'. De kommissaris wilde er niet veel over zeggen omdat een schrijven van GS over deze
affaire onderweg was naar het dorpsbestuur, maar illusies hoefde
Ingwersen zich niet te maken. De
provinciale subsidie van 6 ton, die is
toegezegd was, aldus de Wit, 'nogal
in afwijking van wat we elders doen'.
Het had m.a.w. slechter voor de
badplaats uit kunnen pakken.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

nieuws

kort & klein

Pim Kuijken (pvda) en Jan Termes (d'66) in gesprek met Roei de Wit
Vvd-er Landman maakte zich zorgen
over de versmalling van het strand.
Hij vroeg waakzaamheid in verband
met plannen om voor de
zuidhollandse kust een nieuwe
landstrook uit zee te winnen. Met
onbekende gevolgen voor de zandvoortse vloedlijn. Volgens de
provincie-notabele liep het allemaal
zo'n vaart niet. Beslissingen zonder
wetenschappelijk onderzoek naar de
effekten waren uit den boze en

daartoe mocht men best vertrouwen
op de techneuten van rijkswaterstaat.
Hoewel: de aanleg van de ijmuidense
voorhaven had desondanks
verrassingen opgeleverd. Bij het
bloemendaalse strand bleek,
wetenschap of niet, 15 tot 18 meter
strand te zijn weggeslagen. Ondanks
alle 'know-how' zijn de gevolgen van
dergelijke ingrepen moeilijk
voorspelbaar, meende de Wit.

Toen de vragenstellers hun best
gedaan hadden de vergadering een
serieus karakter te geven, tikte het
prôtokolaire klokje van gehoorzaamheid. De Wit stapte van het katheder
om zich informeel onder het raadsvolk te bewegen. Dat kreeg nog tot 6
uur gelegenheid zich met de
beminnelijke kommissaris en zijn ega

waterstanden

zvm na 1-1 gelijk spel
weer een punt verder
Zandvoortmeeuwen heeft afgelopen
zondag moeizaam een punt veroverd
op rivaal Rapiditas.
Het was een duel dat geen schoonheidsprijs verdiende tussen 2 teams
die door de rode lantaarn op de
hielen gezeten worden. Zvm kon
ditmaal weer een beroep doen op
Richard Kerkman, Hans Schmidt, Ed
Vastenhouwen Chris Jongbloed. De
meeuwen die het voordeel van een
meegaande wind hadden togen vaker
ten aanval dan hun tegenstanders en
verwierven zich ook een aantal
skoringskansen maar sukses was in
die eerste periode niet voor hen
weggelegd. Rapiditas kon in het
geheel geen vuist maken en moest
het hebben van de toegekende vrije
trappen. Buchel, Kerkman, Post, v.d.
Meij en Ipenburg beproefden zonder
resultaat de Rapiditas-doelman.
In de 2e helft zetten de gasten het
beste beentje voor, maar de ZVMdefensie gaf geen krimp. De
zandvoorters voerden zelf de druk
geleidelijk op en stichtten gevaar,

mrt. H.W.

maar misten een koelbloedige
afwerker. Pas in de 25e minuut werd
de ban gebroken. Een voorzet van
Vastenhouw kwam op maat bij
Schmidt die met een boogbal Marcel
Schoorl bereikte. Die gaf de
gastenkeeper geen kans, 1-0. Als
Schmidt even later de bal onder
kontrole had kunnen krijgen was de
zege een feit geweest. Zoals het
ging, kon Rapiditas 10 minuten voor
het einde nog op gelijke hoogte
komen na een omstreden beslissing
van arbiter Burger. Een indirekte
vrije trap wegens 'spelbederf' van
keeper Steffers werd door Martines
benut, 1-1. Aan die stand veranderde
niets meer.
A.s. zondag speelt ZVM een
uitwedstrijd tegen OSV.

23
24
25
26
27
28
29

04.41
05.06
05.34
06.05
06.43
07.19
08.08

L.W.

12.40
13.07
13.35
14.05
14.43
15.20
16.09

H.W.

16.54
17.25
17.51
18.23
19.00
19.47
20.50

17
17
17
17
17
17

30
27
19
18
17
17

• Gevarieerd nieuws uit de openbare bibliotheek. Voor de liefhebbers
van hardrockmuziek heeft de
fonotheeK tijdelijk een ekstra
kollektie grammofoonplaten in huis.
Te leen op vertoon van een geldige
boekenkaart en tegen betaling van
één piek. Tot 20 april kunnen kinderen in de bibliotheek boeken
bekijken rond het thema 'reuzen en
kabouters'. Tenslotte als
geheugenopfrisser: morgenmiddag
tussen 2 en 4 uur is de jeugd tot 12
jaar welkom op de paasknutseldag.

L.W.

00.56
01.26
01.51
02.23
03.01
03.47
04.49

• Hoe het toegaat op de klupavond
van de Zandvoortse Postzegelklup
kunnen dorpsgenoten zelf ervaren op
vrijdag 29 maart a.s. Men kan er alles
te weten komen over de aktiviteiten
van de ZPC, zoals rondzendingen,
veilingen enz. De klupavond wordt
gehouden in hetGemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat en begint
om half acht. Aanvang van de veiling
half tien.

NICARAGUA
stop Reagan/CIA
Stop de waanzinnige
aanvallen vanuit Honduras.
Vrede voor Midden-AmerUca

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30.uur. Kosteloos advies.

Steun het FSLN

Giro 3580163
T.n.v. St. Nicaragua Komitee
Nederland. Postbus 13005,
Utrecht, o.v. FSLN.

De stand op
de ranglijst is als volgt:
Hollandia
WFC
OSV
Vitesse'22
Zeevogels
HBC

• Ingekomen stukken, brieven die b
en w t.z.t. zuilen beantwoorden, wat
procedures en precies 4 diskussiepunten staan op de agenda van de
raadsvergadering die hedenavond
om 20.00 uur in het gemeentehuis
begint. Het zal gaan over: de
aanschaf van 3 trekkershutten, de
vergoeding voor staanplaatsen op
kampings en strandtentenkamp, een
wijziging van de subsidieregeling
peuterspeelzaalwerk en financiële
steun overoverblijfmogelijkheden op
scholen. De rondvraag duurt wellicht
nog het langst.

ADO'20
Rapiditas
Zandvoortmeeuwen
Zilvermeeuwen
VIOS (W)
SVW '27

17
17
17
17
17
17

16
15
13
12
12
8

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Donderdag a.s. OPENING van de ambachtelijke slagerij Gerard Zwinkei, Haltestraat 30
OPENINGSAANBIEDINGEN
28-29-30 MAART
FIJNE RIBLAPPEN
500 gram

MAGERE HAMLAPPEN
500 gram

:

KIPFILET
500 gram

uit dc VERS E worstkeuken

8.45
6.95
8.25

SCHOUDERHAM
GEKOOKTE WORST
250 gram

GEBRADEN GEHAKT
150 gram

gemeente wil nog vóór zomer
nieuw langdurig kontrakt met cenav
De zandvoortse racebaan staat a.s.
woensdagavond in het middelpunt
van de belangstelling als de
kommissie voor algemene zaken
bijeenkomt.
De procedure rond het vaststellen
van de lawaaizones komt aan de orde
evenals de overeenkomst die het
dorpsbestuur trof met de inspektie
volksgezondheid en miljeu in de
kwestie circuitlawaai-slokkerhuizen.
Boeiend is in ieder geval het
antwoord van b en w op eind januari
gestelde pvda-vragen. Die betroffen
de 'uitverkoop' van de Grand Prix aan
Foca-baas Ecclestone en daarmee
gepaard gaande risiko dat Zandvoort
naar zijn centen kon fluiten als deze
heer het voor het zeggen kreeg.
Een zware delegatie van het badplaatsbestuur, burgemeester, 3
wethouders, sekretaris en chef algemene zaken stond op 5 maart j.l.
Cenav-direkteur Vermeulen en
perschef Buwalda te woord en gaf
uiting aan de zorg over de nieuwe
ontwikkelingen. Tijdens het onderhoud bleek dat van een schriftelijke

overeenkomt tussen Cenav en
Ecclestone nog geen sprake was,
onderhandelingen zijn in volle gang.
Zonder steun van de Focabaas, zo
maakte Vermeulen duidelijk, kon de
Grand Prix wel afgeschreven worden.
Voor 1985 zou de Grote Prijs nu
zeker gesteld zijn.

Van onderverhuur aan Ecclestone
hetgeen kontraktueel verboden is,
kan niet gesproken worden. De te
sluiten overeenkomst krijgt het
karakter van een dienstverleningsverband, de Cenav blijft formaal
organisator. Ecclestone stelt echter
de toegangsprijzen vast en krijgt alle
inkomsten uit recettes, reklame en
verhuur. Daartegenover zijn ook de
onkosten voor zijn rekening. In ruil
voor dat financiële risiko wil de
focabaas wel enige zeggenschap'
(niet nader omschreven) hebben.
Vermeulen heeft b en w toegezegd
het kontrakt met de gemeente stipt te
zullen nakomen en zorg te dragen
voor afdracht van de aan Zandvoort
toekomende gelden.

De vvd-bewindvoerders uit de
badplaats.die de verkiezingen met
rasse schreden en een ongerust hart
zien naderen, hebben naar aanleiding
van het gesprek nog een afspraak op
papier laten zetten. 'Gestreefd zal
worden vóór de zomer van '85
overeenstemming te bereiken over
een nieuw langjarig huurkontrakttussen gemeente en Cenav'. Als de
kommissiebijeenkomst van a.s.
woensdag verrassende
gezichtspunten oplevert zal de
koerant daar in een komende editie
aandacht aan schenken.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentasekretarie
17947 Informatieburo v w
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortsalaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn

Afgezien van dit pijnlijke incident,
waarbij een aantal leden zich
gedwongen voelde de zaal te
verlaten, werden de verschillende
verslagen over het afgelopen jaar en
de vermelding van de te houden aktiviteiten met belangstelling
aangehoord.

mevr. Kraan-Meeth

Ondanks de ruime aandacht die het
bestuur geeft aan propaganda voor
de ANBO viel er toch weer een
kleine vermindering van het ledental
te konstateren. Verheugend is de niet
verminderde animo voor het
zwemmen, bridgen, klaverjassen,
zingen, gymnastiek en handwerken
en in het jaarverslag werd met
waardering melding gemaakt van de
medewerking die bij deze aktiviteiten
en bij het bezorgen van het bjad
'Samen op Weg' van een groot aantal
leden werd ondervonden. Ten
aanzien van het daags tevoren
opgerichte Platform Ouderenwerk
Zandvoort kon de sekretaresse,
mevrouw Loos-Schouten, mededelen
dat daarin drie bestuursleden van de
ANBO zitting hebben genomen
waardoor de bond meer nog dan
voorheen invloed kan uitoefenen op
het ouderenbeleid in Zandvoort.

Uit het financieel verslag over 1984
bleek dat jaar een nogal fors nadelig
saldo van ruim f 5.000.- te hebben
opgeleverd. Met enkele leden uit de
zaal maakte ook de samensteller,
tweede penningmeester Jan de
Vries, zich hierover zorgen. De reden
van het tekort was aanwijsbaar: het
bezuinigingsbeleid van de gemeente.
De voortreffelijke wijze waarop de
financiële jaarstukken werden
samengesteld en gepresenteerd
bezorgde de heer De Vries een weigemeend kompliment uit de zaal.
Ook de kas-kommissie 1984 bleek bij
monde van de heer J.A. Spolders
veel waardering te hebben voor de
manier waarop de penningen worden
beheerd.
De heer L. Pool, die als bestuurder
van het gewest Noord-Holland de
vergadering bijwoonde, zette in een
wat lang en niet altijd even boeiend
betoog de struktuur van de
Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen uiteen, wees op het belang
van het maandelijks orgaan 'Samen
op Weg' en wekte de leden op hun
problemen voor te leggen aan het
afdelingsbestuur. De periodiek
aftredende mevrouw Loos-Schouten
en de heer P. Bol, resp. sekretaresse
en vice-voorzitter, werden in hun
funktie herkozen. In de vakature
ontstaan door het aftreden van
mevrouw W. Hardes werd voorzien
door de benoeming van de heer M.B.
Rooijmans.
Zoals we in het begin van ons verslag
vermeldden verliep de behandeling
van het bestuursvoorstel over de
funktiewisseling niet geruisloos. De
heer Pool, die bij dit onderdeel van
de vergadering de voorzittershamer
hanteerde, verklaarde dat het

DE KEUKENHOF WEER OPEN
De VW heeft entreekaarten
(lekker makkelijk!)
Schoolplein 1
. Tel. 17947

BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
42B85

Julianaweg 19

43B85
44B85
45B85
46B85
47B85
48B85
49B85

Zeestraat 49-51
Zandvoortselaan 129 •
Kostverlorenstraat 11
-Raadhuisplein 3
Raadhuisplein 3
Brederodestraat 9
Celsiusstraat 69

zwembad + erfafscheiding
verbouw hotel
verbouw woning
bouw berging
verbouw woning
verbouw restaurant
bouw berging
aanbrengen dakvenster

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen té zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA ZANDVOORT.
28B85
21B85
10B85
14B85

Bout. Paulus Loot 37
Noorderstraat 28
Van Lennepweg 49 t/m 63
Zandvoortselaan 117

wijzigen gevel
wijzigen achtergevel
plaatsen dakkapellen
plaatsen dakkapel

rGEMEENTE

funktiewisseling in anbo-bestuur
lokte incident uit
De woorden van vicevoorzitter Piet
Bol, die aan het begin van de op 21
maart j.l. gehouden ledenvergadering
van de plaatselijke ANBO sprak, over
het 'taaie' van dergelijke bijeenkomsten, werden gelogenstraft door het
vele stof dat één van de te
behandelen onderwerpen, de funktiewisseling van de eerste en tweede
penningmeester, deed opwaaien.

"met de VVV
door '85

2.45
2.45
1.80

150 gram

onvoldoende funktioneren van de
eerste penningmeester voor het
bestuur aanleiding was geweest tot
het nemen van deze ongebruikelijke
stap, een en ander in overleg met het
gewestelijk bestuur. Met klem
adviseerde de heer Pool de vergadering het voorstel aan te nemen daar
het bestuur zich anders genoodzaakt
zou zien en bloc af te treden. De
eerste penningmeester, mevrouw
van Duyn-Schilpzand, verdedigde
zich vol vuur tegen de verwijten maar
legde zich, nadat het bestuursvoorstel met 21 tegen 8 stemmen was
aangenomen, bij de gang van zaken
neer.

omroeper

DE GOLDEN
BOEKENWEEK
20 M A A RT T/M

Openbare Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 1 41 31

Vm BOEKEN
KmjcjE
NOOIT GENOEG

VRIJDAGAVOND 29 MAART A.S.
Film Tearms of Endearment'
/in de hoofdrollen Shirley
.Maclaine en Jack Nicholson)
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: f 1,25
(kaartjes vanaf heden
verkrijgbaar).

30 M A A RT 1985

kozijn met rolluiken

raam f kozijn

ventilatieschuifpui

voordeur

kunststof raam-kozijnen, deuren
en schuifpuien besparen meer AANNEMERSBEDHUI
OP DONDERDAG
28 maart
kunt u
tussen 16 en 20 uur
kosteloos horen of u
een familiewapen hebt.
TEL.020- 129700.

dan energie
10 jaar fabrieksgarantie
onbegrensde levensduur
onderhoudsvrij
nooit meer schilderen

ook leverbaar met
ingebouwd rolluik
draai-kiep systeem
speciale ventilatiestand

...een huis lang mooi!

Qebr. van den Brinl«
Celsiusstraat 193
2041 TH Zandvoort
Tel. 02507-162 87
023-272271

85e jaargang no. 25

vrijdag 29 maart 1985

nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags,
redaktie en administratie: postbus 1517 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave- zandvoortse koerant b.v
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank. rek.nr. 6713.60.221
abonnementen (25.- per jaar, f 14.50 per half iaar. f 37.50 per post

ZOMERTIJD GAAT IN

inwonertal daalt beneden 16.000

haalt zandvoort eigenlijk
het jaar 2000 wel?
In de nacht van zaterdag 30 op
zondag 31 maart wordt u verondersteld de klok vooruit te zetten. Officieel van 02.00 uur naar 03.00 uur.,
maar niemand houdt u natuurlijk
tegen om al om 12.00 uur
middernacht met de vingers aan de
knoppen te zitten om het ingaan van
de zomertijd tot een feit te maken.
Niet iedereen is tenslotte een nachtbraker en het geeft mooi de gelegen •
heid om bij het naar bed gaan te
filosoferen over tijd, ruimte en
rekbaarheid. Daar is ook Einstein
beroemd mee geworden.

19 maart - 25 maart 1985
ondertrouwd: André Gerard Hartjes
en Johanna Derkina Jonkman; Age
Buis en Winnifred Johanna Christina
Bijster.
gehuwd: Baptist Abraham Constant Eijsenring en Astrid Elisabeth
Boschma.
geboren: Zoe Leonie dochter van
E.A. Speekenbrink en H.l. Stokking;
Herman Duco zoon van J.F. de Brui'ne
en Johanna Henriètte Termóhlen.
overleden: Jan Rudolf Salwegter,
oud 84 jaar; Alberta de Prez, geb. Riethorst, oud 88 jaar; Arend Woters, oud
52 jaar; Aaltje Jeichina Roelfina
Poots, geb. Hogen Esch, oud 62 jaar.

nieuws
kort & klein

sport in t kort
WINST VOOR Z'75,
NEDERLAAG VOOR TZB.
In de koerant van j.l. dinsdag
meldden wel al, dat Zandvoortmeeuwen de thuiswedstrijd tegen
Rapiditas afsloot met een 1-1 gelijkspel, nu met 13 punten uit 17 wedstrijden op de vierde plaats van onderen staat en met nog vijf
wedstrijden voor de boeg nog niet uit
de degradatiezorgen is.
Datzelfde geldt voor TZB, dat zondag
uit tegen EHS een 4-1 nederlaag
leed en nu met 14 punten uit 18
wedstrijden eveneens op de
negende plaats zetelt.
Aanmerkelijk beter doet zaterdagklup
Zandvoort'75 het, hoewel ook daar
weinig kampioensaspiraties over zullen zijn. Zaterdag wonnen de groenwitten door een treffer van Johan van
Marie met 1-0 van SCZ'58 en
bivakkeren nu met 18 punten uit 17
wedstrijden op de vijfde plaats van de
ranglijst.

BAMINTON
Komend weekeinde organiseert BC
Lotus in.sporthal De Pelikaan het
jaarlijkse nationale open B- en Cbadmintontoernooi. Veel sterke
spelers van klasse zal men er aan
treffen en er mag dan ook gerekend
worden op aantrekkelijke duels.
Zaterdag 30 maart worden de
voorronden gehouden van 9 tot
19.00 uur, zondag tussen TO.OO en
14.00 uur. Daarna nemen de
finalepartijen een aanvang. Volle
tribunes zullen de shuttelaars van BC
Lotus sterken. De toegang is gratis.

• Een fikse duinbrand brak vorige
week uit bij het kampeerterrein van
de Kennemerweg. Zo nat als de lente
is, heeft toch -naar men vermoedteen sigarettenpeuk het vuur
veroorzaakt. Wakkere
brandweerlieden konden in de
vroege avond nog net voorkomen dat
de vlammen de karavans bereikten.

vergrijzing heeft reusachtige proporties aangenomen . . .
Ook op de afdeling burgerzaken was
het een verrassing toen de cijfers uit
de komputer rolden. Op 1 januari van
dit jaar telde Zandvoort nog maar
15.855 inwoners.
De officiële bevolkingsgegevens
moeten nog door het Centraal Buro
voor de Statistiek geverifieerd
worden, maar vast staat dat de
terugloop van het zandvoorts
inwonertal zich in versneld tempo
aan het voltrekken is. Het burgertal is
teruggevallen op het nivo van 1981.
In die jaren was er echter nog uitzicht
op groei met enkele honderden
dorpelingen per jaar en die tijd lijkt
voorgoed voorbij.
In 1984 kwamen krap 100 kinderen
ter wereld, maar het aantal
overledene steeg tot 220. Ook het
aantal zandvoortêrs dat de badplaats
verliet, zo'n 850, werd niet meer
volledig gekompenseerd. Volgens
ambtenaar Van Staveren van burgerzaken trekken overloopcentra, zoals
de nieuwe wocr-wijken in Hoofddorp,
hard aan de mensen hier. Juist aan
jonge gezinnen die bij gebrek aan
eengezinsnuizen uitzien naar andere
gemeenten. Het zal zijn weerslag
vinden in de geboortecijfers. Op dit
> moment laten die de helft (6,4 per
1000 inwoners) van het landelijke
gemiddelde zien (12,8 per 1000).

Vrijwillige Hulpverlening

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

mrt. H.W.

L.W.

H.W.

28 mrt. 7.19
2.40 19.47
3.19 20.50
29 mrt. 8.08
4.18 22.04
30 mrt.
9.11
6.34
31 mrt. 11.35
1 april
0.24
7.59
0.24
2 april
1.40
9.20 14.18
3 april
2.46 10.26 14.49

. L.W.

15.14
16.02
17.07
19.30
20.58
22.14
23.15

Demografen, deskundigen die zich
bezig houden met bevolkingsvraagstukken, zijn de laatste tijd
voorzichtig geworden met voorspellingen. Tegen alle verwachtingen in
neemt bijvoorbeeld het aantal
huwelijkssluitingen weer toe en
worden kleine geboortegolfjes zelfs
niet uitgesloten. Of Zandvoort daar
veel van zal merken is zeer de vraag,
omdat de vergrijzing hier al reusachtige proporties heeft aangenomen en

1 op de 4 burgers tot de bejaarden
gerekend moet worden.
De konsekwenties van kleine kinderjaargangen als in 1984 vallen
nauwelijks te overzien. Op vrijwel elk
gebied zullen ongekende klappen
vallen. De financiën lopen terug,
scholen moeten sluiten, verenigingen
gaan ter ziele. 1984 is binnen, maar
haalt Zandvoort eigenlijk het jaar
2000 wel?

dr. c.a. gerkestraat - tolweg
gevaarlijkste kruispunt
van zandvoort
Op het kruispunt Dr. Gerkestraat Tolweg zijn in 3 jaar tijd meer dan 30
verkeersongelukken gebeurd.
Meestal leverde dat alleen blikschade op, maar in 7 gevallen raakten er
personen -soms ernstig- bij gewond.
Die statistiek maakt, dat het kruispunt, een knoop in het toeristenverkeer, tot het meest onveilig van heel
Zandvoort gerekend moet worden en
op die grond in aanmerking komt
voor een door het ministerie van verkeer ingestelde subsidieregeling. Om
de situatie ter plekke overzichterlijker
te maken en snelheidsbeperkende
maatregelen te kunnen treffen is naar
schatting ruim f 50.000.- nodig. Als
het rijk akkoord gaat met de onlangs
ingediende aanvraag zal het daarvan
90% voor zijn rekening nemen.

De subsidieregeling geldt sinds
september vorig jaar en is alleen
bestemd voor die ongelukslokaties
waar in 3 aaneengesloten jaren
minstens 6 ongevallen plaatsvinden
met lichamelijk letsel of dodelijke
afloop. Een landelijke Dienst Ongevallenregistratie, gevoed door plaatselijke politiegegevens, houdt de
stand van misèrezaken bij en
verschaft elk jaar een overzicht.
Daaruit komen voor elke gemeente
de gevaarlijkste verkeerssituatie zgn.
'black spots' te voorschijn.

• Een pension aan de Verlengde
Haltestraat riep afgelopen zondag de
hulp in van de sterke arm der wet,
toen een 55-jarige, die er als gast
verbleef, bij zijn vertrek de rekening
schuldig moest blijven. Bij navraag
bleek dat de voorjaarstoerist zich al
vaker op deze goedkope manier in
de badplaats eten en logies had
verschaft. In een proces-verbaal heet
zoiets flessentrekkerij. Geen idee
waar dat woord vandaan komt.
0 Zaterdag 20 april a.s. houdt de YOKA een reünie in gebouw de Krocht.
De YOKA was in de jaren '56 tot 70
een instuifklup waar een groot aantal
jongeren bijeenkwam om te dansen
of op andere wijze plezier te maken
in het onderkomen aan de Krocht dat
destijds 't Patronaat heette. Op een
eerste oproep van het bestuur begin
dit jaar in de pers kwamen tal van
reakties los. Op 20 april zullen uit
heel het land mensen naar Zandvoort komen om vroegere kennissen
te ontmoeten. Er is die avond volop
gelegenheid om op de tonen van The
New Combo te dansen. Kaarten a
f 7,50 kunnen besteld worden bij
Warmerdam, tel. 1 2464, Groot, tel.
1 8322 of Prix d'Ami, Haltestraat 21,
tel. 18619.

GEVONDEN VOORWERPEN
Wie in vorige maanden onderstaande
artikelen of huisdieren op een
onbewaakt moment is kwijtgeraakt
kan zich bij de zandvoortse politie
melden (tel. 13043) die er met
genoegen weer afstand van zal doen.
Dagelijks tussen 9-18 uur.
2 sporttassen, 1 bril, 1 portemonne, 1
wollen muts, 1 beugel voor kindergebit, 1 blokfluit, 2 armbanden, 1
cyperse kater, 1 hond.
Elke 2e en 4,e woensdag van de
maand tussen 14.00 en 15.00 uur
kunt u in de politieopslagplaats kijken
of uw vermiste fiets daar geplaatst is.

raad aksepteert schoorvoetend
strijd om
jVV
de peuter
P^Kv

JSL***

De strijd om de schooljeugd heeft
bizarre vormen aangenomen. De
opvang van peuter wordt door alle
zandvoortse basisscholen gebruikt
om zieltjes voor de toekomst te
winnen en er komt een dag dat op
het kraambed reklamefolders uit het
lager onderwijs neerdwarrelen.

• Pvda-er Toonen probeerde dinsdag
het tij nog te keren. 'De peuterspeelzalen zijn geen onderwijsvoorziening,
maar vallen onder soc. kult. werk, we
moeten ons niet voor het karretje van
de scholen laten spannen', meende
hij. De socialist stelde voor de
peuteropvang zo snel mogelijk
organisatories weg te halen uit de
scholen, desnoods nieuwe lokalen te
zoeken op basis van gebleken
behoefte. Het ontbreken van een
vaste band met de scholen zou zelfs
een-subsidievoorwaarden moeten
worden in 1987. Alleen d'66-er
Termes kreeg hij aan zijn zijde. 'Wat
hier gebeurt is verbazingwekkend,
zei de demokraat. Geen van de
partijen is het met de gang van zaken
eens, maar we laten het ons toch
door de keel drukken'.
Na wat schermutselingen met het
kollege ('we kunnen deze ontwikkeling niet stoppen, wel reguleren') trok
de pvda-er zijn amendement in bij
gebrek aan steun. Een tegenwoordig
wel vaker vertoonde politiek hoogst
merkwaardige manoeuvre. Een
mager toegift kregen Toonen en al
zijn raadskollega's nog wel toen uit
het bestuursvoorstel passages
geschrapt werden waarin peuters
alvast waren ingedeeld bij de afdeling
onderwijs. Naar intentie blijven ze
horen bij soc. kult. werk. Vvd-woordvoerdster de Jong liet als goed
libarale voor het nageslacht
vastleggen dat de schoolkeuze-vrijheid van ouders niet in de knel mag
komen door de feitelijke koppeling
van peuteropvang en lager onderwijs.

HERVORMDE KERK
_zondag 31 maart a.s.:
'10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 31 maart a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Arkel, B'daa'l.
PROTESTANTENBOND
zondag 31 maart a.s.:
17.00 uur: 'agapè maaltijd.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 30 maart a.s.:
19.00 uur eucharistieviering met orge
en samenzang,
zondag 31 maart a.s.:
08.45 uur: geen eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met
jeugdkoor.

Dat was zo ongeveer de opvatting
van de voltallige raad, die
jongstleden disndag in een korte zitting bijeenkwam. Schoorvoetend
ging men niettemin akkoord met het
voorstel van b en w voor een nieuwe
subsidieregeling voor het peuterspeelzaalwerk. De vroeger zo vurig
bepleite spreiding van deze voorzieningen over het dorp - 2 ten noorden,
2 ten zuiden van de spoorlijn - is
daarmee achterhaald door de realiteit
van de schoolstrijd om leerlingen.
Alle 7 basisscholen hebben inmiddels
een peuteropvang en dat zal
worden beloond met een basissubsidie
van f 1.500.- per lokaal en 'n bezoekerssubsidie van 40 cent per peuter
per dag deel. 3 nieuwe speelzalen -'t
opstapje (naar de school? red.)
Plesman en Hannie Schaft- voldoen
eigenlijk niet aan de voorwaarden
van minstens 8 peuters per dagdeel
en openstelling van 5 dagen per
week, maar krijgen tot 1 januari '87
de tijd om daaraan te voldoen. De
planvoorbereidingskommissie zal
medio '86 de dan ontstane situatie
beoordelen zodat eventueel al
vroegtijdig het beleid kan worden
bijgestuurd.

kerkdiensten

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 - 12.30 uur of schriftelijk via
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

scholen in de slag om de gunst van de peuter

emm wraakt op ledenvergadering
handelwijze van direkteur

MAATSCHAPPELIJK WERK

De direkteur van de zandvoortse
woningbouwvereniging heeft begin
deze maand op eigen houtje en
buiten alle spelregels om een
vrijgekomen woning toegeschoven
aan een van zijn personeelsleden.

KRISISCENTRUM

Forsere maatregelen (zoals
schorsing) tegen Visser, die het
vonnis zwijgend over zich heen liet
komen, zijn niet in de maak. Dat kan
ook moeilijk want formeel juridies
was de betreffende woning nog geen
eigendom van de Emm en er is dan
ook naar de letter niet tegen de
statuten van de vereniging gehanddeld. Het huurkontrakt is, na
toestemming van het gemeentebestuur, rechtsgeldig door de nieuwe
huurder afgesloten met het Sociaal
Fonds, en kan niet worden
teruggedraaid.

Emm-voorzitter Jan Termes, die
daarvan jongstleden maandag op de
ledenvergadering melding maakte
liet er geen gras over groeien en
stelde de handelwijze van de man
zonder pardon en publiekelijk aan de
kaak. Voorafgaand aan de bijeenkomst las hij een verklaring voor
namens bestuur dat hem unaniem
steunde (dat was geen enkele probleem, zo zei hij later, maar anders
was ik ook zonder meer opgestapt,
want ik was werkelijk ziedend').

onderhandelingen met de eigenaar,
het Sociaal Fonds Bouwnijverheid,
over de overdracht van het
kompleks, liet het fonds direkteur
Visser in januari weten dat een van
de huizen vrij zou komen. Hoewel de
woning formeel nog niet in het bezit
van de korporatie was, had het fonds
er geen bezwaar tegen als de Emm
er alvast een huurder voor uitkoos.
Het bestuur mocht aannemen, aldus
Termes, dat dat volgens de
gebruikelijke methode zou
geschieden. Immers, het aanbod aan
de direkteur was hem niet als
privépersoon gedaan maar in funktie.
Dat de huur op andere wijze tot stand
kwam en een Emm-medewerker met
de woning schoot ging, was buiten
medeweten van het bestuur gebeurd.
De in de Calvijnzaal aanwezig leden
moesten het vervolgens doen met
een uitspraak van strenge afkeuring,
die de direkteur nog eens zwart op
wit in zijn bus zal krijgen.

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

Het beschamende optreden van de
direkteur brengt de woningkorporatie
in diskrediet bij haar leden die op een
strikt onpartijdige behandeling
moeten kunnen rekenen. 'Hij heeft
misbruik van voorkennis gemaakt, zei
voorzitter Termes na afloop, en dat
vind ik onvergeeflijk'.
voorzitter Termes: direkteur maakte
misbruik van voorkennis
De onverkwikkelijke affaire hing
samen met de -overigens goedgekeurde- aankoop van 52 woningen
aan de Celsiusstraat e.o. Tijdens de

Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

geeft direkt hulp bij akute problemen
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

groeten uit zandvoort
Onze ser/e over
de vroegere
Zuid-Boulevard
zou onvolledig
zijn wanneer we
hotel Noordzee
niet zouden noemen. Naast dit
bekend familiehotel, waarde
heer C. Verhoef
a/s gerant de
skepter zwaaide,
de villa 'Finisterre' van de
familie
Wertheim.

familiëberichtèn
HEDEN GEOPEND
COFFEE - FOOD - & VIDEO
C
kozijn met rolluiken

raam / kozijn

ventilatieschuifpui

voordeur

kunststof raam-kozijnen, deuren
en schuifpuien besparen meer
AANNEMERSBEDRIJF
dan energie

10 jaar fabrieksgarantie
onbegrensde levensduur
onderhoudsvrij
"nooit meer schilderen

• ook leverbaar met
ingebouwd rolluik
• draai-kiep systeem
• speciale ventilatiestand

Gebr. van den Brink

Celsiusstraat 193
2041 TH Zandvoort
Tel. 02507-162 87
023-272271

...een huis lang mooi!

GOK VAN POELGEEST

wordt op 5 april a..s. 80 jaar.
en wie is daar niet dankbaar voor.
Wij wel! Iedereen die haar met dit feit
wil feliciteren, nodigen wij uit op de receptie
in restaurant 'Zomerlust', van 14.00 tot 17.00
uur.
Tot ziens dus.
Kinderen, kleinkinderen en Cor Davids

THE WEST ON ITS BEST
Dorpsplein 2 - Zandvoort
tel. 02507-192 99

wim hildering deed verkeerde keus

QMIWHET
ROMEKRUB
WNONSAIIEMAAI
AFHANKBUKB!
GBK +GIRO 6868

Drie maal gaf de Zandvoortse Toneelvereniging 'Wim Hildering' het
afgelopen weekend voor een goed
bezette zaal een opvoering van 'Het
begon in 'n gracht' van Wim Dumont.
SLAGERIJ ZWINKELS EEN
AANWINST.
Op de hoek van Haltestraat en Koningstraat hebben Gerard en Mia
Zwinkels gisteren een prachtige
slagerij geopend. Het pand, waarin
Atze v.ti. Heide jarenlang vlees en
vleeswaren aan de man bracht, is
omgetoverd in een frisse en.fraaie
betegelde ruimte waar een kostelijk
assortiment is uitgestald.
De achter de zaak gelegen kamer is
bij de winkel getrokken en huisvest
nu een open en hygiënische
worstmakerij.
Verder heeft de ambachtelijke slagerij Zwinkels een speciale hoek met
diverse kaassoorten.
Dit weekeinde heeft het nieuwe
bedrijf diverse openingsaanbiedingen en ook daarna kan men er te
kust en te keur voor prima vleesprodukten, Slagerij Zwinkels is zonder
meer een aanwinst voor het
zandvoortse bedrijfsleven.

In zijn welkomstwoord tot de
bezoekers van de zondagmiddagvoorstelling (alle zandvoortse ingezetenen boven de vijftig waren uitgenodigd) noemde sekretaris Wim van
Duyn hen een 'aardig publiek waar
we net zoveel behoefte aan hebben
als aan jonge mensen'. Nu waren er
wel een paar nieuwe jonge gezichten
op de planken maar het was sneu dat
die hun debuut moesten maken in
een niet bijster amusant stuk. Wat de
inhoud betreft: een oudere vrijgezel,
Frederik Katoen, plonst na een kegelavondje enigszins onder invloed in
de gracht en wordt de volgende
ochtend in de krant opgehemeld vanwege het redden van een
mevr. Kraan-Meeth

;j

jongedame, die dochter van zijn werk-'
gever. Hij ontkent deze heldendaad
in alle toonaarden maar wanneer dat
niet helpt en de gelukwensen en
bloemen blijven binnenstromen krijgt
hij aardigheid in het geval. Zo zit hij 's •
morgens voor dag en dauw met de
voormalige drenkelinge en haar
vriendin aan de champagne en de
moorkoppen, een en ander tot grote
ergenis van zijn hospita juffrouw
Appelmans, die in hem een aantrekkelijke partij ziet nu hij voor zijn moed
beloond werd met een cheque van
tienduizend gulden. Uiteindelijk komt
de echte redder, toevallig een neef
van Frederik Katoen, opdagen en
verlooft zich met de geredde Milly.
Frederik Katoen stapt, zij het contre
coeur, met juffrouw Appelmans in de
huwelijksboot.
Wanneer ondanks spelers van
formaat als Ed Fransen, Wilma
Belder, Henk Jansen en Wim
Eveleens, een bekwame regisseuse
als Alie Bol en een goede rolkennis
van de optredenden een voorstelling
niet in het minst weet te boeien dan
moet dat toch wel aan een verkeerde
keuze van het stuk liggen. Het is te

gUD
454000

-foto Jacob Koning
hopen dat de groep spelers, behalve
de vier bovengenoemden bestaande
uit Yolande Versteege, Toon van der
Raaij, Lode Schaeffer, Wil van Waardenberg, Ria Sluyter, Marga Bol,
Hennie Hildering, Ankie Joustra en
Wim van Duyn spoedig gelegenheid
krijgt zich te revancheren.

nieuws
kort & klein

Aan het slot van de voorstelling
waren er voor alle medewerkenden
bloemen en lovende woorden van
ANBO vice-voorzitter Piet Bol, terwijl
regisseuse Alie Bol in verband met
haar dertigjarig jubileum een ekstra
bloemenhulde in ontvangst mocht
nemen.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van
BLOEMENHUIS
De specialist
in af uw
bloemwerken.

J. BLUYS
Haltestraat 66 - Zandvoort

Tel. 1 20 60
*

• De inzameling van het nationaal
Reumafonds heeft in de badplaats
ruim f 5.800.- opgeleverd, een forse
stijging in vergelijking met vorig jaar.
Het bestuur van het fonds richt zijn
welgemeende dank tot de leden van
het plaatselijke komitee, de
kollektanten en ieder die zijn steentje
heeft bijgedragen.
• De Kinderoperettevereniging
'Jong Zandvoort; zal op 30 maart a.s.
de operette 'Het geheim van de
hofmaarschalk' opvoeren. De
voorstelling vindt plaats in gebouw
De Krocht en begint om 20.00 uur.

voor plaatselijke
financiële steun:
AMNESTY
INTERNATIONAL
Werkgroep
Zandvoort
rek. 565710451
ABN Zandvoort

Kerkstraat 11 / Zandvoort / (02507) 13580

omroeper

BELGEWOON DE
BELASTINGTELEFOON

Voorvragen
over ae nieuwe
tweeverdienersmaatregel
en uw loonbelasting
06-0542 1985.
Jl

over net invullen van
uw aangiftebiljet
inkomstenbelasting
06-0543 ƒ984

Installatie bureau

CT0EMI11HM

REISBURO
Tel 02507-12560

ZANDVOORT

GROTE KROCHT 20

RABO 386318360 GIRO 5699150

Postadres Postbus 460. 2040 AL Zandvoort

BJE

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

vanaf l april 1985
autoverhuur
vanaf fl. 27,50 per dag

uw «rkcnd instaHatteburMu voor centrate
verwarming, airconditioning en toodgittemwark,
zowel nieuw al* onderhoud...

f.iWtfff
1741
t

Reisburo Zandvoort

kameriingh omesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -18484*

VAKATURE GEMEENTEPOLITIE
ZANDVOORT

zo SPOEDIG
mogelijk gevraagd :
schoonmakers en of
schoonmaaksters.
INLICHTINGEN :
023-31.61.62.

Grote Krocht 20 - Tel. 1 25 60 (4 lijnen)

restouran

NMMWNOOTfl
TeL 12129

STRETCH PANTALONS
6 voorjaarskleuren
f 109,-

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

assistent(e)
Salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van
f 904,40 tot f 1987,70 bruto per maand.
Betrokkene zal worden belast met het
toezicht op de kinderen, die op het strand
verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost
worden ondergebracht.
De aanstelling geschiedt voor de maanden
juni, juli en augustus.
Er wordt gewerkt in een 40-urige werkweek,
met wisselende vrije dagen (2 per week)
volgens een dienstrooster.
Werktijden per dag van 09.45 tot 17.45 uur.
Sollicitaties - gericht aan de Burgemeester
van Zandvoort - dienen onder bijvoeging van
een recente pasfoto te worden gezonden
aan de Hoofdinspekteur - Korpschef van
gemeentepolitie, Hogeweg 37, 2042 GD
Zandvoort.

KERKSTRAAT 20 •

m Visrestaurant

TEL. 13136

Duivenvoorden
Hgtgdulejaargtopen
TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

HALTESTRAAT 49

ZANDVOORT

verzekeringskantoor
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen JK. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloamendaal
T«l«foon023-260533
Informatie! betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

A.M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

ALBOZ + ENNIA + AGO nu AEGON
voor elke verzekering.
B.v. bromfiets v.a. f 89,- per jaar (incl.)

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
DE MACHTVAN HET KLEINE

De EUROPEESCHE voor al uw reisverzekeringen.

Achterweg 5,2103 SW Heemstede
J

eanduoortee taerarf-

222IH
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gemeente en gs in de ring
inzake
vaststelling
lawaaizone
rondom
circuit

Vrijwillige Hulpverlening

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

nieuws
kort •& klein
• Op woensdag 3 april a.s. zal om
15.30 uur in het Gemeenschapshuis
afscheid worden genomen van de
heer O. Timmer, medewerker op de
begraafplaats die wegens
pensionering de dienst verlaat.

Het dorpsbestuur bereidt zich voor op
een konflikt tussen Zandvoort en
Gedeputeerde Staten over het
vaststellen van geluidszones rondom
het circuit.
Sinds minister Winsemius heeft laten
weten dat naar zijn mening de
zandvoortse raad bevoegd is om de
lawaaigrenzen af te bakenen, hebben
b en w haast gekregen. Wettelijk moet
het karwei vóór 1 september '86
afgerond zijn en als het aan de
badplaatsbestuurders ligt ook nog
vóór de verkiezingen van maart '86.
Er wordt echter volop rekening mee
gehouden dat de provincie dwars gaat
liggen.
Als GS er namelijk aan vast houdt dat
de Grand Prix, de voornaamste bron
van herrie, geen uitzonderlijke bedrijfsomstandigheid is(Ubo) en normaal onder de geluidshinderwet valt,
wordt het aantal mee te tellen
decibellen zo groot dat de zonering
buiten de dorpsgrenzen valt. Dan is
niet Zandvoort maar de provincie de
aangewezen instantie om de
geluidszone aan te geven. Een
zonering gemaakt door de dorpsraad
zal dan ook zeker worden afgekeurd.
Vvd-er Van Caspel heeft onlangs per
brief gemaand spoed te betrachten
om zo snel mogelijk een beroep bij de
Kroon te kunnen afdwingen. Gelet op
de opvattingen van het huidige
kabinet verwacht van Caspel dat een
kroon-uitspraak voor Zandvoort
gunstig uitpakt door te bevestigen dat
de Grand Prix wel als een uitzonderlijke bedrijfsomstandigheid mag
worden beschouwd.
In een ambtelijke notitie wordt er
echter op gewezen dat zo'n
manoeuvre wel aardig bedacht is,
maar toch te veel tijd zal kosten. Want
voor het vaststellen van de zones
moet een zelfde inspraakprocedure
gevolgd worden als bij bestemmings-

WEGGELOPEN
op13-3-'85,
omg. Koningstraat:
zwart/beige
gestreepte cyperse
poes Purdy'
(wit befje & witte pootjes)

Tel. 19288

GS willen 70 decibel als maksimum voor het racebaan kabaal.,
plannen. De afdeling algemene zaken
betwijfelt sterk of een uispraak van de
'kroon (lees de ministers) nog wel in
deze zittingsperiode van de zandvoortse liberalen tot stand kan komen.
GS kunnen alleen al na het vaststellen
van de lawaaigrenzen een jaar de tijd
nemen om te antwoorden met goedof afkeuring. Slimmer zou het iijn
vooraf aan GS te vragen of men
Zandvoort bevoegd acht en bij een
negatief antwoord via de Raad van

State een Arob-procedure aan te
spannen. Ook is het denkbaar dat
men een konflikt met gs in deze als
een grondwettelijk bestuursgeschil
beschouwd dat aan de Kroon kan
worden voorgelegd Hoe het ook zij,
in alle varianten is haast geboden.
Een gemeentelijke werkgroep zal op
korte termijn met behulp van
akoestiese gegevens aan het werk
gaan om de zonering voor te
bereiden.

De ambtelijke notitie laat er overigens
geen misverstand over bestaan: ook
als de Grand Prix als 'Ubo' gezien mag
worden zal een lawaailimiet
gehandhaafd blijven. Tijdens de
hoorzitting over de circuitvergunning
heeft gedeputeerde De Boer laten
doorschemeren dat GS in ieder geval
van plan zijn 70 decibel als maksimum
voor het kabaal op te nemen. Dat is
het hoogste geluidsnivo dat de wet
kent.

waterstanden

dierenbescherming zandvoort
ontplooit tal van aktiviteiten

mrt. H.W.

1 april
2 april
3 april

De Vereniging voor het Welzijn der
Dieren, zoals de officiële naam van de
plaatselijke dierenbescherming luidt,
kan terugzien op een jaar vol
aktiviteiten.
Omgekeerd evenredig aan het aantal
leden zou men kunnen zeggen, want
een bestand van amper 250
kontribuanten is voor een plaats als
Zandvoort natuurlijk bedroevend
weinig. Eigenlijk onbegrijpelijk want
behalve dat men met een lidmaatschap tal van dierlievende instellingen
als het Vogelopvangcentrum 'De
Horst' in Bergen, de Zeehondecrêche
in Pieterburen en de Apenhof steunt,
heeft men er ook zelf profijt van. Om
een voorbeeld te noemen: bij
sterilisatie of kastratie van een hond
of poes draagt de vereniging voor de
helft bij in de kosten. Een andere
service van de dieren^scnerming is
de kursus hondentrar'ing. )-!et
bestuurslid mevrouw L^'-'-ji-Bos, die
daarvoor een speciale opleiding heeft
gevolgd begon verleden jaar deze
kursus met 20 honden en uiteraaard
hun eigenaren. De kursus, die dit jaar
opnieuw van start gaat, bestaat uit 11
praktijk- en 2 theorielessen en als
voorwaarde wordt gesteld dat de
kursisten lid zijn van de Vereniging
voor het Welzijn der Dieren of het
worden. De eigenaar van de hond
dient W.A. verzekerd te zijn en het
dier moet zijn ingeënt tegen Parvo.
Verdere aktiviteiten.zijn o.a. het ver-

spreiden van folders en posters op de
scholen, kontrole van door de
dierentehuizen in Haarlem en
Zandvoort geplaatste dieren en, zoals
nu tegen Pasen, de aktie 'Scharrelei'.
Het bestuur is er tot dusverre niet in
geslaagd een nieuwe jeugdleider(ster)
te vinden voor de uit 20 leden
bestaande Jeugdbrigade. De
geplande aktiviteiten gaan echter
door en ook het eigen jeugdblad blijft
vier maal per jaar verschijnen.
Overleg met autoriteiten inzake een
tijdelijke opvang van dieren bij het
nieuwe politieburo is nog steeds
gaande. In samenwerking met het
Kennemer Dierentehuis werd bij het
invallen van de felle kou begin januari
onmiddellijk gestart met een
grootscheepse voederaktie, waardoor
talrijke vogels de barre winter konden
overleven. De vereniging stelt het
tenslotte bijzonder op prijs dat haar
advies en medewerking werd
gevraagd bij de opzet van een klein
dierenpark bij het 'Huis in de Duinen'.
Op 11 april zal in het Gemeenschapshuis de jaarlijkse ledenvergadering
worden gehouden. De uit elf punten
bestaande agenda vermeldt o.m. het
aftreden en zich niet herkiesbaar
stellen van het bestuurslid mevrouw
Hillary-van Wensen. Het bestuur stelt
voor om in de ontstane vakature
mevrouw W. van Vueren-Heemskerk
te benoemen. Mevrouw van Vueren is
als echtgenote van de beheerder van
het Kennemer Dierentehuis volledig

L.W.

0.24
1.40
2.46

7.59
9.20
10.26

H.W.

0.24
14.18
14.49

L.W.

20.58
22.14
23.15.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212 Automobielbedriif
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

op de hoogte met het
dierenbeschermingswerk en haar
toetreding tot het bestuur kan de
samenwerking tussen beide
instellingen alleen maar ten goede
komen.

li De ned. hartstichting gaat in
samenwerking met de zandvoortse
kruisvereniging onverdroten voort
met de organisatie van mini-kursussen hart-reanimatie. Hoe meer
burgers deze vorm van eerste hulp
machtig zijn, des te meer overlevingskansen hebben medemensen die
door een akute hartstilstand getroffen
worden. 4 x 2 uur duurt de leergang
die in totaal f 25.- kost. Opgave bij De
Leeuw, tel. 1 6085, mevrouw Porsch,
tel. 1 5456 of bij de lokale apotheken.

sport in "t kort
GROOT PAASTOERNOOI VAN
HOCKEYCLUB.
Ook dit jaar organiseert de Zandvoortse Hockey Club weer een groot
Paastoernooi, dat deze keer in het
kader van het 50-jarig bestaan staat.
Bij dit internationaal jubileum-toernooi
zijn vooral de Engelse hockeyers
sterk vertegenwoordigd. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag en
zondag en de volgende teams nemen
deel:
Dames: DCPE, BP, East Anglia,
Kildare, Heerlen, Helmond, Hurley,
Zandvoort en Garnael.
Heren: Blackheat, BP, East Anglia,
Spencer, Verviers, Overpelt, Hudito,
Heerlen, Helmond, Kameleon,
Zandvoort en Garnael.
WINST VOOR ZVM-HANDBAL
De handballers van Zandvocrtmeeu- .
wen hebben zich goed hersteld van
de degradatie in de zaalkompetitie.
De eerste wedstrijd in de tweede helft
van de veldkompetitie werd op eigen
terrein afgesloten met een riante 17-9
zege op Ookmeer. Daarmee gaan de
geelblauwen nog steeds aan kop in de
1e klasse van de landelijke
kompetitie.

bezoek aan zand voort s kasino
daalt onrustbarend
De bezoekersaantallen van het
zandvoorts kasino zijn in januari en
februari onrustbarend gedaald.
In vergelijking met vorig jaar bezocht
m deze maanden bijna 25% minder
goklustigen het officiële speelhuis,
56.000 tegen 40.700. De omzet zakte
minder dramaties maar toch nog met
5%. De stichting nationale
kasinospelen heeft zich de hersens
gepijnigd om een plausibele
verklaring te vinden en is uitgekomen
op het slechte weer en de
konkurrentie van andere gokspelen
als Golden Ten. Alsof kou en regen

De raad heeft vorige week f 30.000.beschikbaar gesteld voor de aanschaf
van 3 Yukon-trekkershutten die een
plaatsje zullen krijgen op kamping de
Branding. De gemeente zal overigens
niet deelnemen in de stichting die
bezig is in heel noordholland een
keten van deze goedkope
logiesmogelijkheden voor passanten
uit de grond te stampen. Enige
tegenstander onder de dorpsvertegenwoordigers was d'66-er Jan
Termes die op principiële gronden zijn
jawoord onthield. Zijns inziens is de
kommerciële eksploitatie van
kampings e.d. geen overheidstaak.
Na de overstelpende vloed van
bezwaren uit de kommissie financiën
en de protesten van de kampeerdersvereniging heeft het kollege er van af
gezien de huidige tariefindeling voor
staanplaatsen van karavans op zijn
kop te zetten. Die blijft nu
gehandhaafd al stijgt de prijs met 6%.
Voorstellen om f 100.- te vragen voor
de bergingen en schuurtjes zijn
eveneens komen te vervallen.
De gemeenteraad is akkoord gegaan
met het subsidieren van overblijfmogelijkheden op de zandvoortse basisscholen. Het is sinds enige tijd
verplicht om in de middagpauze
opvang van kleuters en scholiertjes te
regelen, al zijn de kosten in principe
voor de ouders. De 7 scholen krijgen
als tegemoetkoming f 250- per jaar.

iedereen leest
de krant
sltyd en overal.

Openbare Bibliotheek
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 1 41 31

een uitzondering zijn in de winters van
ons kikkerlandje. Voorheen werden
tegenslagen geweten aan de
aanwezigheid van de vele illegale
speelhuizen, maar na het oprollen van
10-tallen van dergelijke
gelegenheden in de hoofdstad was
blijkbaar een nieuwe zondebok nodig.

GOEDE VRIJDAG GESLOTEN
PAASZATERDAG GEOPEND

"met de VVV
door '85

De kasinobazen zijn het er nog steeds
niet over eens of men nu moet
mikken op een kleine maar kapitaalkrachtige kern van roelettefanaten of
op de gewone man met een smalle
beurs. Halfslachtige plannenmakers
hebben al tijden terug voor die laatste
kategorie speelhallen met gokautomaten aangekondigd. Daar zou het
mantelpakje of het kolbert met
stropdas niet verplicht zijn zoals in het
kasino zelf dat zijn voorname namaakluukse sfeer moet behouden. Het lijkt
maar niet door te willen dringen:
Zandvoort is allang geen
toevluchtsoord meer voor de upperten, maar een volksbadplaats. Het
kasino zou daarin als speciale attraktie
heel welkom kunnen zijn. Maar dan
mag er geen angst zijn voor wat zand
op het karpet.

PA AS DRUKTE? dan graag opgave
van vrije kamers
Schoolplein 1 - Tel. 1 7947

MNOHSAIUMAAL
AFHANKRUKB!
GfflF! + GIRO 6868

"De gezondheid van de kinderen is
jong zandvoorf stal oog en oor
de rijkdom voor de toekomst"
In de schitterende dekors van Wim
Sluis en Arie Ottho gaf de kinderoperettevereniging 'Jong Zandvoort'
zaterdagavond een uitvoering van
'Het geheim van de hofmaarschalk' op
tekst en muziek van J. van der Wal en
L van As. Jaren geleden was deze
operette ook al eens voor het
voetlicht gebracht, maar het is te
begrijpen dat een vereniging die 70
jaar bestaat wel eens een oud paardje
van stal moet halen.
In zijn welkomstwoord, waarin Ron
Schouten als nieuwe voorzitter
eveneens zijn nieuwe medebestuursleden, t.w. Afra Amende en Brenda
Stock resp. sekretaresse en penningmeesteresse, bekend maakte wees hij
op de wenselijkheid van een groter
aantal kinderen, zeker in verband met
de festiviteiten rond het 70-jarig bestaan in september waarbij financieel
nogal het een en ander om de hoek
komt kijken. Het bestuur had besloten
niet tot kontributie verhoging over te
gaan maar donateurschap van één
van de ouders voor f 12,50 per jaar
zou vanzelfsprekend zeer welkom
zijn, aldus de voorzitter.
mevr. Kraan-Meeth

Regisseur Ed Fransen en muzikaal
leidster Greet Vastenhouw hebben
eer van hun werk: zowel om te zien
als om te beluisteren was 'Het geheim
van de hofmaarschalk' alleszins de
moeite waard. Een vondelingetje dat
eigenlijk een prins is, een hofmaarschalk die zelf wil regeren en daarom
de hovelingen ontslaat die op hun
beurt wraak nemen door niet alleen
de schatkist in het paleis te beroven
maar ook de juwelen van de
hofdames en zelfs de diadeem van de
prinses te stelen. Allemaal ingrediénten voor een smakelijke operette
waarin de kinderen zich naar hartelust
konden uitleven. Bijzonder leuk spel
leverde Diana Sandbergen als
houthakker Bijltjes, maar ook Angela
Schilpzand als de geleerde professor.
Natasja Kraaijenoord was een heel
gedecideerde prinses José en Claudia
Heyerman vervulde met zwier de rol
van de hofmaarschalk. Verder
noemen we Petemoei, de verzorgster
van de rovers met haar grote pan
erwtensoep, aardig gespeeld en
zuiver gezongen door Elly van der

Mije, en Bas van der Hoek die het als
de jarige Hans maar later ook als prins
heel aardig deed. Diana Viveen
speelde zijn moeder en Gerben
Kraaijenoord was de grappige
Bellenman, wiens rinkelende komst
altijd nieuws betekende. Maar ook de
schoolmeisjes, de houthakkers, de
hofdames, de rovers en de lijfwachten
hebben leuk gespeeld, gedanst en
gezongen en daarom verdienen
Amber Amende, Bianca
Ammerbacher, Priscilla Bol, Lonneke
Bruynes, Manuela Calzado, John van
Duivenbode, Lilian van Daalen, Fidelia
van Eyck, Yumi Gotoh, Wies van der
Hoek, Marcel Hittinger, Sandra
Lissenberg, Marcello Lazara, Mira van
der Mije, Iris Minde, Johan Molenaar,
Linda Paap, Annemiek Peet, Sandra
Schraal, Wouter Stock, Froukje van
Tetterode en Ellen Veer eveneens
een kompliment.
Na afloop van de voorstelling waren
er bloemen en waarderende woorden
van Ron Schouten voor zijn voorganger Wim van der Moolen, die in
verband met zijn gezondheid de
funktie van voorzitter had moeten
neerleggen, en voor de aftredende
bestuursleden Nel Duker, Nel
Keesman en Fem van der Werff, die
gedurende een lange reeks van jaren
hun krachten aan de
Kinderoperettevereniging hebben
gegeven. Bloemen waren er
eveneens voor Gemma de Boer die
de dansjes had ingestudeerd, voor Ed
Fransen en Greet Vastenhouw,
souffleuse Nel Keesman, grimeuse
Wil Frederiks, belichter Ton Kaspers
en geluidtechnikus Rik Drommel.
Met een verloting waarvoor de
zandvoortse middenstand een
overvloed aan prijzen beschikbaar
had gesteld werd het jaarlijkse
operettefestijn van 'Jong Zandvoort'
besloten.

ons werk
i,'l\
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Dit is het thema van de Wereldgezondheidsdag 1985

Op 10 april a.s. 21.55 uur Ned. l zendt Tros Aktua een reportage uit over dit thema. Op de foto ziet u Saviel, één van de
hoofdrol-spelertjes uit de reportage. Hij woont in Burkina Faso
(voormalig Opper-Volta), vlakbij de grens met Ghana. Saviel is
gehandicapt. Hij heeft polio.
Dankzij de succes-formule van het Liliane Fonds (individuele, kleinschalige en direkte hulp) is hij opgespoord en geholpen. Op de foto oefent hij in zijn beugels met een karretje dat
door een plaatselijke timmerman speciaal voor hem is gemaakt.
Met dit programma start ook de aktie:
"Geef om dit kind." Zijn geluk staat op uw
giro. Uw bijdrage kunt u overmaken t.n.v.
Stichting Liliane Fonds, Kloosterpad 5,
5251 AV Vlijmen, telefoon 04108 - 4560,
GIRO 66.77.67.

wordt donateur

omroeper

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

GEZOCHT:
tijdelijk ruimte voor
opslag kantoor
meubilair.
Tel. 02507-12510
TE HUUR:
2- kamerwoning per
1 mei.
F.975,-- per maand
Tel.02507- 12510
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het weer zal de paasdagen
maken of breken

iedereen leest
dr krant
en overal.

• Op het binnenterrein van het
circuit is j.l. zondag een paard zo
ernstig gewond geraakt dat het dier
niet meer te redden was en in het
slachthuis uit zijn lijden verlost moest
worden. De viervoeter, bereden door
een zandvoorts meisje, sloeg in de
middaguren op hol en kwam terecht
op de betonweg waar een botsing
met een personenauto niet meer was
te vermijden. De amazone, een 15jarige dorpsgenote, had enig letsel
aan haar been, waarvoor behandeling
in het marinehospitaal nodig was.

burgerlijke stand
26 maart-1 april 1985
gehuwd: Tjeerd Johannes Saijoen
en Sally Henryna Manuella Magdalena Vorrink.
geboren: Arjan-Engel zoon van
A.P.M. Stokman en E.M. Lefferts;
Marijn dochtervan J.A. Molenaar en
Y.M. Wintermans.
overleden: Johanna Catharina
Hoogstraten, geb. van Duivenboden,
oud 73 jaar.

waterstanden
april
6
7
8
9
10
11
12

H.W. L.W.
04.54 12.54
05.32 13.31
06.07 14.05
06.50 14.48
07.23 15.21
08.01 16.01
09.12 17.12

H.W.
17.08
17.49
18.29
19.08
19.51
20.48
22.08

L.W.
01.08
01.47
02.27
03.08
03.51
04.49
06.09

1 N DE P AAS VAKANTIE
NAAR'TSTEKKIE
Buurthuis 't Stekkïe heeft zich ook
ditmaal weer uitgesloofd om
bezigheden voor de
vakantievierende jeugd te verzinnen.
Een onverslijtbaar spel is de
vossejacht die al bij herhaling door
de vrijwilligers van het wijkcentrum is
opgezet en waaraan wel 50 of meer
kinderen plegen deel te nemen. 8 tot
12-jarigen zijn, eventueel met
ouders, welkom om mee te doen met
het avontuur dat morgenmiddag om
2 uur begint. Op paasmaandag
worden tussen 14.00 en 16.00 uur
eieren gezocht in het vrije veld die
vervolgens door 6-12 jarigen
beschilderd worden. Dinsdagmorgen
staat voor niet-gediplomeerden vanaf
4 jaar zwemmen in een pierebad op
het program, terwijl 's middags de
gevorderden in het water duiken.
Woensdag begint om 10.30 uur een
spelletjesfestijn voor de kleuters, de
lagere schooljeugd is voor die pret
om 14.00 uur aan de beurt.
Eenzelfde indeling geldt donderdag
11 april als er lieve koekjes gebakken
worden.
Aan alle bovenstaande aktiviteiten
kan deelgenomen worden tegen
betaling van f 1,25. Het dubbele kost
een uitstapje naar Linnaeushof-speeltuin op vrijdag 12 april. Vertrek om
9.30 uur, de kinderen van 6-12 jaar
worden geacht zelf een buskaart,
eten en drinken mee te nemen.

kort & klein

Het meest beluisterde nieuws is vandaag zonder twijfel de weersvoorspelling. Daarvan zal immers afhangen of de paasdagen een toeristjes
kassukses worden of niet.
Waar vroeger Zandvoorts-bezoekers
uit binnen en buitenland lang van te
voren hun plannen maakten en
desnoods kou en regen trotseerden
op de plaats van bestemming, is
heden ten dage de badgast al net zo
wisselvallig als het weer. 'De enorme
mobiliteit, zo zegt vvv-direkteur
Hilbers, maakt dat vakantiegangers
ter plekke of als dat zo uitkomt
onderweg nog van gedachten
kunnen veranderen. Ze stappen thuis
in de auto en vertrekken op de
bonnefooi. Misschien op weg naar
Zandvoort, maar als er iets tegenzit
rijden ze zo door naar het zuiden'.
Een van de voornaamste ingrediënten voor toeristies welbehagen is de
vakantieakkommodatie. Die moet
minstens zo komfortabel zijn als
thuis. En al is Hilbers vol lof over de
hoteliers die met man en macht aan
verbetering van hun produkt werken:
'over het geheel genomen voorziet
de zandvoortse hotelerie niet in die
behoefte van de toerist'. Zeer te
spreken is hij wel over de stranpaviljoens, 'stuk voor stuk prima
bedrijven'.
Met het oog op het naderend
hoogseizoen dringt zich de vraag op
of de vvv voor het volk aan de vloedlijn nog evenementen in petto heeft.
De kinderen komen er wat dat betreft
al jaren bekaaid vanaf. Ook dit jaar
geen fortenbouwwedstrijden of
zandfiguurtoernooien. 'Ik heb
voorheen al vergeefs met de
megafoon op het strand gelopen,
verzucht Hilbers, en zelfs schepjes
meegebracht, maar het mag niet
baten, de animo voor dat soort aktiviteiten is te verwaarlozen. Wie dat
weer op poten kan zetten, heeft mijn
volle zegen. Ik zou het van harte toejuigen, want het is en blijft hier op de
eerste plaats een familiebadplaats.

opening van het seizoen met de paasdagen zet de toon voor de zomer . . .
Voor enige verstrooiing van de badgasten is wel gezorgd. Al kunnen die
zich uiteraard zonder hulp van de vvv
best redden met de waterrekreatie,
een aantal kijkspelen staat in ieder
geval op het programma: miss beach
verkiezingen, vuurwerk, strandlopen,
ponyraces, touwtrekken en als
nieuwtje een demonstratie van de
heemsteedse modelauto-vereniging
die daags na de opening van het door

18 landen bezochte europees kampioenschap hun radiografies
bestuurde vierwielertjes over het
zandvoortse strand laten razen.
Zover is het nog niet, vooralsnog
kijken we naar de lucht en tellen de
regenwolken. De opening van het
seizoen met de paasdagen zet de
toon voor de zomer. Een goed begin
is het halve werk.

bedrijfsleven gaat er weer
in geloven
Zandvoorts dorpscentrum is met een
heuze 'face-lift' bezig. De schoonheidsbehandeling is enkele maanden
terug op gang gekomen en het eind
is nog niet in zicht.
Van minstens 40 winkels, etablissementen, hotels, pens>ons enz. zijn de
laatste tijd de gevels vernieuwd of
opgeknapt, of heeft het interieur een
ingrijpende modernisering ondergaan. Er is ijverig verbouwd en
geschilderd. Niet alleen door
nieuwkomers onder de lokale middenstand, maar eveneens op aloude
en gerenommeerde adressen. En
juist dat laatste is in geen jaren in
deze omvang waargenomen.
Hanzebestuurslid Hans Bank las
jongstleden maandag tijdens de jaarvergadering van de zandvoortse
middenstanders dan ook glunderend
de lijst voor van ondernemende neringdoenden, een - niet eens
volledige - inventarisatie van
vernieuwingsdrift. 'Ik ben blij weer
eens een positief verhaal te hebben',
zei Bank, doelend op de reeks van
publikaties over sluitingen en
faillissementen. 'Dat een deel van de
vaste zandvoortse middenstantiskern
weer aan de slag is gegaan, is een
buitengewoon goed teken'.
Opvallend is inderdaad dat de oudere
garde na vele jaren van

malaisestemming blijkbaar weer
vertrouwen heeft in de toekomst.
Niet omdat het toerisme naar
Zandvoort zo'n geweldige opleving
vertoont, integendeel. Maar een
groot aantal winkeliers en horekaffers
heeft er genoeg van om de ontwikkelingen mistroostig met de armen
over elkaar af te wachten en zet de
schouders er onder. De kost gaat
voor de baat uit, als die gedachte
terrein wint, kan het toch nog aardig
worden in de badplaats die tot nog
toe vooral als 'schraperig' bekend
stond.

WEGGELOPEN
omg. Koningstraat:
zwart/beige
gestreepte cyperse
poes 'Purdy'
(wit befje & witte pootjes)

Tel 192 88

• Een lekkende wasmachine op de
9e verdieping van een flat aan de
burg. van Alphenstraat zorgde voor
een waterval die 3 woonlagen lager
nog voor rampspoed zorgde. Omdat
de verstoppingsdeksel van het
apparaat niet goed afsloot, bleef de
machine volgens programma het
wegstromende water vervangen, tot
alles blank stond. De bewoonster van
het pand, afwezig tijdens de
wasbeurt, zal de buren via haar
verzekering schadeloos stellen.
6 Het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort organiseert op 11 en 12
april a.s. een bazer in gebouw de
Krocht. Kleding, huishoudelijke
artikelen, levensmiddelen,
speelgoed, boeken, platen enz. gaan
er voor een prikje van de hand. Voor
het goede doel uiteraard: om de
verenigingskas een steviger
fundament te geven. Openingstijden:
donderdag 11 april vanaf 19.30 uur
en vrijdag 12 april van 14.00 -17.00
uur, 's avonds vanaf 19.00 uur.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30- 12.30 uur of schriftelijk via
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.
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DINSDAG GEEN KOERANT
In verband met 2e paasdag op maandag 8 april verschijnt de Zandvoortse
Koerant volgende week alleen op vrijdag 12 april

middenstand is doodsbenauwd
voor konkurrentie braderie
In een rumoerige bijeenkomst van de
Federatie Handelsvereniging Hanze,
die bij tijd en wijle op een standwe'rkerskonkoers leek, raakte maandagavond de gemoederen in de
onderlinge belangenstrijd van de 3
grootste winkelstraten, Grote Krocht,
Kerkstraat en Haltestraat, volledig
van de kook.
Ditmaal ging het om de organisatie
van de braderie, maar of het nu de
feestverlichting, verkeersoplossingen
of iets anders betreft, als het
vermeende eigenbelang in het
geding is krijgen de zandvoortse ondernemers het met elkaar aan de
stok. Hoe hard voorzitter Moerenburg ook zijn best deed om de
eendracht te bewaren, op het eind
van de avond zag het er naar uit dat
er dit jaar niet één maar twee
braderiën in het dorpshart zullen verschijnen, want een komitee uit de
Haltestraat gaat, naast de officiële
Hanze-organisatie, nog eens apart
aan de slag.
Problemen waren er zowel over de
opzet, plaats als tijd van de braderie.
Het houden van zo'n kermisachtig
gebeuren op zondag was slecht
bevallen. Het gaat er juist om, zoals
menigeen verkondigde, dat er ekstra
gasten naar de badplaats komen op
stille momenten, niet op de toch al
rijkelijk gevulde dag des heren. Van
hetzelfde laken een pak was het

sport in "t kort
Z'75 DOOR ZEGE OP HALFWEG
TERUG IN DE KOPGROEP.
Door een verdiende 1-3 overwinning
op Halfweg is Zandvoort'75 weer
enige plaatsen op de ranglijst gestegen en is nu eervolle vierde.
Z'75 was de betere ploeg, die kort
voor rust door Johan van Marie de
skore wist te openen. Uit een strafschop bracht Rob Gansner de stand
op 0-2, maar direkt daarna skoorde
Halfweg tegen: 1-2. Nogmaals kreeg
Zandvoort'75 een penalty
toegewezen en nu was het Wim van
Straaten, die daaruit doel trof.
De stand is nu:
RCH 17-25; Altius 17-23; Aalsmeer
18-23; Zandvoort'75 18-20; DSC'74
+ Halfweg 18-18; SCZ'78 17-17;
Kennemers 18-15; Spartaan 17-14;
Hoofddorp 18-13; Sporting Zuid 1712;DVVA17-1.

ZANDVOORT'75 HOUDT
JEUGDTOERNOOIEN.
Ook dit jaar is voetbalvereniging
Zandvoort'75 erin geslaagd sterke en
aantrekkelijke tegenstanders te
trekken voor de in april en mei te
organiseren jeugdtoernooien.
Liefhebbers van goed jeugdvoetbal
zullen de teams van Z'75 op vier
zaterdagen aan het werk kunnen zien
tegen de volgende gasten:
20 april: D/E junioren (aanvang 10.00
uur) KHFC Haarlem, Oosterend
Texel, WFC Wormerveer, Umuiden.
27 april: B/C junioren (aanvang 9.30
uur) Blauw Wit Wormerveer, KHFC
Haarlem, SIZO Hillegom, Umuiden.
4 mei: F-junioren (aanvang 10.00 uur)
Alliance Haarlem, Halfweg, KHFC
Haarlem, HBC Heemstede.
11 mei: A-1-junioren (aanvang 9,00
uur) Apeldoornse Boys, Blauw Wit
Wormerveer, Jonathan Zeist, Katwijk,
Noordwijk, WFC Wormerveer,
Umuiden.
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familieberichten
Alweer hebben de vele aanmoedigingen,
beste wensen, bloemen, brieven, telefoontjes, tekeningen en jullie aandacht
mij weer op de been gebracht.
Bij deze mijn grote dank lieve mensen
en een fijntj pasen toegewenst.
OTJE TERMES

liefst op zaterdag en zonder beunhazen
argument om de winkelstraten vrij te
houden en de braderie daarbuiten te
organiseren. Heftige protesten
kwamen uit de Haltestraat waar de
kramen vaak obstakels bleken voor
de winkelpui en een allegaartje van
niet-autochtone marskramers de
officiële nering verpestten. Verdienen deed men ook al nauwelijks ging'
het geweeklaag verder, want de
mensen komen op de braderie voor
de gezelligheid, nemen een hapje en
een drankje en alle artikelen in de
vingers, maar veel geld blijft er niet
hangen. Veilingmeester Waterdrinker
werd de jeremiade tenslotte beu en
bulderde dat het niet om een markt
ging maar om een attraktie, een
evenement in het kader van de
zandvoort-promotie.
Een peiling onder de pim. 50
aanwezigen wees uit dat de voorkeur

uitging naar een braderie op de
Prinsesseweg en Louis Davidsstraat,
desnoods op het Gasthuisplein, liefst
op zaterdag en zonder beunhazen.
Het komitee Haltestraat verklaarde
zich daarna onafhankelijk, maar
volgens het Hanze-bestuur wordt de
soep bij het heetgebakerd
ondernemersvolkje meestal niet zo
gloeiend gegeten als ze wordt
opgediend.

WIE WORDT IN 1985
STRAFSCHOPSPECIALIST?
Voor de vijde maal organiseert
Zandvoort'75 binnenkort de
sporthappening 'Wie wordt de
Zandvoortse strafschopspecialist van
het jaar?' De penalty-strijd staat open
voor alle Zandvoortse jongens en
meisjes van 5 tot en met 18 jaar en
de finales vinden plaats op zaterdagavond 11 mei om 18 uur.
Ere-divisie-keeper Jan Bloem staat
weer in het doel en het moet een
belevenis zijn deze befaamde doelman te laten 'vissen'. Er zijn fraaie
bekers te winnen en in verband met
het 10-jarig bestaan van Z'75 is er
voor iedere schutter een verrassing.
Een inschrijfformulier met reglement
is te verkrijgen bij: kluphuis Z'75
binnencircuit, Sportshop Steegman,
Haltestraat 35, Nike Sport, Kerkstraat
6a, Aranka Modes, Kerkstraat 19
parterre.
BRIDGE
In de 4e kompetitiewedstrijd van de
ZBC werd de fam. Spiers eerste met
153 pnt, het team de Leeuw/Braun
tweede. In omgekeerd volgorde
bezetten deze paren ook de
bovenste plaats_en in de A-lijn. Bij de
B-lijners kwmaén Kroon/Schröder tot
een zege, zij rukten daardoor na
Smink/Reijerpp naar een 2e plaats
op de ranglijst Liefst 176 pnt. en
73,33% haalden van Os/Saurressig,
een topprestatie die hen een 2e
plaats op de C-lijst bracht achter de
fam. Kiewiet.

HERVORMDE KERK
zondag 7 april a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
ZONDAG & APRIL A.S.:
GEREFORMEERDE KERK
zondag 7 april a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTEN BON D
zondag 7 april a.s.:
10.30 uur: Ds. A. Noorman, Bussum.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Witte donderdag 20.00 uur: euch. viering. Goede vrijdag 15.00 uur: meditatie, 20.00 uur: plechtige liturgie. Zaterdag 20.00 uur: e.v. met orgel samenzang. Ie paasdag 10.30 uur: hoogmis. 2e paasdag 10.30 uur: euch. viering.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen oyer de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummei van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tal.023 - 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 • 320202 (dag en nacht).

paul dikker
eksposeert

APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

Van 6 april tot 4 mei eksooseert Paul
Dikker tekeningen en gouaches in de
openbare bibliotheek aan de Prinssesseweg.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobialbed'ijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

Het is lang geleden dat het boekenhuis een tentoonstelling van enige
omvang binnen zijn muren had en
enige nieuwsgierigheid is dan ook
gerechtvaardigd. Die kan
bevredigd worden door de komende
tijd tijdens de openingsuren van de
bibliotheek onbekommerd naar binnen stappen om het werk van de 25jarige kunstenaar te bezien. Dikker
bracht zijn jongelingsjaren in
Zandvoort door en vertrok in '78 naar
de hoofdstad om, naast een studie
politikologie, een opleiding te
volgen aan de Rijksakademie voor
Beeldende Kunsten. Hij staat nu op
eigen benen en hanteert penseel en
pen in zijn atelier in het voormalige
Binnengasthuis.

steun
ons werk

De tentoonstelling in de bibliotheek
is Dikkers eerste grote solo-ekspositie. 40 tekeningen en 25 schilderijen
worden aan de ogen en het oordeel
van het publiek toevertrouwd, waaronder een serie die betrekking heeft
op het overlijden in 1984 van de
grootvader van de kunstenaar, onze
plaatsgenoot les Dikker.
De officiële opening van de ekspositie vindt morgen plaats om 15.00 uur.
Aanstaande vrijdag mag de lezer een
nadere beschouwing van de koerant
verwachten.

kerkdiensten

AMNESTY
INTEHHATIONAL
giro
454000

foto Jacob Koning

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

EJTUTI

Bij de afdeling plantsoenen van de dienst van publieke werken is
plaats voor een

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

APRIL 1985
Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 509
HuurT655,55 per maand
2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 279
Huur f 649,30 per maand.
Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, blokverwarming,
berging en lift.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen;
- twee-persoonshuishoudens.
De toewzijzing van woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- naam, adres;
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het
gemeentelijk puntensysteem echter minus
het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Tevens komt beschikbaar:
3. een extra box, in het flatgebouw Lorentzstraat301 t/m 391
Huur f 15,- per maand.
De toewijzing van deze extra box gaat op
volgorde van rangnummer. Huurders van
een woning genoemd flatgebouw hebben
voorrang bij toewijzing;

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 9 april a.s. voor 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen
van een woonvergunning berust bij het
college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van
de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag
12 april a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor worden gepubliceerd.
RUIRUBRIEK APRIL 1985
1. Aangeboden: 2 kamerf lat 1 e verdieping
Zandvoortselaan
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, CV, 2 balkons.
Huur f 380,- p/m incl. servicekosten.
Gevraagd 2 a 3 kamerflat. Niet in Noord.
2. Aangeboden: vrijgezellenwoning
Lorentzstraat
bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, CV, lift.
Huur f 496.10 p/m
Gevraagd: goedkopere woning in nabijheid van station. Minimaal 2 kamers.
Reacties dient u vóór het einde van deze
maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen
volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands rangnummer
vervalt en men een nieuw nummer krijgt,
dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer. U kunt
uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde
van deze maand.

p.w.-man timmer in de vut
'Een verstandig besluit' noemde
direkteur Wertheim van de Dienst
van Publieke Werken de beslissing
van de heer Timmer, medewerker
op de begraafplaats, om gebruik te
maken van de VUT-regeling.
Vergezeld van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen was deze
woensdagmiddag naar het Gemeenschapshuis gekomen om te midden
van zijn kollega's en oud-kollega's
afscheid te nemen van de dienst.
In het kort schetste de heer
Wertheim de levensloop van de
scheidende ambtenaar die op 5 augustus 1963 bij de gemeente
Zandvoort in dienst was gekomen
als opperman bij de straatmakers,
vervolgens tuinman werd op de
begraafplaats waar hij opklom tot opzichter, een funktie die hij volgens
de direkteur te danken had aan zijn
plezierig karakter en zijn prettige
omgang met anderen. Met
mevr. Kraan-Maeth

waardering herinnerde de heer
Wertheim voorts aan de
voortreffelijke wijze waarop hij zijn
kollega Gorter tijdens diens ziekte
had vervangen. Belangrijk bij het
werk achtte de direkteur de opvang
van het thuisfront en de fraaie bloemen die hij mevrouw Timmer
overhandigde waren dan ook
alleszins verdiend.
Wethouder Attema schetste de in
Veendam geboren Timmer
('Noorderlingen zijn het beste slag
dat er is') als een rustige Groninger.

Dat bezoekers aan de begraafplaats
altijd vol lof zijn over de beplanting
en het onderhoud is volgens hem te
danken aan de inzet van Timmer en
zijn kollega's. Spreker ontkende niet
dat de werkzaamheden tengevolge
van het aantal krematies teruglopen.
Met het overhandigen van de
gebruikelijke enveloppe waarmee
het kollege van Burgemeester en
Wethouders zijn dank voor de scheidende ambtenaar tot uiting bracht,
besloot de heer Attema zijn
toespraak.
De heer Bisenberger, die het woord
voerde als voorzitter van de
ABVA/Kabo maar ook als oud
employé van PW, was het
opgevallen dat allen die op de
begraafplaats hadden gewerkt dit
met veel liefde hebben gedaan' en
dat is waarschijnlijk de reden dat

Zandvoort over de mooiste begraafplaats in heel het land. mogelijk zelfs
daarbuiten, beschikt.' Ook de heer
Bisenberger liet zijn woorden vergezeld gaan van een koevert en
bloemen voor mevrouw Timmer.
De heer Gorter wees op de veranderingen in de vorm van het nieuwe
gedeelte en de aula die zijn kollega
had meegemaakt. Uit zijn woorden
bleek verder hoe men op elkaar
ingesteld raakt bij het werken op 'het
mooiste plekje van Zandvoort'.
Voorts werd nog het woord gevoerd
door de heer Coenraad namens de
personeelsvereniging en de heer
Van Brakel namens de kwartjespot.
Ook zij lieten hun toespraak vergezeld gaan van kado's. Met een uurtje
geanimeerd na-praten werd het
afscheid van de sympathieke PWman besloten.

HOTEL KEUR VOLGENDE WEEK
WEER OPEN.

Hotel Keur aan de Zeestraat, dat
eind vorig jaar haar deuren sloot en
enkele weken later in een faillissement raakte, gaat de volgende week
weer open.
Het bedrijf kwam via een veiling
eerst in handen van de
Westland-Utrecht Hypotheekbank,
die het later verkocht aan Dr. Ismail
AI-Almeri, een projektontwikkelaar
uit het nabije Oosten. Met veel
arbeidskrachten wordt momenteel
gewerkt aan een ingrijpende
renovatie, met name in het
restaurant- en keukengedeelte.- De

bedoeling was dat het hotelrestaurant al voor de Paasdagen
weer in bedrijf zou komen, maar dat
bleek achteraf te optimisties.
Als manager heeft de nieuwe
eigenaar aangetrokken de
voormalige bedrijfsleider van het
Palace-restaurant Paul Spaan, die
zal worden geassisteerd door Tineke
Kerkman, tot nu toe direktiesekretaresse bij Bouwes Hotel.

plantsoenmedewerker m/v
voor de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen, alsmede het planten en verzorgen van bomen.
Het bezit van het diploma aankomend hovenier is noodzakelijk;
bezit van het diploma vakbekwaam hovenier strekt tot
aanbeveling.
Aanstelling geschiedt in tijdelijk dienstverband voor de duur van
12 maanden, waarna bij gebleken geschiktheid aanstelling in
vaste dienst kan volgen.
Salaris van f 1.896,- tot f 2.323,- per maand (schaal 3).
De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de chef van de
buitendienst, de heer P. Honderdos, telefoon 02507-14841.
Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties, diploma's en
verrichte werkzaamheden kunnen binnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad worden gericht aan de directeur van de
dienst van publieke werken, Raadhuisplein 4, 2042 LR
Zandvoort.

GEMEENTE

omroeper
TE KOOP :

Fl.
50,-GASGEVENKACHEL
25,-GEYSER
K L E U R E N TV
450,61 cm - 12 kan. 1981
Tel. 02526 - 73156.

VERHUREN?

rueuws
kort & klein
8 Nadat de Kruisvereniging Zandvoort verleden jaar met Kerstmis
110 zieken en eenzamen had verrast
met een orchidee maakte ze ter
gelegenheid van Pasen opnieuw een
aardig gebaar. De verpleeghuizen
Boerhaave, Janskliniek en Zuiderhout in Haarlem en de Zandvoortse
bejaardenoorden Wim Mensinkhuis,
Huis in de Duinen en Huis in het
Kostverloren mochten een fraai boeket bloemen in ontvangst nemen,
'maar ook zij die zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging
hebben gemaakt, alsmede de
bestuursleden van de vroegere
kruisverenigingen deelden in de
bloemenhulde. Zoals bekend is de
kruisvereniging Zandvoort tien jaar
geleden ontstaan door fusie van het
Oranje-Groene Kruis, hetWit-Gele
en het Groene Kruis en het spreekt
vanzelf dat ook deze 'oud-gedienden' de bewezen attentie heel erg
hebben gewaardeerd.

Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
InL/folder: 01720-43719.

THUISNAAISTER
heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstelkussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023-32 2961.

Te koop aangeboden

zwarte leren jas :
Fl. 250,-- kinderjack
nieuw, donkerblauw ;
maat 128 : Fl. 25,Mevr.vd Loo,
Bilderdijkstraat 1 1
te Zandvoort.

V r o u w biedt zich aan

4 middagen in de week
van 2 - 5 te helpen,
niet in vacantietijden.
Brieven onder no. 312.

Te koop aangeboden

Mooi palisander wandmeubel ong. 2,4 x 1,8m
met T.V. plateau.
Tel. 13270,Vr.prijs :
Fl. 500,--

Gevraagd Assistente
in de huishouding :
in klein druk z a k e n gezin 1 a 2 keer in
de week.
Inl. M. Poolman ,
Tel.: 02507-15494.
(kantooruren)

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

Installatie bureau

verbouwings-uitverkoop

met kortingen van

GPOiNHTilN B.V.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en kxxküetarawark.
zowel nieuw ate onderhoud-

kameriingh ormesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-184 84*

zaterdag, zondag en maandag van 11 .OO tot 17.OO u.
Haast U de afrastering staat reeds voor onze etalage.

nu of nooit!

alles moet weg !
Elementen-groep
beige bekleding
van 1995.- voor

Echt lederen 2-zits bank
diverse kleuren
van 1095.- voor

Leather look fauteuils, :
mëerteemp"]s
van 198.- voor

189O,

Eethoek
blank grenen

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

2-zits + 3-zits Bank
leather look
riu

495.-

1 e Paasdag gesloten

2e Paasdag geopend

Koopje

meubelkeur
Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

ZANDVOORT
Stationsplein 13-15
Telefoon 18494

DIENST PUBLIEKE WERKEN
OPHALEN HUISVUIL
l.v.m. de paasdagen wordt het huisvuil van
de maandagwijk op dinsdag 9 april
opgehaald.
De directeur,
ing. N. Wertheim.

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 1 6581

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken.

J. BLUYS
HataMtrMt 06 - Zandvoort
Tel. 1 20 80

Vrijwillige Hulpverlening

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

50B85
51B85
52B85
53B85

Pasteurstraat 21
Zandvoortselaan 165
K. Doormanstr. 6 fl 5.
Keesomstr./volkstuinen

erfafscheiding
bouw noodgebouw
verbouw woning
bouw tuinhuisje

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet
Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT.
155B84 Raadhuisplein 3
13B85 Keesomstraat
18B85 J. v. Heemskerckstr. 35

verbouw pand
volkstuinhuisje
erfafscheiding

BESTEMMINGSPLAN
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat ter gemeerïtesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad van 26
maart 1985 nr. 4a.
Bij dit besluit is in voorbereiding verklaard de herziening van het
bestemmingsplan "partiële herziening 7 Zeereep Midden" voor
het gebied Stationsplein e.o..
Zandvoort, 28 maart 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
BOUWPLAN

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van

17373

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.

Salontafels met

met 5O% korting

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Echt lederen 3-zits bank
diverse kleuren
van 1295.- voor

2-zits en 3-zits Hoekkombinatie
solide beige
stoffen bekleding
van 2990.- voor

BOUWVERGUNNINGEN

wegens verbouwingswerk
GESLOTEN
Henk van der Feer
haarverzorging

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het college
voornemens is om met toepassing van verklaringen van geen
bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en artikei 50 lid 8 van de Woningwet, bouwvergunning
te verlenen voor het oprichten van een kas op het perceel
Zandvoortselaan 165 (Nieuw Unicum).
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van 9 april 1985
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage.
Tijdens voormelde termijn kan een ieder schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders bezwaar tegen dit bouwplan
indienen.
Zandvoort, 28 maart 1985.
De Burgemeester voornoemd.
H. Machielsen.
WERKERVARINGSPROJECT
Via de gemeente Zandvoort bestaat de mogelijkheid om werkervaring op te doen op verschillende plaatsen, zoals bij de secretarie, dienst publieke werken, zwembad "De Duinpan" etc..
Deze projecten zijn goedgekeurd door de zgn. Regionale '
Toetsingscommissie, o.a. bij genoemd zwembad zijn weer diverse vacatures.
Ben je al wat langer werkloos, beneden 23 jaar en heb je nog
niet gewerkt, dan bestaat de mogelijkheid om geplaatst te
worden. Er zal naast je uitkering per maand een onkostenvergoeding beschikbaar worden gesteld.
Voor uitvoerige informatie kunt u terecht bij de afdeling
Personeelszaken, tel. 14841, tst. 140.
Folders met een aanmeldingsformulier zijn verkrijgbaar bij de
receptie van het raadhuis, bij de afdeling Sociale Zaken en bij de
openbare bibliotheek te Zandvoort.
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zee geeft oud scheepswrak
nog niet prijs
Tijdens het Paas-weekeinde was het
ongewoon druk op het naaktstrand.
Niet met bloterikken die zich koesterden in de schaarse zonnestralen,
maar met nieuwsgierige wandelaars
die meer wilden weten van het driftig
gedoe met pompen en zuigers langs
de vloedlijn.

\

Een bord informeerde de passanten
dat er een scheepsarcheologies
onderzoek bezig was naar een wrak
van een houten boot, die daar in lang
vervlogen tijden was vergaan/
'We dachten eerst aan een bomschuit
van zo'n zestien meter', vertelt Gijs
van Gortel van het Nederlands
Scheepvaartmuseum. 'Maar deze
blijkt een lengte van bijna
vijfentwintig meter te hebben en
daarom is het moeilijk de schuit te
lichten'.
Met enorme buizen is een soort
vijver boven het wrak gevormd, met
bulldozers is een kleine zeewering
aangelegd en meer dan twintig
duikers in vol ornaat leven zich uit
met lijnen en plastic zeilen. Soms
komen de rudimenten van hef-nog
onbekende vaartuig even boven de
waterspiegel, maar het spel van eb
en vloed en de verslechterde weersomstandigheden zorgen ervoor dat
de klus niet klaar komt.
Toch is scheepsarcheoloog Van
Gortel niet teleurgesteld dat de boot
niet uit zand en golven kan worden
bevrijd. 'De vondst is interessant
genoeg om er mee door te gaan',
aldus de onderzoeker. 'We gaan nu
alle verzamelde gegevens op een rij
zetten om te kijken of de berging van
het wrak de moeite en de kosten
waard is. Ik denk van wel en in dat
geval zal het wrak eerst ter plaatse
moeten worden gekonserveerd
achter een in zee aan te brengen
dam. Al met al kan het lichten jaren
duren, maar dat levert Zandvoort
alleen maar een aardige strandattraktie op'.

burgerlijke stand

3
I

morgen
uitreiking
van
loeressen
Dat de humor op straat ligt kan
nauwelijks worden volgehouden als
men moet afgaan op de jaarlijkse
onderscheidingen van het 1 april
genootschap.
Dat zoekt en vindt keer op keer verlenging van zijn erelijsten in de glimmende kleurenwereld van tv, show
en vermaak. Dat kan ook niet anders,
want de uitreiking van een Loeres
aan de buurman op de hoek van de
straat spreekt nu eenmaal niet tot de
nationale publieke verbeelding. In
het streven van de internationale
broederschap naar erkenning passen
daarom grote namen.

2 april-9 april 1985
ondertrouwd: Jan Verdel en Linda
Zwenne.
*
geboren: Amber, dochter van
B.R.D. Hanning en Y. de Vries.
overleden: Pieter Johannes
Knotter, oud 79 jaar; Hendrikca
Wilhelmina Johanna Cornelia Lucas,
oud 74 jaar; Jan Dirk Rovers, oud 49
jaar.

waterstanden
l

D

i

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

april

H.W.

LW.

H.W.

L.W.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

10.50

18.50
07.36
08.59
10.04
10.53
11.32
12.04
12.35
T3.01

23.36
12.25
13.38
14.31
15.11
15.44
16.16
16.48
17.14

07.36
20.24
21.35
22.30
23.11
23.44
00.18
00.49
01.14

00.59
02.04
02.51
03.30
04.04
04.37
05.02

Kabaretier Paul van Vliet is de eerste
die op 19 april a.s. het Prix de Jokefestival luister mag bijzetten. Hij ont-

vangt een Ere-loeres voor zijn amusementsprestatie. Niet in sociëteit
Duysterghast waar het '1 april' bijna
in het tapijt geweven zat, maar in de
luukse semi-nachtklup 'Cecils' aan
het Badhuisplein. Een Jubelloeres
gaat elk jaar naar dorp of stad met
speciale verdiensten op dit
onontgonnen terrein. Ditmaal is Den
Bosch aan de beurt dat zijn 800-jarig
bestaan volgens het genootschap zo
ongeveer te danken heeft aan de
gemoedelijke brabantse humor. Een
delegatie van deze
provinciehoofdstad zal zich de
onderscheiding op 19 april laten
aanreiken.
Wie volgens de hoogst serieuze jury

de beste 'practical joke' van het jaar
op zijn of haar geweten heeft, is zoals
gebruikelijk een goed bewaard geheim. De prijs voor deze 'humor in
daad' ging in vorige jaren o.a. naar
Ralph Inbar, regisseur van de
Bananasplit-show ('84), naar
Brandpuntredakteur Fréquin ('83) en
naar jounalist Martin van Amerongen,
die als prijsweigeraar de
geschiedenis van het genootschap
inging. Een aanrader voor 1985 lijkt
ons het team van het Jeugdjournaal
dat op de veel gesprezen aprildatum
zelf neerlands jeugd aardig in de
maling nam. Zeker weten doen we
het als om 20.30 uur de deuren van
'Cecils' open gaan en na een half uur
de jury-uitspraak klinkt.

voetbal en hockey in
paasweekeind
In Oostzaan heeft Zandvoortmeeuwen tegen OSV een kostbaar punt
binnengehaald. Met veel werklust
werd tweemaal een achterstand
weggewerkt en het spannend duel
eindigde in een 3-3 gelijkspel.

tiegevaar voor Zandvoortmeeuwen
even geweken. Met 14 punten uit 18
wedstrijden zetelen ze nu op de
negende plaats, met VIOS-W, Zilvermeeuwen en SVW'27 onder zich,
resp. met 13,12 en 8 punten.

Na zeven minuten is het Hans
Schmidt, die het stevig windvoordeel
van de Meeuwen uitdrukt in een
treffer: uit een corner van K/larcel
Schoorl wordt het verdiend, 0-1. OSV
komt opzetten en weet na een
kwartier gelijk te komen en dan,
tegen de rust, drie treffers in drie
minuten. De Zaankanters komen op
2-1 Ed Vastenhouw brengt met een
fraaie vrije trap de balans in evenwicht en dan wordt het uit een
scrimmage toch nog 3-2 voor OSV.
Ondanks de tegenwind bleef
Zandvoortmeeuwen na de thee
gemotiveerd en pittig aanvallen en
dat resulteerde na een halfuur in de
verdiende gelijkmaker. Die kwam van
de voet van de voor Frans Post
ingevallen en hardwerkende John
v.d. Zeijs: 3-3.

INTERNATIONAAL HOCKEY IN
ZANDVOORT.

Door deze prestatie lijkt het degrada-

Het Internationaal Paastoernooi van
de Zandvoortse Hockey Club, dat
deze keer in het teken van het 50jarig bestaan van de organiserende
vereniging stond, is ook nu weer een
sportief hoogtepunt geworden. Dit
ondanks het feit dat de twee
Belgiese ploegen zonder bericht
verstek lieten gaan. 'Bij hen is het
zeker een week later Pasen',
meende een ironiese toernooiofficial.
Maar de overige twintig teams
maakten er een prettig evenement
van met veel spannende wedstrijden
en gezellige festiviteiten op beide
toernooidagen.
Bij de dames bleek de ploeg van de
Zandvoortse Hockey Club de
sterkste. In de finale werd verdiend

nieuws
kort & klein

Het dreigde zaterdag even wild-west
te worden in Noord, toen de politie in
kogelvrije vesten een huis aan de
Celsiusstraat trachtte binnen te
komen. De 29-jarige bewoner
weigerde de deur te openen en
dreigde te zullen schieten als de
agenten toch binnendrongen.
De echtgenote van de man, die
eerder op het buro had gemeld te
zijn mishandeld, had de politie verzocht haar spullen uit huis te halen.
De man wilde eerst een onderhoud
met vrouw en kinderen in de woning,
maar de politie stond dat niet toe.
Later ging de man op zoek naar zijn
kinderen, werd aangehouden, maar
naderhand op last van de officier van
justitie weer vrijgelaten. Een
huiszoeking door de politie leverde
twee windbuksen op.

Maandagmorgen vroeg moest de
politie uitrukken naar de Patrijzenstraat, waar een paardetrailer in
brand stond. De eigenaar had het
vuur ontdekt en inmiddels geblust.
Een paardedeken bleek te zijn aangestoken. Ook vorig jaar werd enkele
malen brand gesticht in
paardetrailers.

met 2-0 gewonnen van de
Helmondse MHC. Het onder de
naam Garnael opererend tweede
team van de ZHC werd derde door
een zege op Dunfermine College of
Physical Education HC uit
Edingburgh.
Ook bij de heren reikten de buitenlandse ploegen niet verder dan een
vierde plaats. Blackheath HC uit
Londen moest de derde plaats aan
HC Heerlen laten en in de finale
zegevierde DHC Hudito in de
verlenging met 3-1 over de
Bussumse HC Kameleon.

'40-'45 herleeft in oude kranten

HERVORMDE KERK
zondag 14 april a.s.:
10.00 uur: gemeensch. ger./herv.
dienst, Dr. M.E. Brinkman.

Hoe sterk de Tweede Wereldoorlog,
de duitse bezetting en het daartegen
geboden verzet nog in de
nederlandse harten leeft bleek op
Eerste Paasdag tijdens de opening
van de ekspositie in het Cultureel
Centrum, waar onze plaatsgenoot
Bob van Beets een gedeelte van zijn
verzameling krantenpagina's over dit
onderwerp tentoonstelt.

proklamatie van van H.M. de
Koningin, de op 14 mei 1940 met
gemengde gevoelens ontvangen
mededeling van de
Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht, generaal Winkelman, dat
de regering en de landsvrouwe naar
elders zijn vertrokken, en zijn daags
daarop verschenen proklamatie dat
de volstrekt ongelijke strijd moest
worden gestaakt.
Het is niet verwonderlijk dat met het
En dan konfronteert de tentoonsteloog op de komende 40-jarige
ling ons met de gebeurtenissen in de
herdenking van de bevrijding de
daarop volgen.de vijf jaren. De
plaatselijke, regionale en landelijke
Courant Het Nieuws van den Dag
pers bij voorbaat belangstelling
van 11 juni 1940 bericht de deelhebben getoond. Ook de televisie
name van Italië aan de kant van
schonk afgelopen dinsdag in het
Duitsland tegen Engeland en
programma 'Middageditie' ruime aanFrankrijk, en veertien dagen later de
dacht aan de ekspositie die, met
wapenstilstand Duitsland-ltaliëuitzondering van maandag en dinsFrankrijk. De Nieuwe Dag van 24 juli
dag, tot en met 4 mei dagelijks van
1940 meldt de oprichting van de
half twee tot vier uur te bezichtigen
Nederlandsche Unie, bestaande uit
is.
het driemanschap Mr. L. Einthoven,
Mr. J. Linthorst Homan en Prof. Dr.
J.E. de Quay, en in dezelfde editie
mevr. Kraan-Meeth
zet majoor Breunese de taak en
werkwijze van de Opbouwdienst
uiteen. De Tijd van 2 februari 1941'
In de vitrines en gangen van het
schrijft over de februari-staking die
Cultureel Centrum komen de bange
leidde tot overname van de macht
jaren in chronologiese volgorde in het door de weermachtsbevelhebber in
herinnering terug. Verschijnt in het
Nederland, generaal Christiansen, en
Algemeen Handelsblad van 30
de dreigende toon van zijn
september 1938 de geruststellende
bekendmaking deed het ergste
mededelig dat de Europese vrede
vrezen.
verzekerd is door het akkoord van
Op 8 december van dat jaar meldt
München, in de er naast hangende
het Algemeen Handelsblad in zijn
editie van 1 september 1939 wordt
avondeditie dat Japan in oorlog is
dit bericht gelogenstraft door de
met Engeland en Amerika, en in een
duitse inval in Polen. De aanval op
kadertje dat er van 17.26 tot 9.38
ons land wordt in herinnering
verduisterd moet worden. Drie dagen
gebracht door kranten met de
later verklaren Duitsland en Italië aan
de Verenigde Staten de oorlog. Op 9
september 1943 kapituleert Italië, SS
- Sturmbannführer Lages looft een
beloning uit van f 10.000.- voor de
opsporing van een 20-jarige
wielrijdster die in Amsterdam twee
schoten loste op de politie-president
Kerlen, en het politiek weekpraatje
van Max Blokzijl heeft tot titel
'Parasieten en Werkers'.
De vingervluggen die het voorzien
Op 6 juni 1944 is de geallieerde
hebben op niet afgesloten auto's,
invasie begonnen en Mussert
hebben tijdens de Paasdagen hun
bevestigt in een telegram aan Hitler
slag weer kunnen slaan. De politie
dat 'alle nederlandse nationaal-sociakreeg vijftig meldingen van opengelisten in trouwen lotsverbondenheid
broken auto's en leeggeroofde
op leven en dood aan de zijde van de
Führer staan'. Het Algemeen
voertuigen. Verder bleek van veel
auto's de kentekenplaten'te zijn verdwenen.
De politie had ook nog tijd voor een
parkeeraktie. Daarbij werden
vijfenzestig automobilisten bekeurd
omdat ze hun verhikel zeer hinderlijk
of verkeers gevaarlijk hadden achtergelaten.

nieuws
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GEREFORMEERDE KERK
zondag 14 april a.s.:
10.00 uur: gemeensch. herv./ger.
dienst in de herv. kerk,
Dr. M.E. Brinkman
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 13 april a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 14 april a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceacilia koor.
Handelsblad van die datum vermeldt
dat het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen onder het motto
'zeep voor been' een aktie begint
voor intensievere inzameling van
beenderen, en dat bij het kontroleren
van persoonsbewijzen in
Westerblokker twee leden van de
Landwacht werden doodgeschoten
en één gewond.
In de editie van 2 mei 1945
verblijdende berichten: Voedsel viel
uit de hemel, Adolf Hitler gesneuveld
en Mussolini vermoord. En dan is het
zo ver! Hoewel de Deutsche Zeitung
in den Niederlanden van 5 mei met
de kop 'Keine Kapitulation in Holland'
nog de schijn probeert op te houden
vermeldt de op dat moment
bovengrondse waarheid met koeien
van letters op de voorpagina
'Bevrijders Rukken Binnen', terwijl
het blad zelfs het portret van
koningin Wilhelmina en haar vanuit
de studio van Herrijzend Nederland
in Eindhoven gehouden toespraak tot
het Nederlandse volk er bij afdrukt.
Vanzelfsprekend is ook deze
bijzondere krant op de ekspositie te
zien, evenals een nummer van het
legaal geworden Parool waarin Pieter
't Hoen een artikel wijdt aan de
Zandvoortsche Courant. De
terugkeer van onze krant, die nog
geen jaar na de duitse inval op
aanwijzing van Max Blokzijl door de
vijand verboden werd, noemt Pieter 't
Hoen 'een verheugende
herverschijning'!

Na de januari-ontploffing in het kollege van b en w, waarbij de
burgemeester aan het langste eind
trok, is er al enkele maanden geen
spoor van serieuze politieke aktiviteit
te bespeuren. Het dagelijks bestuur
wordt bijna geruisloos afgewerkt,
verder heerst er stilte op alle fronten.
Het lijkt wel of de vvd-inspraak nukoalitie een elfde gebod heeft ingesteld: Gij zult u niet meer verroeren
vóór de verkiezingen van maart '86.
En zodoende ook geen blunders
meer begaan. In de hoop dat het
elektoraat 3 jaar van bestuurchaos
vergeet.
Veel beter staat het niet met de
partijen die geen plaatsje in b en w

Zo wordt het zwavelzuur gemeenlijk
scherper als de mandarijnen onder
de volksvertegenwoordigers hun
positie bedreigd zien. Wat aan de
buitenkant pais en vree lijkt, blijkt niet

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 • 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 • 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e erj 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 - 12.30 uur of schriftelijk via
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK

't is muisstil in politiek zandvoort
hebben weten te veroveren. En dat is
minstens zo merkwaadig. Ook van
die zijde niets dan windstilte en zo is
dan eindelijk de totale rust
ingetreden. De rust van het politieke
kerkhof, zo zou elk belangstellend
waarnemer menen, maar dat is nu
juist niet de bedoeling. Want elke
partij denkt er beter en gezonder uit
te voorschijn te komen. Of die veronderstelling klopt is zeer de vraag.
Juist in een uitgedroogde politieke
bedding treden alras de meest onverwachte barsten en scheuren aan het
daglicht. Zeker naarmate de spanning
stijgt en de verkiezingshitte nadert.

medische dienst

Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

eanduoorbe Noerartf

De lente steekt voorzichtig de kop op,
maar in de dorpspolitiek is het ijstijd.

kerkdiensten

zelden in de binnenkamers van de
politiek een broeinest van ambities of
gekwetste trots. Want ook aan politici
is niets menselijks vreemd.
Kandidatenlijsten voorde gemeenteraad worden opgesteld met veel
intern gekrakeel. Geruchten over
nieuwe partijtjes van ontevredenen
duiken op. Overlopers zijn niet
zeldzaam. Daarom is het geen
voorspelling maar een aankondiging. ,
De burgerij kan binnenkort nog heel
wat verrassingen verwachten.

PASEN BLEEF ONDER DE MAAT.
'Het weer zal de Paasdagen maken of
breken' schreef de koerant vorige
vrijdag. Voor Zandvoort is het iets
daar tussenin geworden, met in
eerste instantie redelijk weer en
grote toeloop van gasten, maar toen
wierp de kou een flinke portie roet in
het Paas-eten.
Gezellig druk in het dorp met veel
klanten in de meeste horeka-établissementen en winkels, trieste blikken
van de paviljoenhouders op het kille
strand, dat was ongeveer het beeld
van Pasen 1985.
'Jammers dat het weer hier zo bepalend is', vindt vw-direkteur Hilbers.
'Vrijdag zal bijna alles vol, maar
daarna konden we de drukte best
aan. Er waren deze keer meer Fransen dan voorheen en verder viel op
dat er veel jeugdig publiek was met
weinig geld. De financiële positie
gaat bij veel mensen meespelen en
daarom waren ook de goedkopere
akkommodaties goed bezet. Pasen
bleef onder de maat we hopen nu
maar op een goede Pinksteren'.

KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

belangrijke adressen
14444 poijtjg (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Autojnobialbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365. Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

Vrijwillige Hulpverlening

17373
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spannend werk van paul dikker
l oe grote drukte bij de opening van
zijn tentoonstelling in de zandvoortse
bibliotheek gaf Paul Dikker j.l.
zaterdag zowel een plezierig als een
onbehagelijk gevoel.
Vreugde natuurlijk omdat veel
mensen kennis konden nemen van
zijn werk op Dikkers eerste solo-ekspositie en omdat ettelijke gouaches
tegen betaling van eigenaar
wisselden. Onbehagen en nauwelijks
verborgen nervositeit omdat aan
zoveel bekijks een bijsmaakje zit. De
interesse voor de persoon van de
kunstenaar is bij dergelijke
gelegenheden immers vaak groter
dan de aandacht voor diens kunst.
(Sprekers, muziek, handen schudden,
zoenen, bloemen en presentjes in
[ontvangst nemen, de massale aanjloop van vrienden, kennissen maar
look onbekende dorpsgenoten: het
[mag voor één keer de ijdelheid streI len maar leidt wel af van hetgeen de
j kunstenaar Dikker op doek en papier
j te zeggen heeft. De lezers van deze
{kolommen zullen echter tot 4 mei aan
jde Prinsesseweg nog genoeg rustige
[ogenblikken vinden om daar naar op
j zoek te gaan.

Dat de ekspositie die moeite meer
dan waard is, zij met nadruk vermeld.
Hier geen anekdotes over leven of
emoties van de kunstenaar waar de
kijker geen boodschap aan heeft
maar waarin het muizig journalistenvolk bij gebrek aan beter graag
vervalt. Alleen een paar observaties
om een gang naar het boekenhuis te
plaveien. De gouaches van Paul
Dikker voldoen aan de eerste eis van
goede kunst: ze roepen een spanning
op die niet na 3 keer kijken
verdwenen is. Het zijn" niet de
thema's (stervende grootvader,
nachtleven, café's e.d.) die dat
teweegbrengen maar het
schilderkundig spel van licht en
donker en de kombinatie van
bevroren figuren tegen beweeglijke
maar vrijwel abstrakte.achtergronden. Daarbij ontstaat, ook al door het
monomaan verzet tegen kleuren; een
opvallend broeierig effekt, dat soms
over de schreef gaat maar niet tot
pathos vervalt. Dikkers sterkste punt,
zijn gevoel voor kompositie redt
hem ook in zijn slechtste momenten.
Dat die er zijn hoeft niet verhuld te
blijven. Naar onze mening zou een
meer heldere toonzetting een deel
van het werk ten goede komen en
ruimte geven. De enkele gouaches in
(gedempte) kleuren bevielen ons
uitstekend. Er is geen enkele reden
waarom Dikker zich niet vaker aan
het palet zou wagen.
Boeiend blijft al met al de vraag in
welke richting de 25-jarige
kunstenaar zich zal ontwikkelen. Dat
hij een belofte in zich draagt staat
buiten kijf. De tijd zal leren of die ook
ingelost wordt. Wat dat betret zien we
" al uit naar een volgende
tentoonstelling van Dikker in de
badplaats.

wereld
•muur
omls.
iiederland

l
w

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Matuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

wereld
nufiiiir
fomls.
iiederland
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

duinpan had primeur van springeiland
De bedrijfsleiders van dertien
Sportfondsenbaden in NoordHolland hebben gezamenlijk een initiatief ontwikkeld om het
zwembadbezoek van kinderen een
nieuwe impuls te geven. De keus viel
op een drijvend eiland met in het
midden een royale trampoline, dat
dezer dagen in het Zandvoortse
zwembad 'De Duinpan' werd
ingewijd.
Dat gebeurde door de topzwemster
Petra van Staveren en Ria Willemse.
die door een druk op een knop een
clown uit het plavond lieten zakken
Die trok een doek weg en daar lag
het kleurig Clowny-eiland. De Zandvoortse jeugd nam er meteen bezit
van en toonde dat het speelattribuut
vele mogelijkheden tot duiken en
ravotten biedt.
Het Clowny-eiland, dat circa f
33.000.- kost, kon worden
aangeschaft door sponsoring van
Bockmore BV, een firma die kreatief
speelgoed distribueert.
De deelnemende zwembaden zullen
eens in de drie maanden gedurende
een week over het speeleiland
kunnen beschikken. Tot en met
vandaag was het Clowny-eiland een
groot sukses in het Zandvoortse
zwembad en gaat nu op toernee
langs de overige Sportfondsenbaden die zijn gevestigd in Haarlem,
Heemstede, Aalsmeer, Amsterdam,
Amersfoort, Purmerend, Beverwijk,
Bussum, Castricum, Vinkeveen en
Zaandam.

iedereen leest
de krant
attyd en overal.

Steun het
Leusden.

Met 0%rente rijdt de
Renault Super 5 nóg zuiniger
Als u de hele nieuwe Renault 5 wilt leren
kennen, moet u maar gauw even komen
kijken. Want als u hem ziet begrijpt u waarschijnlijk al gauw waarom de Fransen hem de
naam Super 5 hebben gegeven. En als u erin rijdt
had u die naam ook zelf wel bedacht.
Hij staat ervoor klaar. Dan kunt u meteen
even met ons praten over de gunstige financieringsregeling, die we u de hele maand april
kunnen aanbieden. Financiering in één jaar

met 0% rente. Dat scheelt al gauw honderden guldens. En ook financiering in twee of driejaar
is bij'ons een kwestie van voordeel: het effectief
rentepercentage is dan slechts 8% op jaarbasis.
De financiering geschiedt op basis van een
huurkoopovereenkomst, waarbij de wettelijke
aanbetaling verplicht is. Het maximum kredietbedrag is f 10.000,-.
Renault Super 5 vanaf f 14.790,- (Lncl.
BTW). Afleveringskosten f360,-.

-DE NIEUWE RENAULT SUPER 5Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken,
gelet op artikel 12 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat op 6
maart 1985 bij hen is binnengekomen een
aanvraag op grond van de Hinderwet van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort voor het
oprichten etc. van een politiebureau, gelegen aan
de Hogeweg 37 te Zandvoort.
Exemplaren van de aanvraag en van andere daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen, gedurende een maand, gerekend vanaf
vrijdag 12 april 1985 ter inzage tijdens de
kantooruren:
- ten Provinciehuize te Haarlem (Afdeling
Milieuhygiëne, Paviljoenslaan 7) en
- ter secretarie der gemeente Zandvoort.
Tevens liggen de stukken ter inzage in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 32-34 te
Zandvoort op zaterdagen van 10.00 uur tot
14.00 uur.
Desgewenst kan na telefonische afspraak met de
Dienst voor de Milieuhygiëne van. de Provinciale
Waterstaat van Noord-Holland (telefoon: 023174242) mondelinge toelichting op de stukken
worden verkregen.
Binnen een maand, gerekend vanaf bovenvermelde datum kunnen gemotiveerde bezwaren
tegen de aangevraagde beschikking schriftelijk
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD
HAARLEM.
Degene die een bezwaarschrift indient kan tevens
verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Het verzoek daartoe dient tegelijkertijd met het bezwaarschrift te worden
ingediend.
Besloten is een openbare zitting achterwege te
laten. Wie zich echter daarvoor telefonisch
(023-163525/163526) opgeeft, kan gebruik
maken van een ten Provinciehuize te Haarlem te
bieden gelegenheid om mondeling gemotiveerde
bezwaren in te brengen tegen het verlenen van de
aangevraagde vergunning.
Er zal alsdan een gedachtenwisseling plaats
hebben, waarbij ook de aanvrager aanwezig kan
zijn.
Haarlem, 11 april 1985.

BOUWVERGUNNINGEN

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

BLOEMENHUIS

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.

provinciaal bestuur

De specialist
in al uw
bloemwerken.

J. BLUYS

omroeper

HataMtraat K - Zandvoort
T4.120W

Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
54B85
55B85
56B85

Frans Zwaanstraat 32
Thorbeckestraat 3 flat 1
Haltestraat 24

verbouw woning
oprichten dakkapel
uitbreiden pand

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob
binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA ZANDVOORT.
24B85
33B85
34B85
37B85

Corn. Slegersstraat 2
Gort. v.d. Lindenstraat 2
flat 20
De Favaugeplein 13 en 15
Frans Zwaanstraat 78

verbouw pand
verbouw woning
wijzigen gevel
wijzigen gevel

BESTEMMINGSPLANNEN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat overeenkomstig artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met
ingang van 15 april 1985 gedurende een maand ter gemeentesecretarie op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening voor een ieder ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 18 december 1984, afd. 1
nr. 53, houdende gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de
Raad d.d. 28 februari 1984 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Nieuw Unicum" (geopend maandag tot en met vrijdag
van 8.30-12.30 uur).
De Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening en zij die zich tijdig
met bezwaren tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten
hebben gewend kunnen gedurende bovenvermelde termijn bij de
Kroon beroep instellen.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft
tegen de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten
aan enige artikelen van de voorschriften behorende bij het plan.
Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling voor
de Geschillen van Bestuur van de Raad van State te
's-Gravenhage.
Zandvoort, 3 maart 1985.
Burgemeester en wethouders va,• ZANDVOORT,
De Sekretaris, De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

Installatie bureau

OPOENIiTEIN B-Y.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en toodflieterswefk,
zowel nieuw als onderhoudkamariingh ormeestraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*

Indonesisch Restaurant
"BRASTAGI"
• vele Indonesische specialiteiten
• diverse saté's van de grill
• diverse grill gerechten
Woensdag en donderdag onbeperkt rijsttafelen
van het buffet voor f 25,00 p.p.
Reserveringen gewenst
Tel. 1 2346 - Zeestraat 44
halverwege de kippetrap

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

AFWEZIG :
Dr Anderson, arts.tot
24 april. Waarnemers:
Dr Drenth
Dr Flieringa
Dr Zwerver
GEVRAAGD:
verkoopster met ervaring
in boetiek. (MODE).
Tel. 02507-14666.
THUISNAAISTER heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstel kussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023 - 32 29 61
REPR. dame, 58 jaar-geb.
zoekt vriend ong.zelfde
leeftijd. Brieven no.167

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

85e jaargang no. 29

dinsdag 16 april 1985

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

wrakken
koorts
in
zandvoort

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobialbedrijf
Flinterman, Zandvoorttalaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuw»
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v..
Achterweg 1

Sinds scheepsarcheoloog Gijs van
Gortel en zijn trawanten van het
Scheepvaart-museum zich onlangs
op een onbekend wrak op het
naaktstrand stortten staan de
schipbreuken voor de Zandvoortse
kust weer volop in de belangstelling
Alle scheeprampen uit de laatste
eeuwen passeren in de dorpsgesprekken weer de revue en in de
diskussies worden vele namen,
jaartallen en lokaties opgesomd.
De interesse voor de wrakken is
inmiddels zover gegroeid, dat er een
werkgroep wordt geformeerd die
alles in kaart gaat brengen. Verder
gaat de uit het Genootschap OudZandvoort gerekruteerde groep zich
alvast bezighouden met een wrak
waarvan de plaats vrij nauwkeurig
bekend is, namelijk van een duitse
eenmansduikboot. Die zonk in 1943
voor de toenmalige Strandweg, dus
voor de huidige Rontonde, ergens
tussen de eerste en tweede bank.
Raadslid Jaap Koning weet dat zeker
en hij wordt daarin gesteund door

nieuws
kort & "klein
Jaap v.d. Werff, die vertelt dat nij ais
knaap zelf bovenop het bootje heeft
gestaan. 'Ik wilde de periskoop eraf
halen, maar dat mocht uiteraard niet
van de Duitsers', vertelt v.d. Werff.
'Het was zo'n ding met twee
torpedo's, die tussen de mijnen was
vastgeraakt'.

Koning denkt dat de duikboot wei is
te lichten en gaat over de
mogelijkheden kontakt opnemen met
verschillende deskundigen. 'Als het
lukt om het uit het zand te graven is
het misschien een aardige attraktie
om het duikbootje ergens neer te
zetten, bijvoorbeeld op de Rotonde',

meent Jaap Koning. 'Als er overigens
mensen zijn, die geïnteresseerd zijn
in onze aktiviteiten, dan kunnen ze
zich bij mij opgeven. Schelpenplein
14, tel. 16965.

oranjever, brengt gevarieerd programma
op 30 april
en 5 mei
De plaatselijke oranjevereniging
heeft haar programma voor de
komende feestdagen rond. Traditionele en nieuwe elementen zijn
ineengevlochten om op
Koninginnedag en Bevrijdingsdag
dorpsgenoten en bezoekers vertier te
bieden.

Astma
Fonds

Giro
55055

Van 's ochtends vroeg tot 's avonds
laat rijgen de evenementen zich
aaneen onder het motto 'voor elk wat
wils'. Het volledige schema zullen we
de lezer in een van de komende
edities onder ogen brengen, maar
een paar attrakties willen we u niet
onthouden. Koninginendag 30 april is
natuurlijk op de eerste plaats
rommelmarktdag. De vrije verkoop
van spulletjes is een verworven recht
met lange traditie, maar kinderen die
dat in georganiseerd verband willen
doen kunnen terecht op dé Grote
Krocht waar hen tegen betaling een
plaatsje in de (hopelijk verschijnen-

waterstanden

Bank 70.70.70.120
Nationale Astmakollekte

6 -12 mei

april

13
14
15
16
17
18
19
20
21

H.W.

L.W.

H.W.

LVV.

10.50 18.50
07.36
00.59 08.59
02.04 10.04
02.51
10.53
03.30 11.32
04.04 12.04
04.37 12.35
05.02 13.01

23.36
12.25
13.38
14.31
15.11
15.44
16.16
16.48
17.14

07.36
20.24
21.35
22.30
23.11
23.44
00.18
00.49
01.14

• De plaatselijke afdeling van de
pvda houdt morgenavond vanaf
20.00 uur in het Gemeenschapshuis een openbare vergadering.
Centraal staat dan de enquête die de
socialisten de afgelopen maanden
hebben gehouden onder meer dan
300 dorpsgenoten van elke politieke
kleur of gezindheid. Aan de hand van
de wensen en ideeën die daarin naar
voren zijn gekomen kan een
boeiende diskussie gevoerd worden.
Een aantal interessante uitkomsten
van vragen naar vroeger en
toekomstig keizersgedrag komt
eveneens aan de orde.
• Vanavond komt de
raadskommissie voor
maarschappelijk welzijn bijeen in het
gemeentekantoor (ingang
Haltestraat). Op de agenda staat o.a.
de oprichting van een kinderdagverblijf door partikulieren.
• Nog meer vergaderstof voor onvermoeibare zandvoorters deze
week. Woensdagavond buigt de
emancipatiekommissie zich in het
raadhuis over o.a. de uitvoering van
een werkplan en de inventarisatie
van beleidsvoornemens. De
bijeenkomst begint om 20.30 uur.

eanduoortee Noeran>
de) zon gegund is. In de ochtenduren
start het bedrijfsvoetbaltoernooi op
de Zandvoortmeeuwenvelden waar
sportliefhebbers hun hart kunnen
ophalen. Voor de middag is het
oranjekomitee erin geslaag eennationale ster naar de badplaats te
halen. Om 1 uur treedt zanger Koos
Albert op op het Gasthuisplein. Het
zal er waarschijnlijk zwart staan van
de mensen die na afloop nog oog en
oor kunnen lenen aan de play-back
show. Later op de dag komen de
ringstekers en estafettelopers in
aktie.
Ook bevrijdingsdag 5 mei heeft zijn
specialiteiten. Daaronder mag in
ieder geval gerekend worden de
parade van 25 oude legervoertuigen.
Tijdens die rondrit delen zandvoortse
bakkers broodjes uit om het zweeds
wittebrood te doen vergeten of juist
in gedachten te brengen.
Hometrainer-wedstrijden en een
spel-zeskamp voor de jeugd gaan

vooraf aan de al eerder met enige
fanfare aangekondigde grote
attraktie: het zeepbalkgevecht boven
een ton water op de Grote Krocht.
Een show om van te watertanden,
zeggen de organisatoren. De
winnaar(ares) krijgt zelfs gelegenheid
deel te nemen aan de finale voorde
nationae titel in deze tak van
amusement, want het zandvoorts
spektakel geldt als een van de
voorronden. Personen, bedrijven en
verenigingen die zich op het gladde
hout willen begeven kunnen zich nog
opgeven bij Reisburo Zandvoort,
Grote Krocht 20, tel. >1 2560. In de
late avond tenslotte zal één
reusachtig bevrijdingsvuurwerk voor
hotel Bouwes de feestelijkheden
besluiten.
Beide dagen worden uiteraard met
veel muziek omlijst. In de week. van
26 april tot 1 mei komt bovendien de
kermis terug aan de kop van de Van
Lennepweg.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
1e ep 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
postbus 100, 2040 AC Zandvoort
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon

023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

dierenbescherming kijkt verder
dan gemeentegrens
Vorige week donderdag hield de
Vereniging voor het Welzijn der
Dieren onder voorzitterschap van de
heer Van Dortmond haar algemene
ledenvergadering. Een niet groot
maar wel enthousiast groepje leden
nam kennis van de aktiviteiten die de
plaatselijke dierenbescherming het
afgelopen jaar had ondernomen.
Volgens het door de sekretaresse
mevrouw Westenbrink-Jansen op
voortreffelijke wijze samengestelde
jaarverslag waren dat onder meer de
kursus hondentraining en de kastratie-aktie. Vooral deze laatste was een
groot sukses en de ruim vierduizend
gulden die de vereniging hiervoor
heeft uitgegeven zijn, gezien het
zwerfdierenprobleem tengevolge van
mavr. Kraan-Maeth

een honden- en poezenoverschot,
uitstekend besteed. Dat er tegenwoordig vaker tot deze behandeling
wordt overgegaan ziet dierenarts
Dekker, die er haar volle
medewerking aan verleende, als een
verheugend resultaat van deze aktie.
Bepaald niet verheugd is het grote
aantal loslopende honden dat in het
verkeer wordt gewond of
doodgereden. Dagelijks worden
dokter Dekker en haar kollega's
hiermee gekonfronteerd en zij deed
dan ook een dringend beroep op
hondenbezitters hun viervoeter aan
de lijn te houden.

Tegelijk met de renovatie
van het Huis in de Duinen
werd er op het binnenterrein ruimte beschikbaargehouden voor de bouw
van een plantenkas en
een klein dierenpark, de
fraaie onderkomens
temidden van de speciaal
voor dit doel aangelegde
grasvelden zijn thans
gereed om de levende
have te ontvangen. Een
royale konijnenberg en
een grote vijver bewijzen
dat de menagerie niet
alleen uit kippen en
geiten zal bestaan.
Aan de opzet van het
dierenpark werd
medewerking verleend
door de plaatselijke dierenbescherming, zowel
adviserend als financieel.
Een van een zandvoortse
ingezetene ontvangen
legaat was een goede
reden om een gedeelte
daarvan beschikbaar te
stellen voor dit projekt.
Dat de ovej-Jeden dJerenvriendin bewoonster van
het Huis in de Duinen is
een treffende bijzonderheid.

Vooral dankzij een groot legaat kan
de vereniging terugzien op een
financieel gunstig jaar. De duidelijk
wijze waarop penningmeester Ploegman de jaarstukken had samengesteld ondervond veel waardering.
Ook de kas-kommissie 1984,
bestaande uit de dames Boterhoven
de Haan en Ipenburg, liet zich in haar
rapport waarderend uit over de
manier waarop de penningen worden
beheerd. Laatstgenoemde zal samen
met de heer W. Westenbrink de
kaskontrole op zich nemen.
Opnieuw bleek dat bij de
Zandvoortse dierenbescherming de
zorg vóór het dier in nood verder
gaat dan de gemeentegrens. Met
goedkeuring van de vergadering zal
financiële hulp worden geboden aan:
Stichting Beheer Dierentehuizen in
Kenneland f 4.000,-; Dierenambulance f 1.500,-; Inspectiefonds
landelijke vereniging f 1.000,-; 'De
Apenhof f 500,-; Zeehondencrêche
in Pieterburen f 1.000,-; Anti

Vivisectie Stichting f 500,-; Europees
Comité tot bescherming van Pelsdieren f 500,-; Anti Bio Industrie f 500,-;
Green Peace f 500,-; Aktie
'Scharrelei' f 500,-.
In de plaats van mevrouw Hillary-van
Wensen, die zich niet herkiesbaar
had gesteld, werd bij akklamatie
mevrouw Van Vueren-Heemskerk
gekozen. In zijn welkomstwoord tot
het nieuwe bestuurslid uute
voorzitter Van Dortmond zijn
vertrouwen in een goede samenwerking, die met haar als echtgenote van
de beheerder van het Kennemer
Dierentehuis eigelijk al jaren
bestond. Met een fraai boeket
bloemen bedankte mevrouw Van der
Meer-van Ekeren namens het
bestuur de scheidende mevrouw
Hillary voor het belangrijke werk dat
zij als leidster van 'De Reddingsboei;
had verricht, waarna in een vlot
tempo de resterende agendapunten
van de geanimeerde ledenvergadering werden afgewerkt.

zvm moeizaam puntje verder
In het duel tegen Zeevogels heeft
Zandvoortmeeuwen afgelopen
zondag opnieuw een punt aan het
schamel totaal toegevoegd. De 0-0
slotstand gaf geen reden tot juichen
voor de voetballiefhebbers maar in<
de strijd om van de onderste plaatsen
los te komen was het dubbelblank
toch welkom.

Bert Leijenhorst de achterhoede nog
versterken en verving spits Marcel
Schoorl. Sensationele momenten
deden zich in de slotfase voor in de
doelmond van de gasten maar de nul
verdween niet van het skorebord.

Zondag a.s. komt Vios-W op bezoek
aan de Vondellaan, een duel dat niet
verloren mag gaan. De stand is nu als
volgt:
Zeevogels ging op eigen terrein
Hollandia
19 34
overrompelend van start en maakte
WFC
19 31
het de zandvoorters vanaf het eerste
OSV
18 20
begin danig lastig. Dat de meeuwen
niet meteen onder de voet gelopen
Vitesse'22
19 20
werden was te danken aan de defensie ADO'20
18 18
Zeevogels
19 18
die van geen wijken wist. Na het
Rapiditas
19 18
uitwoeden van het offensief kwamen
HBC
19 17
de ZVM-ers ook zelf in aktie voor het
Zandvoortmeeuwen
19 15
doel van de gastheren. Marcel
Zilvermeeuwen
19 14
Schoorl en Richard Kerkman kopten
VIOS(W)
19 13
rakeling over, Jos v.d. Meij en Frans
SVW'27
19
8
Post hadden geen sukses bij hun
schoten, die door doelman of
houtwerk werden gekeerd. ZVMkeeper Steffers had op zijn beurt
veel te stellen met de serie hoekschoppen die het fel aanvallende Zeevogels in de wacht sleepte. Met
enige fraaie reddingen bewees hij
zijn vorm.

Astma
Fonds

De tweede periode was nagenoeg
geheel voor de thuisklup, die met
steun van de wind en goede kombinaties de ZVM-spelers onder zware
druk zette. Het regende
hoekschoppen en vrije trappen
richting ZVM-doel. Een solide Rob
Buchel hield samen met de uitblinkende goalie de grendel op de deur.
Aanvallend konden de badplaatsvoetballers geen vuist maken. 15
Minuten voor het eindfluitje kwam

"Met de VVV
door '85"
Wat gebeurt er in onze duinen?
Wij hebben nog hét kwartaalblad
DUIN
Schoolplein 1 - tel. 1 7947

ëanduoaftee
» • .
^
hoeranr

familieberichten
Sterven doe ie niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die ie stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: 'ik ben zo moe'.
Maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe.

Heden hebben wij met intens verdriet afscheid
moeten nemen van mijn geliefde vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma
CHRISTIN A M AGRITA VAN DAM-SCHWARZ
Zij werd 79 jaar.
Liefdevol is zij verzorgd in "Duinoord" en het
Med.-Centrum van het ziekenhuis 'Vogelenzang'.
G.H.C, van Dam
Tom en Ans
Gert-Jan en Ester
Gerard en Truus
Riet
Annemarie, Femke
Tom, Marga, Ingrid
2041 BL Zandvoort 12 april 1985.
Dr. J.P. Thijsseweg 17.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het ziekenhuis Vogelenzang', (zij-ingang
Med. Centrum) Rijksstraatweg 113 te
Bennebroek.
U kunt daar afscheid van lïaar nemen dinsdag 16
april van 15.00 tot 16.00 uur.
De begrafenis zal plaats hebben woensdag 17
april a.s. om 10.30 uur op de Algemene
begraafplaats te Zandvoort, waarna gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer aldaar.
Vertrek vanaf de Dr. J.P. Thijsseweg om plm.
10.15 uur.

Dinsdag, 9 april 1985 is op ruim 93-jarige leeftijd
van ons heengegaan, onze lieve Moeder,
Schoonmoeder en Oma
AUKJE CALSBEEK
weduwe van Barend Visser
A. B. Visser
J.J. Visser-Eerbeek
Nicole en Hans
Danny
W.J.D. Posthumus
A.J.P. Posthumus-Visser
We hebben Moek op haar eigen verzoek
Maandag 15 april j.l. in alle stilte ter aarde
besteld.
Zandvoort, 1985.
Flemingstraat 100.

u mr u t: p (M

Giro
55055

LIEVE MENSEN,

voor de grote belangstelling, die
ik mocht ondervinden op mijn
80e verjaardag j.l. 5 april, mijn
hartelijke dank.
CO R VAN POELGEEST.

JONGE MAN
zoekt woonruimte,
tel 15114 tussen
18 en 19 uur

Bank 70.70.70.120
Nationale Astmakollekte
6-12 mei

DE PVDA
SPREEKT MORGENAVOND
OVER UW WENSEN
EN VERLANGENS...
neergelegd in de enquête welke onlangs gehouden
werd onder de bewoners van Zandvoort.
Op de bijeen komst, d ie gehouden wordt in het
Gemeenschapshuis.is iedereen van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur.

Gevr.FLINKE HULP
in de huishouding
voor dinsdag en vrijdagochtend ong. 3
uur per ochtend,
tel 15680 tussen
1 en 2 uur.

85e jaargang no. 30

vrijdag 19 april 1985

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

woningnood in zandvoort
lijkt schier onoplosbaar
Het aantal zandvoortse woningzoekenden stijgt op dit moment iets langzamer dan voorheen, zo blijkt uit het
overzicht dat de afdeling volkshuisvesting onlangs heeft verstrekt.
Dat de toename nog niet is gestopt is
overigens ernstig genoeg. Op 1 januari van dit jaar waren er al 2215
burgers die een eerste of ander
onderkomen zochten. Bijna 10%
daarvan (219) is urgent. Dat wil
zeggen dat ingeschrevenen minstens
7 punten skoren volgens het
gemeentelijk puntensysteem, maar
mensen of huishoudens met 12
punten of meer zijn allang geen
zeldzaamheid meer.
In het laatste kwartaal van 1984
kwamen er bij de afdeling 170
nieuwe aanvragen binnen van huiszoekers. De helft daarvan bestond uit
alleenstaanden. 123 geregistreerden
konden in diezelfde periode worden
uitgeschreven. Van de 2215 die op
de lijst staan horen meer dan 1600
tot de 1- of 2 persoonshuishoudens
en dat stelt de gemeente voor
onverkomelijke problemen, gezien
het gebrek nu en in de afzienbare
toekomst aan kleine woningen. Dat
het beleid zich in toenemende mate
richt op de bouw van eengezinshuizen lijkt in tegenspraak met die cijfers
maar is toch niet zo merkwaardig.
Het aantal urgenten onderde gezinnen met 1 of meer kinderen is
procentueel wel 5 maal zo hoog als
onder alleenstaanden en de meest
schrijnende gevallen werden juist
onder hen genoteerd.
Het woningvraagstuk in de badplaats
is nagenoeg onoplosbaar zolang de
toewijzing van bouwkontingenten
neer komt op een handvol per jaar.
De overloop naar andere gemeenten
zoals Hoofddorp neemt om die reden
meer toe dan in jaren het geval
was. Dat werkt aan twee kanten in
het nadeel van Zandvoort. Niet alleen
slaat de vergrijzing hard om zich
heen ook maakt de huizenbouw in de
groeikern in de Haarlemmermeer dat
er nog minder overschiet voor de
gemeente in de regio zuid-kennemerland. Het verwachte aanbod van
woningen in Hoofddorp wordt door
de provincie gekort op de
gewestelijke woningbehoefte. Alle
protesten daartegen ten spijt is enige
kompensatie daarvoor nog ver te
zoeken.

waterstanden
april

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

04.37 12.35 16.48 00:49
17 .14 01.14
05.26 13.26" 17,,45 01.45
05 .58 13.58 18,,21 02.19
06 .35 14.37 18,,56 02.54
07 .14 15.15 19.,40 03.39
07 .57 15.57 20.,30 04.30
08 .49 16.49 21. 29 05.29
09 .59 17.58 22. 39 06.40
11 .12 19.12 23. 56 07.56
— ..07.56 12. 29 20.29
Springtij 7 en 22 april
Doodtij 14 en 30 april
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

05 .02 13.01

burgerlijke stand
10 april-15 april 1985
ondertrouwd: Jan Willem de Kruijff
en Antoinetta Adriana Nieuwhart; Wilhelmus Adriaan van den Broek en
Helena Franssen.
gehuwd: Engel Johan Jacob
Cornelis Kerkman en Mieke van
Beets.
geboren: Estrella, dochtervan J.P.
Looman en J.C. Molenaar; Michael
George zoon van H.M. Kuijl en P.Y.
ter Bruggen; Sanne dochtervan H.
Jongert en L. Paap.
overleden: Anthonius Dekker, oud
64 jaar; Gerhard Eduard Hermans,
oud 67 jaar; Pieter van der Voet, oud
74 jaar; Aukje Visser, geb. Calsbeek
oud 93 jaar; Gustaaf Johannes Moes,
oud 84 jaar; Hendrikus Johannes
Bakker, oud 82 jaar; Willem van Dort,
oud 88 jaar; Johan Goppel, oud 71
jaar.

eanduoortee hoerar*
toewijzing van woningen slechts mondjesmaat. ..

hoofdbestuur ontslaat kolonne-leiding
zandvoorts rode kruis in de problemen
In de gelederen van het plaatselijk
Rode Kruis is onlangs niet geringe
deining ontstaan door het
onverwacht ontslag van kolonneleider dokter R. Drenth en zijn plaatsvervangster mej. U. Bosman door het
hoofdbestuur in Den Haag.
Het bestuur van de afdeling
Zandvoort is het daarmee volslagen
oneens en een aantal bestuursleden
overweegt nu af te treden. Van
voorzitter H.B.A. Mulder is dat al
zeker.
De problemen dateren al van medio
1983, toen drie kolonne-leden lieten
weten het niet eens te zijn met de
aktiviteiten van de deskundige maar
inmiddels gepensioneerd Rode
Kruis-instrukteur'A. Loos. Na veel
vergeefs gepraat en geschrijf besloot
het afdelingsbestuur de drie
opposanten eind 1983 te ontslaan,
maar op bevel van het hoofdbestuur
kwamen ze drie maanden geleden
weer terug bij de kolonne.

'WEEK VAN HET PAARD'
VAN 16 TOT 24 JUNI.
De traditionele Week van het Paard
wordt dit jaar gehouden van 16 tot en
met 24 juni. Het programma vermeldt
deze keer dressuur bij manege
Ruitersportcentrum, pony-race op
het strand, cross-country en springkonkoers bij manege De Bokkedoorns, monsterkeuring en
ringsteken op het Gasthuisplein en als
als sluitstuk de kortebaandraverij in
de Zeestraat.

'We dachten dat alles nu weer in orde •
was', aldus een van de verbaasde
bestuursleden van de Zandvoortse
afdeling. 'En dan komt ineens zo'n
volslagen onbegrijpelijk
ontslagbericht. Men verwijt de kolonne-leiding ten onrecht zoiets als een
ongunstige invloed op de plaatselijke
organisatie. Dat is onjuist, want de
eerder genoemde affaire was een
zaak van het bestuur'.

aan het Rode Kruis hebben gewijd,
zomaar aan de kant worden gezet',
meent de .woordvoerder van het bestuur. 'En dat nog wel in het jaar
waarin de afdeling Zandvoort een
halve eeuw bestaat'.

De kolonne-kommandant en zijn
assistente hebben inmiddels beroep
aangetekend bij het hoofdbestuur en
het afdelingsbestuur heeft dat ondersteund. 'Uiteraard, want het is
natuurlijk te gek dat twee vrijwilligers,
die zoveel jaren hun beste krachten

groeten uit zandvoort

nieuws
kort & klein
• Per abuis kondigden wij vorige
week vrijdag de uitreiking van de 1
april-loeressen voor de volgende dag
aan. In de kop van het artikel althans,
de tekst liet aan duidelijkheid niets te
wensen over: morgenavond, 19 april
om 20.30 uur, zal het ludiek genootschap in klup diskotheek Cecils de
Prix de Joke '85 te voorschijn
toveren.
• Een wilde rit vanuit de badplaats
naar Haarlem, op de hielen gezeten
door de politie van Zandvoort en na
verloop van tijd ook van Haarlem en
Heemstede, bracht een 19-jarige
autodief geen ontsnappingskansen.
Hij reed door rode lichten, gedroeg
zich als spookrijder en had maling
aan andere weggebruikers, werd
tenslotte echter in de
provinciehoofdstad klem gezet.
Daarop nam hij de benenwagen,
maar met die wijze van vervoer was
hij geen partij voor de dienders en
werd gearresteerd.
« Bijna gestikt in een broodje. Dat
overkwam afgelopen zondag een 63jarige amsterdammer die in bus 80 bij
de Louis Davidsstraat nog even een
hapje nam. De politie trof hem paars
aangelopen aan, liggend tussen de
zitbanken. Mond-op-mond
beademing, reanimatie, ehbo,
toegepast door agenten en
toegesnelde ggd-ers, brachten niet
meteen resultaat en de ongelukkige
moest hals over kop worden
overgebracht naar de Mariastichting.

Het Zuiderbad werd in
de dertiger jaren gebouwd en kan zich in
leeftijd dus niet meten
met de eerder gepubliceerde villa 's en hotels
aan de Boulevard
Paulus Loot. Het heeft
in zijn korte bestaan
echter zo'n belangrijke
rol gespeeld in het
Zandvoortse badleven dat het ons goed
leek om als besluit van
de serie de vermaarde
badinrichting nog eens
te laten zien.

oprichting kinderdagverblijf
stapje
dichterbij

familieberichten
REKTIFIKATIE
In de rouwadvertentie van het overlijden van
AUKJECALSBEEK
in de koerant van afgelopen dinsdag
werd het nummer van het woonadres
foutief vermeld. Het moet luiden
Flemingstraat 120.

De oprichting van een kinderdagverblijf in Zandvoort is weer een stapje
dichterbij gekomen, nu niet alleen de
kommissies voor emancipatie en
planvoorbereiding maar ook de adviseurs van de meeste politieke partijen zich positief hebben uitgesproken over het verlenen van een startsubsidie a f 3.500,-.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 21 april a.s.:
10.00 uur: Ds. van Leeuwen

Voorwaarde is wel dat het kinderdagverblijf minstens één jaar moet blijven draaien en de initiatiefneemsters
Relinde Adegeest, Hetty Offerhaus
en Patricia Schmidt, die als vrijwilligsters aan de slag gaan, het niet voortijdig laten afweten. Op 4 weken zomervakantie na zullen de deuren van
deze opvang voor de allerkleinsten
bovendien het hele jaar door openmoeten staan.
Welke deuren dat zullen zijn staat
nog te bezien. Het vinden van een
geschikte akkommodatie waar niet al
te veel aan hoeft worden verspijkerd,
leek tot nog toe het grootste struikelblok. Een suggestie om een lokaal
van de (in '87 leegkomende) Chr.
Jaap Kiewietmavo te gebruiken
strandde op gebrek aan
medewerking van het schoolbestuur.
Volgens mevrouw Adegeest waren
de kosten van het opnieuw
aansluiten van het reeds afgeknepen
gas. water en licht de reden van
weigering, maar dat kan o.i. toch
nauwelijks serieus genomen worden.
Wethouder Jongsma liet dinsdag
echter weten dat hij al een ander
onderkomen voor dit partikuliere initiatief op het oog had. En al wilde hij
daarover nog geen nadere
mededelingen doen, het feit dat hij
het verlenen van een subsidie alvast
warm aanbeval, doet vermoeden dat
het ruimteprobleem op korte termijn
kan worden opgelost.

ALLEENSTAANDEN KUNNEN
TERECHT BIJ 'HARTEN TWEE'.
Voor de grote groep alleenstaanden
worden de laatste tijd vele •
initiatieven ontplooid. Er worden
allerlei gezelligheidsklups opgericht,
maar vele daarvan gaan door een
verkeerde aanpak spoedig weer ter
ziele.
In De Manege aan de Zandvoortselaan zetelt sinds kort de stichting
'Harten Twee' en die lijkt gezien de
konstante opkomst de juiste formule
te hebben gevonden.
In de prettige sfeer van Rob Cohens'
établissement wordt iedere
zaterdagavond van acht tot één uur
een ongedwongen dansavond georganiseerd met levende muziek.
Gastvrouw Elly van Schayk en haar
medebestuursleden zorgen daarbij
zonodig voor een sympathieke
opvang van de bezoekers en gezien
de reakties lijkt 'Harten Twee' een
lang leven beschoren.
Wie meer wil weten van de klup kan
terecht op telefoonnummer 023280442.

Vrijwillige Hulpverlening

GEREFORMEERDE KERK
zondag 21 apriul a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 21 april a.s.:
10.30 uur: mevr. ds. C.E. Offerhaus

'Pippeloentje', zoals het kinderdagverblijf gaat heten, zal elke werkdag
van 8 tot 18 uur geopend zijn.
Ouders kunnen er hun kinderen tot
en met 3 jaar een of meer ochtenden
en/of middagen overdragen in de
zorg van leidsters die de no'dige ervaring op dit gebied hebben. Omdat

rijkssubsidie vooralsnog niet in zicht
is, moeten de kosten van het projekt
-waaronder bijv. kindervoeding- door
de deelnemers gedekt worden. Voor
zover bekend gaat het om f 10.- per
kind per dagdeel, maar wie het
naadje van de kous wil weten kan op
22 april a.s. om 20.30 uur een

informatieavond bijwonen ten huize
van Relinde Adegeest, Keesomstraat 431, tel. 1 76 28. Het is wel
raadzaam om deelname aan die huiskamerbijeenkomst van te voren even
te melden.

medische dienst

teleurstellende dorps-enquete pvda
leverde toch interessante gegevens op
'Wij zullen u niet overladen met oninteressante cijfers eri procenten. Het
ging ons om het kontakt met de bevolking.' Op die wijze presenteerde
pvda-er Gert Toonen eergisteravond
de resultaten van een enquetekampanje die bij de aanvang tot doel had
aan de weet te komen 'wat er onder
de mensen leeft'.
Alle fraaie woorden konden niet verbloemen dat het opinie-onderzoek
als zodanig mislukt was. De 316
zandvoortse burgers, die hun deur
voor de pvda-enqueteurs hadden
opengedaan, bleken op geen stukken
na een representatieve doorsnede
van de bevolking, zodat de gegevens
niet als maatstaf gebruikt konden
worden. Met volle overgave wierpen
de socialisten zich echter op de
stroom van suggesties die de
ondervraagden naast de antwoorden
hadden meegegeven. Zo'n 400 open aanmerkingen waren keurig
gerubriceerd. Ze zullen de komende
tijd door de partij worden gewikt en
gewogen en maken kans ingepast te
worden in het beleid van deze dorpspolitici.
Was er dan veel nieuws naar boven
gekomen, verrassende invalshoeken? Dat niet, was het antwoord,
maar wel was er een lijn naar de
bevolking uitgegooid, waren
kontakten hersteld en waren honderden mensen in de gelegenheid
geweest hun zorgen op tafel te
leggen over problemen in hun (doorgaans) naaste leefomgeving. Dat was
aan beide zijden goed bevallen en
stimuleerde de pvda op de
ingeslagen weg voort te gaan. In de
toekomst zullen de socialisten met
bepaalde thema's de wijk in gaan,
informatie geven en gespreksavonden houden. Om de burgerij meer bij
de politiek te betrekken en vice
versa.

Voor de pvda zelf mocht de aktie dan
zwaar verlies voor vvd en d'66.
zijn nut hebben gehad, voor de krap
Eén uitkomst had zeker vermeldens
25 bezoekers op die televisieloze
waard kunnen zijn omdat het een
avond was het informatiegehalte van
vingerwijzing is voor de politiek. Van
de bijeenkomst meer dan teleurstelde ruim 300 zandvoorters, die door
lend. En de openbare meeting ging
hun medewerking toch al meer dan
dan ook na een uur als een nachtdoorsnee politiek geïnteresseerd
kaars uit. Was er dan in het geheel
bleken, wist zeker 20% absoluut niet
niets boeiends te melden? Represenmeer op welke partij ze hun stem in
tatief of niet, ook Toonen kon niet
'86 zouden uitbrengen. Meer dan de
nalaten te wijzen op de massaal uithelft daarvan bestond uit gefrustreergesproken wens van de 300 burgers
de vvd-stemmers. Van de 100 onderom de pvda terug te zien in het dagevraagde liberalen (in '82) is meer dan
lijks bestuur van het dorp. En de
' een derde op dit moment politiek
gegevens over komend stemgedrag
dakloos. Ze zien geen heil in andere
moesten zijn inziens de vvd tot
partijen, ze weten het gewoon niet
nadenken stemmen. Cijfers kreeg de
meer. De gevolgen daarvan voor de
zaal niet. Daar rustte nu eenmaal een
aanstaande verkiezingen zijn nog niet
wetenschappelijk veto op. Zo
te overzien. Duikt een nieuwe partij
voorzichtig had men niet hoeven zijn
in dit elektorale gat, blijft de teleurwant de cijfers bevestigden simpelgestelde liberale aanhang thuis of zal
weg in grote lijnen de landelijke prog- ze bij gebrek aan beter op het laatste
noses. Forse winst voor de pvda,
nippertje terugkeren in het oude
lichte teruggang voor het cda en
nest? Voer voor dorpsstrategen onder
ons.

f ly away start seizoen '85
met f ladderf eest
Morgenochtend om 11.00 uur luidt
Fly Away het nieuwe vliegerseizoen
in met een gratis 'fladderfeest' op het
bekende terrein in de zuid. Puur voor
de gezelligheid, onderlinge naijver is
er niet bij.
Onverdroten en in het geheel niet
teneergeslagen door de vaak treurige
weersomstandigheden die de organisatie parten pleegt te spelen, gaat het
konsortium door met het opstellen
van vliegerevenementen. Op het
programma voor 1985 prijken al: de
strijd om de Zilveren Vlieg op 25 mei,
om de Bronzen Schelp op 15 juni,
het gevechts- en stabielvliegeren om
de nederlandse titel in september en
de vierdaagsen voor jong en oud die
in augustus van start gaan.

ROOMS KATHOLIEKE
ROOM KATHOLIEKE KERK
zaterdag 20 april a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 21 april a.s.:
08.45ujur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering met St.
x
Caeciliakoor.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummei van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 • 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A.van Kempen
Zeestraat 71, tel.13073.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

opwarmertje. De oranjevliegerwedstrijd vindt plaats om 11.00 uur op het
sportveld Kleverlaan te Haarlem. De
deelname is er gratis en staat open
voor iedereen.

Oefening baart kunst en daarom lijkt
aan de vooravond van het officiële
vliegerseizoen een koninginnevlucht
op 30 april ook een aardig

Bij voldoende aanmeldingen is Ron
Schröder van plan een heuze
zandvoortse vliegerhogeschool te
beginnen waar de konstruktie van
deze hemelbestormende dundoeken
geleerd kan worden. Op het
koördi natieadres van Fly Away,
Brederodestraat 77, tel. 1 4618, kunt
u er meer van aan de weet komen.

klachten flatbewoners keesomstraat
worden serieus onderzocht
Een dezer dagen zullen de bewoners
van de Keesomstraatflats een verslag
in hun brievenbus aantreffen van de
uitkomst van het gesprek dat een
delegatie van de Emm-huurders met
de woningkorporatie voerde.
Zoals eerder vermeld brachten
enkele Keesomstraatbewoners
vorige maand een aktie op gang die
massaal gesteund werd door hun flatgenoten. ©nvrede was er met name
over de klachtenbehandeling door de
Emm, die op vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals verwarmingskosten, woonwaarderingspunten, isolatie, de huurders met een
kluitje in het riet stuurde. Het
achterwege blijven van een doeltreffende aanpak van onderhoudsproblemen (schimmelvorming, schilderwerk, e.d.) was deze Emm-leden
eveneens een doorn in het oog.
tijdens de ledenvergadering van de
woningbouwvereniging eind maart
werd duidelijk dat het bestuur o.l.v.
voorzitter Jan Termes zeer wel
genegen was de protesten tegen het
funktioneren van Emm-direktie en
kantoor serieus te nemen. Een
gesprek met de aktievoerders enkele
dagen later verliep dan ook in een
plezierige sfeer, zoals Maarten
Bothe, een van de initiatiefnemers,
meldt. De waslijst met vragen is
grondig doorgenomen en een aantal
punten kon opgehelderd worden. Het
nam niet weg dat een deel van de
Emm-antwoorden voor de bewoners
onbevredigend bleef. Omdat het
soms wel erg specialistiese karakter
hen boven het hoofd groeide, is hulp
gevraagd van zowel de haarlemse
huurdersvereniging als van ambtenaren van het ministerie van
volkshuisvesting in Zoetermeer.

DANCING 'BEACH CLUB' IS EEN
BEZOEK WAARD.
Een nieuwe lente betekent voor dit
dorp ook altijd nieuw leven in de
horeka-sektor. Dit voorjaar maakt
daar geen uitzondering op en dat
komt opvallend naar voren in de
Stationsstraat nummer 11.
f
Daar is Jan v.d. Tweel drie maanden
bezig geweest om van het
\^
voormalige 'Seven Eleven' een
prachtig bedrijf te maken. 'Dancing
Beach Club' is nu de naam en het is
zonder meer een aanwinst voor het
zandvoorts uitgaangsleven. Een
prima bar, een riante dansvloer en
een uitgekiende geluidsinstallatie,
bediend door een vakbekwame
diskjockey staan borg voor een
aangenaam verblijf in een prettige
sfeer.
De nieuwe eigenaar is van vele
markten thuis en hij heeft nog vele
ideeën in petto voor zijn Beach Club.
Die is voorlopig geopend van 20.00
tot 3.00 uur op vrijdag tot en met
maandag, na 1 mei elke dag. Ter
kennismaking berekent de barkeeper
tot 1 mei tussen acht en tien uur
slechts halve prijzen.

Direkte resultaten zijn ook te melden
Zo is inmiddels een bedrijf ingeschakeld dat de schimmelvorming in de
flatblokken onderzoekt en afgesproken is dat bij het binnenkomen van
klachten per ommegaande schriftelijk bevestigd zal worden of die al dan
niet in behandeling genomen zijn. Tevens zal bezien worden wat de
oorzaak kan zijn van de soms
eksorbitant hoge navorderingen op
de kachelrekening (er zijn gevallen

bekend van f 1.000.- en meer). Voor
zandvoorters die met dergelijke
problemen zitten kan het dienstig zijn
zich met Maarten Bothe of een van
zijn medestanders in verbinding te
stellen. Het postadres is Keesomstraat 435. 'De Emm kan zeker niet
van onwil beschuldigd worden, aldus
Bothe, maar we zijn heus nog niet
overal uit. In ieder geval is er nu iets
aan het rollen gebracht en dat werd
hoog tijd'.

KEUR HOTEL ZANDVOORT
is weer open!
De nieuwe directie zal U graag begroeten in
onze gemoderniseerde accommodatie.
Uitstekend restaurant.
Zalen voor vergaderingen en partijen.
Zeestraat 49 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 20 23

belangrijke adressen
PROGRAMMA KONINGINNEDAG
30 APRIL A.S.
09.00 uur: Rommelmarkt voor de
jeugd, Grote Krocht.
09.45 uur: Kleutervoorstelling,
gebouw De Krocht, m.m.v.
Jolly Jokers
10.30 uur: Opening Koninginnedag
op het Raadhuisplein.
10.30 uur: Damiate Band muzikale
rondgang door het
centrum.
10.45 uur: Tamboer en
Trompetterskorps Velsen
muzikale show Huize Bodaan en Huis in de Duinen
11.00 uur: optreden Duo Ruud Jansen op het Gasthuisplein.
13.00 uur: Koos Alberts, Gasthuisplein
14.00 uur: Play Back Show met optreden van Jack v.d. Linden
en Maria Verano, Gasthuisplein.
14.30 uur: Ringsteken te paard, Prinsesseweg.
16.00 uur: Zandvoort Estafette, Grote
Krocht.
20.00 uur: Taptoe 30 april 1985.
PROGRAMMA BEVRIJDINGSDAG
5 MEI A.S.:
12.00 uur: Rommelmarkt, Prinsesseweg.
13.00 uur: Opening 5 mei op het
Raadhuisplein.
13.00 uur: Parade oude legervoertuigen, Grote Krocht.
13.00 uur: Aankomst estafetteploeg
met bevrijdingsvuur uit Wageningen op het Raadhuisplein.
13.00 uur: Show modelauto's en terreinauto op de speelplaats
Hanny Schaftschool.
14.00 uur: Speel uw spel, Prinsesseweg.
14.00 uur: Home trainerswedstrijden
Louis Davidsstraat.
14.30 uur: Populair Concert Harmonie
Soli.
18.00 uur: Groot waterspektakel voorronde kampioenschap van
nederland zeepbalkstoeien
21.30 uur: Muzikale show Umuider
Harmonie, centrum.
22.30 uur: Groot vuurwerk, voor Rotonde.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobialbedrijf
Flinterman, Zandvoortsalaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaulti
12135 Zandvoortse Koerant b.v.

C.S.U. SCHOONMAAKEFFICIENCY B.V.
vraagt een
NETTE MEDEWERKER M/V
voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden voor een object in Zandvoort.
U werkt elke avond 'maandag t/m vrijdag'
2% uur vanaf 5 uur.
Uw reactie op tel. 02507-1 75 93.

Achterweg 1

sport in t kort

Omroep»

ZVM-HANDBALLERS DICHT BIJ
TITEL
Door een 8-11 zege in de uitwedstrijd
tegen Amsterdam heeft Zandvoortmeeuwen weer twee waardevolle
punten verzameld. Mede door een
gelijkspel van konkurrent CSV
hebben de geelblauwen nu een riant
uitzicht op de titel.
Bij rust was de stand nog 5-5, maar
toen liep ZVM vlot naar 7-10 en hield
verder de defensie goed gesloten.
Score ZVM: Cor v.d. Koekelt 5,
Djurre Boukes 2, Wim Brugman, Dirk,
Berkhout, Joost Berkhout en Robert
Brouwer ieder 1.

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
lnl./folder:01720-43719.
THUISNAAISTER heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstelkussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023 - 32 29 61

BRIDGE
De ZBC heeft het in de 2e klasse D
van Kennemerkompetitie niet
kunnen bolwerken. Het eerste viertal
eindige op de voorlaatste plaats en
zal degraderen Ook het derde team
werd in de 3e klasse F een na laatste.
Veel beter verging het ZBC 2 want
dat werd fier kampioen en zal de
zandvoortse bridge-eer volgende
keer in een hogere klasse
vertegenwoordigen.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Qudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

Astma
Fonds

Giro
55055

VLOT STEL, hij 25 en zij
21, verhuist binnenkort n.
Zandvoort en wil graag veel
vrienden en kennissen maken van ± gelijke leeft. Die
net als wij houden van gezelligheid, lekker eten, uitgaan, video, dansen, sport en
gew. kletsen en die ook
spontaan en betrouwbaar
zijn. WIE zal als eerste in
onze nieuwe flat op de koffie
komen? Reakties n. Pouwel
en Ingrid Landman, Dunantstr. 369, 2713 SM Zoetermeer.
Te huur gevr. voor tijdelijk,
gestoff. en gemeub. woonhuis of flat. Tel. 02507-15411.
Bij ons kwam terecht en kan
worden afgehaald: kater met
wit en rode vlekken. Manege
Rückert.

Bank 70.70.70.120

v.d.mijn bakker

Nationale
Astmakollekte
6-12 mei

«inda 1746
Gasthuigplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Totale
verbouwings-uitverkoop

BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Afd. meubelen

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

met kortingen van

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
56B85
57B85
58B85
59B85

De verbouwings-uitverkoop is uitsluitend op

WELSTANDSCOMMISSIE
Op 17 april 1985 vergadert de Welstandscommissie der gemeente
Zandvoort. De bouwplannen, die zullen worden beoordeeld,
worden daags tevoren via de publicatieborden bekend gemaakt.

zaterdag, zondag en maandag van 11 .OO tot 17.OO u.
Haast U de afrastering staat reeds voor onze etalage.

nu of nooit!
Echt lederen 3-zits bank
diverse kleuren
van 1295.- voor

irteeneernprijs

Echt lederen 2-zits bank
diver.se kleuren
van 1095.- voor

meeneempri)

2-zits en 3-zits Hoekkombinatie
solide beige
meeneempnjs
stoffen bekleding
van 2990.- voor

Kerkplein 4
verbouw pand
Thorbeckestraat 31
oprichten dakkapel
Badhuisplein
uitbreiden kiosk
A.J. v.d. Moolenstraat 62 rd. plaatsen dakkapel

Zandvoort, 10 april 1985.
De Voorzitter,
J.A. Attema.

alles moet weg !

rGEMEENTE

Elementen-groep
beige bekleding
van 1995.- voor

nteeneempnjs

Leather look fauteuils^
meeneempnjs
van 198.- voor

69.495.-

2-zits + 3-zits Bank
leather look

189O.-

meeneemprijs

Koninginnedag + 5 mei 1985

DEELNEMERS GEVRAAGD
voor

Salontafels met

ROMMELMARKT

met 5O% korting
Eethoek
blank grenen

voor de jeugd 30 april

meubelkeur

ROMMELMARKT

ZANDVOORT
Stationsplein 13-15
Telefoon 18494

voor volwassenen 5 mei

PLAYBACK-SHOW
30 april

NIEUW IN ZANDVOORT
BAR DANCING

'Beach Glub
UW ADRES VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE
UIT

Geopend: vrijdag-, zaterdag-, zondag- en
maandagavond van 20.00 - 03.00 uur.
V.a. 15 mei iedere avond geopend.
Stationstraat 11, tel. 02507-17743

Verwarm uw huis
met een pracht/ge
bos bloemen van
BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bioemwerken.

J. BLUYS
HattMtTMt K- Zandvoort

T«I. 120 eo

Spoelen Buizennet
Tijdens het noodzakelijk spuien van het
leidingnet, kan lichte roestkleur van het
leidingwater optreden.

AMNESTY
INTERNATIONAL

TEL:

020-847905

WATERSPEKTAKEL ZEEPBALK STOEIEN
5 mei

voorronde kampioenschap v. Nederland '
Voor Inlichtingen en Inschrijvingen

Voor de gezondheid is het enigszins troebele
water in het geheel niet schadelijk.

Reisburo Zandvoort

WEL IS BIJ HET GEBRUIK VAN WASMACHINES VOORZICHTIGHEID GEBODEN.

Tel. 12560

Als er toch roestvlekken in het wasgoed
komen, dan kunnen deze verwijderd worden
door de nog natte was opnieuw te wassen.
Het spoelen van Zandvoort vindt plaats in de
periode:
maandag 22 april t/m 26 april a.s. van
23.00 tot 5.00 uur v.m.
en maandag 29 april t/m 3 mei a.s. van
23.00 tot 5.00 uur v.m.
Het spoelen van Bentveld vindt plaats in de
periode 7 mei t/m 10 mei a.s. van 23.00 tot
5.00 uur v.m.

Men gelieve in deze periode 's nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of anders wat
water in voorraad te nemen.
Directeur'van het WLZK.

POSTGIRO

454000

30 april

Dit ongerief is helaas niet te voorkomen. U
kunt dan het beste even wachten met tappen.

In deze nachturen zal de waterdruk zeer
gering zijn.
• TOCH EENS OPSCHRIJVEN:

ZANDVOORT ESTAFETTE

Waterleidingbedrijf ,
Zuid-Kennemerland t

EsnduaoTrse
kjeranr

Installatie bureau

[

6POEMEJTEIN B.V.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowe». Hieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38 / zand voort /
ltelefoon
02507 - 1 84 84*

85e jaargang no. 31

dinsdag 23 april 1985

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

paul van vliet ontving ere-loeres Astma
Fonds

De uitspraak 'Humor bloeit vaak op
uit wanhoop' van Paul van Vliet gaat
zeker niet op voor het Nationaal 1
april-Genootschap, want dat gaat al
meer dan twintig jaar blijmoedig en
onverdroten door met het
distribueren van onderscheidingen
voor de beste grappen en grappenmakers.

Maar in Zandvoort kunnen ze er ook
wat van, wat al was gebleken bij de
uitreiking van de Prix de Joke, alias
de bekroning van de beste grap van
het vorig jaar. In het jury-rapport
hadden beoordelaars wel verzucht:

sport int kort
Met een klinkende 18-3 zege op
DSVO uit Vijfhuizen hebben de
dames van ZVM-handbal de titel in
de afdeling -1e klasse gegrepen. Met
nog twee wedstrijden voor de boeg is
de ploeg van trainer-coach Geert
Dijkstra nu al zeker van promotie. Het
kampioensteam bestaat uit: Marja
Brugman, Truus Hofstra, Yvonne de
Jong, Anja Berkhout, Janneke de
Reus, Annie Trouw, Greet Vastenhouw, Sandra v. Weers, Janneke ter
Wolbeek, Diana Pennings en Rinie
Cappel.
Het mannenteam bleef met 22-17
overwinning op Tonegido uit
Hipolytushoef ook op de goede weg.
Bij rust stond er door vaak slordig
spel nog een 8-11 achterstand op de
het score-bord, maar toen kwam de
geelblauwe aanvalsmachine en met
name schutter v.d. Koekelt op volle
toeren.
Score ZVM: Cor v.d. Koekelt 13,
Djurre Boukes en Wim Brugman
ieder 3, Joost Berkhout, Dick
Berkhouten Hans Moll ieder 1.
Volgende week wacht ZVM de lastige
uitwedstrijd tegen het Bussumse
BHC. Bij winst is het kampioenschap
van de landelijke 1e klasse vrijwel
een feit.

kort &Éein

55055

Ook vrijdagavond stonden er weer
drie Loeres-beeldjes te wachten op
lieden die ons in het voorbije jaar
hebben laten lachen. Zoals
gewoonlijk was daar één professional
bij, die werd begiftigd met een
zegeheten Ere-Loeres. Deze keer
was Paul van Vliet de gelukkige en hij
leek echt verguld met de bronzen
reproduktie van Edo van Tetterodes'
schepping uit 1962. Overigensniet
minder met het door Yvonne
Hoogervorst geproduceerde
schilderij van 'vader' Wim Kan. In zijn'
dankwoord gaf Van Vliet het in
'Cecils' verzamelde volk nog een
advies mee: 'Mensen, houdt de
humor er in, want humor spoelt
schoon'.
Het Genootschap wist dat al vele
jaren en men had voor de vijfde keer
ook weer een dankbare kandidaat
voor een Jubel-loeres opgedoken: de
stad 's Hertogenbosch die haar 800jarig bestaan uitbundig viert. Lokobur^emeester Attema mocht het
beeld aan de Oeteldonkse deputatie
aanbieden en hij en de vele aanwezigen werden daarvoor beloond met
een meer dan kostelijke speech van
de Bossche feestredenaar Ge
Rovers. 'Daar weten ze wat humor is',
verzuchtte een nog nahikkende
dorpeling.

nieuws

Bank 70.70.70.120
Nationale Astmakollekte
6-12 mei

waterstanden
april

H.W.

L.W.

06.35 14.37
07.14 15.15
07.57 15.57
08.49 16.49
09.59 17.58
11.12 19.12
— ._ 07.56
Springtij 7 en 22 april
Doodtij 14 en 30 april
24
25
26
27
28
29
30

H.W.

L.W.

18 .56
19, 40
20..30
21..29
22..39
23. 56
12. 29

02.54
03.39
04.30
05.29
06.40
07.56
20.29

• Aan het programma voor Koninginnedag kan nog een evenement
worden toegevoegd. Tussen 15.00
en 16.00 uur, voorafgegaan aan de
estafette, zal door de zandvoortse
Rolski-vereniging een demonstratie
worden gegeven op de Grote Krocht.
• Op 30 april is ook autosportvereniging 'Sandevoerde' aktief. Een oranje
puzzelrit van 25 kilometers binnen de
dorpsgrenzen is in kaart gebracht.
Inschrijven in 4 klassen (waaronder
één voor beginners) is die dag
mogelijk vanaf 19.00 uur in hotel
Delicia aan de Kerkstraat tegen
betaling varr f 12,- (leden f 10.-).
Inlichtingen bij de sekretaris, tel.
13180.
• De Zandvoortse Postzegelklup
houdt op vrijdag 26 april haar maandelijke bijeenkomst. De klupavond
begint om 19.40 uur en vindt zoals
gewoonlijk plaats in het Gemeenschapshuis. Voor de veiling die om
plm. 21.30 uur begint is er gelegenheid om de kavels te bekijken die aan
bod zullen komen. Ook kan men er
alle inlichtingen krijgen over de aktiviteiten van de vereniging.

(Foto Dick Loenon)
'Waar zijn de grappenmakers van
weleer gebleven''', maar men had
toch een super-grol ontdekt en wel in
de eigen gemeente. Redaktrice Ates
van het plaatselijk nieuwsblad had op
1 april 1984 namelijk de landelijke
kollega's bij de neus genomen met
een bericht, waarin Zandvoort werd
gelanceerd als plek voor de
Olympiese Spelen. 'Aktueel, niet
kwetsend, perfekt voorbreid en uitgevoerd', zo kwalificeerde de jury. 'En
met een nationaal karakter'. Al met al
werd het een dolle avond, waarop het
Genootschap iedereen verzocht om
goede grappen ui 1985 aan haar te
melden. Sekretaris-generaal Van
Tetterode zal ze graag noteren.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 -12.30 uur of schriftelijk via
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

eanduoortee hoerartf

buitenwereld Is voor gemeente taboe
zandvoort kan niet meepraten
over kerncentrales vindt kollege
De zandvoortse bestuurders hebben
al vaker laten weten dat in de raad
geen diskussie thuishoort over
algemeen maatschappelijke vraagstukken, die geen direkte relatie
hebben met het reilen en zeilen van
het dorp.

goede zaak is, zijn wij van mening dat
het al dan niet bouwen van kerncentrales een bovengemeentelijke aangelegenheid is.
Daarmee is de kous af en de
bevolking zal, als het aan b en w ligt,
nooit gewaar worden wat de door
haar gekozen vertegenwoordigers
voor opvattingen hebben over
kernenergie en miljeu. Het
miljeugesprek in Zandvoort beperkt
zich voorlopig nog tot hondepoep.

Hoe konsekwent men daarin blijft
staat te bezien. Geld voor de aktie
'Een voor Afrika; mocht enige tijd
terug bijvoorbeeld weer wel gestort
worden, hoewel toch geen enkele
afrikaanse plaatsgenoot van honger
en dorst dreigde om te komen. Een
gebod van hogerhand om nimmer
over de dorpsgrenzen te kijken
bestaat dan ook niet. Daarvan
getuigen o.a. dozijnen 'Kernwapenvrije' gemeenten die zich
demonstratief met de wapenwedloop
bemoeien.
In de raadsbijeenkomst van
hedenavond zal echter nog eens
blijken dat het merendeel van de
dorpsafgevaardigden niet bereid is
de boze buitenwereld tot onderwerp
van gesprek te maken. Op tafel ligt
een verzoek van de vereniging Miljeudefensie om het navolgende
standpunt te onderschrijven. 'De
bouw van nieuwe kerncentrales is
momenteel niet gewenst omdat het
probleem van radioaktieve afval niet
is opgelost en de inzet van kernenergie het gebruik van milieuvriendelijke
energiebronnen op lokaal nivo
bemoeilijkt. Het verdient aanbeveling
het brandstofgebruik verder te
beperken en op grotere schaal
warmtekracht en windenergie te
gebruiken.

ZANDVOORTSE KOERANT
VRAAGT BEZORGER(STER)
VAN DE KOERANT IN
OMGEVING FRANS ZWAANSTRAAT
aanmelden:
buro Achterweg 1

steun,
ons werk
Het zandvoorts kollege zegt er dit
van: 'wij achten het niet raadzaam dat
de raad een door een maatschappelijke groepering als vereniging Miljeudefensie geformuleerd standpunt
onderschrijft, zonder de gevolgen te
kunnen overzien. 'Hoewel op zich het
streven naar een schoner miljeu een

'AMNESTY
IHTER1ÏAÏIÖNAL
giro
454000

zandvoortse neemt deel
aan wereld- surftoernooi
Zandvoortse Martine van Soolingen,
meervoudig nederlands en europees
kamoioene brandingsurfen is
verzekerd van deelname aan de professionele WSMA Worldcupseries.

familieberichten
Op 21 april 1985 is tot onze diepe droefheid op
84-jarige leeftijd van ons heengegaan, mijn
geliefde moeder, onze grootmoeder,
overgrootmoeder, schoonzuster en tante
HENDRIKA MARIA RENES-ODENDAAL
weduwe van B. Renes

In 1984 maakte ze haar doorbraak
tijdens de O'Neill Pro WorldCup in
Scheveningen, waar ze een eervolle
4e plaats veroverde tussen de
allersterkste surfdames ter wereld.
Het zag er daarna somber uit voor
een verdere opmars van de
zandvoortse want voldoende
sponsorgeld voor deelname aan
wedstrijden in San Francisco en
Japan ontbrak. Ze is er echter toch in
geslaagd een aantal zakenlieden warm
te laten lopen voor haar prestaties en
Martine kan zich nu met een gerust
hart voorbereiden op de zware taak
die haar dit seizoen te wachten staat.
Net terug van een wintertraining op
de Canariese eilanden, voert ze haar
konditie op met vele kilometers
hardlopen in de duinen. En bij
voldoende wind stort ze zich in de
zandvoortse branding om haar kunst
te perfektioneren. Een koud karwei,
want het water is amper 7 graden
maar als je wilt winnen hoort dat er
nu eenmaal bij.

B. Renes
kleinkinderen,
achterkleinkinderen
en verdere familie
Corr .-adres:
Livingstonelaan 112,
3526 HP Utrecht
De overledene is opgebaard in een der aula's
van de Coöperatie, Maliesingel 75 te Utrecht. Er
is aldaar gelegenheid om het condoleantieregister te tekenen dinsdag 23 april van 19.00-19.30
uur.
De crematie vindt plaats woensdag 24 april om
10.30 uur in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Na de crematie is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.

"Met de VVV
door '85"
NU is de KEUKENHOF het mooist.

nieuws

De VVV heeft entreekaarten
(zeg het uw gasten).
Schoolpein 1, telefoon 1 79 47

kort & klein
• A.s. donderdag komt de kommissie
planvoorbereiding enz. bijeen in het
raadhuis. Vanaf 20.00 uur buigt men
zich over verslagen, ingekomen
stukken en een preadvies over de
toekomstige taak en funktie van de
kommissie. Een zelfonderzoek dus.
• De zandvoortse politie gaat binnenkort beginnen met
wijkspreekuren in noord en in het
centrum. Aanstaande vrijdag zullen
we u daar uitgebreid over
informeren.
• Voor het EHBO-eksamen slaagden de volgende leden van de Zandvoortse Reodingsbrigade. Rosalie
Harkamp, Anita Bartling, Carla
Spaans, Ronald Vos, Richard Vos,
Michael van Soolingen en Francien
Ojevaar, 1 kandidaat werd afgewezen. De kursus stond onder leiding
van dokter J.F. Zwerver en H. van
Keulen.

In de vergadering van het dorpsparlement die vanavond om 20.00 uur in
het raadhuis begint, staan welgeteld
6 punten op de agenda, die we
hieronder laten volgen:
• Overeenkomst met kraanwagenbednjf i v.m wegsleepregeling.
• Preadvies n a v brief Vereniging
Miljeu-defensie inzake inventarisatie
standpunt nieuwe kerncentrales.
• Subsidie Stichting Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening.
• Projekt gekoordineerd
ouderenwerk
• Herverdeling aandelenkapitaal N.V.
Gasvoorziening Zuid Kennemerland.
• Tegelwerk t.b.v. kleedakkommodatie voetbalvereniging Zandvoort'75.
• Rondvraag.

pvda en cda zijn woedend

adviseurs sociale dienst
weigeren raad te informeren
Zo en af en toe wordt de gang van
zaken bij de zandvoortse sociale
dienst op zijn merites bekeken,
'geëvalueerd' door een gekombineerd gezelschap van leden van de
RWW-kommissie en Bijstandskommissie.
Toen wethouder Jongsma op 11 april
jongstleden voorstelde om een
verslag van een dergelijke bijeenkomst in februari in alle openheid aan
de raadsleden ter kennis te brengen,
zodat die zich een oordeel konden
vormen over het gevoerde beleid,
gooiden een aantal deelnemers de
kop in de wind. Met name leden van
de RWW-kommissie, die o.a. plegen
te adviseren over strafmaatregelen
tegen uitkeringsgerechtigden, zagen
niets in openbaarmaking van hun
opvattingen en motieven aan derden.
Dat die derden hun opdrachtgevers
zijn deed blijkbaar niets ter zake. 'Je
weet maar nooit wat raadsleden met
deze gegevens gaan doen', was een
van de opmerkingen. Een verkort
verslag zonder enige verwijzing naar
de personen die aan de
evaluatiediskussie hadden deelgenomen, was het enige dat wethouder
Jongsma uit het vuur wist te slepen.
Pvda-er Kuiken, lid van de bijstandskommissie sinds Ineke Wind het veld
ruimde, zag de gang van zaken met
stijgende verbazing aan. Hij vond de
houding van de gemeenteadviseurs
niet te verteren en kondigde stappen
aan. Vorige week liet hij zijn
fraktiegenoot Toonen in de
kommissie maatschappelijk welzijn

eanduücirrse feaeranr

zijn gal spugen. 'Het is ongehoord,
zei de socialist' en ik neem er geen
genoegen mee voor dat dit is
rechtgezet'. Steun kreeg hij van de in
zijn raadseer gekwetste cda-er Van
As. Die zag het gedrag van de RWWkommissie als een motie van
wantrouwen tegen de raadsleden'.
Politiek volstrekt onaanvaardbaar,
brieste hij roodaangelopen, als dit

niet wordt teruggenomen zal men
nog wat beleven'.
Jongsma, die al sinds zijn aantreden
in '82 probeert te laveren tussen de
wal van de RWW-kommissie en het
schip van de raad, was het eigenlijk
roerend eens met de geachte
afgevaardigden. Het wordt zijn taak
alsnog volledige openbaarheid aan
de raad te realiseren.

kan zvm niet meer winnen?
Winnen schijnt een onmogelijk opgave geworden te zijn voor Zandvoortmeeuwen. En dat terwijl het
kompetitie-einde nadert en het
degradatiesprook nog steeds niet
verdwenen is. Eergisteren speelden
de ZVM-ers op eigen terrein gelijk
(2-2) tegen de direkte konkurrent
voor de laatste plaatsen, Vios-W.
In het stralend voetbalweertje namen
de rivalen er in eerste instantie hun
gemak van. Wat uitbraken en doelschoten aan beide zijden brachten de
stemming er echter in en er kwam
geleidelijk aan meer vaart in de
wedstrijd. De thuisklup zette een
reeks aanvallen op die hun vertrekpunt vaak vonden bij Jos v.d. Meij.
De buitenspelval en Vios-keeper van
Bergen stonden doeltreffende afwerking in de weg. In de 37e minuut
kregen de gasten een ideale kans om
de skore te openen na een ZVMovertreding in de eigen doelmond.
Helsloot miste echter de toegekende
strafschop.
Na de rust bleken beide partijen gebrand op een zege om 2 kostbare
punten te vergaren. Marcel Schoorl
en v.d. Meij deden manmoedig
pogingen om de Vios-doelman te

passeren, maar de eerste treffer viel
aan de overkant. Ruud Zut
verschalkte na 13 minuten ZVMgoalie Steffers. Binnen 3 minuten
haalden de Zandvoorters hun gram.
Eerst kopte John v.d. Zeijs na een
vrije trap onhoudbaar in en nog geen
60 tellen later rondde dezelfde spits
een aanval via Carré en Schoorl
bekwaam af. De 2-1 stand opende
fraaie perspektieven maar Vios gaf
zich niet gewonnen en kwam in de
28e minuut weer langszij toen Van
Diepen het hoofd onder de bal zette.
Zowel ZVM als Vios kregen daarna
nog aardige kansen maar zoden zette
dat niet meer aan 'de kuil'.
A.s. zondag komt WFC op bezoek in
de badplaats. De klup is koploper
Hollandia op 2 punten genaderd en
zal alles op alles zetten om het
kampioenschap in zicht te houden.
WFC móet winnen maar dat geldt ook
voor het bedreigde ZVM. Een
spannend duel valt m.a.w. tegemoet
te zien.

DR. P. FLIERINGA
afwezig van
24 april tot 13 mei.
Waarnemers zijn:
Dr. J. Anderson
Dr. R. Drenth
Dr. J. Zwerver

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

De stand in deze klasse ziet er na j.l.
zondag als volgt uit:
Hollandia
20 35
WFC
20 33
OSV
19 20
Vitesse'22
20 20
Rapiditas
20 20
ADO'20
19 19
HBC
20 19
Zeevogels
20 18
Zandvoortmeeuwen
20 16
Zilvermeeuwen
20 16
VIOS (W)
20 14
SVW'27
20
8
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DINSDAG GEEN KOERANT
Op Koninginnedag 30 april a.s. verschijnt er geen koerant.
Het eerstvolgende nummer komt uit op vrijdag 3 mei a.s.

wat gaat er gebeuren
met nieuwbouw stationsplein?
Eind vorig jaar vond een peperdure
transaktie plaats rond het Stationsplein. Miljoenen belastingguldens
vlogen over de stadhuistafel voor de
aankoop van grond en opstallen. Er
was grote haast bij want vóór 1
november van dat jaar moest beslag
gelegd worden op een 80% subsidie
van de provincie in het kader van de
stadsvernieuwing.
Zakenman (en wethouder) Jongsma
ontving 1.2 miljoen voor zijn op het
laatste nippertje gemoderniseerde
autobedrijf en kon toen gaan uitzien
naar een nieuwe woon- en werkplek.
Het dorpsbestuur, ruimtelijk regelaar
Machielsen voorop, had grootse
plannen, met het verworven terrein
dat omgetoverd moest worden in het
'visitekaartje' van de badplaats
Projektontwikkelaars werden losgelaten op het bedrijfsgedeelte dat op de
begane grond zou verschijnen, de
woningkorporatie Emm kreeg 14
dagen de tijd een woningbouwplan
uit de keker te halen. Dat was in een
mum van tijd rond. Tekeningen voor
ruim 50 appartementen (fase 1
Stationsplein) deden de ronde.
Hoe staat het er nu voor? Van sloop
is nog steeds geen sprake. Jongsma
is met zijn gezin verhuisd maar het
bedrijf is nog aktief. De
renteverliezen stapelen zich op,
bouwkontingenten zijn er niet,
sociale woningbouw wordt steeds
onwaarschijnlijker. De afdeling volkshuisvesting doet er het zwijgen toe
en verwijst naar een kommissievergadering op 8 mei: 'daar komen
belangrijke zaken aan de orde'. Dat
willen we graag geloven en we geven
een voorschot. Het kollege wil de
woningbouwvereniging weer aan de
kant zetten en overgaan tot bouw van
huizen in de vrije sektor. Niet de
allergoedkoopste, dat is zeker want
zelfs premie-c huizen worden van
hogerhand maar mondjemaat
toegekend. Bovendien moeten de
renteverliezen op het projekt gedekt
worden en die lopen aardig op,
bedragen zo'n 170.000.- op jaarbasis.
Menigeen dacht vorig jaar dat bouw
in de sociale sektor een van de
subsidievoorwaarden van de
provincie was, maar dat is klaarblijkelijk onjuist.

ZANDVOORTSE KOERANT
VRAAGT BEZORGER(STER)
VAN DE KOERANT
AANMELDEN:
buro Achterweg 1
tel. 12135

bouwplan mogelijk op losse schroeven
Dat in deze situatie niet alleen zakelijke afwegingen een rol spelen maar
ook andere motieven staat wel vast.
Pogingen om de Emm als sociaal
huizenleverancier buiten ipel te
zetten dateren niet van vandaag of
gisteren. Machielsen heeft nooit
onder stoelen of banken gestoken
een warm voorstander te zijn van
groei van de vrije sektor. Of hij in dit
geval de vvd-fraktie mee krijgt is de
vraag, Die zit vlak voor de

verkiezingen niet te wachten op een
konflikt met de Emm of woningzoekenden. Emm-voorzitterTermes zal
zich niet voetstoots neerleggen bij de
kollege-ideeën: 'ik hecht bijzonder
aan onze plannen voor het Stationsplein'.
Het gekrakeel over dit onderwerp zal
binnenkort wel losbarsten. We
houden u op de hoogte.

protest van nw. unicum
tegen eigen bijdrage
Bewoners van stad van Nieuw
Unicum, het centrum voor lichamelijk
gehandikapten aan de
Zandvoortselaan, lopen te hoop
tegen de eigen bijdrage in het kader
van de AWBZ, de algemene wet
bijzondere ziektekosten, en tegen het
inhouden door minister Brinkman
van 26 miljoen gulden die de 2e
kamer ter beschikking had gesteld
om de bittere pil te vergulden.
'Er wordt niet geluisterd naar de
protesten van de gehandikapten die
uit nood in een AWBZ-voorziening
als Nieuw Unicum moeten verblijven
of daar wonen omdat de samenleving
geen kans ziet om hen gewoon te
laten wonen', zo zegt waarnemend
direkteur van Helvoirt namens de
bewonersorganisatie van het centrum. Door de eigen bijdrage regeling
blijft er voor de gehandikapten niet
genoeg geld over om menswaardig
rond te komen. We worden tot op het
bot geplukt, zeggen de Unicummers.
De regeling maakt het vrijwel
onmogelijk om te wonen en deel te
namen aan het maatschappelijk verkeer.
Er moet bezuinigd worden in de
gezondheidszorg en AWBZ-gerechtigden moeten dan ook meebetalen
aan hun bijzondere ziektekosten. Er
wordt echter aan voorbijgegaan dat
de AWBZ niet in alle voorziet. Een
minimaal pakket voor levensonderhoud bieden is iets anders dan

mogelijkheden geven om te 'leven'.
Allerlei ekstra kosten moeten de
bewoners maken om hun woon- en
leefsituatie draaglijk te maken en die
worden niet vergoed. Het zakgeld dat
de gehandikapten overhouden is
nauwelijks genoeg om één maal per
maand onder begeleiding naar de
bioskoop te gaan. Hemeltergend
noemt de aktiegroep tegen de eigen
bijdragen dan ook het voorstel om de
miljoenen waarmee het parlement de
regeling wilde versoepelen weer in
de schatkist te stoppen.

waterstanden
april

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

27
28
29
30

08.49
09.59
11.12
-.-

16.49
17.58
19.12
07.56

21.29
22.39
23.56
12.29

05.29
06.40
07.56
20.29

Mei
1
2
3
4

01.09
02.10
03.01
03.44

09.09 13.35 21.35
10.10 14.35 22.35
11.03 15.26 23.28
11.45 16.11 0012

16 april-22 april 1985
ondertrouwd: Frans Alexander
Keur en Astrid de Jong.
geboren: Johan, zoon van J Cohen
en A.J.M, de Laat; Bart zoon van A.
Zwemmer en M.M. Bos; Willem
Martien. zoon van M.E. Brinkman en
J.C. Dorr.
overleden: Johc.nna Magdalena
van Schuilenburg, oud 62 jaar;
Christina Magrita van Dam, geb.
Schwarz, oud 79 jaar; Marijtje Koper
geb. Koper, oud 61 jaar.

nieüvtfs
kort & klein

• De pvda-afdelmg Zand/oort/iert
woensdag 1 mei zoals gebruikelijk
haar dag van de arbeid s A / o n d s
om 8 uur zullen in het Gemeenschapshuis 2e Kamerlid Piet /an
Stoffelen korpschef van politie
Menkhorst reklassenngsmedewerkster M v d Sanden o l v Loes
Burggraaf praten over de kleine krimmaliteit Onder het motto moeten
wij burgers achter de tralies gaan
leven worden ook de bezoekers uitgenodigd hun zegje te doen.
Uitnodigingen voor de avond, die
uiteraard zijn ontspannen muzikale
momenten heeft, zijn gericht aan
scholen, verenigingen, jeugdklups.
raadsleden, sociale zaken,
middenstand e d. Er staat m.a.w niets
in de weg om er een boeiende en
afwisselende diskussie van te maken.
• Vorige week werd in Zandvoort
een UFO gesignaleerd, een 'onbekend vliegend objekt'. Gemeld werd
dat het door cie lucht zweefde en
later in zee was geland. Om een vliegende schotel ging het echter niet.
De reddingsbrigade koos het sop om
het voorwerp te identificeren. Het
bleek een met lucht gevulde en
stevig dichtgeplakte vuilniszak te zijn.
• Een discotheek in Haltestraat
vierde j.l. vrijdag het 1-jarig bestaan
op luukse wijze. Elke bezoeker kreeg
een horloge van een duur merk kado.
Het bleek echter om namaak te gaan.
Daarvan kreeg de politie een aangifte
want de eigenaar van de wettelijk
gedeponeerde merknaam was de
jubileumgift op het spoor gekomen.
264 tikkertjes werden in beslag
genomen.

4 mei herdenking gevallenen

Nieuw Unicum heeft zelf in
december '84 een alternatief aangedragen. De vaste kamerkommissie
en de Ziekenfondsraad werd
voorgesteld voor bewoners woon- en
burgerschapskosten aftrekbaar te
maken van de eigen AWBZ-bijdrage.

Vrijwillige Hulpverlening

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

Zaterdagavond, 4 mei a.s., zal ook in Zandvoort de traditionele herdenking van de gevallenen tijdens de laatste wereldoorlog plaatsvinden.
Voorafgaande aan de 'stille tocht' naar het monument in het Vijverpark,
wordt in de Hervormde Kerk van 7 tot 7.30 uur een door de plaatselijke
kommissie Nationale Herdenking voorbereide samenkomst gehouden,
waarin als spreker zal optreden Mr. J.G.A. Worst. Het Hervormd Kerkkoor
o.l.v. de heer /-/.E. van Amerom, verleent muzikale medewerking. De heer
G. van Zwieten deBlom bespeelt het orgel. Verder is er een samenzang
van leerlingen van de basisscholen in Zandvoort. Anja Wouters, leerling
van de Wim Gertenbachschool verzorgt een deklamatie. Bij de uitgang
van het kerkgebouw wordt gekollekteerd voor het werk van de
plaatselijke kommissie Stichting 1940-1945. Van 7.45 tot 30 sekonden
vóór 8 uur zullen de kerkklokken luiden. Van 8 uur af tot twee minunten
daarna wordt op de herdenkingsplaats in het Vijverpark en in de naaste
omgeving volkomen stilte in acht genomen. Aan de burgerij wordt
verzocht deze stilte overal en algemeen te betrachten.

familieberichten
Geheel onverwacht is zondag 21 april overleden
mijn lieve vrouw, zuster, schoonzuster en tante
ANNELIES LAWLER
op de leeftijd van 64 jaar.
Wij zullen haar heel erg missen.
Zandvoort
: J.F. Bakker
Badhoevedorp; F.W. de Jong
W. de Jong-Hoogzand
Theo en Fred
Zeist
M.M. Feenstra-Bakker
K. Feenstra
Zandvoort, 21 april 1985.
Van Stolbergweg 11,
2042 NW Zandvoort.
De begrafenis heeft op donderdag 25 april op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.
Van Schagen
Vanaf maandag a.s. zullen wijkfunktionarissen van het zandvoorts politiekorps op gezette tijden spreekuur
houden voor de burgerij.
Niet in het buro, maar in gebouwen
die reeds als sociaal trefpunt dienen
namelijk de Van Pagéehal in noord
en de openbare bibliotheek, nagenoeg op de grens van centrum en
zuid. De wijkagenten (zelf spreken ze
liever van funktionarissen maar dat
zal in de volksmond wel niet lang
stand houden) zijn er op zijn minst
een ochtend en een avond
persoonlijk te spreken.
Al ruim een jaar zijn Guido van
Schagen (noord). Co Koper (zuid) en
Peter Kuling (centrum) op pad in hun
wijk. Van Schagen eigenlijk al veel
langer maar toen nog als solist en
niet op de achtergrond gesteund
door een degelijke organisatie op het
buro, waar nu wijkteams opgezet zijn.
De agenten hebben zich in die tijd
vertrouwd gemaakt met hun buurt,
maar grote bekendheid genoot hun
aanwezigheid niet. Sinds kort treden
zij vaker uit de anonimiteit. In
kontakten met wijkbewoners,
bedrijven en instellingen presenteren
ze zich nadrukkelijk. Het doel is
duidelijk: ze hopen een vertrouwde
verschijning te worden in de buurt,
die zonder schroom kan worden aangeklampt.
In dat streven past ook het geven van
verkeerslessen op de basisscholen
dat voorheen door een aparte
politieman gedaan werd maar nu
door de betrokken wijkagenten. Om
ook de jeugd te laten wennen aan
hun gezichten. Het houden van
wijkspreekuren is een nieuwe stap in
het veranderingsproces bij de politie
dat niet alleen de bevolking een
ander beeld moet geven van het
werk maar bovendien van het korps
zelf een andere mentaliteit vraagt die
beetje bij beetje in de praktijk moet
groeien. We hebben een
hulpverlenende taak aldus
inspekteur Bruntink niet alleen een
repressieve Of simpeler gezegd
door Peter Kuling We willen geen
boeman zijn ledereen moet bij ons
terecht kunnen als er /ragen of
problemen zijn als stress-situaties uit
de hand dreigen te lopen enz Daar
kun je niet altijd per telefoon of op
straat over praten Op zo n spreekuur
kan dat onder /ier ogen en in
vertrouwen
Voor Zandvoort noord (alles ten
noorden van de spoorlijn) heeft van
Schagen 2 ochtenden op het
programma staan, maandag en donderdag van 11 00 - 12 00 uur Maar
ook 2 avonden want niet iedereen is

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

Koper

Kul ing

in de gelegenheid overdag in de Van
Pageehal langs te komen: maandag
en donderdag van 19.00 - 20.30 uur.
Hij is dan tevens telefonies te bereiken onder nummer 14949. De
centrumbewoners kunnen op
woensdag in de bibliotheek terecht
van 10.00 -11.00 uur en van 19.00 20.30 uur en zuid is
welkom woensdagmorgen van 11.00
- 12.00 uur en op maandag van 19.00
- 20.30 uur. De voorkeur voor de
woensdag hangt in dit geval samen
met de marktdag, als toch al veel
dorpelingen in de buurt zijn.
Het is onze taak. zo zegt Kuling, bij
te dragen aan het welzijn van de wijk
en haar bewoners. Dat is wel erg
ruim omschreven maar in de praktijk
pakt het ook zo uit. We worden
regelmatig geraadpleegd over zaken
die niets met openbare orde te maken
hebben, maar op sociaal terrein

liggen. Prima, daar zijn we ook voor.
Maar we zijn natuurlijk geen maatschappelijk werkers, wel kunnen we
de weg wijzen, kontakten leggen,
bemiddelen.
Eén hartekreet moet hij tenslotte in
dit verband wel kwijt. De
samenwerking tussen hulpverleners
en instanties in de badplaats laat
nogal te wensen over. De
wijkagenten hopen dat daar in de
nabij etoekomst verandering in komt.
Ze zouden het erg op prijs stellen
deel te kunnen nemen aan het zgn.
eerste-lijns-overleg, waarin mensen
uit de maatschappelijke- en
gezondheidszorg af en toe bij elkaar
komen. Tot nog toe een wat al te
vrijblijvende praatklup maar in
principe zou het kunnen dienen om
dubbelwerk te voorkomen. Want daar
zitten van Schagen, Koper en Kuling
niet op te wachten.

centrum
heeft
versterking
nodig

ZANDVOORT

Het Centrum voor Vrijwillige hulpverlening bestaat ruim acht jaar en is
langzamerhand een begrip geworden
in Zandvoort. Veel dorpsgenoten
weten de weg naar deze 'dicht-bijhuis'-hulp die onder tel. nr. 1 73 73 te
bereiken is.
De vraag naar hulp is de laatste tijd
zo sterk toegenomen dat het
Centrum het nauwelijks meer kan
behappen. Er zijn dringend nieuwe
vrijwilligers nodig die een paar uur
per week beschikbaar willen stellen
om hun mede-zandvoorters de
helpende hand te bieden. Dat geldt
ten eerste de telefoondiensten. Volgens een maandrooster worden de
medewerk(s)ters ingedeeld, ze komen
meestal één maal per week in aktie,
s morgens van 10.30-12.30 uur.
Twee vrijwillig(st)ers zijn steeds
aanwezig om, na een speciale
training, gesprekshulp te geven of de
buitendienst aan het werk te zetten.

In speciale gevallen worden hulpverleners met auto ingezet om vervoer
te geven aan mensen die daar niet
buiten kunnen. Een onkostenvergoeding wordt versterkt. Wandelen met
mensen in een rolstoel is een van de
taken, die zeker nu de zomer
aanbreekt bijzonder welkome hulp is.
Publiciteit o.a. het verspreiden van
folders, daar kan het Centrum niet
buiten. Het is immers van groot
belang dat zandvoorters die om wat
voor reden dan ook hulp nodig
hebben van het bestaan van de
organisatie op de hoogte zijn.
Recepten afhalen, boodschappen
doen, dat kan vooral voor ouderen
een probleem vormen. Het centrum
laat het niet afweten als voor
dergelijke aktiviteiten een beroep op
de vrijwilligers wordt gedaan. Maar er
zijn wel hulpvaardige mensen voor
nodig. Opgave en verdere informatie
via tel. 1 73 73.

STICHTING CENTRUM VOOR
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
ZANDVOORT
TELEFOON 17373,
vraagt:

vrijwillige medewerkers
voor folderdistributie en andere
publiclteitswerkzaamheden.

sport in t kort
ONVERDIEND VERLIEST Z'75.
Zandvoort'75 heeft de thuiswedstrijd
tegen koploper Altius niet in winst
kunnen omzetten. De groenwitten
waren vooral in de eerste helft
sterker dan de Hilversummers, maar
toch was het Z'75 doelman Baks, die
zowel voor als na de rust eenmaal
werd gepasseerd. Door deze 2-0
nederlaag zetelt Zandvoort'75 nu op
de vierde plaats. De stand is na 20
wedstrijden: RCH en Altius 29
punten, Aalsmeer, 26, Zandvoort '75
en DSC'74 ieder 22. Halfweg 21,
SCZ'58 18, Kennemers 17, Sporting
Zuid en Spartaan ieder 16,
Hoofddorp 14 en DVVA 10.
T2B IN DE ZORGEN.
Op eigen terrein heeft TZB het tegen
mede-degradatie-kandidaat
Vogelenzang niet verder kunnen
brengen dan een 1-1 gelijkspel. De
gasten namen voor rust de leiding,
maar Ab Bol wist daarna.verdiend
tegen te skoren. Door deze
puntenverdeling is de stand
onderaan de ranglijst nu: TZB 20-15,
Vogelenzang 20-14, Spaarnevogels
20-13.
TENNISTEAMS SUKSESVOL
Het eerste team van Tennis Club
Zandvoort is door een kanppe 6-2
zege op Leeuwenberg 2 opgerukt
naar de tweede plaats. Vooral Hans
Schmidt was op De Glee in grootse
vorm. Hij won het enkelspel, het
herendubbel met Haiko Piekert en
het gemend dubbel met Ellen
Driebergen.
Ook het tweede team van TCZ werd
kandidaar voor de titel door in
Nijmegen met 2-6 te zegevieren over
Quick 2.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 28 april a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 28 april a.s.:
10.00 uur: Ds. L. Dorst, Santpoort.
PROTESTANTENBOND
zondag 28 april a.s.:
10.30 uur: Ds. C.P. Hoekema, Heerenveen.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 27 april a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 28 april a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering.
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceacilia kerkkoor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummet van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 • 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.8.A.
Mulder, tel.13185

in

£>

r

SPAANS TAFELEN KAN WEER BIJ
"SEVILLA".
Wie de spreuk 'Verandering van spijs
doet eten' in ere houdt kan vanaf
vandaag uitstekend terecht in de
Zeestraat op nummer 29. In het pand
waar ooit hotel-restaurant Van
Houten was gevestigd is nu
andermaal een spaans restaurant
geopend. 'Sevilla' is de naam van het
stijlvolle établissement, dat wordt
gerund door Salvatore Di Miceli, een
vakman die ook in het Amsterdamse
'Granada' groot sukses heeft met zijn
Spaanse gerechten.
Die worden met veel zorg bereid
door meesterkok Juan Tenono
Garrido, die bij de drukbezochte
openingsreceptie al liet proeven dat
het uitermate smakelijk tafelen is bij
'Sevilla'. De spijskaart ziet er meer
dan appetijtelijk uit en de wijnkaart
doet daar niet voor onder en dat
terwijl de prijzen zeer redelijk zijn.
'Sevilla', dat eveneens een prima
hotel-akkommodatie heeft, is de
gehele dag geopend, de keuken van
twaalf tot twee uur 's middags en van
vier tot tien uur 's avonds. Het
Spaanse eethuis is zonder meer een
aanwinst voor de Zandvoortse
horeka.

burgemeestersbelofte maakt schuld
TAXIVERGUNNING

raad krijgt in mei
eindelijk kollegebeleid te zien
Binnen het uur heeft de zandvoortse
volksvertegenwoordiging dinsdag;
avond een flinterdunne agenda
afgewerkt. De ambtenaren in de
badplaats moeten -zo wordt ons regelmatig voorgeschoteld- tot over hun
oren in het werk zitten, maar de
raadsleden tiebben vanaf begin dit
jaar een reusachtige arbeidstijdverkorting in kunnen voeren zonder inlevering van loon.
Hun schuld is dat niet, beleidsvoorstellen dienen uit het kollege te
komen. .Op vragen dienaangaande
beloofde burgemeester Machielsen
de 18 gezworenen stapels denk- en
praatwerk voor de maand mei. De
agenda's voor kommissies en raad
worden dan heel aantrekkelijk, meidde de magistraat verlekkerd. Die
voorjaarsbelofte maakt schuld.
Goedgekeurd werden dinsdag -vrijwel bij hamerslag- voorstellen om
geld beschikbaar te stellen voor tegelwerk van de kleedkamers van
Zandvoort'75, voor het ouderenprojekt, herverdeling van het aandelenkapitaal in het Kennemergasbedrijf,
een geldlening en een aanvulling van
de emancipatiekommissie met de
dames Jansen en Heykoop-van
Veen. En het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening mag aan het werk met
een forse hoeveelheid ekstra subsidie. Dat er nog enige gespreksstof
valt te melden, was te danken aan
pvda-er Toonen, die tegen het kolleadvies in toch wilde praten over
miljeubeleid en kerncentrales (zie
koerant van dinsdag j.l.). Hij vroeg
steun voor het verzoek van de
vereniging Miljeudefensie om een
standpunt over een ander energiebeleid te onderschrijven. De argumenten van de socialist om als dorp
niet afzijdig te blijven in die miljeudiskussie mocht niet baten. Alleen
d'66 volgde de oproep van de pvda

nieuws
kort & klein
• Vriendelijk nodigde een man j.l.
zondag 3 wildvreemde mensen uit
samen met hem op zijn kosten een
diner te verorberen in een restaurant
in de Zeestraat. De verraste
badgasten lieten het zich goed
smaken. De nasmaak was minder
prettig want hun gastheer verdween
met stille trom en liet hen met de
rekening zitten. Die werd na veel
vieren en vijven en na inschakeling
van de politie tenslotte voldaan.

GEVONDEN VOORWERPEN.
In de maand maart 1985 zijn de
volgende artikelen of huisdieren bij
de politie aangemeld:
1 kater, 4 honden, sportbroekjes,
portefeuille, dameshorloge, giropas,
autoradio, zak inh. sportkleding, b.b.j.
portemonnee met inhoud,
stootkussens voor boot, gehoorapparaat.
Informatie kunt u inwinnen bij de
gemeentepolitie tussen 9.00 en
18.00 uur, monderling of telefonies
onder nummer 1 3043.
Elke 2e en 4e woensdag van de
maand tussen 14.00 en 15.00 uur is
er gelegenheid om te kijken of uw
vermiste (brom)fiets bij de politie is
afgegeven.
Adres: politieopslagplaats aan de
Burg. van Alphenstraat.

en dan nog schoorvoetend. 'Ik voel
me hier dusdanig emotioneel bij betrokken, aldus Jan Termes, dat ik me
tot een politieke stellingname laat
verleiden. Maar ik zal er geen
gewoonte van maken om
parlementje te spelen'.
Dat ruim driekwart van de nederlandse bevolking niets voelt voor
kerncentrales mocht de overige frakties niet vermurwen. Het pleidooi van

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend, dat
zij hebben besloten aan Taxi Centrale Zandvoort B.V., gevestigd
te Zandvoort, vergunning te verlenen voor het vervoer van personen met drie taxi's, zulks met onmiddellijke inwerkingtreding.

Miljeudefensie, door Toonen
verwoord, om het kernafvalprobleem
serieus te nemen, om geen 9 miljard
aan nieuwe kerncentrales te besteden maar aan warmtekracht en
windenergie op lokaal en regionaal
nivo, liet de raadsleden niet koud. Die
boodschap kreeg de 3-koppige
publieke tribune nog wel mee. Maar
als dorpspolitici wensen ze zich niet
te mengen in het rijksbeleid.

Een afschrift van deze vergunning ligt ter lezing ter secretarie
gedurende de termijn, dat tegen deze beschikking beroep kan
worden ingesteld.
Beroep kan op grond van de Wet Autovervoer Personen binnen 30
dagen na de datum van deze bekendmaking worden ingesteld
door belanghebbenden, de Commissie Vervoervergunningen en
door de Rijksinspecteur van het Verkeer in Noord-Holland bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Zandvoort, 19 april 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemed,
De Secretaris, de Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
Wet Geluidhinder

dubieuze
vragen

in
jeugdenquete
Het is zeer de vraag of de resultaten
van de eind februari onder een deel
van de zandvoortse jeugd gehouden
enquête opgenomen kunnen worden
in de nota jeugd en jongerenwerk die
de gemeente aan het opstellen is.
Het idee was om een onderzoek te
doen naar de behoeften van tieners
(12 tot 17 jaar). Vooral de vrijwilligers
van buurthuis 't Stekkie, dié
binnenkort een gloednieuw pand tot
hun beschikking krijgen waren daar
erg benieuwd naar. En het leek dan
ook of de vragenlijst op initiatief van
de stichting Aktiviteitencentrum tot
stand was gekomen - met medewerking van de gemeente. In een
onlangs gehouden raadskommissie
kwam echter een aantal
merkwaardige zaken aan het licht
toen pvda-er Gert Toonen bewindsman Jongsma om opheldering vroeg.
Niet alleen zou 't Stekkie nauwelijks
bemoeienis gehad hebben met de
enquête (al had voorzitter v.d. Moolen wel een begeleidend schrijven
ondertekend) maar ook, en dat was
kwalijker, kwamen er vragen op voor
die onder de dekmantel van een
behoefteonderzoek als hoogst
dubieus beschouwd konden worden.
Knullig opgestelde vragen over het
gebruik van alkohol en drugs, de
werkzaamheden van de ouders,
bijbaantjes e.d. Het ontging de
socialist ten ene male wat dat met
een onderzoek naar jeugdbehoefte
te maken had. 'Een slechte enquête,
vond Toonen, die nooit zo de deur
had uit gemogen'. En als het om een
gemeentelijke vragenlijst ging,
waarom dan niet vooraf de
kommissie in kennis gesteld?
Jongsma bezwoer dat het initiatief
voor de enquête niet van de
gemeente was uitgegaan. De
stekkievrijwilligers, zo zei hij, wilden
een aantal zaken weten en voor ons
kunnen dat bouwstenen zijn voor de
jeugdnota. Daarmee legde hij de
verantwoordelijkheid voor de
enquête elders. Voor Stekkiejeugdwerker Jan Homan reden om zich
kwaad te maken. 'Ik neem het
Jongsma bijzonder kwalijk, aldus
Homan, dat hij ons de zwarte piet
toeschuift voor dit produkt. Wij zijn

door de gemeente benaderd of we
wilden meewerken en niet omgekeerd. Precies één vraag is van ons
afkomstig en gaat over mogelijke
aktiviteiten in het nieuwe Stekkie. Ik
heb me ook verbaasd over die
indringende vragen, maar ik mocht
aannemen dat de wethouder die
gelezen had en akkoord was. Onze
voorzitter heeft wel zijn handtekening
erbij gezet, maar de vragen nooit
onder ogen gehad'.

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat met ingang
van vrijdag 26 april 1985 gedurende een maand het ontwerp van
het besluit tot vaststelling van een zonegrens circuitgebied Zandvoort, als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder, ter inzage
ligt en wel op de afdeling Algemene Zaken in het raadhuis van
Zandvoort (geopend van 08.30 -12.30 uur).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij
de gemeenteraad bezwaren indienen tegen het ontwerp.
Zandvoort, 19 april 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
Ophalen huisvuil

Homan is inmiddels bezig de binnengekomen gegevens op een rijtje te
zetten. Van de 240 formulieren die
verspreid zijn is ongeveer de helft
teruggekomen en verder hebben
(jeugd) verenigingen de moeite
genomen informatie te geven. Of er
iets bruikbaars uit te voorschijn komt.
is door de amateuristiese opzet
twijfelachtig.

l.v.m. Koninginnedag wordt het huisvuil van de dinsdagwijk op
woensdag 1 mei opgehaald.
De directeur,
ing. N. Wertheim.

FEEST IN KLEUTERSCHOOL
Morgen 27 april wordt er in de
Oranje-Nassau Peuter- en
Kleuterschool aan de Lijsterstraat
feest gevierd. Niet alleen de kinderen
maar ook hun ouders, buren en
bekenden zullen er ongetwijfeld
tussen 11 en 2 uur een paar
genoegelijke uurtjes doorbrengen en
het is te hopen dat juist de volwassenen in grote getale acte de prèsence
geven. De opzet is namelijk om met
de opbrengst van dit traditionele
voorjaarsfeest hobbelbeesten te
kopen voor de speelplaats van de
Oranje-Nassaukleuterschool.
Ook dit jaar hebben de Ouderkommissie en leidsters weer alles in het
werk gesteld om er een gezellig
gebeuren van te maken. Voor de
kinderen zijn er leuke aktiviteiten met
tal van prijzen en de ouderen kunnen
rondsnuffelen op een rommelmarkt
waar tussen de spulletjes ongetwijfeld wel iets van hun gading is.
Verder is er een grote variatie aan
boeken, platen, huishoudelijke artikelen, speelgoed en levensmiddelen,
een loterij met aantrekkelijke prijzen,
terwijl de bezoekers zich kunnen
trakteren op een kop koffie met naar
verkiezing taart, boterkoek, cake of
tulband. Voorts zijn er de traditionele
huzarenslaatjes, oliebollen en
pannekoeken, alles heel laag
geprijsd. Vele kleintjes maken
immers een grote en hoewel de
buitenhobbelbeesten in aanschaf
heel duur zijn zou het ons toch heel
erg verwonderen wanneer deze
unieke attributen voor de peuters en
kleuters er niet spoedig zouden
komen!

STICHTING CENTRUM VOOR
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
ZANDVOORT
TELEFOON 17373,
vraagt:

vrijwillige medewerkers
voor recepten halen, boodschappen doen voor
ouderen of zieken.

STICHTING CENTRUM VOOR
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
ZANDVOORT
TELEFOON 17373,
vraagt:

vrijwillige medewerkers
die willen wandelen met mensen in een rolstoel.

Wij hebben geopend:
Hotel Spaans Restaurant
Sevilla
aan de Zeestraat 29 te Zandvoort
Wij zijn iedere dag geopend.
U bent van harte welkom.
2024 .LA Zandvbo^
tel. 02507-18537

Salvatore Oi Miceli

Openbare

Bibliotheek
Zandvoort

Jeugd-tennislessen
in de Duinpan
ook nog enige plaatsen vrij voor lessen
voor volwassenen.
Inlichtingen: G. Schulte - 023-330288
Jan Sluyterslaan 12 - 2033 TM Haarlem

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 14131

Vrijdagavond 3 mei a.s. film:

MEPHISTO
(in kader van herdenking '40-'45).
Oscar voor beste buitenlandse film 1982.
Aanvang 20.00 uur, toegang 1.25.

fiets gejat?
pvda debat!
feestelijke 1 mei manifestatie met een
diskussie over de kleine kriminaliteit en de
reklassering 'werk-in-plaats-van-straf!
m.m.v.
piet van stoffelen - pvda
henry menkhorst - politie zandvoort
mariska v.d. sanden
maatschappelijk werkster

STICHTING CENTRUM VOOR
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
ZANDVOORT
TELEFOON 17373,
vraagt:

vrijwillige medewerkers
voor telefoondiensten.

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van
BLOEMENHUIS
De specialist
in tl uw
bloemperken.

J. BLUYS
HattMtreat B - Zandvoort
T*. 1 20 »

NIEUW IN ZANDVOORT
BAR DANCING

IBeack Glub
UW ADRES VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE
UIT
Geopend: vrijdag-, zaterdag-, zondag- en
maandagavond van 20.00 - 03.00 uur.
V.a. 15 mei iedere avond geopend.
Stationstraat 11, tel. 02507-17743

gemeenschapshuis
1 mei- 19.30 uur!
PvdA af d. Zandvoort

omroeper

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
lnl./folder:01720-43719.
THUISNAAISTER heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstel kussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023 - 32 29 61

BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeesteren wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
50B85
61B85
62B85

Burg. Engelbertsstraat 34
Sophiaweg
Zandvoortselaan 24

aanbrengen dakkapel
renovatie flatwoningen
dakkapel (vergroten)

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob
binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2 2040 AA Zandvoort.
19B85
22B85
46B85

Brederodestraat 150
Siationsemplacement
RaadhuisplemS

erfafscheiding
rijwielstalling
verbouw woonhuis.

WIJKCENTRUM
'tSTEKKIE
gaat verhuizen naar de splinternieuwe
accommodatie aan de Flemingstraat 9
(naast de Van Pagéehal)
Het nieuwe telefoonnummer is 17113.
Zaalverhuur
In het nieuwe onderkomen zijn zalen en
vergaderruimten van verschillende grootte
beschikbaar voor tal van aktiviteiten zoals
clubs, verenigingen, cursussen,
bijeenkomsten, ontvangsten,
sport G spel, enz.
VRIJWILLIGERS
Het bestaande team van vrijwilligers kan
nog worden uitgebreid met nieuwe krachten
OPENINGSFEEST met PLAY BACK SHOW
Op zaterdag 11 mei wordt tijdens het
openingsfeest o.m. een Play Back Show
gehouden. Kandidaten hiervoor kunnen
zich nog steeds opgeven
Een uitgebreid feestprogramma wordt in
de komende week bekendgemaakt.

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70.120

GEVRAAGD:
Restaurant 'Wimpv'
zoekt voor direct :
jongens en meisjes
voor bediening en
keu ken werk.
Leeftijd : 17-19 jaar.
Telefoon: 12994.
GEVRAAGD:
Voor onze zoon van
5 maanden zoeken wij
in Zandvoort een lieve oppas voor de Zondagmiddag.
Tel. 0 2 0 - 2 6 1528.

Welke vrouw tot 55 jaar wil
in huiselijke kring (met kost
en inwoning) samenwonen
met mijn moeder in Zandvoort
Kamer met zicht op zee,
werkster aanwezig.
Tel. 020 - 845577

Nationale
Astmakollekte
6-12 mei
STICHTING CENTRUM VODR
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
ZANDVOORT
TELEFOON 17373,

INLICHTINGEN
Voor aanmelding en informatie kunt u
bellen: 1 6055 / l 76 12 / l 71 13.

vraagt:

vrijwillige medewerkers
met een auto.
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'Bedenk dat hetgeen gisteren bedreigd werd
heden en morgen opnieuw in gevaar kanverkeren'
Nog geen jaar na het uitbreken van
de tweede wereldoorlog verboden de
duitse bezetters, getipt door nedcrlandse verraders, de uitgave van de
Zandvoortse Koerant. Zij vonden de
inhoud van de Koerant te 'principieel
democraties'.

Astma
Fonds

Later in dat zelfde jaar, 1941, benaderde de journalist Pieter 't Hoen
(schuilnaam voor Frans Goedhart)
Wim Gertenbach. Of de uitgever er
wat voor voelde om iets illegaals te
gaan drukken. Gertenbach zei ja en
was vanaf toen één van de uitgevers
van het Parool. Een krant die, samen
met Trouw, Vrij Nederland en de
Waarheid, louter en alleen ontstond
om op papier te strijden tegen de
rassenhaat en onderdrukking,
gemanifesteerd door onze oosterburen.

Giro
55055

Bank 70.70.70.120
Nationale Astmakollekte
6 -12 mei

nieuws

Mester Piet

Us de Jong (81) en Piet Paap (66)
weten er nog alles van. Zij zorgden
ervoor dat de persen op de
Achterweg in het begin van de oorlog
hun werk bleven doen. Piet: 'We
drukten de krant ekspres overdag,
zodat het leek of we niets 'verkeerds
'deden', 's Nachts zou het lawaai
argwaan opwekken. Wim Gertenbach
stond wel konstant bij de voordeur,
zodat niemand onverwacht de
drukkerij in kon lopen. Us en ik
losten elkaar bij de persen steeds af.
Als de kranten klaar waren brachten
we ze naar het station, waar twee
mannen met PTT-petten ze van ons
over namen. Het werk bracht wel
spanningen met zich mee, want het
stikte in Zandvoort van de NSB-ers.
Us: De mensen die de krant vervaardigden en verspreidden wisten niks
van elkaar. Als je opgepakt zou
worden kon je ook niks vertellen. Het
verraad was een groot wapen van de
Duitsers.'
In oktober 1941 voerden de
bezetters een verordeningsblad uit
waarin stond dat medewerkers aan
'Hetze-Geschrifte' (illegale bladen) de
doodstraf zouden krijgen.
Piet: Wim, Us en ik zijn toen om de
tafel gaan zitten en besloten door te
gaan. De nederlandse kranten plaatsten alleen maar berichten die de
Duitsers gunstig stemden.
31 januari 1942 werden we gepakt.
Op zaterdagmiddag, het was 1 uur,
stonden er twee kerels voor de deur
van de drukkerij. Ik was alleen beneden, Wim was boven. Ik zei: 'jongens,
we gaan pas om half twee open hoor'.
Ze antwoordden: 't Is goed, Gertenbach weet ervan'. Ik deed de deur
open. Een van die mannen had een •
revolver in zijn hand. Het waren
haagse SD-rechercheurs'.

Vrijwillige Hulpverlening
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Piet Paap (links) en Us de Jong (rechts) - drukkers van het illegale Parool - bouwden na de oorlog het
door de bezetter gesloten en geplunderde drukkersbedrijf van de door de nazi's gefusilleerde Wim
Gertenbach weer op.
Us: 'Ik was die dag met de tram op
weg naar Haarlem om daar een paar
nieuwe schoenen te kopen. Opeens
riep een man in de tram; 'de Jong'. Ik
keek om. Hij liep naar me toe en zei;
'Ik kom de koppen halen van het Parool. Op dat moment had ik die
koppen in huis, dus ik ging met hem
mee in zijn auto. Het was een hollandse SD-rechercheur...'
Wim Gertenbach, Us de Jong en Piet
Paap gingen nog diezelfde dag op
transport naar een concentratiekamp
in Amersfoort. Daar onmoerten zij in
de barak 20 andere gearresteerde
Pa rooi m ede werkers en hoorden hoe
de Duitsers hen op het spoor waren
gekomen.
Pieter 't Hoen zou door een torpedojager in Scheveningen worden opgehaald om met een deel van de naar
Engeland gevluchte nederlandse regering te gaan samenwerken tegen

de vijand. Op het strand werd 't Hoen
ingesloten door de Duitsers en
beroofd van zijn aantekeningenboekje.
Piet: 'In december '41 werden we
naar Utrecht getransporteerd, waar
het eerste Parool-proces tegen 23
mensen zou worden gevoerd.' Us:
'We kregen ook nog advokaten toegewezen. Die zeiden 'We kunnen
niets voor jullie doen. De straf staat
toch al vast'. We werden ter dood
veroordeeld als saboteurs wegens
het maken van Duits vijandige geschriften. Later werden we naar een
concentratiekamp in Vught gebracht.
Daar droegen we gevangeniskleren.
Op een avond, het was vier februari
1942, moesten 14 paroolmensen,
waaronder Wim, hun burgerkleding
aantrekken. We verwachtten dat ze
op transport zouden gaan en
brachten de nacht nog gezamenlijk

door. Maar de volgende ocnteno DIJ
het.appei, om zeven uur, hoorden we
een Duitser tegen ze roepen 'Die
letzte Fahrt'. Toen wisten we dat we
ze nooit meer terug zouden zien'.
Piet: 'Die middag vertelde Frans
Goedhart mij dat hij via via had
gehoord dat onze mensen waren
doodgeschoten. Ik zie hem nog
staan. De tranen liepen langs zijn gezicht. Negen dagen later, op mijn-verjaardag, kwam Us het waslokaal binnen, waar ik stond. Hij gaf me een
papiertje en zei: 'lezen en
vernietigen'. Ik las dat we allebei
vijftien jaar tuchthuis hadden
gekregen'.
Us: 'Ze hebben ons niet kapotgeschoten omdat we ondergeschikten
waren, denk ik'.
lees verder op pag. 2

waterstanden

zvm dicht bij degradatie
Degradatie dreigt nu
Zandvoortmeeuwen in het duel van
afgelopen zondag tegen WFC roemloos ten onderging terwijl de naaste
konkurrenten de winst binnenhaalden.
Het ziet er treurig uit voor de ZVMers. Overmorgen zullen ze de laatste
strohalm moeten grijpen door zich in
Castricum Vitesse'22 van het lijf te
houden en een ondubbelzinnige
zege mee terug te nemen naar de
badplaats. Hoop voor de toekomst is
er omdat de jeugd de vereniging niet
in de steek laat. Vóór de wedstrijd
mocht Kamiel Doorgeest als het 100e
nieuwe lid van dit seizoen een
voetbaltas in ontvangst nemen.
In de door harde wind geplaagde
wedstrijd kwam een aanvallend WFC
beter uit de voeten. Na 15 minuten

zag de meeuwendefensie geen Kans de bal goed weg te werken en
daarvan profiteerden de gasten trefzeker, 0-1. Kansen waren er aan
zandvoortse zijde voor v.d. Meij,
Kerkman en Post maar nog vóór rust
vergrootte WFC de marge. Duif
benutte zonder pardon een toegekende strafschop. In de tweede helft
(wissels van Carré en Buchel voor
v.d. Zeijs en v. Staveren) kreeg ZVM
meer mogelijkheden maar WFC
doelman Grootjen was buitengewoon
op dreef en zelfs een keiharde
spetter van V.d. Meij bracht zijn veste
niet aan het wankelen. De zandvoortse pressie had zelfs een averechts
gevolg. 2 minuten voor het einde
besliste WFC via een uitbraak en een
keurig lobje van Duif de wedstrijd.
Menigeen had ZVM meer loon naar
werken gegund maar op de WFCzege viel niet veel af te dingen. DP

apr.

5
ô
7
8
9
10
11

H.W.

04.27
05.08
5.44
06.27
07.09
07.52
08.57

L.W.

12.27
13.08
.13.42
14.25
15.08
15.52
16.58

H.W.

16.50
17.31
18.11
18.54
19.38
20.34
21.46

L.W.

00.50
01.29
02.10
02.54
03.38
04.36
05.49

stand onder aan de ranglijst is na 21
wedstrijden als volgt: Zeevogels 18
pnt., Zilvermeeuwen 18 pnt., Zandvoortmeeuwen 16 pnt, Vios 16 pnt.
en SVW 8 pnt.

9 Aan de bestuursleden van de
zandvoortse afdeling van de
Hartstichting nederland is de zilveren
speld van verdienste toegekend. De
onderscheidingen zullen op 17 mei
a.s. tijdens een feestelijke bijeenkomst worden uitgereikt aan mevr.
Th. Porsch-Luijkx en de heren R.
Drenth en M.B.V. Jansen. De kollekte
die de hartstichting in deze kontreien
heeft gehouden is door de inzet van
velen en gulheid van de burgerij een
sukses geworden. F 13.447,- werd er
opgehaald en het bestuur zegt
daarvoor iedereen dank.
• Een koninklijke onderscheiding
werd afgelopen maandag door de
burgemeester uitgereikt aan plaatsgenoot H.L. Hildering. Hij ontving de
eremedalje in goud, verbonden aan
de orde van Oranje-Nassau. Hildering heeft als ondernemer in Zandvoort een grote rol gespeeld in het
midden- en kleinbedrijf. Lange tijd als
voorzitter van de Handelsvereniging,
later gedurende 25 jaar als
afgevaardigde in de Kamer van
Koophandel. Ook in het
maatschappelijk en kultureel leven
was hij aktief. Zo trad hij 35 jaar lang
op als voorzitter van de toneelvereniging Wim Hildering, genoemd
naar zijn vader.
O Het ruitersportcentrum Zandvoort
heeft sukses behaald in de D-poule
van de nationale Karrouselkampioenschappen te Waarland. Het 2e team
o.l.v. instruketeur Filip Dros
veroverde een 3e plaats. Een
prestatie die het 1e team a.s. zondag
op zijn minst hoop te evenaren als
het aantreedt in de C-poule van deze
kampioenschappen.

ZANDVOORTSE KOERANT VRAAGT BEZORGERS(STERS)
AANMELDEN BIJ BURO ACHTERWEG 1.TEL. 12135

vervolg pag. 1

Bedenk dat hetgeen gisteren bedreigd werd
heden en morgen opnieuw in gevaar kan verkeren'
kerkdiensten

Eind april '45 kwam er een eind aan
de 'vijftien jaar tuchthuis', waarvan Us
en Piet een groot deel in Duitsland
doorbrachten. Us: Niemand wist of
we nog leefden. Sinds september '44
konden we niet meer korresponderen. In het voorjaar van 1945 hadden
een paar jongens in Zandvoort met
elkaar afgesproken om de
Zandvoortse Koerant te gaan
drukken, zodat ie er alvast was als we
terug zouden komen. Ze kregen
permissie van de toenmalige burg.
Van Alphen om in te breken in de
drukkerij van Van Petegem'. Piet: 'Ja,
dat waren de eerste krakers'.

HERVORMDE KERK
zondag 5 mei a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 5 mei a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 5 mei a.s.:
10.30 uur: viering verzorgd door de
oec. Werkgroep Exodus.

Na de bevrijding werden de lijken
van de gefusilleerde Paroolmensen
weer gevonden. Op initiatief van verzetsman Henk Kroos werd de
Leusderhei afgezocht. Daar ontdekte
men een kuil waarin de
processtukken van de vermoorde
mensen waren gegooid. Er lagen ook
tekeningen bij waaruit kon worden
opgemaakt waar de doden lagen.
Piet: 'Met mijn tante, de moeder van
Wim Gertenbach, en zijn broer ben ik
later naar Amersfoort gegaan om de
kleren van Wim te identificeren. In de
barak stonden allemaal nabestaanden van gefusilleerde Paroolmedewerkers. We werden naar een ruimte
gebracht waar stapels gummi-zakken
lagen opgestapeld. Iemand zei: 'Gertenbach, Willem Johannes'. Er werd
een zak open gemaakt. Eerst kwam
er een schoen uit. Ik zei: 'Ja, die is

nieuws
kort & klein
• Aan wijlen Hendrik Bos is vandaag
posthuum het verzetsherdenkingskruis uitgereikt door zandvoorts
eerste burger. Bos' kleinzoon en
-naamgenoot ontving het ereteken
vanmorgen tijdens een bijeenkomst
van reünisten van de 'Kleine Patriot',
het illegale blad waar Bos begin 1942
het initiatief toe nam.
• De Zandvoortse Postzegelklup
heeft besloten af te zien van de in
mei geplande ruilbeurs. Na de zomer
komen de filatelisten weer bijeen,
datum en plaats zullen t.z.t. bekend
worden gemaakt.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grotô.
Krocht:

Zaterdag 19.00 uur: e.v. met orgel/samenzang. Zondag: 08.45 uur stille vie^
ring, 10.45 uur hoogmis met St. Caeciliakoor.

burgerlijke stand

van Wim'. Ik herkende zijn
sneeuwschoenen. Daarna een
overhemd. Ik herkende de kleur en
knikte ja, dat is van hem. Nog een
stuk van een borstrok en een das,
allemaal van Wim. Toen vroegen ze
mijn tante of hij een gebit had met
valse tanden. Ze antwoordde dat hij
zijn eigen tanden nog had, met
gouden vullingen. Daar hebben ze uit
op kunnen maken dat het Wim
Gertenbach was'.

Wim Gertenbach ligt begraven in
Zandvoort, naast zijn vrouw en
kinderen die ook in de oorlog
omkwamen. De andere omgekomen
medewerkers aan de illegaliteit
liggen op de erebeg raaf plaats in
Overveen. In een muur daar staat
gegraveerd: 'Bedenk dat het geen
gisteren bedreigd werd heden en
morgen opnieuw in gevaar kan
verkeren. Bescherm het en wees
waakzaam'.

eanoucxrrse isoeranr
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23-29 april 1985
ondertrouwd: Anton Maurits van
Hoek en Maria Martha Geertruida
Verkerk; Ewald Humbert Vonsee en
José Francisca Paap.
gehuwd: Dirk Jan van de Klashorst
en Catharina Maria Theresia
Suurenbroek; Jan Willem de Kruijff
en Antoinetta Adriana Nieuwhart;
Leonardus Gerardus Maria van der
Geest en Marjolein Swanink.
geboren: Hay zoon van W. van der
Mije en B.M. Zonneveld; Jochem,
zoon van T.A.F. Kinneging en V.E.A.
Groot Zevert; Mirjana, dochter van
D.l. Petrovic en M.W. Jurriaans; Sven
zoon van R. Bakx en M. Polak;
Willem zoon van W. Loos en E. Stor;
Robi Elise dochtervan S.J.M. Sterk
en J. de Groot.
overleden: Johanna Anne Lise
Lawler geb. de Jong, oud 64 jaar;
Hendrika Maria Renes, geb.
Odendaal, oud 84 jaar.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenichapshuis, Louis Davidsstrwt
Ie en 3e woensdag van da mund van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

belanyiijkt: adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie'
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobiel bedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

massale vissterfte in zinkvijver op binnenterrein circuit
Massale vissterfte is deze week
gesignaleerd in een van de vijvers op
het terrein van het binnencircuit.
Honderden dode vissen, meest
bleitjes, laten er het wit van hun buik
zien en die eksemplaren waar nog
enig leven inzit drijven zieltogend
tussen het riet. Door de wind worden
ze bijeengedreven in een van de
hoeken van de plas die ter hoogte
van de Slotemakersbocht grenst aan
de zandvoortse racebaan.

Duizenden projekten voor
lichamelijk gehandicapten
werden mogelijk

NATIONAAL
REVALIDATIE
FONDS
Postbus 323
3800 AH UTRECHT
T«l. 030-331166

Er is haast geen andere oorzaak van
de sterfte denkbaar, zo vindt de
direkteur van publieke werken
Wertheim, dan dat er ter plekke
chemies afval geloosd is. Meteen na
de eerste melding is een watermonster genomen, dat in het laboratorium
van het waterschap Rijnland onderzocht zal worden. Een dezer dagen
zal de uitslag van dat onderzoek
bekend zijn en de pw-direkteur heeft
goede hoop dat dan ook de dader
van de miljeumisdaad opgespoord
kan worden. 'Er zijn maar weinig
bedrijven hier in Zandvoort die met
chemies afval van doen hebben, ik
denk dat we er wel achter komen'.
Een natuurlijke oorzaak acht
Wertheim uitgesloten. De afvoer van
overtoljjg rioolwater kan de schuld
evenmin zijn, dat is voorgezuiverd
en, aldus Wertheim, zelfs
'uitstekende voedingsstof' voor
vissen. De dienst van publieke

werken is ingeschakeld om alle dode
vissen uit het water te halen.
Noodzakelijk werk om b'akteriën die
botulisme veroorzaken geen kans te
geven.

foto Jacob Koning

iedereen leest
de krant
alty'd en overal.

attrakties op koninginnedag
trokken veel publiek

NIEUW IN ZANDVOORT
BAR D A N C I N G

Beach Glub

(FMo Dtafc

UW ADRES VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE
UIT
Geopend: vrijdag-, zaterdag-, zondag- en
maandagavond van 20.00 - 03.00 uur.
V.a. 15 mei iedere avond geopend.
Stationstraat 11, tel. 02507-17743

restaurants
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DiHvenvoordan
TELEFOON

02507- 12824
RnarvMr tijdig uw tafel

HALTISTtAAT49
Kou en miezerige motregen hebben
niet kunnen verhinderen dat Koninginnedag 1985 een vrolijke vrije dag
werd.
Het Oranjekomitee dat dit jaar zijn
beste beentje had voorgezet mocht
tevreden zijn. De diverse evenementen trokken veel bekijks, noch
deelnemers noch' toeschouwers
lieten zich afschrikken door het
magere lenteweer. Zo streek de
zandvoortse jeugd in alle vroegte
onverschrokken neer op het
plaveisel van het Raadhuisplein en
omgeving, spreidde kleedjes en
rommelwaar uit en deed goede
zaken. Evenals de dorpsgenootjes op
de officiële overdekte markt op de
Grote Krocht die voor een keer als
heuse kooplui poseerden.

l

Het Gasthuisplein stroomde vol toen
gastster Koos Alberts het podium
betrad. De zanger van het levenslied
bespeelde het publiek als een
vakman en zal zijn platenverkoop in
de badplaats ongetwijfeld met
sprongen zien stijgen. De meeste
aandacht ging dinsdag uit naar de
Playbackshow, een fenomeen waar
Zandvoort vorig in de open lucht
kennis mee maakte en dat zich mede door de tv-rage - in grote
populariteit mag verheugen. Het
bleek het hoogtepunt van de
oranjedag
Paarden en ruiters deden onderwijl
hun uiterste best om roem te halen bij
het steken van de ring. Sportieve
attrakties waren niet vergeten.

Behalve de bedrijfsvoetballers
kwamen ook de estafettelopers in
aktie. Ceremoniemeester Theo
Hilbers zag kans de spanning erin te
houden bij de rijen wachtenden op
de stoeprand van de Krocht, die met
opgestoken kraag tientallen
hardloopteams aan de streep hun

laatste restje energie zagen geven.
Een taptoe besloot deze 30e april,
die ook kleumende weifelaars zal
hebben bekeerd en opgewarmd voor
aanstaande zondag, bevrijdingsdag,
als het dorp opnieuw in sport, spel en
show opgaat.

ZAMDVOORT

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

b en w willen projektontwikkelaars
koopwoningen laten bouwen
In een notities voor de kommissie
algemene zaken en ruimtelijke
ordening pleit het zandvoorts kollege
ervoor de terreinen van Sterre der
Zee en het Stationsplein van de hand
te doen om projektontwikkelaars de
kans te geven huizen in de vrije
sektor te bouwen.
Ook als dat zou betekenen dat
woningzoekende ingezetenen van
de badplaats daarvoor niet of
nauwelijk in aanmerking komen, mag
dat volgens b en w geen beletsel zijn.
Het aantrekken van mensen van
buitenaf die een woning willen kopen
of huren, is zelfs, zo zegt het kollege,
van groot belang voor het maatschappelijk, ekonomies en kultureel
leven in Zandvoort. De huidige vergrijzing is met andere woorden een
van de argumenten van het dorpsbestuur om voorrang te geven aan
duurdere huizen.
De wijziging in het volkshuisvestingsbeleid is vooral gestoeld op het
gebrek aan kontingenten voor de
sociale sektor. Het ziet er naar uit dat
Zandvoort als ze zich aansluit bij de
regionale kommissie die de huizen. verdeling vaststelt, mag rekenen op
zo'n 7% van het gewestelijke
kontingent, plm. 70 huizen per jaar.
Volgens nu bekende gegevens zullen
daarvan in de komende 3 jaar
hoogstens 25 tot 30 huizen per jaar in
de woningwetsfeer gebouwd kunnen
worden. 'Met deze toewijzing, zeggen
b en w, moet gewoekerd worden en
dat betekent: alleen nog
3 kamerflats en eengezinshuizen. Die
laatste liefst in de koopsfeer.
Als de woningbouwkorporatie Emm
er in slaagt op het terrein van de
Schelp in 2 fasen 50 huurwoningen
neer te zetten is de sociale koek
voorlopig op. Eerdere plannen voor

STerre der Zee en Stationsplein laat
het kollege dan ook varen. Daar
mogen partikuliere ondernemers als
Wilma en EPC aan het werk om 'een
interesssante invulling te geven aan
deze markante stukjes Zandvoort'.
Wat het Stationsplein betreft is EPC .
al bereid gevonden de grond over te
nemen als men in één keer fase 1 en
2 kan voltooien. De gemeente is in
principe akkoord met de erven Koper
die de grond voor fase 2 willen
verkopen.

Doormanterrein deels woningwet
(25) deels premiekoop A en B (25) te
realiseren, veranderd willen zien.
Ook daar zou bouw in de sociale sektor, die in de '87 gestalte kan krijgen,
kunnen vervallen. In plaats daarvan is
al in '86 bouw van premiekoop-C
mogelijk. Aanstaande woensdag
zullen deze ideeën in de kommissie
aan de orde komen. Het zal
interessant zijn te vernemen wat de
voorstanders van sociale
woningbouw tegen de kollegeargumenten hebben in te brengen.

B en w suggeren verder dat ze het
raadsbesluit om op het Karel

Astma
Fonds

Giro
55055

Bank 70.70.70.120

oranje nassaujongens kampioen

Koud was het dit jaar tijdens het
schoolvoetbal-toernooi, maar de inzet
van de teams vergoedde veel en er
was volop spanning gedurende de
drie wedstrijdmiddagen met in totaal
42 wedstrijden. De meisjes maakten
hun debuut en dat werd meteen een
plezierig sukses, mede door de vele
wisselingen in de kopgroep. Daarin

eindigden de Hannie Schaft- en de
Plesmanschool uiteindelijk samen
bovenaan. Een beter doelgemiddelde
(9 tegen 5) bezorgde de Hannie
Schaftschool de beker.
Ook de jongensteams zorgden in de
vaak boeiende duels voor verrassende uitslagen met gevolg dat ook daar

twee ploegen samen met negen punten eindigden: de Oranje Nassau- en
de Beatrixschobl. Dankzij een royaler
doelsaldo (16 tegen 6) mocht hier de
Oranje Nassau-school zich kampioen
1985 noemen.

BOUWVERGUNNINGEN

EJTUT1

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
MEI 1985
Voorde leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning voor alleenstaanden
NIEUWSTRAAT 62
Huur f 370,35 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
c.v., douche, berging.
Burgemeesteren wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- alleenstaanden
2. de bovenduplexwoning
NIC. BEETSLAAN 6 boven
Huur ± d 220,- p.m.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
zolder, berging, c.v., douche.
3. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 223
Huur f 618,75 per maandBestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming, lift.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
De toewijzing van de woningen geschiedt
volgens het voor de vereniging geldende
'puntensysteem voor lidmaatschapsjaren
voor het toewijzen van woningen'. Dit
systeem is gebaseerd op het gemeentelijk
puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te
vermelden:
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het
gemeentelijk puntensysteem echter minus
het aantal punten dat u scoort voor het
onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
4. de garage
CELSIUSSTRAAT M
Huur f 53.- per maand.
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven.
5. de garage
KEESOMSTRAAT 49A
Huur f 56,- per maand.
De huurders van de woningen
Keesomstraat 149 t/m 271 hebben
voorrgang bij toewijzing.

Belangstellende leden dienen uiterlijk
dinsdag 7 mei 1985 vóór 7 uur 's avonds
schriftelijk te reageren. Wanneer men
belangstelling heeft voor meerdere
woningen en/of garages kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet
nodig voor ieder object een aparte brief te
schrijven. U dient de woningen/garages in
volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst op vrijdag 10 mei a.s. om 14.00 uur in
het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
RUILRUBRIEK ME11985
1. Aangeboden: twee-kamer woning
begane grond Mr. Troelstrastraat (Sonnewende) Huur f 373,80 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,
c.v., berging.
Gevraagd: eengezinswoning of grotere
parterreflat

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
, bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring-van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
63B85
55B85
64B85

Volkstuinencomplex Keesomstraat
Haltestraat 20
Van Lennepweg (bouwnr. 11)

tuinhuisje
uitbreiding
dakkapel

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob
binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT.
26B85
32B85
29B85
39B85
52B85
41B85
38B85
44B85

Boulevard Barnaart
Badhuisplein 3
Kerkstraat 31
Circuit
Karel Doormanstr. 6 fl. 5
Jac. v. Heemskerckstr. 61
Kerkplein 5
Zandvoortselaan 129

plaatsen tank + hekwerk
uitbreiding
wijzigen gevel
loopbrug
verbouw woning
wijziging gevel
verbouw woning
idem

2. Aangeboden: één-kamer woning
Nieuwstraat (Hulsmanhof)
Huur f 332,65 per maand.
Gevraagd: ruimere flat.
3. Aangeboden: eengezinswoning
Van Leeuwenhoekstraat
Huur f 394,- per maand.
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, zolder, cv, grote tuin.
Gevraagd: kleinere woning in dorp (minstens 3 kamers).
4. Aangeboden: 4-kamer flatwoning, 1e verdieping Flemingstraat
Huur f 627,05 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, blokverwarming, berging, douche.
Gevraagd: eengezinswoning.
Reacties dient u vóór het einde van deze
maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres
Thomstraat 1. Woningruil geschiedt alleen
volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat-o.a. dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands rangnummer
vervalt en men een nieuw nummer krijgt,
dat volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer. U
kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.

Wij hebben geopend:
Hotel Spaans Restaurant
Sevilla
aan de Zeestraat 29 te Zandvoort
Wij zijn iedere dag geopend.
U bent van harte welkom.
2024.LAZandvbr-r*
tel. 02507-16537

Salvatore 0j Miceli

Installatie bureau

OPOEMEIÏHM B-V.
BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
VERHUREN ?
Plaats een* «en advartentie
in een Duits dagblad.
In1./foldar:01720-43719.
THUISNAAISTER heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstelkussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023 - 32 29 61

(Voortotn Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Bloemendal)
Telefoon 023-260533
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van

TE KOOP:
Ligbedden voor 't strand
incl. matras. F. 125,- p.st.
Tel. 17305
GEZOCHT:
wie heeft onze zwarte kat
'BASTRA'
gezien? Omgeving Hobbemastraat. Tel. 13045.

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

». d. Werft

BLOEMENHUIS
De specialist
in el uw
btoemwerken.

J. BLUYS

* tweewielerbedrijf
Kaltestraat.
Zandvoort

Hanaetnvetfi'Zandvoon
Tel. 1 KI *O

Telefoon 02507 - 1 44 99,

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

85e jaargang no. 34

dinsdag? mei 1985

eanduocjrrse hoeran
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 /telefoon (02507)121357 uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, 114.50 per half jaar, f 37.50 per post
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zandvoort vermaakte zich uitstekend
op bevrijdingsdag
Bevrijdingsvuur op het Raadhuisplein, vlaggen in top, muziek alom en
duizenden mensen op de been, inwoners en gasten. Het gaf Zandvoort
zondag kleur en geur.
Geur met name van de vele
barbecuetjes en grills die het publiek
tot laat op de dag trachtten te
verleiden tot een geroosterd hapje
Maar behalve neus en maag kregen
op deze bevrijdingsdag ook oog en
oor genoeg te verteren De rommeimarkt voor volwassenen op de
Prinsesseweg was maar een flauwe
schaduw van de jeugdige verkopersdrift op Koninginendag maar dat
werd meer dan goed gemaakt door
de parade van oude legervoertuigen
die een entoesiast en vredelievend
onthaal vonden op de Grote Krocht

Astma
Fonds

Giro
55055

Bank 70.70.70.120
Nationale Astmakollekte
6-12 mei

sport in t kort
BRIDGE.
De zandvoortse bridgers zijn aan de
laatste kompetitieronde van dit
seizoen begonnen In de A-lijn
eindigden de heer Braun/Mevr de
Leeuw ruim als eersten met 180
punten, in de verte gevolgd door de
heren Gebhard/Heldoorn De
onlangs gedegradeerde dames
Dear/Paap deden het voortreffelijk in
de B-lijn waar ze een eerste plaats
veroverden na de dames Berghoff/
Stocker In de C-lijn finishten de fam
Paardebek en de dames
Ackopy/Drenth eks aequo met 131
punten
SCHAKEN.
Zandvoorters die een gooi willen
doen naar de titel snelschaakkampioen van de badplaats moet zich a s
donderdag om 20 00 uur vervoegen
bij de Schaakklup In het Gemeenschapshuis begint dan het toernooi
voor de meest zenuwvrije spelers,
die in staat zijn per partij 5 minuten
lang het hoofd koel te houden

Vrijwillige Hulpverlening

l

17373

foto: Dfefc Lommt

Fanfares en harmonieorkesten deden
de hele dag hun best en schetterden
dat het een lieve lust was, bandjes
maakten zelfs van de Haltestraat een
genoeglijk muziekoord Alleen het
Gasthuisplein bleek weer eens het
stiefkindje en kon geen aansluiting
vinden met het feestgebeuren Zwart
van de mensen zag het rond zes uur
in de namiddag op de Grote Krocht
toen het zeepbalkvechten een
aanvang nam Onder niet aflatende
aanmoedigingen van de speaker,
afgewisseld met mededelingen van
de sponsors, bestreedt jong en oud
van beiderlei kunne elkaar op het
gladde hout boven de tobbe met
koud water Menigeen ging kopje
onder in het bassin Onder luid
applaus want nog steeds is er geen
beter vermaak dan onschuldig
leedvermaak
Een groot vuurwerk bij de Rotonde
deed tenslotte afgelopen zondag de
nachtelijke hemel oplichten Bij
vlagen tenminste en in
onregelmatige figuratie Wat dat
betreft, moet er nog iets van de
chinezen te leren zijn Dat het
organiserende komitee die niet tot
zijn beschikking had, mag het echter
-bij zoveel geslaagde bevrijdingsaktie- niet euvel geduid worden

nieuws

degradatie van zvm een feit
Zandvocrtmeeuwen heeft het niet
kunnen bolwerken. Zondag verloren
de meeuwen met 2-1 van
Vitesse'22. Mededegradatiekandidaal Vios-W ontsnapte door een 3-1 zege op H BC.
Hopelijk zijn de magere jaren voor de
zandvoorters, die nog niet zo lang
geleden fier in de 1e klasse
speelden, hiermee ten einde en
begint vanuit de 3e klasse zondagamateurs de viktorie.
Het werd zondag geen grootse
wedstrijd en dat viel gezien de belangen die op het spel stonden ook niet
te verwachten. Nervositeit overheerste. Ruim 100 toeschouwers
zagen ZVM geregeld oprukken naar
het doel van de tegenstanders om
het te bestoken. Schoten van Steef
Water, Frans Post, John v.d. Zeijs en
Jan Hein Carree illustreerden de
zandvoortse aanvalslust. Al te grote
haast in de afwerking verhinderde
echter sukses. Vitesse bleef
ondertussen bij uitvallen via de
vleugel gevaar stichten, al kreeg
keeper Steffers het niet echt dri'k

waterstanden
apr.

H.W.

5
6
7
8

04.27
05.08
5.44
06.27

g
10
11

L.W.

12.27
13.08
13.42
14.25
07.09 15.08
07.52 15.52
08.57 16.58

H.W.

16.50
17.31
18.11
18.54
19.38
20.34
21.46

L.W.

00.50
01.29
02.10
02.54
03.38
04.36
05.49

kort & klem

Het fluitje bij de aanvang van de 2e
helft was nog niet verklonken of de
eerste treffer stond op het skorebord.
Kastanje rondde een Vitesse-aanval
bekwaam af 1-0. Meer zat er
voorlopig niet in en ZVM bracht het
spel, maar niet de stand, in evenwicht. Na 10 minuten werd van
Staveren gewisseld voor Marcel
Schoorl De invaller bewees zijn
waarde 5 minuten later door een
gave voorzet aan Water, die met een
mooi schot de stand de kansen op
overleving terugbracht, 1-1. Er zat
voor de meeuwen niets anders op
dan massaal ten strijde te trekken al
maakte dat het gevaar op dodelijke
tegenstoten er niet geringer op. De
beste mogelijkheid kreeg V d Zeijs
De bal die hard van zijn voet vertrok
raakte slechts het houtwerk Kort
daarop werd hij vervangen door
Frans Makau. Eén minuut voor tijd
maakte de behendige Vitessespits
Kastanje een eind aan alle illusies, hij
omspeelde Steffers beheerst, 2-1

De eind stand in de 2e klasse ziet er
als volgt uit:
Hollandia
WFC
ADO'20
OSV
Vitesse'22
HBC
Rapiditas
Zeevogels
Zilvermeeuwen
VIOS (W)
Zandvoortmeeuwen
SVW'27

22
22

38
37

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

23
22
22
21
20
20
18
18
16
8

9 Morgenavond krijgt de kommissie
vooralg zaken en ruimt ordening
om 20 00 uur handenvol werk aan
een 14 punten tellende agenda
Daarop prijken o a hete hangijzers
•als: levende muziek op het strand,
het parkeereksperiment en het
zandvoorts woningbouwbeleid
• As vrijdagmiddag zal om 15 30
uur de officiële opening plaatsvinden
van het nieuwe wijkcentrum 't Stekkie aan de Flemingstraat 9 De
vrijwilligers van het aktiviteitencentrum hebben nog voor de dezelfde
avond een disko-programma
opgesteld Van 18 30 - 20 30 uur zijn

kinderen van 8-12 jaar welkom,
daarna de 12-16 jarigen Zaterdag
houdt het wijkcentrum open huis Om
13 00 uur verwelkomt de voorzitter
van het bestuur alle aanwezigen die
met koffie of limonade in de hand
een kijkje kunnen nemen in de
nieuwe ruimte Feestballonnen gaan
de lucht in met naamkaartjes die
vanat 12 00 uur kunnen worden afgehaald Om 2 uur 's middags begint de
eerste ronde van de play-back-show,
vervolgens, het volksdansen, een
balletuitvoering en een toneelstukje
door kinderen 's Avonds is er
gelegenheid om te dansen op de
muziek van Norman Smith De
entree is gratis

sobere herdenking
oorlogslachtoffers
Tijdens een korte en sobere plechtigheid in de hervormde kerk aan het
Kerkplein zijn zaterdag j.l. de slachtoffers herdacht van de 2 e wereldoorlog.
Liederen door het hervormd kerkkoor dat onder meer uit hebreeuwse
gezangen een ontroerend 'beweinet,
die geweint an Babel's Strand' ten
gehore bracht en het 'dona nobis
pacem', gebracht door leerlingen van
de zandvoortse basisscholen omlijsten de bijeenkomst voor alle gezindten. Na deklamatie van het gedicht
van Jan Campert 'de achttien
dooden' sprak mr J Worst een paar
woorden ter gedachtenis en aanspo-

ring. Wie zelf al tot bezinning geneigd
was, zal zijn wat obligate tekst voor
lief genomen hebben. 'De nieuwe
generaties kennen de offers niet die
gebracht zijn voor de vrijheid, aldus
de voorganger, het is noodzaak hen
'niet alleen letterlijk maar ook geestelijk te wapenen' en te doordringen
van de kwetsbaarheid van onze
vrijheid. Na het lied 'heer, schenk heil
aan onze koningin' en de samenzang
van de vele aanwezigen, vertrok een
stoet van ongeveer 150 mensen in
stilte naar het monument bij het
Vijverpark om een bloemenhulde te
brengen aan hen die voor ons
streden en vielen.

voor bestrijding kleine misdaad
hier
is er (nog) geen recept
Het 1 mei-debat, georganiseerd door
de zandvoortse pvda, gaf enkele
tientallen burgers de gelegenheid
hun onlustgevoelens te spuien over
de zgn. 'kleine kriminaliteit'.
De spaarzame diskussie over sociale
vraagstukken in Zandvoort, doet
reikhalzend uitzien naar de enkele
momenten waarbij de kans tot
leerzame of prikkelende gedachtenuitwisseling zich voordoet. De pvda
neemt daartoe wel vaker het voortouw, maar toch, het resultaat blijft
mager. De inleiders van de woensdagavond, 2e kamerlid Piet Stoffelen,
reklasseringsmedewerkster Mariske
van de Sande en korpschef
Menkhorst bleven in hun betoog aan
de veilige kant en dat vermocht het
aanwezige publiek niet te inspireren.
Het parlementslid was goed in het
aangeven van oorzaken van kleine
kriminaliteit. die zo bleek, tevens
jeugdkriminaliteit was. Het ontbreken
van toekomstperspektief (bijv. door
werkloosheid), het gebruik van
alkohol en drugs, het afnemen van
sociale kontrole en traditionele
gezagsverhoudingen, de opsomming
gaf weinig hoop op een spoedige oplossing van het vraagstuk. In de zaal
had men daar overigens minder
moeite mee. De ;man met de zweep'
en de 'arbeidsplicht' passeerden de
revue en deden vermoeden dat
eerderde 19e dan de 21e eeuw in
aantocht was.
Alvorens v d Sande een sympathiek
maar graatloos verhaal afstak over
alternatieve straffen voor jonge
boosdoeners, deed politieman
Menkhorst een poging tot ontnuchtering. Dé kleine kriminaliteit bestond

011H W! [MM

niet, aldus de korpschef, het ging om
heel verschillende soorten zaken,
daders, motieven, plekken en
objekten en het viel derhalve niet
mee dat even te bestrijden. De zgn.
integrale aanpak waarbij in een buurt
scholen, bewoners, middenstanders,
politie, jeugdwerkers enzovoort één
front vormden tegen de kriminaliteit
is vaak, zo zei hij, niet meer dan een
mooie kreet, die een ideaal van
broederlijke samenwerking
suggereert, dat in de praktijk zelden
te realiseren valt. Altijd zijn er
tegengestelde belangen in het spel.
zie in Zandvoort bijv. de omzet van

Daar kon men het wel mee doen en
men deed dat ook in alleszins
ontspannen en amikale sfeer aan de
bar van het Gemeenschapshuis.

medewerkers kleine patriot
hielden reunie op 5 mei
Met een indrukwekkende toespraak
richtte Arend Bos, redakteur van het
tijdens de tweede wereldoorlog in
Zandvoort verschenen illegale blad
'De Kleine Patriot', zich
zondagmorgen in 'Zomerlust' tot de
aanwezige reünisten, die voor hun
vijfjaarlijkse bijeenkomst een heel
toepasselijke datum hadden gekozen,
namelijk de dag waarop Nederland
voor de veertigste maal de bevrijding
vierde.
Zoals bekend begon men met de
illegale krant toen het luisteren naar
de Engelse radio bij Hendrik Bos aan
de Grote Krocht te gevaarlijk werd.
Maar ook het drukken en verspreiden
van het blad was een riskante onderneming en de heer Bos stak dan ook
een ekstra pluim op de hoed van de
vele bezorgers en bracht een
eresalut aan dié politiemensen die
indertijd hun medewerking verleenden. Vervolgens richtte Arend Bos
zich tot de supervisor van 'De kleine
Patriot', de met zijn echtgenote
aanwezige Cees Kuyper, die niet
alleen voor valse Ausweizen zorgde
maar als direkteur van het
Gewestelijk Arbeidsbureau bovendien tal van Zandvoorters voor
tewerkstelling in Duitsland had
behoed.

mevr. Kraan-Meeth
TE KOOP
RUIM, SOLIDE PAND
Dr. C.A. Gerkestraat 2 4
voortuin + grote tuin op 't
zuiden Beneden: hal, 2
grote kamers, keuken,
toilet Boven: 3 kamers,
badkamer, toilet, grote zolder Koopprijs f 177.500.k.k. Vrijblijvend te
bezichtigen zaterdag 11
mei '85 tussen 3-5 uur en
na afspraak.
Inlichtingen 020-627089
na 13.00 uur.

de horeka. Het politiehoofd was
m.a.w. uiterst skepties over een
doeltreffende bestrijding. Het kón
wel maar dan alleen tegen hoge
maatschappelijke kosten, veel beslag
op ambtelijke kapaciteit e.d. Het
antwoord lag bij de stuurlieden van
staat en gemeenschap, de politici. En
Menkhorst paste ervoor gebruikt te
worden om 'het gemis aan bestuurlijke daadkracht glad te strijken'.

'Heeft dodenherdenking eigenlijk
nog wel zin?' vroeg de voormalige
verzetsman zich af. Het bevestigend
antwoord kwam van spreker zelf: 'uit
respekt voor de nabestaanden, waarvan sommigen er na 40 jaar nog niet
over kunnen spreken, en om nooit en
te nimmer te vergeten dat totalitaire
systemen er toe kunnen leiden dat
landen worden binnengevallen en
vreemde heren daar de dienst gaan
uitmaken'.
Dank bracht de heer Bos aan het
gemeentebestuur dat aan het
gebeuren een speciaal tintje heeft
willen geven en aan het
Oranjekomité dat de reünisten voor
een rit door Zandvoort had uitgenodigd.
Burgemeester Machielsen, die
bijzonder verheugd was om onder de
aanwezigen de heer Kuyper aan te
treffen, was van mening dat we te
maken hebben met een generatie die
eigenlijk geen binding heeft met het
verleden. De kring rond 'De kleine
Patriot' is steeds kleiner geworden en
daarom is het goed dat er nazaten
zijn die het gebeuren kunnen doorgeven, aldus de heer Machielsen, die
vervolgens met veel waardering
sprak over wijlen Hendrik Bos, in het
bijzonder over diens verzetsverleden.
Het hem daarvoor postuum
verleende Verzetsherdenkingskruis
overhandigde de burgemeester
daarna aan diens kleinzoon en naam-

staat
uw

brief

Geachte redactie.
Met sjrotü verontwaardiging
moest ik uit Uw blad vernemen,,
dat het Hoofdbestuur van het
Nederl. Rode Kruis in Den Haag
de colonne commandant van de
Afd. Zandvoort heeft ontslagen.
Op gronden, die kant nog wal
raken.
Via sluikse omwegen hebben in
hun 'machts-posities'
gefrustreerde colonne leden het
weten te bewerkstelligen, dat hun
alom zeer gewaardeerde, integere
en bekwaam colonne arts en
commandant, volkomen ongegrond

tot 'zondebok' werd opgeworpen.
Men heeft er niet voor
geschroomd te bewerkstelligen,
dat deze schandelijke affaire als
front-pagina nieuws werd
opgenomen in de Zandvoortse
pers.
Jarenlang heeft de colonne
commandant, drager van diverse
Rode Kruis onderscheidingen, zich
belangeloos ingezet voor het Rode
Kruis. Onlangs ontving hij zelfs
nog de zilveren speld voor
verdienste van de Nederl. Hartstichting.
Groter onrecht kan men iemand,
die geheel te goeder trouw is, niet
aandoen! „
Spoedig zal eerherstel aan de orde
zijn en verwacht ik, dat hiervan
dan óók front-pagina nieuws zal
worden gemaakt!
Als oud-groepscommandant van
een andere colonne zal ik niet
rusten voordat deze beschamende
affaire tot oplossing zal komen.
P.C. de Leeuw
van Galenstraat 116
2041 .IV Zandvoort

genoot, die ontroerd voor de aan zijn
grootvader bewezen eer bedankte.
Jaap van den Bos, indertijd nauw betrokken bij de totstandkoming van
'De kleine Patriot', waaraan hij bovendien als politiek tekenaar
medewerking verleende, vervaardigde aan de hand van een door fotoatelier Bakels gemaakte opname een
tweekleuren-ets van de vallende watertoren. De gemeente nam de
kosten voor haar rekening en het was
dan ook niet verwonderlijk dat de
*
eerste burger zich belastte met de
uitreiking van het huldeblijk aan de
dames G. Hagen-Vlaming, H.C. van
der Mije-Kessler, M. Paap-Kemp,
A.G. Paap-Weber, H. WillemsenEsselman en de heren A. Bakels, J.G.
Bisenberger, A. Bos, J. van den Bos,
F. van Deursen, H. Kemp, C.
Kuypers, Aug. van der Mije, A.J. van
der Moolen en Ab van der Mije. Ook
het raadhuis deelde in de eer, terwijl
korpschef Menkhorst de ets als
aanwinst voor het nieuwe politieburo
in ontvangst mocht nemen. Tijdens
het ongedwongen samenzijn dat
hierna volgde was er gelegenheid
een kleine tentoonstelling te
bezichtigen waar o.a. het eerste
getypte eksemplaar van 'De kleine
Patriot', de kostelijke tekeningen van
Jaap van den Bos, het eerste
nummer van 'De Nieuwe Zandvoortse Courant', gedateerd 25 mei 1945
en gedrukt op fel oranje papier, maar
vooral het lijvige door Arend Bos in
de oorlogsjaren bijgehouden dagboek de aandacht trokken.

"Met de VVV
door '85"
MOEDERDAG
Wat zou u denken van een VWgeschenkenbon? Het is maar dat u het
weet!
Schoolplein 1 - telefoon 1 7947

Het comité Viering Nationale
Feestdagen bedankt U allen
voor Uw hulp en/of bijdrage
bij de Viering van
Koninginnedag en
Bevrijdingsdag 1985
Het Comité

nieuws
kort & klem
• Het vakantiebonnensysteem in de
bouwnijverheid heeft sinds kort
plaatsgemaakt voor een rechtenbeheer-systeem De uitbetaling van de
opgebouwde rechten vindt a s
vrijdag plaats in het Gemeenschapshuis door de afdeling Zandvoort van
de bouw- en houtbond FNV Ook
voor ongeorganiseerde werknemers!
Verwacht wordt dat ongeveer 130
mensen hun laatste vakantiebonnen
zullen verzilveren tegen een totale
waarde van plm f 450 000,• Het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein presenteert a s
zaterdag een 'greep' uit de
verzameling van 50 leden van de
nederlandse vereniging voor mode
en streekdracht Tot 26 mei zijn de
kostuums, sieraden en accessoires te
bezichtigen

MEER KANSEN
VOOR
GEHANDICAPTEN

GIRO
625JOOO
AVQ - DOET
wat écht nodig is
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oppositie noemt bouwplannen
asociaal, ongepast en schamel

KOERANT ALLEEN OP WOENSDAG
In verband met Hemelvaartsdag op donderdag 16 MEI a.s.
verschijnt de Zandvoortse Koerant volgende week alleen op
WOENSDAG 15 MEI.

Dienst Publieke Werken
WUZIGING OPHALEN
HUISVUIL
l.v.m. Hemelvaartsdag wordt
het huisvuil in de donderdagwijk op vrijdag 17 mei
opgehaald.
l.v.m. Pinksteren wordt het
huisvuil in de maandagwijk op
dinsdag 28 mei opgehaald.
De direkteur,
Ing. N. Wertheim.

waterstanden
•cda, pvda, gem. belangen en d'66 woedend over verkoop grond Stationsplein aan projektontwikkelaar
h.w.

Het voornemen van b en w om de
woningbouw voor de komende jaren
grotendeels uit te besteden aan pror
jektontwikkelaars om in de vrije
sektor te bouwen, heeft de scheiding
der geesten in het dorpsparlement
kompleet gemaakt.
De kommissieleden die elkaar
woensdag tot middernacht in de
haren vlogen, mogen zich afvragen
wat het effekt van hun woorden zal
zijn. Niemendal, vrezen wij, want b en
w beriepen zich op een natuurwet
waarop menselijke keuzes niet van
toepassing zijn: er zijn geen kontingenten voorwoningwetbouw, de
grond ligt braak en geeft hoge renteverliezen, hoe eerder we er dus van
af zijn des te beter. Het gaf niet dat
cda-er Van As, d'66-erTermes, pvdaer Toonen en ook Koning van gem
belangen het nieuwe beleid resp als
hartverscheurend, asociaal, ongepast
en schamel betitelden De kaarten
waren al geschud: de koalitiepartners
vvd en inspraak nu vonden de
plannen 'realisties'. Zoals van Caspel
zei 'we zijn met de neus op de feiten
gedrukt'. En Gielen: we kunnen de
kop niet in het zand steken, kunnen
niet wachten op het moment dat we
eindelijk eens sociale woningbouw
mogen uitvoeren'.

Kwaad waren deze politici ook over
de geplande doorverkoop van het
Stationsplein aan projektontwikkelaars De miljoenentransaktie. waarbij
gemeente eind vorig jaar grond en
opstallen verwierf, was in allerijl
geschied Realisatie van woningwetbouw was toen een van de
argumenten Renteverliezen konden
desnoods wel 3 jaar worden
gedragen Om een 80% subsidie
binnen te halen werd Emm verzocht
binnen 2 weken een bouwplan op
tafel te leggen Dat alles werd nu met
één streek van de pen ongedaan
gemaakt

Zo gooide de koalitie 10 maanden
voor de verkiezingen het roer om en
koos voor koophuizen Pvda-er
Toonen verwees niet voor niets naar
de landelijke kruisrakettenaffaire:
'volgend jaar zit hier een ander
kollege' Misschien doet die hoop
ook de woningzoekenden nog leven

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

l.w.

h.w.

l.w.

10.24 18.25 23.06 07.09
11.48 19.48
08.24
00.24 08.24 12.58 20.59
01.26 09.25 13.52 21.50
02.12 10.10 14.33 22.32
02.47 10.46 15.09 23.10
03.20 11.20 15.41 23.42
03.52 11.53 16.12 00.12
04.29 12.32 16.45 00.45
05.01
13.03 17.22 01.22

oompje had het zo mooi
geregeld...

Dien wil geen afscheid!
Wij wel!
U ook?
Zaterdag 11 mei
v.a. 21.30 uur in de kantine
van Thea en Ab Lammers.

kort & klein

• De drukte m het dorpscentrum
afgelopen weekend was niet alleen
maar gezellig Vernielingen en vechtpartijtjes deden zich voor, al liep het
nergens echt uit de hand. Bij een
horekahuis aan het Kerkplein
sneuvelde een ruit en een schaftkeet
die daar stond opgesteld werd omgegooid De bakkers hadden het zaterdagnacht zwaar te verduren Inde
Haltestraat raakte een van hen in een
handgemeen met opgeschoten
jongeren en ook bij de broodwinkel
aan de Hogeweg vielen klappen toen
verse broodjes achterover gedrukt
werden In het centrum werden
verder een groot aantal prullebakken
losgetrokken en over straat gegooid
Een stel boosdoeners is
aangehouden
• Zondag werd op het strand een
blik gevonden dat bij nader
onderzoek waterstofperokside bleek
te bevatten Sterk verdund een
nagenoeg onschuldig goedje maar in
de gevonden konsentratie van 30%
heel gevaarlijk
• De kleine kriminaliteit mag veel
zorgen baren, ook de beveiliging ertegen heeft soms zijn bezwaren.
Afgelopen zondag begon zonder
aanleiding een autoinbraakalarm te
loeien De eigenaar van de wagen
was onvindbaar en de politie is ruim 3
kwartier in de weer geweest met
ijzerdraadjes en schroevedraaier om
de vierwieler open te krijgen om het
alarm af te zetten. Zeker geen
inbrekersopleiding gehad

burgerlijke stand
30 april - 6 mei 1985
gehuwd: Theophiel Camillus Maria
Schutijser en Neeltje de Kruijf;
Wilhelmus Adriaan van den Broek en
Helena Franssen.
geboren: Stan zoon van G. Bluijs
en M A. Snijders.
overleden: Antonius Leonardus
Maria Brabander, oud 80 jaar; Trijntje
Elisabeth van Bergen, oud 92 jaar;
Siebregje Holman, geb. Ulders, oud
92 jaar

FIETSEN.

Het pleidooi van Van As om met de
cijfers over de schrikbarende woningnood in de hand druk uit te oefenen
op de regionele verdelingkommissie, om te bevorderen dat het
groeikernenbeleid (Noron) vertraagd
zou worden ten gunste van de
gemeente, mocht niet baten.
Evenmin als de suggestie van
Toonen sociale woningbouw te
kreeëren via een samenwerkingsverband van Emm en institutionele
beleggers. D'66-erTermes konkludeerde alleen maar: de zandvoortse
woningzoekenden kunnen het
voortaan wel vergeten, u let alleen op
de knip. Eigen woningen voor
sommigen prima, maar het gaat niet
aan.de rest te laten stikken. En dat
onder het motto dat we zo nieuw
bloed in Zandvoort krijgen'.

nieuws

Morgen zal voor de 12e maal de
landelijke Fietsdag verreden worden.
Een initiatief van de ANWB dat in
Zandvoort steun krijgt van de
rijwieltoerklup Olympia. Dorpsgenoten
die aan de rekreatieve tocht van plm.
32 km. willen deelnemen moeten
zich tussen 9.00 en 13.00 uur
vervoegen bij strandtent 8 't Trefpunt.
Langs de uitgestippelde roete
bevinden zich een of meer
kontrolepunten waar een stempel
gehaald dient te worden. Wie voor
17.00 uur het eindpunt bereikt, het
haarlemse ANWB-kantoor op het
Stationsplein, krijgt een medalje of
jaarhanger mee naar huis. De
roetebeschrijvingen kosten f 3.- per
stuk. Een deel van de opbrengst
komt ten goed aan de nederlandse
nierstichting.

eanduocirrse haeranr

Hef nichtje van wethouder Flieringa is bedroefd. Oompje had het zo mooi
geregeld. Om zijn familielid met haar geliefde in de echt te kunnen
verbinden was Flieringa benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van de
burgelijke stand. Een knipoog naar de gemeentesekretaris was vervolgens
genoeg om het bruiloftfeest nog meer glans te geven. De jonggehuwden
zouden het raadhuis ter beschikking krijgen om. onder het genot van een
drankje en hapje, de felicitaties van een 200-koppig gezelschap in
ontvangst te nemen. Zo werd het gemeentekantoor een nieuwe loot aan de
florerende tak van zandvoorts horekawezen Maar helaas, er viel een schaduw over de blijde dag. Waarom het feest niet doorging, melden we u in de
komende editie.

emm: woningbouwbeleid b en w
jaagt inwoners over dorpsgrens
Korporatie Emm heeft aan de
vooravond van het kommissieberaad
over de notitie woningbouwbeleid
van b en w per brief kommentaar
geleverd.

kerkdiensten
WEEKEND: 11-12 mei 1985
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen. Gemeensch. ger./herv. dienst in
geref. kerk. Viering H.A. m.m.v. kantorij en herv. kerkkoor. Kindernevendienst en crèche. Donderdag 10 uur:
Hemelvaartsdag: Dr. M.E. Brink-

Het bestuur van de Emm is van
mening dat in de notitie, die zoals
bekend prioriteit aan koophuizen
geeft, een eenzijdige visie naar voren
komt, die door tijdig overleg met de
korporatie wellicht vermeden had
kunnen worden. B en w zijn er in
geslaagd zo luidt het, om het woord
'woningzoekenden' geheel te
vermijden. Die zouden volgens de
Emm echter juist uitgangspunt
moeten zijn van het zandvoorts
beleid. Hoe het dorpsbestuur er bij
komt te veronderstellen dat er veel
belangstelling is voor koophuizen is
de woningbouwvereniging een
raadsel. Vorig jaar is in opdracht van
b en w een uitgebreid rapport opgesteld over de woningbehoefte door
buro de Meerlanden Daaruit bleek
o a. dat krap 3,6% van alle woningzoekenden op zoek is naar een
koophuis. 80% van alle woningzoekenden heeft niet eens een
inkomen dat op de vrije sektor is
afgestemd, minder dan f 3 000 - bruto
per maand
Uiteraard is het kollege bekend met
de geringe animo voor de vrije
sektor, aldus het schrijven. Daar
moeten dan ook mensen van buiten
'f dorp voor in aanmerking komen, die
de gevolgen van de vergrijzing
moeten helpen oplossen Volgens de
Emm is het omgekeerd: 'juist het
over de grens jagen van onze eigen
inwoners leidt tot vergrijzing'
B en w beroepen zich voor hun
beleid op het mondjesmaat
toebedeeld krijgen van kontingenten,
de toegestane aantallen nieuwbouwhuizen De Emm verwijt het
dorpsbestuur een weinig aktieve
opstelling in de richting van de
provinciale direktie volkshuisvesting
en de regionale
verdelingskomrrrissie. B en w leggen
zich bij de feiten neer, hebben geen
pogingen gedaan meer voor
Zandvoort uit het vuur te slepen, is
de klacht. Gezien het grote belang
van een sociaal
volkshuisvestingsbeleid is net
bestuur van mening dat het beleid
niet alleen op financiële
overwegingen mag berusten Als het
belang van de zandvoortse woningzoekenden voorop staat is de
korporatie bereid om met de
gemeente om de tafel te gaan zitten

SCHAKEN.
Op Hemelvaartdag, donderdag 16
mei, houdt de zandvoortse schaakklup haar inmiddels regionaal en zelfs
landelijk bekende Louis Blok Rapidtoernooi. Voor de 5e maal in
suksessie zullen een kleine 100
minnaars van Caïssa de strijd op de
geblokte velden aanbinden in het
Gemeenschapshuis. Deelnemers
dienen zich vóór dinsdag 14 mei te
melden bij Cliteur (1 57 21), Paap
(135 46) of Schiitmeijerd 7272) De
schaaklustigen worden ingedeeld
naar speelsterkte zodat er voor een
ieder op eigen nivo eer te behal en
valt in de halfuur-partijen Het
toernooi neemt op 16 mei een
aanvang om 9 30 uur. De kosten voor
deze dag van schaakplezier
bedragen f 10-

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

man.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag: 10.00 uur: gemeensch. dienst
in de geref, kerk. Viering H.A. m.m.v.
kantorij en herv. kerkkoor, ds. J.A.
van Leeuwen. Donderdag 10.00 uur
dr. M.E. Brinkman in de herv. kerk,
Hemelvaartsdag. „Jezus' afscheid?"
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag: prof. dr. C.W. Mönnich, Amsterdam. Dinsdag 19.30 uur: geref.
kerk. Oecumenische gebedsdienst.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Ag-atha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: e.v. met orgel/samenzang. Zondag: 08.45 uur stille viering, 10.45 uur hoogmis met St. Caeciliakoor. Celebrant Fr. Meijer. Donderdag 8.45 uur: stille viering; 10.45
uur: e.v. met orgel/samenzang. Thema: „De eersten van velen".

Ruim 700 keer werd in 1984 een
beroep gedaan op de vrijwilligers en
dat is opnieuw aanzienlijk meer dan
in vorige jaren. Soms werd meerdere
malen perge\/al de helpende hand
toegestoken en dat bracht het aantal
hulpverleningen op 900. Was
voorheen vooral Zandvoort-west -met
name ce flats tussen Burg v. Alphenstraat en Boulevard- het
zorgenkindje, Zandvoort-oost heeft
dat nu geëvenaard met bijna 200
aanvragen. De grootste stijging deed
zich echter voor in noord waaruit 40%
meer vragen om hulp kwam.

ouderen vorig jaar de impuls heeft
gegeven tot de koórdinatie van het
ouderenwerk in de gemeente. Men
mag er terecht trots op zijn dat dat
initiatief handen en voeten heeft
gekregen en met een rijkssubsidie
van start is gegaan
Uit de gepresenteerde cijfers kan
logieserwijs worden afgeleid dat het
huidige aantal vrijwilligers, 12

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louit Davidwtrut
Ie en 3e woensdag van d* maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

beltfnynjla' adressen

meeste aanvragen voor hulp
komen uit noord
Dat het Centrum Vrijwillige Hulpverlening aan een zandvoortse behoefte
voldoet kan zonder meer worden
afgeleid uit het laatst verschenen
jaaroverzicht.

adviesdiensten

mannen en 25 vrouwen, handen te
kort komt om aan de vraag naar hulp
te voldoen Het Centrum is dan ook
o a via de plaatselijke bladen een
kampanje begonnen om nieuwe
mensen aan te trekken voor de
telefoondiensten, het vervoer, de
begeleiding, het verspreiden van
folders en het doen van
boodschappen Tel 1 7373 kan er
alle informatie over geven

nieuwbouw kop hogeweg
voor de zomer gereed

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo w v
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

foto: Ofck Loanen

Hoeveel het Centrum te maken heeft
met de voortschrijdende vergrijzing
van de badplaats blijkt wel uit de leeftijdsopbouw van de hulpvragers. 80%
van hen was bejaard. Onder de 50
jaar nam nog geen 10% kontaktop
met de vrijwilligers. De ondervertewoordiging van die laatste kategorie
bracht het Centrum er toe een jongerenprojekt te starten. Intern zijn
thema-avonden georganiseerd om
meer duidelijkheid te krijgen in de
problematiek die onder de zandvoortse bevolking leeft. Het is de
bedoeling om de bereikbaarheid van
het Centrum voor jonge mensen
groter te maken en men denkt dat
daartoe het 'gezicht' van de
organisatie een facelift kan
gebruiken.
Dat degenen die een beroep doen op
de vrijwilligers doorgaans bejaard zijn
en slecht ter been vertaalt zich ook in
de soort aktiviteiten. Dat betreft afgezien van het verlenen van
informatie- voor het merendeel:
boodschappen doen, het regelen van
vervoer en begeleiding bij
wandelingen of ziekenhuisbezoekjes.
Merkwaardig is dat de telefoonketen,
die elders in de regio veel sukses
heeft, in Zandvoort niet wil aanslaan
Slechts een tiental alleenstaande
bejaarden maakt er gebruik van. Het
lag voor de hand dat juist het
Centrum, dat zo sterk gekonfronteerd
wordt met de problemen van

Acht/aar heeft het geduurd vanaf de eerste plannen tot de uitvoering, maar op de hoek van de
Hogeweg en de Westerparkstraat schieten nu toch 24 koopflatjes uit de grond.
De appartementen, die tussen de f 108.000.- en f 140.000.- gaan kosten, kunnen met een beetje
goede wil nog vóór de zomer klaar zijn. De projektmakelaar EPC zal al blij zijn als de kosten eruit
komen, want veel zegen rustte er niet op dit stukje Zandvoort. Na verwerving van grond en opstallen
stokten de aktiviteiten ter plekke omdat in 1979 de beoogde markt voor koophuizen volledig instortte.
Pogingen om alles weer van de hand te doen mislukten omdat de gemeente geen trek meer had in
de door renteverliezen duur geworden bouwplaats. Ook bezwaren van omwonenden betekenden
oponthoud. De 2- en 3-kamerappartementen zijn gebouwd in de premiekoop b-sektor.

Iflieringa hield ambtelijk advies
voor kommissie verborgen
ÏAandoenlijk trouw aan zijn medebeIstuurders toonde zich maandagavond
•bewindsman Flieringa in de kommisfsie financiën toen de automatisering
|van de politie aan de orde kwam.
Het fiat werd daar gegeven voor
aansluiting van het zandvoortse korps
op het regionaal komputercentrum,
niet echter voor de koop van een
personal kornputer ter waarde van
r 21.000.- die een plaatsje op het
lokale buro moet krijgen. Liberaal
Jaap Mfithorst die de noodzaak op dit
moment van die aanschaf
deskundig ontzenuwde, verbaasde
zich over het ontbreken van een
advies van de afdeling financiën die
toch zo sekuur op de centjes pleegt te
letten. Toen ook de overige leden
morden toverde Flieringa alsnog het
standpunt van de ambtenaren
tevoorschijn.
'Nu u er allemaal over valt, mag u het
wel weten, zo zei de dorpspenningmeester. Financien is mordikus tegen
de aanschaf, maar in het kollege
l stond ik alleen en moest ik bakzeil
halen. Omdat ik hier een meerderheidsstandpunt hoor te verdedigen,
heb ik uit loyaliteitsoverweging dit
negatieve advies weggelaten. Het
zou er anders op lijken dat ik via deze
kommissie toch mijn gelijk probeer te
halen'.

sport
In het kader van de maandelijks
terugkerende N KB B-wedstrijden
vond onlangs een sterk bezet
kickboksgala plaats in de sporthal
Wielwijk te Dordrecht. Bovendien
stond er een interland NederlandFrankrijk op het programma dat op
overtuigende wijze door de nederlan] ders gewonnen werd.
Spektakulair hoogtepunt van de
avond was de match tussen het
zandvoorts Afafa-talent Anesz
Soekhai en diens opponent en
uitdager Sabajo die er duidelijk op
gebrand was zich te revancheren
voor een knockout in eerder duel. De
uittdager werd echter in de counter
door Soekhai afgestopt en
getrakteerd op flitsende kombinaties
van hoeken en opstoten,
gekompleteerd door effektvolle
kniestoten en zgn. lowkicks. Toen
Sabajo zijn kansen zag afnemen nam
hij zijn toevlucht tot een eigen
interpretatie van de spelregels via
elleboogstoten wat hem een
arbritrale waarschuwing opleverde en
de afkeuring van het publiek.
Soekhai leek enigszins aangeslagen
door het onreglementaire geweld
maar maakte in de 2e ronde korte
metten. Halverwege velde hij met
een links-rechts-kombinatie de
uitdager voorgoed.
Het Afafa-sukses werd vervolmaakt
door Nihat Cakirdie aantrad tegen de
amsterdammer Lamoth. Drie ronden
duurde de verbeten strijd, die
uitmuntte door frekwent en zuiver
uitgevoerde traptechnieken. Een lust
voor het oog van de fijnproevers in
deze tak van sport, die Cakir o.a. een
fraaie 'spinning back kick'
(gesprongen achterwaartse trap)
2
agen plaatsen. Lamoth gaf
uitstekend partij en za.g vaak kans de
zandvoortse aanvallen over te
nemen. Hij moest het tenslotte
echter afleggen tegen de met
zelfvertrouwen opererende Afafaster.

Even leek het er op dat de volksvertegenwoordigers met die redenatie
genoegen zouden nemen. Maar de
laatste van het sprekersrijtje, cda-er
Ingwersen, liet het er niet bij zitten en
wakkergeschrokken sloten de
overigen zich bij hem aan. 'Een
vraagje van bestuurlijke aard, meneer
de voorzitter', zei de christendemokraat fijntjes. U hebt uit loyaliteit een
ambtelijk advies weer in de la gestopt? Ik ben geen kind meer, ik ben
best in staat om zelf tegenstrijdige adviezen op hun merites te beoordelen'. D'66-er Termes was eveneens
ontstemd: 'als het de heren niet

welgevallig is, laat men de informatie
maar achterwege'. Volksvertegenwoordigers hebben recht op alle
gegevens, aldus verder de socialist
Aukema, als we hier niet op waren
ingegaan, hadden we van niets
geweten'. Ik heb er dan ook op
gegokt dat hier geen 'nitwits'
(onnozelaars) zaten, verklaarde
Flieringa de gang van zaken.

MEER KANSEN

Een dubieus komplimentje voor de
raadsleden. Mogen ze er nu uit
afleiden dat de rest van het kollege
daar wél op gegokt heeft?

GIRO
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't stekkie vanmiddag geopend
Hedenmiddag is het splinternieuwe
wijkcentrum aan de Flemingstraat in
noord officieel geopend.
350 m2 is daarmee aan zandvoorts
zalenbestand toegevoegd na meer
dan 10 jaar plannen maken en
overvolle ambtelijke prullebakken
Aanstaande woensdag kunnen de
lezers een verslag verwachten van
de feestvreugde, die morgen nog
een vervolg zal vinden op de open
dag van 't Stekkie
Het heeft er even naar uitgezien dat
er helemaal geen buurthuis zou
verrijzen In september 82
torpedeerden cda. inspraak nu en
verkiezingsoverwinnaar vvd de
plannen voor een permanent gebouw
dat f 900 000.- zou gaan kosten Na

de intrede van het nieuwe kollege
van b en w werd gewerkt aan een
nieuwe opzet die zeker de helft
goedkoper moest zijn In eers;s
instantie kwam het idee bovancrijven
om dan maar een prefab gebouwtje
neer te zetten op de plek van het
oude buurthuis aan de Fahrenheitstraat. Tijdig ingrijpen van de
welzijnskommissie voorkwam zo'n
tijdelijke oplossing, die zeker door de
wijkbewoners in noord als een
belediging zou zijn opgevat, nadat er
jarenlang zoveel verwachtingen
waren gewekt De kommissie sloeg
aan het rekenen en adviseerde een
stenen pand naast de sporthal
Kosten een half miljoen Het resultaat
mag er zijn en kan vanaf heden
bewonderd worden

AVQ - DOET
wat écht nodig is

Antwoordnr.201,
3800 VB Amersfoort.
Te l. 033-63 5214.

KEUR HOTEL ZANDVOORT
is weer open!

1X2

Vrijwillige Hulpverlening
/»ia^*

De nieuwe directie zal U graag begroeten in
onze gemoderniseerde accommodatie.
Uitstekend restaurant.
Zalen voor vergaderingen en partijen.

iO»
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SOMS praat Je mat een

vreemde wat gemakkelUker over dingen die Je
dwarszitten.

Astma
Fonds

Zeestraat 49 - Zand voort - Tel. 02507 -1 20 23

Moederdag
feestdag,
bloemendag,

bij

Giro
55055

BLOEMEN H U IS
De specialist
in al uw
•bloemwerken.

J. BLUYS
Haltestrast65- Zandvoort
Tel. 1 20 60

Bank 70.70.70.120

Nationale
Astmakollekte
6-12 mei

v. d. Werft
mijn bakker
sindi 1746
Gasthuuplein 3
m winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

Openbare
bibliotheek
Zandvoort

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 14131

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

Woensdagmiddag 15 mei a.s.:
Film:

„De onvoorstelbare toch!"
(Een Walt-Disney film n.a.v. het boek van Sheils
Burnford, in het kader van het leesprogramma
„Zwervers gevraagd")
Aanvang: 14.00- ± 15.30 uur
Voor kinderen van 6-12 jaar
Toegang: f 1.25 (kaartjes afhalen in de bibliotheek).

eanduoarrse
haeranr

omroeper

Het meest vertrouwde aanbod in occasions.
RINKO
SPECIALE RINKO VERKOOPCENTRUM
INRUIL
VERHUIST in mei '85
AANBIEDINGEN naar Nieuw-Noord
Renault 5 Super GTL
Renault 9 GTL Avenue
Renault 11 TSE Electronic
Renault Fuego GTS
Citroen CX20
Metro 1.3 S

1984
1983
1983
1984
1983
1981

TE KOOP:
eikenhouten uitschuifbare eettafel en 4 stoelen. z.g.a.n. F. 400,-Tel. 14962
GEVRAAGD:
Interieurverzorgster voor
ong. 15 uur p.week in
Zandvoort.
Tel. 13393.

Naast de werkplaats, alles 2
wéér bij elkaar, totaal 10OO m

STUDIOtECH-BOXEN
80 watt- Fl. 128,-p.p.
100 watt- Fl. 198,-p.p.
125 watt- Fl. 249,-p.p.
250 watt- FI.498,- p.p.
Radio Peeters
Haltestraat 56 tel. 13618

Vanaf 1 juni 1985 bent u
daarvan harte welkom
Tot ziens in onze
mooie, nieuwe, grote
showroom
Curiestraat 8-10
Tel. 025O7-13360

THUISNAAISTER heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstel kussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023 - 32 29 61

RENAULT
Autobedrijf

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

Curiestraat 8-10 (Nieuw-Noord)
Postbus 208
2O40 AE Zandvoort
Telefoon O25O7 - 1336O

RINKO

(Tot 1 juni a.s. Burg. van Alphenstraat 2a, telefoon O2507 - 1336O)

Totale
verbouwings-uitverkoop
Afd. meubelen

met kortingen van

Wij hebben geopend:
Hotel SpaansRestaurant
Sevilla
aan de Zeestraat 29 te Zandvoort
Wij zijn iedere dag geopend.
U bent van harte welkom.
2024 LA Zandv'oc"*
tel. 02507-18537

Salvatore Di Miceli

De verbouwings-uitverkoop is uitsluitend op
zaterdag, zondag en maandag van 11 .OO tot 17.OO u.
Haast U de afrastering staat reeds voor onze etalage.

nu of nooit!
Echt lederen 3-zits bank
diverse kleuren
van 1295.- voor

alles moet weg!
Elementen-groep
beige bekleding
van 1995.- voor

roeeneemp"|s

Echt lederen 2-zits bank
diver.se kleuren
van 1095.- voor

Leather look fauteuils,
meeneempr'l5
van 198.- voor

2-zits en 3-zits Hoekkombmatie
solide beige
meeneempnis
stoffen bekleding
van 2990.- voor

2-zits + 3-zits Bank
leather look
nu

189O.-

69.495.meeneempnjs

Salontafels met

Installatie bureau

OPOENEiTEIN
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 - 1 84 84*

met 50% korting
Eethoek
blank grenen

KOOPJ6

meubelkeur

ZANDVOORT
Stationsplein 13-15
Telefoon 18494

hoeranr

woensdag 15 mei 1985

85e jaargang no. 36

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

h

't stekkie staat er voor iedereen

waterstanden
mei

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bank 70.70.70.120

burgerlijke stand
Ide Murk Aukema opende 't Stekkie met een mokerslag

BRIDGE
In de 2e ronde van de 5e kompetitie
hebben de teams de Leeuw/Braun
en Heilkema/Vulsma hun nek-aannek race voortgezet.
Eerstgenoemden gingen met 170 tegen 168 pnt. met de eer strijken. In
de B-lijn wonnen de dames
Dear/Paap, gevolgd door de dames
Berghoff/Stocker, die in dezelfde
volgorde de ranglijst aanvoeren. De
fam. Veldhuizen kwam in de C-liin als
overwinnaar uit de bus maar konden
daarmee de dames van
Ackooy/Drenth niet van de 1e plaats
op de ranglijst verdringen.

l.w.

h.w.

l.w.

03.20
03.52
04.29
05.01

11 20
11 53
12.32
1303

1541
1612
1645
1722

2342
00 12
00.45
01 22

05.38 'l338
06.15 14.15
07.01
15.01
07.43 15.41
08.29 16.27
09.26 17.26

18.03
18.45
19.32
20.18
21.10
22.12

0201
02.43
03.30
04 17
05.10
06.14

kort & klein

Giro
55055

sport in t kort

.

h.w.

nieuws

Astma
Fonds

7-13 mei 1985
ondertrouwd: Ralf Schram m en
Monique Angelique Wilhelmina
Huijstee; Martijn Dirk Dorissen en
Henriette Johanna Koning; Willem
Bernardus Stephanus de Jong en
Jennifer Margaretha Sturmer; Ferdinand Wendelgelst en Nelly
Spierieus.
gehuwd: Hermanus Petrus Henricus Maria Buijen en Alida Wilhelmina
de Jong; Romeo Ronald van Waning
en Monica Ruijs; Adrianus Joannes
Maria Jacobs en Anna Maria Johanna
Blonk; Cornelis Mantoua en Caroline
Yvonne Geertruida Maria Schaminée
geboren: Janine, dochtervan B.
van Kampen en J.E.M. Visser;
Marleen Desirée dochtervan P.J.
d'Honten E.J. Groot; Anand Rawien
Robert zoon van R. Somai en A.
Shantakoemarie; Sven zoon van
J.H.M. Carree en H.J. Molleman.
overleden: Amelia Jansen, oud 76
jaar; Josina Theresia Antonia Hauer,
geb. Balm, oud 61 jaar; Henderika
Maria Gerarda Bonarius, geb.
Nieuwenhuis, oud 85 jaar; Hendrikus
Johannes Suijk, oud 65 jaar;
Catharina Anna Juliana Romein, oud
75 jaar; Johannes Cornelis
Hendricus van der Zwet, oud 56
jaar.

.

'Het politieke gekissebis is voorbij, 't
Stekkie staat er voor de hele bevolking. Het is niet alleen een s'jksesnummer van het huidige kollege, in
een lange estafette heb ik de eindsprint mogen inzetten. Om dat te
symboliseren heb ik pvda-er Ide
Aukema gevraagd de officiële opening te verrichten'. Met die verzoenende woorden gaf wethouder Jan
Jongsma afgelopen vrijdagmiddag bij
de opening van het nieuwe
wijkcentrum het spreekgestoelte aan
zijn bestuurlijke voorganger.
De socialist die zich even tevoren
met lijf en vergulde hamer door de
piepschuimen muur bij de ingang
had geworpen, hield voor de vele
genodigden een doorwrocht betoog
over het welzijnswerk Hij zette de
schijnwerper op de kritiek waaraan
het welzijnswerk onderhevig is' het
eigenhandig kreeren van behoeften
en afhankelijkheidssituaties plus het
gebrek aan doelmatigheid Maar hij
nam het tevens in bescherming
tegen de bezuinigers met de botte
bijl omdat het een onmisbaar element is in een samenleving die naar
kwaliteit streeft Een kwaliteit die in
zijn visie niet kan worden uitgedrukt
in prestatie, geld, macht, bezit en
mannelijkheid maar wel in geborgenheid. sympathie, engagement, aanmoediging, zelfvertrouwen, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid
Grote woorden in een wijds
perspektief geplaatst ( van griekse
stadstaat tot wijkcentrum Zandvoort)
die de hulpverleners in deze
sektor nog wel even aan het werk
zullen houden om mensen te ontwikkelen en te ontplooien ( ook in ontspanning ) Een onmiskenbare bijdrage daaraan is het vrijwilligerswerk.
In dat verband bepleitte Aukema de
aanstelling van een beroepskracht,
nodig voor de kontinuïteit en voor de
doelmatigheid van het vrijwillige
werk. Hij kon het niet laten een
stukje kollegeprogram voor de jaren
86-90 in te vullen Het beleid diende
er z.i. op gericht zijn burgers in staat
te stellen zelf hun welzijn gestalte te
geven, initiatieven te ondersteunen
en een basisaanbod aan

voorzieningen te garanderen Een
gemeenteraad moet zich voortdu
rend realiseren dat het om de kwali
teit van onze samenleving gaat en
moet niet bang zijn meer trendsetter
dan trendvolger te zijn
Na die welgemeende raadgevingen
kwamen Stekkievoorzitter Van der
Moolen en architekt Ingwersen aan
het woord die alle medewerkers bij
het projekt voor hun inzet bedankten
Daarop werd het kado van de
gemeente onthuld, het grote
kunstwerk van Roland van Tetterode
dat de ontmoetingsruimte sierde en
dat in samenspraak met een
werkgroep van t Stekkie was
gekozen Die werkgroep verdiende
overigens te meer een kompliment
omdat ook uit de produktie van
andere lokale kusntenaars
(Tonbreeker. Van Wierst) een fraaie

selektie was gemaakt Bezichtiging
van de 2 zalen en de vergaderruimte
volgde en men kon zich niet aan de
indruk onttrekken dat met uiterst
eenvoudige middelen een toch wel
heel sfeervol en funktioneel wijkhuis
tot stand was gekomen
Maar enthoesiaste vrijwilligers en
een mooie akkommodatie maken nog
geen aktiviteitencentrum Dat doen
bezoekers en deelnemers Jongsrra
stipte m dat verband nog een speciaal probleem aan' de moeilijke
jeugd De maatschappij heeft eerder
schuld aan deze jongeren dan dat we
hen kunnen beschuldigen, aldus de
.wethouder Zij verdienen onze
aandacht, onhandelbare mensen
mogen niet zomaar worden weggeworpen Die humane opdracht lijkt
een goede start

• Bevrijdingsdag kan door
zandvoorters gevierd worden, maar
er zijn elders nog steeds kampen, er
wordt gemarteld, er is onvrijheid, zo
laat Amnesty International weten. De
organisatie vestigt daar al jaren de
aandacht op en boekt ook suksessen
met haar kampanjes. In de badplaats
zijn echter dringend aktieve leden
nodig om daar een bijdrage aan te
leveren bijv. door het schrijven van
brieven in de engelse en franse taal.
Laat het niet afweten, pak nu de
telefoon en bel 1 3082 of 1 41 92.
• Dat ook de politie kranten leest
werd vorige week bewezen toen via
advertenties een illegale autohandel
aan banden gelegd werd. 39 vierwielers werden te koop aangeboden via
de krant Het bleek te gaan om
autoverkoop in de van Galenstraat
door een 55-jarige zandvoorter De
straatverkoper heeft toegezegd de
nodige vergunningen aan te vragen,
maar tot zolang blijft zijn ambulante
handel gesloten.

bouwes opnieuw in andere handen
Als de aankoop van hotel Bouwes
door de egyptenaar AI-Ameri een feit
is kan de 4e eigenaar in 5 jaar tijd
worden begroet.
Mei 1980 overleed de naamgever
van het hotelkompleks, Nico
Bouwes. Zijn levenswerk ging
sindsdien van hand tot hand Eerst
kwam van overzee wonderdoener
Hordo die een valse profeet en gure
spekulant bleek te zijn Na het totale
bankroet van het bedrijf nam in 1983
de bloemendaalse hotelier Meerburg
de touwtjes in handen. Datzelfde jaar
nog meende de amsterdamse
onroerend goed magnaat Caransa
zijn belangen te moeten uitbreiden,
hij kocht het Bouweshotel voor 6.5
miljoen. De koerant suggereerde
toen dat de zakelijke ommezwaai van
Caransa, die na het Hordo-avontuur
meermalen had laten weten de
Bouwes-erfenis niet levensvatbaar te
achten, mogelijk van doen had met
de lobby voor nieuwe casino-vestigingen in het land

Opmerkelijk is op zijn minst dat het hotel
weer in de losse verkoop is, nu die
speelhuisstrijd gestreden en beslist
is AI-Ameri die onlangs ook hotel
Keur aan de Zeestraat kocht, zou
volgens de laatste berichten 7.5
miljoen voor Bouwes moeten neertellen De eksploitatie blijft evenals
onder Caransa bij direkteur
Meerburg Die heeft, gezien het boedelbeslag dat enige weken terug
gelegd werd. evenmin een zakelijk

sukses van het hotel kunnen maken
Dat er een frisse wind en ondernemingsgeest door de badplaats
waait mag misschien gelden voor het
kleinbedrijf, met het hotelwezen blijft
het tobben Gaat het met hotel
Bouwes dezelfde kant op als met
hotel Friesland aan de Hogeweg en
het Strandhotel, die een andere
bestemming hebben gekregen'?

zondag
vol
muziek

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

De Stichting Zandvoort Festival had
deze keer alles mee tijdens het derde
muziekfestijn op de Prinsesseweg:
goed weer, veel publiek en een keur
van geestdriftige muzikanten. Voeg
daarbij een uitstekende organisatie
en Theo Hilbers als speaker en het is
duidelijk dat het vijf uur durende
spektakel een sukses werd.
De ruim zeshonderd blazers, trommelaars en majorettes, samengesmeed
tot vijfentwintig in keurige tenues
gestoken groepen, lieten zien en
horen dat er duchtig was geoefend.
Toch bespeurde de vak-jury verschillen tussen de emsembles en die
werden omgezet in punten Zo
kwamen tenslotte de prijswinnaars uit
de bus en dat werd bij de showbands Damiate, Haarlem, bij de
drumbands het korps uit Velsen en bij
de majorettegroepen Oosterkwartier
uit Haarlem Jong Damiate leverde
de beste tamboer-maitre en
Oosterkwartier de fraaiste Miss
Majorette.
Daarmee was de muzikale koek nog
niet op, want de hele meute trok
gezamenlijk en in geordende rijen
ook nog door de dorpsstraten. Een
pers-jury lette daarbij scherp op de
finesses in kostumering en marcheerkunst en unaniem werd beslist dat
het Haarlemse Damiate daarin de
grootste perfektie bereikte Dat
resulteerde in een enorme wisselbeker, beschikbaar gesteld en uitgereikt
door Dr. Ameria van Hotel Keur
Resumerend: een spektakulair
evenement, dat mogelijk nog meer
toeschouwers zal trekken als het nog
meer in het hart van het dorp wordt
georganiseerd. Tenslotte: de vraag
van een van de vele kijkers Waar is
ons Zandvoorts Muziekkorps9' lijkt
meer dan gewettigd.

sport in t kort
DESILLUSIE VOOR HANDBALLERS: CSV WINT MET 19-20 DE
TITEL
Eén gemiste strafworp in de laatste
sekonde heeft de kampioenskans en
-illusies van ZandvoortmeeuwenHandbal volkomen getorpedeerd
Dat gebeurde zondagmiddag in de
thuiswedstrijd tegen medekandidaat
CSV uit Castricum, dat met 19-20 de
titel binnenhaalde Had schutter Cor
v d Koekelt de zevenmeterworp
verzilverd, dan was een
beslissingswedstrijd, met deelname
aan de nationale kampioenschappen
als inzet, noodzakelijk geweest.
Overigens was de zege van CSVB
niet onverdiend. Met iets meer snelheid en variatie in de aanval liepen
de gasten voor rust al uit naar 9-12
en brachten daarna het verschil zelf
op vier punten. Maar het duel bleef
attraktief en ZVM kwam sterk terug
Tot op één punt dus, net genoeg voor
de ploeg uit Castricum om de kampioensvlag te hijsen ZVM kan
inmiddels terugzien op een sterk
veldseizoen met als konklusie dat het
team van coach Henny v d. Koekelt
tot de sterkste in het land behoort.
Score ZVM: Cor v d Koekelt 10,
Djurre Boukes 6, Wim Brugman 6.

Vrijwillige Hulpverlening
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kerkdiensten
HERVORMDE KERK
donderdag 16 mei a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman,
zondag 19 mei a.s.:
10.00 uur: Ds. C.F.J. Antonides uit
Terborg.

foto: Dfek Loanen

Eergisteren hebben het zandvoorts
kollege en korporatie Emm overleg
gevoerd over de toekomstige woningbouwprojekten.
In het konflikt tussen beiden bleek
geen oplossing voorhanden B en w
zijn sterk geporteerd voor een nieuw
beleid gericht op vrije sektorbouw
met inschakeling van projektonwikkelaars. een koers die uitgezet is op
basis van tekorten aan kontmgenten
en geld De Emm hield al evenzeer
vast aan haar opvatting dat niet de
financiële armslag bepalend mocht
zijn maar de volkshuisvesting en de
nood van de woningzoekenden

PROTESTANTEN BON D
zondag 19 mei a.s.:
10.30 uur: Ds. J.C. Beekhuis,
Haarlem.

betreft Die plek moet gereserveerd
blijven voor de sociale sektor en niet
verkwanseld worden aan mensen
van buiten De mogelijkheid voor
woningwetbouw daar blijft bestaan,
meent de vereniging Er zijn nog
kansen om aan kontingenten te
komen - bijv bij de herverdeling van
overschotten in het najaar of in de
verdere toekomst Maar dan moet
wel alles op alles gezet worden om
die kontingenten ook in de wacht te
slepen Volgens de Emm is het
Stationsplein ook financiële offers
(renteverliezen) meer dan waard

ROOMS KATHOLIEKE KERK
donderdag 16 mei a.s.:
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceacilis koor.
zaterdag 18 mei a.s.:
19 00 uur: eucharistiviering met orgel
en samenzang,
zondag 19 mei a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering

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

De Emm bleek niet van plan overstag
te gaan waar het het Stationsplein

vissterfte in csrcuitvijver veroorzaakt door gif

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
APOTHEEK

Deze week is opnieuw een groot aantal dode vissen aangetroffen in de
meest noordoostelijke lozingsvijver
op het binnenterrein van het circuit.

Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

Twee weken terug kwamen de eerste
meldingen van massale vissterfte
binnen Diverse instanties werden
ingeschakeld om de oorzaak op te
sporen In hel laboratorium van
Rijnland ging een watermonster
onder de mikroskoop en de zaak leek
opgelost toen de analyse vrijkwam In
het water waren sporen aangetroffen van lyndaan, een veel gebruikt
landbouwgif Mogelijke daders
moesten vermoedelijk echter in
geheel andere richting gezocht worden. Volgens de direkteur van publieke werken Wertheim wordt het gif
namelijk ook gebruikt om paardehuid
van ongedierte te reinigen
Op het binnenterrein zijn paarden ondergebracht waarvan de eigenaars
mogelijk gebruik maken van deze
chemikalien.

Ik dacht in eerste instantie dat we er
daarmee uit waren, maar dat blijkt
nog niet het geval, aldus Wertheim,
het onderzoek krijgt een vervolg
Het Rijksburo voor de Visserij in
Umuiden dat aan de speurtocht deelneemt, heeft sterke twijfels of de
relatief geringe dosis lyndaan verantwoordelijk is voor de vissterfte Voor
nadere studie is op dat instituut vis
uitgezet in water afkomstig uit de
binnenvijver De gevonden
konsentraties van het bestrijdingsmiddel waren in ieder geval niet zo hoog
dat van een katastrofale situatie
gesproken kan worden Op advies

GEREFORMEERDE KERK
donderdag 16 mei a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
zondag 19 mei a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsttraat
1e en 3e woensdag van da maand van
17.30-18.30 uur. Kosttlces advies.
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

Ijülnnyiijke

van Provinciale Waterstaat die tot de
konklusie kwam dat het gif door een
dubbele vergunning nagenoeg
onschadelijk gemaakt kon worden,
heeft publieke werken ekstra
lozingen op de vijver uitgevoerd.

Het wachten is nu op de uitslag van
het nadere onderzoek. Intussen lijkt
het meer dan raadzaam om
miljeukontroleurs in te schakelen om
de dumpers van het lyndaan op te
sporen.

14444 Politie (alleen noodgevalten)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

tentoonstelling over mode
is bezoek meer dan waard
In het Cultureel Centrum wordt momenteel een ekspositie gehouden
van kostuums, sieraden, tekstiel en
accessoires uit de verzamelingen van
een aantal leden van de Nederlandse
Kostuumvereniging voor Mode en
Streekdracht.
Het is een unieke tentoonstelling die
eigenlijk een langere looptijd
verdient dan veertien dagen maar,
zoals Emmy van Vrijberghe'de
Coningh, beheerster van het
Cultureel Centrum vertelde, mag het
uit de 19e, soms zelfs 18e eeuw
daterende tekstiel niet te lang aan
het daglicht worden blootgesteld.
Om met de laatste periode te
beginnen: het is de fichu niet aan te
zien dat het 250 jaar geleden is dat
mevr. Kraan-Meeth

de maakster op deze linnen halsdoek
tamboereerwerk en perzische ajours
aanbracht. Ook de geborduurde rode
kinderkousjes uit die tijd zijn puntgaaf, evenals de in 1850
vervaardigde baby-ondermouwtjes
en de gebreide kindermitaines.
Hoe grondig jonge meisjes werden
onderwezen in het borduren en
repareren van linnengoed tonen een
tulen stoplap uit 1891 en
verschillende letter- en proeflappen
De meterslange gebreide stalenlap
laat de talrijke werkjes zien die in het
ernaast liggende vergeelde boekje
zijn opgetekend. De attributen
waarmee al dit-moois werd gemaakt
zijn in een aparte vitrine
ondergebracht en de in goede staat
verkerende kantklosjes, naai-etuitjes,
plooiplanken, de koperen
plooimachine en het fornuisje voor
de strijkijzers bewijzen hoe
zorgvuldig men vroeger met de
spulletjes omging.

Van de streekdrachten is Staphorst
present met verschillende cornetmutsen, een sitsen lappendekentje, een
babymutsje van dat materiaal en een
paar mannenschoenen met zilveren
gespen. Sint Michielsgestel toont
een hoogtijpoffer, een omvangrijk
hoofddeksel dat, zoals de naam al
zegt, door de vrouwen op hoogtijdagen gedragen werd. Verder zijn er
Noord- en Zuidhollandse, Zeeuwse
en Drentse beugeltassen te
bewonderen.
Een aparte vermelding verdient de
kollektie waaiers, waaronder een
schitterend eksemplaar meteen
montuur van schildpad en een
waaierblad van chantilly kant.

De aflasting geschiedde na een
vrijwel unaniem protest van de
volksvertegenwoordigers die de gang
van zaken 2 dagen eerder in een
kommissieberaad scherp veroordeelden Er mag niet de schijn worden
gewekt dat een wethouder hier een
streep vóór heeft, zei bijv pvda-er
Gert Toonen Zijn fraktiegenoot
Aukema had de week ervoor al de
andere fraktievoorzitters benaderd

kommissie wil meer ruimte
voor 'live' strandmuziek
De kommissie algemene zaken heeft
vorige week gepleit voor een
versoepeling van het verbod op 'live'
strandmuziek, zoals door b en w is
voorgesteld.
Met de wet op de geluidshinder in de
hand had het kollege het plan opgevat alle elektronies versterkte muziek
in en rond de paviljoens ronduit te
verbieden. Het gewestelijk miljeuburo, dat ingeschakeld was om
metingen te verrichten, was tot de
konklusie gekomen dat deze klanken
aanzienlijke hinder konden veroorzaken. Als maatstaf en uitgangspunt
was daarbij het normale lawaai
genomen, geluid van mensen,
verkeer en het doordringend ruisen
van de zee, dat samen de
grenswaarde van het toegestane
lawaai al aardig naderde
Met name dat laatste was onderwerp
van spot Als het klotsen van de
branding, het kabbelen van de
golven, de wijzers al gevaarlijk deed
uitslaan, was er immers nog maar
weinig hoop voor muzikanten Een
ambtenaar wees er overigens op niet ten overvloede gezien het verhullende taalgebruik als het bijv om
het circuit gaat- dat 2 decibel ekstra
al een verdubbeling van de herrie inhield
Koning (gem. bel) en Gielen (inspr
nu) konden nog het meeste begrip
opbrengen voor de stilte-ideeën van
b en w, wilden de overlast voor
rustzoekende strandgangers beperken. Maar de overigen waren van

Juweeltjes uit de 18e en 19e eeuw,
maar ook 'n geestige in metaal gevatte
veren waaier uit de twintiger jaren
met, heel prakties, een spiegeltje aan
de achterzijde.
Met o.a. halfronde haarkammen die
in diverse streekdrachten gebruikt
werden, eksemplaren die versierd
zijn met stras of git, art deco
parfumflesjes, een gelakte houten
poederstok en een uitklapbare
poederdons schenkt de
tentoonstelling ook verder aandacht
aan de uiterlijke verzorging van de
vrouw uit de twintiger jaren
Kortom: een ekspositie die een
bezoek meer dan waard is!

receptie in raadhuis
ging niet door
Wethouder Flieringa heeft bakzeil
gehaald. De receptie in het raadhuis
voor enkele honderden genodigden
na de huwelijksvoltrekking van een
van zijn familieleden is jongstleden
vrijdag afgelast. De klandizie is naar
een van zandvoorts vele
etablissement gegaan en niet naar
de voor de raadhuisreceptie ingehuurde ondernemer.

mening dat in een toeristenplaats een
en nader voorlief genomen moest
worden Of zoals een op de tribune
aanwezige strandpachter zei' zo n
verbod kan misschien in Staphorst
maar niet in Zandvoort Het zal. als
het kommissieadvies serieus
genomen wordt, neerkomen op een
beleid waarin ontheffingen op ruime
schaal zijn opgenomen, maar waarin
ook de kontrole op geluidsnivo en
muziekuren plaats vindt Het Jazz on
the Beach is nog niet verloren

om steun te verwerven voor een
gepeperde brief richting b en w. Dat
ging niet door op verzoek van de vvd
die haar wethouders opdroeg zonder
mankeren de receptie ongedaan te
maken Niettemin besloot het kollege
door te zetten. Ook vvd-bewindsman
Jongsma ging door de knieën voor
het argument dat het jonge paar niet
de dupe mocht worden van een
taksatiefout van gemeentesekretaris
Merts die zonder enig overleg toestemming had gegeven
Liberaal woordvoerdster de Jong
raakte er niet door ontroerd'en
hekelde :oneigenlijk gebruik van het
raadhuis Die toonzetting werd door
de overige frakties overgenomen
Met uitzondering van Flieringa s partijgenoot Gielen die boos was omdat
de politici niet het fatsoen konden
opbrengen om met deze diskussie te
wachten tot na het huwelijk, daar valt
nu meteen al een smet op Alsof
bestuurlijk fatsoen t.a.v. de
zandvoortse gemeenschap in het
geheel niet meer telde
Burgemeester Machielsen, die het ;n
zijn hart wel met de kritiek eens was,
antwoordde op de principiële
afweging van de gekozenen: ik neem
er kennis van , hetgeen zoveel wil
zeggen als: ik maak het zelf wel uit
Echt op losse schroeven stond de
receptie pas toen ondernemer Paap,
die aangezocht was voor de hapjes
en drankjes, meldde als zakenman
wel geïnteresseerd te zijn geweest,
maar als voorzitter van de horekaZandvoort en van de kommissie parakommercie geen brood te zien in
deze horeka-beunhazerij.

15e zaalvoetbaltoernooi
start a.s. maandag
Aanstaande maandag rolt de bal weer
in het grote ZVM-zaalvoetbaltoernooi
dat nu al voor de 15e maal gehouden
wordt.
Het sportspektakel in de Pellikaanhal.
gesponsord door de Nutsspaarbank.
duurt een maand -de finales vinden
plaats op 21 juni- en vereist een
massaregie die de organisatie elk jaar
weer tot een goed einde weet te
brengen. Geen geringe verdienste
48 teams nemen deel in 3 divisies,
1e, 2e klasse en veteranen, en 6
poules. 168 wedstrijden moeten er
worden afgewerkt nog afgezien van
de speciale publieksduels. Daaronder
vallen bijvoorbeeld de wedstrijd
tussen radio Veronica en de oud-

OVERMORGEN GEEN KOERANT
Het eerstvolgende nummer van de koerant verschijnt op
DINSDAG 21 MEI A.S.

internationals (met Jongbloed,
Flinkevleugel. Swart) op 30 mei.
tussen winnaar 1984 de Klikspaan
(met Tahamata) en een All-Star-team
samengesteld door (en mogelijk met
?) Cruijff op 7 juni en in de
finaleweek nog een staaltje damesvoetbal Aanstaande zaterdag en
zondag zullen bovendien jeugdvoetballers de gemoederen alvast in de
juiste stemming brengen
De wedstrijden worden dagelijks in
de Pellikaanhal gespeeld vanaf 18 45
uur. Ekstra lange voetbaldagen
worden gemaakt op zaterdag 1, 8 en
15 juni en op zondag 2 juni als de
zaal al om 9 30 uur open gaat

dn l/l/t/
doon 'SS"
Binnenkort weer een paar dagen vrij,
Kom dan eerst eens bij de UUU tuat
goede gidsen en/of kaarten halen'
Schoolplein l, telefoon 17947

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

Verwarm uw huis
met een prachtige
bos bloemen van
BLOEMENHUIS
De specialist
-in al uw
bloemwerken.

J.BLUYS
Haltaxtraat 66 - Zandvoort

T*!. 1 20 60

toz
overtreft
zichzelf
In een perfekt uitgevoerde koorzang
heeft het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort afgelopen donderdag in
de hervormde kerk blijk gegeven het
genre tot in de puntjes te beheersen
Met emotionele hoogtepunten is het
werk van Handel gelardeerd en het
oratorium Samson geeft alle
gelegenheid aan koor en solisten van
voldoende kwaliteit om die
gevoelsuitingen op een meelevend
publiek over te brengen. Dat daar
donderdag sprake van was staat
buiten kijf. Onder de stringente
aanpak van Frans Bleekemolen,
organist Stuifbergen en het
amsterdams begeleidingsorkest
groeide het koor tot grote hoogte en
kregen de solisten de kans hun
talenten te ontplooien. Marianne
Koopman, Christa Pfeiler, Jon
Thornsteinsson en Pieter van
Egmond bleken in die ambiance
inderdaad in staat de nuances van
deze Handervertolking overtuigend
voor het voetlicht te brengen. Die
prestatie deed de aanwezigen al uitzien naar een vervolg en dat zal
zeker niet uitblijven.

TE KOOP:
Ligbedden voor 't strand
incl. matras. F. 125,- p.st.
Tel. 17385.

THUISNAAISTER heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstel kussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 0 2 3 - 3 2 2 9 6 1
GEVRAAGD:
ruime kamer in gezellige
omg. of étage. Evt. woningruil met' Gooi mogelijk.
Tel. 19112.

P. A. H. Wijnands, tandarts
afwezig 17 mei
voor dringende
spoedgevallen :
tandarts Doorgeest 13G26
of weekdienst :
023-31 3233.

STUDIOTECH-BOXEN
80 watt- Fl. 128,- p.p.
100 watt- Fl. 198,- p.p.
125 watt- Fl. 249,- p.p.
250 watt - Fl. 498,- p.p.
Radio Peeters
Haltestraat 56 tel.13618

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
lnl./folder:01720-43719.

DIERENBESCHERMING
WIST U dat er wekelijks honden en katten worden aan- of doodgereden.
WIST U dat dit voor het dier soms met veel pijn gepaard kan gaan en dat
u dit kunt voorkomen door uw hond aangelijnd uit te laten en uw
kat wat meer binnen te houden.
WIST U dat het niet verstandig is, na de winter, vogels, duiven enz. te
voeren.
WIST U dat de dieren zelf hun voedsel kunnen vinden en dat dit heel wat
gezonder is dan hetgeen u ze verstrekt.
WIST U dat als u ze toch voert, u bevordert dat ze ziek worden en moeten
worden gedood.
WIST U dat als u brood en andere etensresten in de tuin of van het balcon
gooit u daarmee ratten en muizen aantrekt.

Wij hebben geopend:
Hotel Spaans Restaurant
Sevilla
aan de Zeestraat 29 te Zandvoort
Wij zijn iedere dag geopend.
U bent van harte welkom.
Sa/vatore Oi Miceli

2024LAZandvbc^
tel. 0^507-18537

Installatie bureau

OPOEME11EIN
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodaietc

Totale
verbouwings-uitverkoop
Afd.meubelen

met kortingen van
De verbouwings-uitverkoop is uitsluitend op
zaterdag, zondag en maandag van 11 .OO tot 17.OO u.

ook hemelvaartsdag geopend
Haast U de afrastering s iaat reeds voor onze etalage.

nu of nooit!

alles moet weg!

ook salontafels
met 10 tot 50% korting

meubelkeur

ZANDVOORT
Stationsplein 13
Telefoon 18494

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgfeterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -1 84 84*

iedereen leest
delkrant
altyd en overal.

MEER KANSEN

VOOR
GEHANDICAPTEN

GIRO
625JOOO
AVQ • DOET
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strandseizoen '85 staat in het teken
van veiligheid zoutwaterrekreant
De strandpolitie heeft haar post aan
de Rotonde weer betrokken en is tot
het eind van de zomer weer paraat
met een detachement van zeven man.
Tijdens een bijeenkomst met alle
betrokkenen bij het strandgebeuren
presenteerde korpschef Menkhorst
afgelopen woensdag zijn ploeg onder
leiding van brigadier Schilder. De
politiechef deelde mee dat er tijdens
de voorbije winter veel gesprekken
zijn geweest over de veiligheid op
het strand, vooral naar aanleiding van
de verdrinkingsgevallen in het vorig
seizoen.
'Met de reddingsbrigade, de strandpachters en ook de provincie is
uitgebreid overlegd over te nemen
maatregelen', aldus Menkhorst. 'Een
daarvan is het plaatsen van dertig
nieuwe verbods- en
waarschuwingsborden, die in de
plaats komen van de meer dan
honderd borden die er nu nog staan'.
Adjudant Barmentlo, die het idee van
het kleurige verzamelbord had aangedragen, meldde dat andere
kustplaatsen deze zandvoortse
„™primeur zullen overnemen. In een
aantal duidelijke tekens staat op het
bord aangegeven, dat voertuigen,
honden en paarden geen toegang
hebben tot het strand. Verder wijzen
pijlen in de richting van de strandpolitie, de EHBO en het naaktstrand en
tenslotte attendeert het bord de
badgasten op de gevaren van de zee.
Als bij de strandpaviljoens een gele
vlag wappert is de zee gevaarlijk en
een rode vlag betekent dat het
verboden is te zwemmen. Een vlag
met een groot vraagteken wil zeggen
dat daar een verdwaald kind is
binnengelopen.

sport in t kort
Het ZVM-zaalvoetbaltoernooi dat
gisteravond in alle hevigheid is
ontbrand belooft een spektakel van
de eerste orde te worden. Wie
getuige wil zijn van de
doelpuntenregen spoede zich een
dezer dagen naar de Pellikaanhal
waar 's avonds vanaf 18.45 uur elke
die kwartier nieuwe teams tegen
elkaar in het strijdperk treden.
Vanavond zijn dat resp:
Duivenvoorden
Aleichem Boys
Dry Works Vet.
Pim Janssen Old
Eetcafe ?
R.E.A.
Cecils Bar
De Klikspaan
Stam Fashion
Bluys Ned.
Nike Sportshop - Fotolitho Drommel

woensdag 2 2 mei a.s.:
Reprox
D.V.S.
The Hairshop
Rest. De Puur
Nihot Luchttechn.
Dubrovnik
Luykx Verh. - Wapen van Zandvoort
Tum-Tum Ajewee Sport - Textlite
Pim Janssen
Autovision
donderdag 23 mei a.s.:
T.Z.B. Kerkhoven
Geerling Auto
Rabbel Boys
Lippies Boys
Banana Zandvoort
Lootman Optiek
Smit Sportprijzen
Rest. De Puur •
Nutsspaarbank
R.E.A.
Marcel Schoorl
Hong Kong

Op Hemelvaartdag en tijdens het
afgelopen weekeinde met redelijk
strandweer kreeg de politie al direct
gelegenheid zich in te werken langs
de vloedlijn. Als prettige traditie
kwam daar tussendoor een bezoek
van de Watersport Vereniging Zandvoort, die met tientallen zeilers naar
de Rotonde kwam gevaren. Er
werden vriendelijke woorden en
flessen alkoholika uitgewisseld en
met de hoop op een goede zomer en
een prettige samenwerking kozen de
zeilers weer zee en betrokken de
strandagenten weer hun politiepost.
Het strandseizoen 1985 is van start
gegaan.

'Mede met het oog op het eerder
eindigen van onze zittingsperiode
dan tot nu toe gebruikelijk -voorjaar
'86- en het eerder aantreden van een
nieuw kollege (...) hebben we ons
enige beperkingen opgelegd, zo heet
het. En verder: 'Politiek gesproken
zou het een goede zaak zijn als het
nieuwe kollege op basis van een nog
vast te stellen programma de zittingsperiode zou kunnen aanvangen met
een beleidsplan voor de komende 4
jaar. Wij zullen hiertoe de nodige
inventarisatie verrichten, terwijl deze
nota daarvan ais het ware de basis zal
zijn'.
De status van de nota is derhalve in
het kort: de basis voor een
inventarisatie voor een beleidsplan
dat toekomstige bestuurders mogen
samenstellen. Geen vetpot dus voor
de glorieus gestarte kombinatie van
vvd en inspraak nu, maar mogelijkheden voor herkansing zijn er in het
najaar als de laatste liberale
begrotingsopzet op de raadstafels
komt.

22
23
24
25
26
27

h.w.

l.w.

h.w.

l.w.

05.38
06.15
07.01
07.43
08.29
09.26

13.38
14.15
15.01
15.41
16.27
1726

18.03
18.45
19.32
20.18
21.10
22.12

0201
02.43
03.30
04.17
05.10
06.14

kort & klein

voorjaarsnota van b en w
kijkt niet over verkiezingen heen
Opzienbarende beleidsvoornemens
zal men er niet in aantreffen. Wie
gehoopt of gevreesd had dat de
liberale oogsttijd nu toch wel zou zijn
aangebroken, zal tevergeefs naar de
vruchten uitzien. De dorpsbestuurders hebben een goede reden voor
hun terughoudendheid, zo vinden ze
zelf. De nota is 'een aanzet tot meerjarenbeleid' voor de jaren '86-'90 met
veel herhalingen uit de begrotingsvoorstellen die eind vorig jaar het
licht zagen.

mei

nieuws

eanduoortse hoerartf

De pas verschenen voorjaarsnota van
het zandvoorts kollege van b en w is
een voorzichtig stuk.

waterstanden

Financieel, zoveel is duidelijk,
hoeven de zandvoorters zich geen
grote zorgen te maken. Zoals ook in
vorige jaren zal 1984 worden
afgesloten met een batig saldo van
minstens f 300.000.- Dat is vooral te
danken aan een overwinst van het
waterbedrijf a f 180.000.-, een
meevaller die in de toekomst niet
meer te verwachten valt in verband
met de overdracht van het nutsbedrijf
aan de WLZK, de regionale organisatie. De dienst publieke werken heeft
minder werk verzet voor andere
afdelingen en dat levert een
besparing op van f 170.000.-. Een
nog onbekend nadeel vormt de
stijging van de bijstandskosten. Ook
het lopende jaar zal naar alle
waarschijnlijkheid geen tekorten te
zien geven. Als tenminste een aantal
stelposten aangepast worden,
waaronder met name die voor
gladheidsbestrijding en
straatreiniging. Een ekstraatje van
f 120.000.- uit de onroerend
goedbelastingen maakt die
onkostenpost overigens meer dan
goed.

waarvan de recettes teruglopen.
Oplossingen voor die tekorten
komen vooral uit een besparing op
personeelskosten. In 86 willen b en
w 4 ambtelijke vakatures openlaten
en dat levert f 225.000.- op. Maar ook
heeft men zijn hoop gevestigd op het
innen van parkeerboetes die tegen
die tijd onder een gemeentelijk
belastingregiem zullen vallen en op
de privatisering van buitensportakkommodaties De lezers, zo
beloven we, horen binnenkort meer
over deze en andere kollege-ideeën

ft Op het parkeerterrein in zuid zal
a.s. zaterdag vanaf 14.00 uur een
vliegerklassieker gehouden worden.
Voor de 6e maal in de Fly Awayhistorie staat de trofee 'de Zilveren
Vlieg' op het spel. Deelnemers zullen
alles in het werk stellen om hun
eigenbouw dundoeken zo stabiel
mogelijk in het zwerk te houden en
kunnen daarmee tevens een
startbewijs verdienen voor de
nederlandse kampioenschappen in
september. De kosten zijn f 5.- per
persoon. Bij slecht weer wordt het
evenement naar zaterdag 1 juni
verschoven.
• De voor hedenavond geplande
bijèe"nkdmstVa''ri"cfé raadskoTififnissie
maatschappelijk welzijn en
volksgezondheid is uitgesteld om de
leden"gelegenheid te geven de
voorjaarsnota te bestuderen. De
nieuwe datum van de vergadering is
gesteld op 4 juni a.s. om 20.30 uur.
• Het traditionele zomerkonsert van
het Noordholland Philharmonisch
Orkest in de Hervormde Kerk zal dit
jaar op donderdag, 27 juni a.s. plaatsvinden. Uitgevoerd worden werken
van Scarlatti, Bach en Handel. De
dirigent is Jules van Hessen, terwijl
als soliste de violiste Theodora
Geraers zal optreden.

SUBSIDIE VOOR AANGEPASTE SPORTAKKOMMODATIE GEHANDIKAPTEN

Voor 1986 voorspellen de
rekenmeesters een tekort van ruim
een half miljoen Dat is o.a. te wijten
aan een verwachte loon- en prijsstijging, maar bovenal aan verminderde
inkomsten uit het kasino -in '87 wordt
dat nog erger als Amsterdam zijn
speelhuis opent- en uit het circuit

Vrijwillige Hulpverlening

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

Sportorganisaties die sport- en
spelmateriaal willen aanschaffen of
hun akkommodaties willen
aanpassen ten behoeve van
gehandikapten, kunnen hiervoor
subsidie krijgen van de provincie
Noord-Holland. Ook is het mogelijk
dat eenmalige sportaktiviteiten voor
en door gehandikapten worden ge-

subsidieerd door het provinciaal
bestuur. Deze en andere subsidiemogelijkheden zijn te vinden in de
zojuist uitgebrachte folder 'Gehandikaptensport', die door de provincie is
uitgegeven. De folder is (gratis) te
bestellen bij het Bureau Voorlichting,
tel. 023-163123.

landelijke belangstelling
voor jubileum-toernooi schaakklup
Meer dan 70 schakers en
schaaksters bogen zich op Hemelvaartdag over bord en stukken ter
gelegenheid van het 5e Louis
Bloktoernooi.
Van 's ochtends vroeg tot ver in de
namiddag werd er gezwoegd tot de
houtjes nauwelijks meer naar voren
te branden leken in de
zenuwslopende race tegen de klok
Dat schaken in deze verkorte vorm
meer een spel van emoties dan van
logika is kan zelfs een buitenstaander
niet zijn ontgaan. Een rapid-toernooi
waarin elke speler een half uur tot
zijn beschikking heeft, geeft geen
enkele beloning voor 29 minuten
topschaak als in de laatste sekonden
een vingerfout de stelling m een
rume verandert. Dat gebeurde
geregeld en het zuchten en steunen
kende dan ook geen einde op deze
dag. Menige deelnemer keek na de
zoveelste ramp met heimwee naar
het stralende zonnetje dat door de
ramen van het Gemeenschapshuis
viel. Maar het is juist de ondraaglijke
spanning, de uiterste konsentratie tot
de laatste tik van het uurwerk, die
schakers er toe brengt telkens weer
achter het bord plaats te nemen. Dat
gold deze donderdag evenzeer voor
de allerjongsten als voor de
vergrijsde veteranen -zoals plaatsgenoot de Bruin die van geen wijken
wist. De voortreffelijke organisatie
van de Zandvoortse Schaakklup trok
deelnemers uit het hele land en van
respektabele speelsterkte.

nieuws
kort& klein
• Tot 1 juli kunnen alle zandvoortse
kinderen meedoen aan het leesprogramma van de openbare bibliotheek
dat de titel draagt 'Zwervers
gevraagd' Wie van avontuur, reizen
én van lezen houdt kan zijn hart
ophalen in het boekenhuis. Het is de
bedoeling 5 boeken van de
tentoonstelling te lezen. Voor elk
dapper verslonden boek krijgen de
jeugdige lezertjes een sticker op het
zwerfkompas en na 5 boeken een
beloning.
• Het nederlandse Rode Kruis zal
vanaf maandag 27 mei t.e.m.
zaterdag 8 juni zijn jaarlijks inzamelkampanje houden. De binnenkomende gelden vormen de basis voor alle
binnen- en buitenlandse hulp die het
Rode Kruis biedt. De organisatie is
daarvoor geheel afhankelijk van de
goodwill en financiële steun van het
publiek.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 - 12.30 uur of schriftelijk via
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

Winnaar van het toernooi werd
Simon Groot uit de Zaanstreek die
weliswaar gelijk eindige met
Westerduin uit Den Haag maar op
weerstandspunten de zege' behaalde.
In de overige poules kwamen als
strerksten te voorschijn: v.d Aardeweg. Havelaar, van Hall, Dambrink,

Het verschil
tussen
levenendood
schuilt ineen
simpel gebaar.

v.d. Riet, de Jong, Schiermeier en de
zandvoorters Olaf Cliteur, Ton van
Kempen en junior Ernst v.d Broek.
Zij allen gingen met een prijsbeker
naar huis. Dambrink kreeg tenslotte
nog een speciale eervolle vermelding
omdat hij geen van zijn rivalen ook
maar een half punt kado deed.

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN
Een handicap betekent: extra
, afgekeurd. Daarom vragen wij
k méér kansen op sociaal
m contact, werk, studie, vorming,
k wonen, vervoer, recreatie, enz.

-»~-" /WO-DOET j A

Tel. 033 -63 5214. wat écht nodig is a^
.'

»

Antwoordnr.201, 3800 VB Amersfoort.

OMWONENDEN TERREIN AMBACHTELIJKE BEDRIJVEN NABIJ FAHRENHEITSTRAAT
VREZEN OVERLAST DOOR STANK, LAWAAI EN ROMMEL
Het bestemmingsplan rond de remise
deel 2', zal zeker door de gemeenteraad worden vastgesteld Op het
braakliggende terrein tussen de waterzuiveringsinstallatie en de remise
van publieke werken aan de Kam.
Onnesstraat zullen zich
'ambachtelijke bedrijven vestigen.
In een onlangs gehouden kommissiebijeenkomst gingen de verschillende
frakties daarmee akkoord Een officieel protest tegen het plan door
omwonenden werd ongegrond
verklaard. De heer Ravenhorst die
zich ter vergadering namens 22
gezinnen gehuisvest aan de tegenoverliggende Fahrenheitstraat
uitsloofde om alle bezwaren nog
eens onder de ogen te brengen vond
wel veel sympathie en begrip van de
volksvertegenwoordigers maar voor
zijn smeekbede om alles bij het oude
te laten kreeg hij geen voet aan de
grond.
De bewoners vrezen het ergste als
achter hun tuintjes visbakkerijen en
andere neeringdoenden neerstrijken
Stank, lawaai van vrachtauto's en
rommel zal hun voorland zijn, zo
menen ze. Ook nu al voelen ze zich
gedupeerd door de omstandigheden
De rioolwaterzuivering bijv. verspreid
regelmatig een kwalijk riekende
lucht. Ze ergeren zich mateloos aan
de verpaupering van hun woonomgeving teweeggebracht door
bedrijven in de buurt die het niet zo
nauw nemen met de regels en veel
overlast veroorzaken. Dat zou na
uitvoering van het bestemmingsplan
alleen maar erger worden.
't Is inderdaad een bende daar, gaven
de kommissieleden toe en: 'we
hebben er als gemeente volledig
gefaald'. Dat was echter geen reden
om het nieuwe bedrijfsterrein tegen
te houden. Wel om overstreders
strenger aan te pakken. Voorzitter
Machielsen zegde toe dat politie en

pw de mogelijkheden om op te
treden zullen bekijken. In overleg
met de bewoners wordt verder een
'groenplan' uitgewerkt, een dichte
strook beplanting moet een deel van
de bezwaren tegen de nieuwe
bedrijfjes wegnemen.
Voor plaatsgenoot Ravenshorst was
de uitkomst een bittere teleurstelling,
't Spijt me dat u niet te overtuigen
bent, hield hij de politici voor, we
zullen het hogerop moeten zoeken.
Daarmee kondigde hij verdere bezwaarschrift-procedures aan. Die
zullen waarschijnlijk niet veel
uithalen, maar mogelijk dat de
gemeente daardoor wat meer haast
maakt met het oplossen van de problemen in deze kontreien.

sport in t kort
ZANDVOORT 75 BESTAAT 10
JAAR.
Zaterdag-voetbalklup Zandvoort 75
bestaat deze maand tien jaar en dat
jubielum heeft de vereniging zaterdag bescheiden maar toch feestelijk
gevierd met een uitgebreide
sportdag en een kabaret- en dansavond
Er was ook alle reden voor enige festiviteit, want het gaat goed met de
klup uit het binnencircuit. Na de
turbulente afscheiding van Zandvoortmeeuwen kregen de
zaterdag voetbal Iers het moeilijk in de
eerste jaren. Er werd geen veld in
Zandvoort beschikbaar gesteld, maar
de groenwitten gaven geen krimp en
weken voor hun thuiswedstrijden uit
naar Hoofddorp en Haarlem. Na vijf
jaar strijd kon Zandvoort 75 eindelijk
een eigen home betrekken en daar
binnen het circuit kwam de klup tot
grote bloei. De 225 leden vormen
zeven senioren- en zeven
jeugdelftallen, die op de groene mat
uitstekend meedraaien Het eerste
team klom uit de 2e klasse HVB,
waar het direkt al kampioen werd,
inmiddels op naar de 4e klasse
KNVB. Daarin eindigde 275 dit
seizoen verdientelijk in de kopgroep.
Zandvoort 75, van harte
gelukgewenst met jullie doorzettingsvermoegen en nog vele sportieve
jaren toegewenst.
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vvv verwacht grote drukte
tijdens komend pinksterweekend
burgerlijke stand

Na 7 drukke zondagen is de
strandpachter uit de grootste zorgen,
zijn onkosten zijn er dan uit, wordt
wel beweerd, Als dat waar is, worden
de ondernemerszenuwen, zeker na
de afgelopen magere jaren, dit keer
danig op de proef gesteld, want de
toeloop naar het strand is wel erg laat
op gang gekomen.
Aan het lange Hemelvaartweekemde
heeft het niet gelegen. Een
krioelende massa verdrong zich aan
de kust en in de straten van de bad
plaats. Het dorp kon haar gasten
ternauwernood herbergen en er zijn
zeker goede zaken gedaan. Ook vvv
direkteur Hilbers was meer dan
tevreden. Niet alleen zagen zijn
medewerksters kans de stroom
toeristen goed te verwerken, maar
bovendien werd duidelijk dat de
aandacht van de vvv voor het
fenomeen groepsreizen eindelijk zijn
vruchten begint af te werpen We
raken ingburgerd op dat terrein,
aldus Hilbers. 'Snelle afhandeling is
van levensbelang en de vaste ploeg
heeft daar meer ruimte voor
gekregen nu we ons budget hebben
aangesproken voor het aantrekken
van 2 parttimers die het papierwerk
kunnen doen'. De ervaring heeft ons
flink wat wijzer gemaakt over
groepsreizen, zo zegt de vvv-chef
Ook de inzet van gidsen voor het
leiden van ekskursies verloopt steeds
beter. Het is alles bijeen erg
arbeidsintensief werk en niet altijd in
kantooruren, maar het loont de
moeite, er zijn geen geringe
bedragen mee gemoeid'
Voor de Pinksterdagen zijn de
verwachtingen hooggestemd. De
weersvoorspellingen zijn niet
ongunstig en veel zandvoort-gangers
blijken daar alvast een voorschot op
genomen te hebben Afgelopen
woensdag kon het vvv-buro zelfs al
geen reserveringen meer honoreren
Op papier zit het dorp vol, nu de
(hopelijke zonnige) werkelijkheid
nog

Vrijwillige Hulpverlening

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

14 mei- 20 mei 1985
ondertrouwd: Hendricus van Geldorp en Bngitaa Catharina Bergman,
Robert Hans Wardenier en Wilhelmina Cornelia Paap; Pieter Ingwersen
en Trijntje Visser
gehuwd: Adriaan Valenus Hugo
Swaen en Manna Anna Constantia
Gipon
geboren: Dommique Chanssa
Véronique dochter van G A Daniels
en E G van Rhee

waterstanden
mei

25
26
27
28
29
30

verwachtingen zijn hooggestemd .

31

meest kwetsbare verkeersdeelnemers
krijgen bijzondere aandacht b en w
Het dorpsbestuur heeft in de pas verschenen voorjaarsnota ruim baan
gemaakt voor ideeën over veilig verkeer in en naar Zandvoort.

f 100 000 geïnvesteerd worden en
mogelijkheden om van elders
subsidies los te peuteren laat men
niet aan zich voorbijgaan

Op dat punt is m ieder geval sprake
van een nauwkeurig omschreven beleid. De grootste zorg van b en w
gaat uit naarde 'zwakke verkeersdeelnemers en van hen met name
naar de meest kwetsbaren: kinderen,
ouderen en gehandikapten. Beveiliging van oversteekplaatsen en
schoolroetes. goede
loopverbindingen tussen huis en
centra van aktiviteit zijn daarom gewenst. Net als afzonderlijke verkeers
ruimte voor (bromlfietsers/voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Dat
betekent bijvoorbeeld aanleg van
vnjliggende fietspaden en het
streven naar autoluwe gebieden,
woonerven, herinrichting van straten.
B en w willen het gebruik van de fiets
en het openbaar vervoer zoveel mogelijk stimuleren. Aandacht moet
verder uitgaan naar doelmatige
straatverlichting en, niet in de laatste
plaats naar verbetering van verkeersgedrag, het aankweken van verkeersinzicht en toezicht op het naleven
van de regels.

Dat geldt o a voor het levensgevaar
lijke kruispunt Tolweg-Dr C A
Gerkestraat Van rijkswege kan 90%
subsidie verkregen worden om die
zgn. 'black spot drasties te verande
ren Pal na het toeristenseizoen

Handenvol werk dus voor deze en
komende bestuurders Een fraai programma van wensen ligt er, maar het
kollege beseft dat het niet vandaag of
morgen valt uit te voeren. Dat het
ernst is mag evenwel blijken uit het
bijgaande financieringsvoorstel. De
komende 3 jaar zal telkens

VOLGENDE WEEK ALLEEN KOERANT OP VRIJDAG
In verband met maandag, tweede pinksterdag, verschijnt het
eerstvolgende nummer van de koerant op vrijdag 31 mei a.s.

steekt publieke werken daar de
handen uit de mouwen Verbetering
van.de Tolweg tussen Haarlemmerstraat en Gerkestraat is nog in
onderzoek Op korte termijn gaat
het aansluitingspunt Linnaeusstraat
Van Lennepweg onder het mes Of
een vrijliggend fietspad zal
worden aangelegd langs de
Linnaeusstraat naar de Zeemanstraat
' een hartewens van veel ouders met

h.w.

l.w.

h.w.

07 43
08.29
09 .26
10..32
11.44
00..27
01..30

15 41
16..27
17 26
18..33
19.45
08.27
09,.30

20.18
21.10
22.12
23 18

l.w.

04..17
05.10
06.,14
07.17
08.27
12.55 20 .55
14.00 22.01

Sprmgtij 7 en 22 mei
Doodtij 14 en 29 mei

schoolgaande kinderen uit noord staat nog te bezien Technies kan het,
ruimte is er genoeg, maar het is een
kostbare aangelegenheid die een
flinke bres zal slaan in de
beschikbare financiële middelen. Dit
najaar zullen verder een aantal eennchtingsstraten in beide richtingen
worden opengesteld voor fietsers.
Ook een 2e fase van het rijwielklemmenplan is opkomst, men bezint zich
nog op de juiste lokaties

groeten uit zandvoort

Een prentbriefkaart van de Amsterdamsche Vacantie Kolonie, het huidige Dr. G. J.
Plantinghuis. Op 12 mei 1887 kocht de Amsterdamsche Vereeniging voor
Gezondheids en Vacantie Kolonies, gevestigd te Amsterdam, het als café restaurant ingerichte gebouw voor f 10.000.-. In de koopsom waren, zoals uit de door
notaris W.K. Loef f te Haarlem opgemaakte Aoopacte blijkt, tevens begrepen 'een
koetshuis en verdere gebouwen, erven en tuin, staande en liggende te Zandvoort
in het Park Kostverloren, Kadastraal bekend in Sectie B Nommer 3430, als huis,
stal en erf, groot 21 aren en 60 centiaren.'

325 km op de pedalen
voor tuin
nw. unicum
De bewoners van Nieuw Unicum kunnen er wel bijna op rekenen dat ook
de derde en laatste fase van hun
aangepaste tuin er wel komt en dat
ze dan beschikken over een prachtig
plekje om zich aktief te ontspannen.
Als ze binnenkort op de koude grond
of in de kas tuinieren of genieten van
het opkomend groen zullen de gehandikapten wel gauw zijn vergeten,
dat de zandvoortse gemeenschap
bijster weinig heeft bijgedragen aan
deze nieuwe mogelijkheid om het
normale leven zelf vorm te geven.
Dinsdagavond werd in het woonoord
duidelijk dat op korte termijn een
tweede bijdrage is te verwachten van
de Stichting Actie '68 uit Maastricht
die sinds haar oprichting als enige miljoenen distribueerde ten bate van
goede doelen. Vóór de start van het
projekt schonk de stichting al vijf
mille en het gelijknamig uitzendburo
uit Haarlem deed daar eenzelfde
bedrag bij. Nu waren beide
organisaties weer present in de
personen van de heren Paulissen en
Schouten, die op 15 en 16 juni
gezamenlijk een wielertocht voor
trimmers op touw zetten. De start van
deze klassieker zal op de Brink van
Nieuw Unicum zijn, de finish ligt de
volgende dag in Maastricht en de
baten komen ten goede aan het
gehandikaptenwerk. Nu al hebben
zich honderd amateur-pedalisten
voor de tocht aangemeld en men verwacht onder meer ook nog een ploeg
uit Zandvoort.

nieuws
kort & klein
• De noodzaak van de inbraakpreventie-aktie van de politie kan nauwelijks beter gei'lustreerd worden
dan met het misdaadverslag van
vorige week. 15 maal sloegen
inbrekers toe in het dorp, 4x in de flat
aan de Zeestraat, verder op de
Wilhelminaweg, Regentesseweg, Van
Stolbergweg, Kostverlorenstraat,
Zandvoortselaan, Duindoornlaan en
in hotels, winkels en restaurants aan
de Westerparkstraat en Haltestraat.
Soms werden kleinigheden meegenomen, een jas, een sieraad, vaak
waardepapieren, giropasjes, paspoorten. Niet in alle gevallen waren de
insluipers suksesvol, werden gestoord m hun bezigheden of vonden
niets van hun gading. Verontrustend
blijft het.
• Jongstleden vrijdagnacht kregen
zandvoorters en engelse voetbalsupporters het met elkaar aan de stok in
de Kerkstraat. Er werd, na pesterijen
van onze plaatsgenoten, tot bloedens
toe geslagen en gemept. Tot de
politie met versterking uit buurgemeenten een eind maakte aan de
agressie. De supporters kregen
begeleiding tot aan hun hotel maar
moesten zich onderwijl een regen
van stenen en blikjes laten weggevallen.
• Personeel van een kustpaviljoen
heeft om duistere redenen
geprobeerd vuilniszakken in een kuil
op het strand weg te werken. Met de
eigenaar van de nering is een hartig
woordje gesproken door de
hermandad

eanduoortse hoerartf

Tijdens de 325 kilometer lange koers,
met het inmiddels tot Keser
omgedoopte uitzendburo als grote
sponsor, zal onderweg in meerdere
woonoorden een fors bedrag worden
verdeeld en Nieuw Unicum zal
daarbij zijn. Nadat Haarlemse Ineke
de Vries was geïnstalleerd als toermiss kon direkteur Burggraaf van
Nieuw Unicum meedelen, dat de tuin
inmiddels is aangelegd en ingezaaid.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.
kerkdiensten

'De kas is onderweg en dan resteren
nog de laatste voorzieningen, die
circa twintigduizend gulden gaan
kosten', aldus de direkteur. 'Dit valt
niet onder de subsidies en daarom
zijn we bijzonder blij met dit initiatief.
Als straks het veelkleurig peloton van
den Brink wegstuift komt er na het
optrekken van de stofwolk zicht op
de finish van onze tuin'.

WEEKEND: 25-26 mei 1985
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen. Medewerking Herv. Kerkkoor
en Kindermuziekgroep. Pinksterzendingscollecte. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag: 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman, (belijdenisdienst). Kindernevendienst en crèche.
NEDEKtrANDSE
PROTE STANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag: Pinksteren. Dienst verzorgd
door eigen leden.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Celebrant H. Kaandorp. Hoogfeest
van Pinksteren.
Zaterdag 19.00 uur: e.v. met orgel/samenzang. Zondag: 08.45 uur vervalt.
Zondag 10.30 uur: Hoogmis m.m.v.
St. Caeciliakoor. Maandag 10.30 uur:
e.v. met orgel/samenzang.

adviesdiensten
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel Zin Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel. 023-31 3233.
APOTHEEK

van alles te doen in 't nieuwe stekkie
Na het feest rond de opening van het
nieuwe wijkcentrum in noord, na alle
loftuitingen over de sobere maar
funktionele indeling en aankleding,
na alle bevlogen redenaars, staan
bestuur en vrijwilligers van 't Stekkie
weer met beide benen in de
alledaagse werkelijkheid.
Niet het gebouw maar de aktiviteiten
maken een wijkcentrum. Of het zal
lukken leven in de brouwerij te brengen zal pas goed blijken na de zomer
als aan een skala van ideeën vorm
gegeven wordt. Tot die tijd krijgen
beproefde aktiviteiten in de nieuwe
omgeving de ruimte. Ballet,
volksdansen, konditietraining, trimmerklip e.d. Nu al gestart en volstrekt
nieuw is de naschoolse opvang van
tieners, de jeugd van 12-16 jaar. Elke
dag van 14.30 - 17.00 uur staat ;t
Stekkie open voor deze jongeren en
op sommige dagen wordt daar al druk

gebruik van gemaakt, komen er 40 a
50 tieners binnenlopen. Een uitstekend initiatief is ook de huiswerkbegeleiding die al enige tijd
gegeven wordt op maandag,
woensdag en vrijdag van 15.00 tot
16.30 uur. Niet meer thuis alleen
zitten kniezen boven de boeken,
maar samen aan het werk, dat blijkt
aan te spreken. Voor dezelfde jeugd,
die veel aandacht krijgt van de vrijwilligers, is de woensdagavond gereserveerd-aJs tv-avond. En ook op de
vrij«laQavond komen de tieners bij elkaar, zoeken een videofilm uit, gaan
bowlen en zwemmen of verzinnen
iets anders a) fiaar gelang de
stemming van het moment. Elke 3e
vrijdag van de maand kunnen ze zich
verder vermaken bij de disko in de
grote zaal. Intussen gaat het werk
voor de kleintjes (tot 12 jaar) gewoon
door: de instuif op woensdag, het
knutselen op donderdag, elke 1e

vrijdag van de maand een eigen
diskoprogramma. Volksdanslerares
Puts begint binnenkort met een
aparte groep voor deze kinderen.
Maar het is niet de bedoeling dat het
wijkcentrum louter jongerenhuis
wordt. Of het lukt volwassen plaatsgenoten binnen de deuren te krijgen,
moet nog worden afgewacht. Voor
een deel zal dat gebeuren via de
zaalverhuur voor vergaderingen - de
Emm heeft al belangstelling getoondbruiloften en partijen. Maar ook
kursussen, taallessen e.d. moeten er
een kans krijgen en aktiviteiten in het
kader van sport en spel, kaarten,
schaken, enzovoort. Speciaal voor de
buurtbewoners gaat het wijkcentrum
op donderdagochtend als koffiehuis
open. In de zomermaanden zal
Rekreade in 't Stekkie neerstrijken.
Ook voor die vakantie-organisatie is
daarmee een pijnlijk akkommodatieprobleem in noord opgelost.

Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
1.2323 Rinko autotechniek, werkplaati
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerantb.v.
Achterweg 1

rk padvinders geven open dag in nieuw kluphuis
In het weekeinde van 8 en 9 juni a.s.
vieren de scouts van de Willibrordus
en Stellamarisgroep zowel het 40jarig bestaan als de opening van het
nieuwe kluphuis aan de Jac.P.
Thijsseweg.
De zandvoortse padvindersbeweging
is de laatste jaren door een diep dal
gegaan. De 'Zeedistels, voorheen
aktief aan de Thijsseweg, verdwenen
helemaal uit het beeld en de
overigen, Willibrordus en Buffalo's
moesten een ware lijdensweg
afleggen om het hoofd boven water
te houden. Soms letterlijk toen het
onderkomen van de Buffalo's op het
binnenterrein van het circuit onder
water liep en enige tijd later tot
overmaat van ramp afbrandde.
Willibrordus zag zich al vanaf 1974
door bestemmingsplannen voor
wegen of woningbouw in haar
'Bunker' bestaan aan de Van
Lennepweg bedreigd.
Maar het dieptepunt lijkt goeddeels
voorbij. De aanwas van scouts,
jongens en meisjes, is weer op gang
gekomen, de padvinderij heeft zijn
aantrekkingskracht na aanpassing
aan moderner jaren nog niet
verloren. De Willibrordus en
Stellamarisgroepen tellen dezer
dagen 90 leden en met de
(mogelijke) komst van de
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Wereldjamboree naar ons land
(Spaarndam) in het vooruitzicht en
een fraai nieuw kluphuis binnen
handbereik ziet de heer Lemmens,
voorzitter van de kath. jeugdraad,
nog volop kansen op verdere groei.
De kabouters, gidsen, sherpa's,
welpen, verkenners en wat dies meer
zij, vieren op zaterdag 8 juni het
jubileum onder elkaar. Maar op

zondag 9 juni gaat het kluphuis,
zwaar bevochten op een
tegenstribbelend dorpsbestuur, aan
de Thijsseweg open voor alle
zandvoortse jongeren. De officiële
plechtigheid wordt om 13.00 uur
ingeluid door de wethouder van sport
en jeugdzaken Jongsma waarna het
scoutingsfeest kan beginnen. Een
goede gelegenheid voor jongeren
van alle gezindten om kennis te

maken met het vrijetijdsleven van de
padvinders. Zo'n 20 verschillende
aktiviteiten, spelletjes, attrakties
staan op het programma en tussen 7
en 8 uur 's avonds wordt de open dag
besloten met een groot kampvuur.

zaalvoetbal in volle gang
Het ZVM-zaalvoetbal toernooi is in
volle gang. Spelers en publiek zijn in
de juiste sportieve stemming gekomen. Toeschouwers weten na 14
achtereenvolgende toernooien ook
aan het begin van deze massale zaalkompetitie de weg naar de
Pellikaanhal blindelings te vinden en
worden vergast op spannende, soms
vrolijke duels.
Tot de laatste kategorie behoorde
zeker de wedstrijd tussen Bluijs en
Stam Fashiorj afgelopen dinsdag.
Opgewekt en zonder merkbare
inspanning prikte de spelers van
Fashion 20 goaltjes tussen de palen
en het werkt danig op de lachspieren
als om de minuut de bal weer op de
middenstip ligt. Forse skores
bereikten ook H B-alarm en de
veteranen van Pim Janssen. De
prestigeslag tussen de Klikspaan en
Cecils werd in het voordeel van de
laatste beslist. De uitslagen op een
rij:
maandag 20 mei:
Nutsspaarbank - Rinko
2-2
Weyers lithoprod. - H B alarms.
2-8
Luiten bv - Han van Baekel
1-1
Nihot vet. - Klikspaan vet.
2-2
't Hemeltje - Peter Korver
2-2
Tiffany - Aurora
3-3
dinsdag 21 mei:
Duivenvoorden - Aleichem Boys 6 - 4
Pim Janssen Old - Dry Works 1 2 - 2
REA - Eetcafe ?
2-1
De Klikspaan - Cecils Bar
3-4
Bluys Ned - Stam Fahsion
2 - 20
Nike shop - Fotol. Drommel
6-3
woensdag 22 mei:
Reprox - D.V.S.
2-5
The Hairshop - R.est. De Puur
4-4
Nihot luchttechn. - Dubrovnik
4-4
Luykx verh. - Wapen van Z'voort 2 - 1
Tum Turn Ajewee Sp. - Textlite 1 - 2
Pim Janssen - Autovision
5-1
Met de Pinksterdagen worden de
voetbalshirtjes opgeborgen maar
daarna gaat de strijd onverdroten
verder. Donderdag 30 mei valt er om
20.15 uur veel te genieten in de
jubileumwedstrijd tussen het
veronicateam en de oud-internationals. Het programma ziet er als volgt
uit:
dinsdag 28 mei 1985:
Reprox - Geerling Auto Service
Aleichem Boys - Weyers Lithoprod.
Peter Korver Sport - Cecils Bar
Han van Baekel - Luykx verh.
Pim Janssen - Aurora
TZB Kerkhoven - D.V.S.

nieuws
kort & klein
• Op zaterdag 1 en 8 juli staat de
afdeling welfare van het lokale Rode
Kruis met een marktkraam op de
Raadhuisplein om haar artikelen aan
de man en vrouw te brengen. Voor
het goede doel natuurlijk en in aansluiting op de nationale
inzamelingsaktie.
• Gouaches van Ida Busch en
schilderijen en akwarellen van Joop
Vermeij zijn te aanschouwen vanaf
zaterdag 1 juni t.e.m. 23 juni in het
Cultureel Centrum. Dat is alle dagen
open van 13.30 -16.00 uur behalve
op maandag en dinsdag.
* De voorjaarsnota komt a.s. woensdag en donderdag op tafel bij de kommissies voor resp. algemene zaken en
publieke werken. Woensdag zal ook
nog gesproken worden over het zoneringsbesluit voor de zandvoortse
racebaan.

woensdag 29 mei:
Luiten bv - Bluys Ned.
Nutsspaarbank - Eetcafe ?
't Hemeltje - Textlite
Rest. de Puur - Autovision
H.B. Alarmsyst. - Lippies Boys
De Klikspaanver - Dry Works vet.

donderdag 30 mei:
Rabbel Bos - Nihot luchtt.
Rinko - REA
jubileumwedstrijd
Veronica - Oud Internationals
Banana Z'voort - Rest. De Puur
Nike Sportshop - Smit Sportpr.
Tum Tum Ajewe - De Klikspaan

raad

INBRAAKBEVEILIGING
LIGT BINNEN IEDERS BEREIK
VRAAG INFORMATIE
BU DE
POUTIE

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING
6. Overige raadsvoorstellen:
a Parkeerexperiment (verkeersstudie
Zuid-Kennemeriand).
b. krediet tb v. automatisering politie
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort )
c. vervanging hoge- lagedruk
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
autospuit brandweer.
d. aanschaf politieboot met uitrusting.
Telefoon 023- 260633
e. trekkershutten
f verkeerssituatie Dr. C.A. GerkeInformatici betreffende Begrafenissen of Cramatiat
straat t.h.v. de bushalte
1. Notulen.
gahaal vrijblijvend
g. fietsstroken Van Lennepweg en
2. Ingekomen stukken:
Linnaeusstraat.
Gaan lidmaatschap
voor kennisgeving: a. een oproep om h. krediet sloop panden Prinsenhofontwikkelingssamenwerking tot een
straat 1B en 1 C.
geïntegreerd onderdeel van het
i. krediet voorafzuigingsinstallatie
gemeentebeleid te maken.
t.b.v lijm/bindapparatuur.
Mazk uw
b. brief over het beperken van het
j. tarief storten vuilnis op vuillaadstapinksterdagen
gebruik van chemies bestrijdingsmid- tion.
nog gezelliger
delen.
k. verzoek van de vereniging
ter afdoening: a. brief over het
vrienden van de Markerwaard om
met bloemen
wijzigen van de belastingverordening financiële steun.
en planten van
afvalstoffen en rioolafvoerrechten
l. regionale volkshuisvestingskomBLOEMEIMHUIS
1982 voor alleenstaande bejaarden.
missie.
preadvies: a. brief van de Stichting
7. rondvraag.
Geluidhinder Zandvoort waarin
De specialist
bezwaar wordt gemaakt tegen het
in al uw
Haltestraat 65 - Zandvoort
ontwerpbesluit tot vaststelling van
Tel. 1 20 60
•bloemwerken.
een zone-grens voor het circuitgebied van Zandvoort.
b. brief van de Stichting vvv
Zandvoort inzake subsidieverlening.
verzekeringskantoor
3. Bestemmingsplannen e.d.: a. vaststelling bestemmingsplan 'Rond de
Remise deel II'.
Gasthuissstraat 4
b. voorbereidingsbesluit Duindoorntel. 13283
laan.
4. Transakties onroerend goed: a.
verhuur volkstuinenkompleks
Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
Keesomstraat.
meerdere maatschappijen.
5. Onderwijsaangelegenheden:
1. extra krediet aardijkskunde-methoDiverse reisverzekeringen, eventueel met
* tweewielerbadrijf
de Hannie Schaftschool.
Haltestraat
Zandvoort
Internationale Automobilistenhulp van
b. aanschaffen inbrandapparatuur
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
t.b.v. de Mariaschool voor L.O.
Telefoon 02507 - 1 44 99
Of er zo kort na Pinksteren nog
vurige tongen zijn waar te nemen bij
de 17 gezworenen van het dorpsparlement, kunnen zandvoortse burgers
zelf aanschouwen als ze zich a.s.
dinsdag 28 mei om 20.00 uur naar
het raadhuis spoeden. Mogelijk
krijgen de afgevaardigden de geest
bij een van de volgende punten:

omroeper

H. H. KROON

J. BLUYS

A.M. FOLKERS

Wl E . . heeft ons geel
verhuurbord gevonden
dat van donderdag op
vrijdag is verdwenen ?
Tel. 12063.
AAIMGEE. bijverdienste
strandverkoop
vanaf 15 jaar. Telefoon
na 6 uu r 02503-12315.
THUISNAAISTER heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstel kussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023 - 32 29 61
VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

worden meegegeven.

Een handicap betekent: extra afgekeurd.
Daarom vragen wij méér kansen op sociaal
\ contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz,

MÉÉR KANSEN

AVp-DOET

'

wat écht nodig is

VOOR
GEHANDICAPTEN

OB».*\
O VU
*** ^

Vraag informatie, word lid:
AVO-Nederland,
antwoordnr. 201,
)• 3800 VB Amersfoort.
Tel.: 033-635214.

v. d. Werff
mijn bakker
sinda 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Het meest vertrouwde aanbod in occasions.
RINKO
SPECIALE RINKO VERKOOPCENTRUM
VERHUIST in mei 35
INRUIL
AANBIEDINGEN naar Nieuw-Noord
••••••••••••••••••••••••••••B

••••••••••••••••••••••••••••B

Renault 5 Super GTL
1984
Renault 9 GTL Avenue
1983
Renault 11 TSE Electronic 1983
Renault Fuego GTS
1984
Citroen CX20
1983
Mini Metro 1.3 S 1981

Naast de werkplaats, alles 2
wéér bij elkaar, totaal 10OO m
Vanaf 1 juni 1985 bent u
daarvan harte welkom
Tot ziens in onze
mooie, nieuwe, grote
showroom
Curiestraat 8-10
Tel. 02507-1336O

Astma
Fonds

Giro
55055

RENAULT
Autobedrijf

Bank 70.70.70.120

Curiestraat 8-10 (Nieuw-Noord)
Postbus 208
2O4O AE Zandvoort
Telefoon O2507 - 1 336O

RINKO

Nationale
Astmakollekte
6-12 mei

(Tot 1 juni a.s. Burg. van Alphenstraat 2a, telefoon O2507 - 1 3360)

Wij hebben geopend:
Hotel Spaans Restaurant
Sevilla

restaurar

OPENINGSTIJDEN
BINNENAKKOMMODATIE

«Ifc.fi

(allen bij buitentemperatuur onder de 18° C)

aan de Zeestraat 29 te Zandvoort
Wij zijn iedere dag geopend.
U bent van harte welkom.
2024 LA Zandvbr.^
tel. 0^507-18537

m vuvwiauranc
% «S^K^ub^^^^f^^ ^^MM^^^L

Salvatore Dl Miceli

Duiuenvoorden
02507-12824

18.00-19.0020.30-21.30
18.00-20.00
18.00-19.0020.00-21.00
18.00-20.00

OPENINGSTIJDEN
BiNNENAKKOMMODATIE
8 JULI T/M 1 SEPTEMBER

RnwvMr tijdig uw tafel

HM.nS1MAT4*

25 MEI T/M 7 JULI
Ma.: 08.00-09.00 (ƒ 3.95)
Di.: 12.00-15.30
Wo.: 09.00-15.30
Do.: 08.00-09.00 (ƒ 3.95)
Vr.: 12.00-16.00
Za.: 10.00-17.00
Zo.: 10.00-17.00

(alleen bij buitentemperatuur onder 18° C)

TELEFOON

Installatie bureau

het buitenbad
gaat morgen open

ZANDVOOKT

B.V.

Ma.:
Di.:
Wo.:
Do.:
Vr.:
Za.:
Zo.:

16.00-20.00
10.00-20.00
10.00-20.00
12.00-20.00
10.00-20.00
10.00-17.00
10.00-17.00

OPENINGSTIJDEN
BUITENAKKOMMODATIE
25 MEI T/M 1 SEPTEMBER

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgfeterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 - 1 84 84*

eanduoarrse haeranr

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

Ma. t/m vr. 9.00-20.00
Za. en zo. 10.00-17.00
Het zwembad is op zondag 25 augustus gesloten.
U wordt verzocht het water 15 minuten voor sluitingstijd
te verlaten.
Wijzigingen voorbehouden.
U bent altijd welkom in „DE DUINPAN" bij mooi en
bij slecht weer.
NIEUW: 2 TENNISBANEN, f 15.50 per baan per uur.

ZWEMBAD

„DE DUINPAN"
VONDELLAAN 57-ZANDVOORT-TEL. 1 21 70

vrijdag 31 mei 1984

85e jaargang no. 39

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

er was
geen bed
meer vrij
"Overvol en gezellig", zo resumeerde
waarnemend korpschef Brunting de
politionele indrukken van het
Pinksterweekend. De stroom
voertuigen zorgde vooral op zondag
weer voor gigantiese problemen,
maar alles is toch vrij gladjes
verlopen.
"Er zijn uiteraard auto's weggesleept
en op maandag hebben we Zuid
moeten afsluiten", aldus Brunting.
"Wat bekeuren betreft hebben we ons
beperkt tot de hoofdstraten en al met
al hebben we het verkeer goed
kunnen verwerken".
Ook de strandpolitie kreeg volop
gelegenheid zich in te werken op het
komend seizoen. De tienduizenden
zonaanbidders lieten weinig van de
zandstrook onbedekt, maar ook in die
konsentratie waren in verhouding
weinig dissonanten te bespeuren.
"Opvallend was wel het aantal
mensen, dat onwel werd door de
warmte", meldde men op de
politiepost. "We hebben er elf
behandeld en verder nog zo'n veertig
andere gevallen van eerste hulp. Het
aantal verdwaalde kinderen over de
beide Pinksterdagen bedroeg bijna
honderd. De kommunikatie met de
reddingsbrigade was uitstekend en
alles zal ongetwijfeld nog beter
verlopen als de volgende week de
nieuwe waarschuwingsborden zijn
geplaatst. Overigens zijn op en in het
water geen ongelukken gebeurd,
maar ze zullen wel blij zijn als de
nieuwe politieboot er binnenkort is.
Met de auto over zo'n vol strand is
vaak nauwelijks mogelijk".
Bij het VVV-kantoor was eveneens
veel werk aan de winkel, hoewel dat
vanaf zaterdag voor een groot deel
bestond uit het doorsturen van gasten
naar andere plaatsen. "Er was geen
bed meer vrij en we hebben de
mensen zelfs moeten verwijzen naar
Amsterdam en Den Haag", aldus
medewerkster Gerda Blaauw. "Dat
was lang geleden en op zich een
leuke ervaring".
Dat ook de strandpachters en de
overige horeka-ondernemers meer
dan kontent waren met de zonnige
invasie behoeft geen betoog en zo
kan vrijwel geheel Zandvoort de
beste herinneringen bewaren aan
een prelude op een hopenlijk zomers
seizoen.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renault!
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

'm burgerlijke stand
21 mei- 27 mei 1985.
ondertrouwd: Mattheus Johannes
Maria Crabbendam en Monica
Theresia Kist.
geboren: Louise Jacintha Fleurtje
Johanna dochter van J van der
Winden en L.M.V Moes; Guustaaf
zoon van C. Hermg en A W
Schneider
overleden: Carolina van Styrum
geb. Goedewaagen, oud 86 jaar;
Nelletje Hoppe geb. van der Mije.
oud 73 jaar, Gerardus Ludovicus
Maria Hyacinthus Wanna, oud 72
jaar; Elisabeth Alida Visser, oud 82
jaar

waterstanden
Juni

H.W.

1. 02.27

L.W.

H.W

L.W.

2.
3.
4.
5.

03.15
04.02
04.47
05.30

10.27
11.15
12.04
12.50
13.31

14.59
15.48
16.34
17.16
18.02

22.59
23.48
00.36
01.16
02.03

6.
7.
8.
9.
10.

06.15
07.01
07.48
08.43
09.47

14.15
15.01
15.46
16.41
17.45

18.48
19.33
20.22
21.18
22.21

02.48
03.30
04.21
05.18
06.21

protesterende bewoners fahrenheitstraat
niet tevreden met toezegging b en w
De protestaktie van Fahrenheitstraatbewoners tegen de vestiging van ca.
30 onderneminkjes aan de Kamerlingh Onnesstraat zal in ieder geval
één resultaat geven: bed rijf s verv uiIers van lucht en straatbeeld,
veroorzakers van lawaaioverlast e.d.
krijgen het - voor het eerst in deze
kontreien - aan de stok met de
gemeente Zandvoort.
De dorpsraad besteedde dinsdag bijna de hele avond aan de problemen
van deze buurt die al jarenlang
gebukt gaat onder de stank van rioolwaterzuivering én visbakkerijen.
onder het lawaai van vrachtauto s en
reperatiebedrijven. onderde rommel
van afgedankt bedrijfsmateriaal op
stoep en parkeerplaatsen Geen
wonder dat de 22 gezinnen aan de
Fahrenheitstraat met angst en beven
nieuwe ambachten aan hun
achtertuin zagen opdoemen. Een
volle raadhuistribune beloonde politikus Koning (gem. bel.) dan ook met
een gul applaus toen hij met
verheffing van stem schande sprak . '
van het uitbreidingsplan dat tussen
pw-remise en waterzuivering gestalte
moet krijgen Ik ben een roepende in
de woestijn, kreet de volksvertegenwoordiger,' in vroeger dagen had
men in Zandvoort meer eerbied voor
het ongestoord woongenot van de
burgers'. Om dat te illustreren moest
hij wel helemaal terug naar de tijd
van burgemeester Beeckman - begin
deze eeuw - maar dat mocht de pret
niet drukken. Na het crescendo van
Konings emotioneel betoog - het leek
wel of er een kerncentrale in
aanbouw was - viel het wat tegen dat
hij zich aan het eind van de vergadering geen principieel tegenstander
van de-bedrijfjes toonde.

nieuws

kort & klein

• Vorige week zijn op diverse dagen
onverlaten op pad geweest om
parkeermeters te lichten. Op de
boulevard Paulus Loot werden
tientallen van deze winstgevende
apparaten bespeeld alsof het
flipperkasten waren. Van de kwartjesdieven geen spoor.
• Volgens de Zandvoortse politie is
Luilaknacht betrekkelijk rustig
verlopen. Enige baldadigheid mag
men voor lief nemen maar te ver
ging de jeugd o.a. bij het losmaken
en in brand steken van papierbakken
en het vernielen van ruiten. Zonder
meer misdadig en levensgevaarlijk
was het spannen van een koord over
de fietsstrook van de Vondellaan bij
de spoorwegovergang. 2
Bromfietsers reden er in volle vaart
tegenaan. Ze werden gelukkig niet
onthoofd maar smakten tegen het
wegdek. Een van hen moest zijn
verwondigen in het ziekenhuis laten
behandelen.
• 2 Zandvoortse meisjes van 16 en
18 jaar moesten zich zondagnacht
naar een dokter reppen nadat
onbekenden met een spuitbus gas in
hun ogen had gespoten. De
plaatselijke medicijnman kon hun
pijn verlichten met oogdruppels.

Koning (gem. belangen) : 'ik ben een roepende in de woestijn'
Van de overige raadsleden was dat al
eerder duidelijk De vraag was niet of
er ambachtelijk nering op het
terrein zou verrijzen maar onder
welke voorwaarden Cda-er
Ingwersen was van mening dat er
aan de bezwaren van de
omwonenden te weinig recht was
gedaan en bepleitte uitstel om daar
alsnog-aan tegemoet te komen Ook
d'66-er Termes zoch het kompromis
En pvda-er Toonen kwam - na 2
schorsingen voor nader beraad - met

een motie om het raadsvoorstel m te
trekken en het overleg met de
getergde plaatsgenoten te heropenen
Het maakte geen kans bij de kollegepartijen Vvd en inspraak nu wilden
wel laten zien dat het de gemeente
ernst is met de bestrijding van de
hinder, maar waren niet van plan in
afwachting daarvan de
bestemmingprocedure op te houden
Op voorstel van Gielen en van

Caspel deed raadsvoorzitter
Machielsen een paar konkrete toezeggingen De visbakkerijen blijven
gee^n 100 maar 150 meter uit de
buurt van de woonhuizen, een
groengordelplan zal volgende maand
ter inzage liggen, de hmderwetbepalingen zullen zoveel mogelijk gelijk
met de grondoverdracht vastgesteld
worden en ook civielrechtelijk
worden waarborgen tegen overlast
ingebouwd Bovendien gaat de lokale
overheid op zoek naar mogelijkheden
om de bestaande ergeniswekkende
situatie aan te pakken. Daarmee
moesten de luidkeels mopperende
noorderlingen op de tribune het doen
want. zo zei de burgervader 'nog
meer praten leidt niet tot oplossingen Een ferm standpunt. De
magistraat zal er zich wellicht in
verslikken als de bewoners hun
beroepsprocedures beginnen

deskundigen geven pachters gelijk

familieberichten

verplaatsen van strandpaviljoens
definitief van de baan

"Veilig in Jezus' armen"
Na een langdurig en moedig gedragen ziekte, is
toch nog geheel onverwacht van ons heengegaan
onze lieve mam, schoonmama, oma, zuster, schoonzuster en tante
JANSJE MOLENAAR
Zij was in haar 70ste levensjaar.
Venlo:

Willem en Marijke Prinsen-Dousi
Maarten
Florine
Gijsbert

Oostvoorne: Kees en Jenny Minnaar-Prinsen
Anouk
Vincent
Désiree
Zandvoort:

H.J.Menks - Molenaar
J. Molenaar
Fl. Molenaar-Keur
Jb. Molenaar-van Eeden
A. Molenaar-van Lent
H. Molenaar-Lammers
C. Lukkassen-Molenaar

Zandvoort, 30 mei 1985
Correspondentie-adres: H.J.Menks
Vondellaan 17
2041 BA Zandvoort
Gelegenheid tot afscheidnemen in een der rouwkamers van het Uitvaartcentrum van "Onderling
Hulpbetoon", Poststraat 7, Zandvoort:
Maandag 3 juni van 12.30 uur tot 13.00 uur.

strandplatoos geen gevaar voor kustlijn

De strandpachters hebben gelijk
gekregen. Er is geen goede reden
om de kustpaviljoens een paar meter
richting zee te verschuiven, alles mag
bij het oude blijven.
Dat is de konkkisie van het
onderzoek dat het Waterloopkundig
Laboratorium heeft gedaan m opdracht van het hoogheemraadschap
Rijnland Een opdracht die overigens
pas gegeven werd nadat pachters en
gemeente te hoop liepen tegen een
bepaling in de nieuwe Keur (een
rijnlandse verordening) waarin stond
dat de banketten - de zandplatoos
waarop de strandtenten geplaatst
worden - op minstens 3 meter
afstand van de zeereephekken
moeten staan
Deskundigen kwamen destijds
meermalen opdraven om uit te
leggen dat een dergelijke maatregel
dringend nodig was om neerlands
kust van rampen te vrijwaren Te
dicht op de duinvoet geplaatste
paviljoens zouden de natuurlijk aanwas van de zeereep tegenhouden en
dat was ongewenst Dure verhalen
over een superstormvloedkering
deden de ronde'en alle
tegenargumenten van de pachters,
die hun ervaringskennis in de strijd
wierpen, waren aan dovemansoren
gericht
Na de officiële bezwaarschriften van
gemeente en pachters werden de
hoogheemraden iets inschikkelijker
Fasegewijze uitvoering van de
rijnlandse plannen verdween m de
ijskast nader onderzoek zou volgen
en er werden vage toezeggingen
gedaan over ontheffingen voor
sommige strandtentho /ders Mits de
bezwaarschriften van tafel gingen
Een wantro wende volksvertecjenwoordiging ginq daar niet mee
akkoord
Uit het nieuwe ook al deskundige
onderzoek blijkt n , dat de banketten
afgezien van een geringe.- z <: <: b o dom verlaging en bijbehorende,- '^rundversmalling geen enkel negatief
effekt veroorzaken. Integendeel juist
een beschemende werking teyen
stormvloeden hebben Aangroei of
afslag zal de komende 10 jaar ninwo
lijks een rol spelen aan zandvoorts

kust Achteruit gaat alleen het meest
noordelijke stuk ter hoogte van het
circuit en verder richting
Bloemendaal (kop Zeeweg). Rijnland
heeft de konklusie getrokken dat de
gebruikelijke afstand van 1 meter

tussen afrastering en strandtenten
gehandhaafd kan blijven
Dinsdgamorgen is dat in het raadhuis
aan een opgetogen afvaardiging van
de pachters meegedeeld

De teraardebestelling zal plaats hebben maandag
3 juni om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort. Vertrek van Vondellaan 17 omstreeks
13.45 uur

adviesdiensten

kerkdiensten

zandvoort blaast partijtje mee
in europees muziekjaar
Het streven van de zandvoortse vvv
om met plaatselijke koren en
orkesten gezamenlijk in aktie te
komen in het kader van het Europees
Jaar van de Muziek mag dan niet
beloond zijn, toch krijgt de badplaats
op ruime schaal muziek
voorgeschoteld.

Afgelopen maand kwam het Toonkunst Oratorium koor voor het
voetlicht en paradeerden showbands
en fanfarekorpsen massaal door de
dorpsstraten. Voor de komeride tijd
kunnen de volgende data genoteerd
worden Allereerst 11 juni als het
Zandvoorts Mannenkoor van zich laat
horen samen met zanger Marco
Bakker Op 14 juni vraagt de jeugd
van het zandvoorts Kinderkoor aller
aandacht voor haar jaarlijks optreden
in de geref kerk. Van buiten de
landsgrenzen komt op 16 juni een
duits akkordeonorkest uit Karlsruhe
voor een konsert in de hervormde
kerk. Uit Jatten (Noorwegen) reist
een schoolorkest richting Zandvoort
om op 20 juni de fanfare te blazen
Voor vrijdag 21 juni staat het
Midzomernachtfestival op het
programma dat zeker niet van
welluidende klanken verstoken zal
blijven en tenslotte beëindigt het
Noordhollands Philharmonies Orkest
traditiegetrouw zijn muziekseizoen
met een konsert op 27 juni in de ned.
hervormde kerk Het herdenkingsjaar
moet dan glans krijgen met de
uitvoering van werken van Scarlatti,
Bach en Handel
Op 19 juli gaat de poolse vlag in top
bij het vw-buro ter verwelkoming
van een befaamd studentenkoor:
'Harmaonia' uit Siiezië. Een boeiende
avond mag verwacht worden als dit
koor oude volksliederen, moderne
komposities en liturgiese werken ten

gehore brengt in de hervormde kerk
Ruim 50 jonge muzikanten van de
engelse Hougton Schoolband maken
op 23 juli eveneens gebruik van de
goede akoestiek op die plek voor een
speciale uitvoering. In deze maand
- hoopt de vvv verder op aanvullende
muzikale steun bij festiviteiten als de
Openluchtvismaaltijden op 18 juli en
de miss-beachverkiezing op 27 juli.
De eerste week van augustus staat
al jarenlang borg voor veel luisterplezier Van 2 - 4 augustus klinkt op het
strand, in de straten en etablissementen van Zandvoort de
gevarieerde muziek van talloze
gezelschappen in het Jazz Behind
the Beach festival. Een inmiddels
fameus evenement dat van heinde
en verre mensen naar de badplaats
lokt.

HERVORMDE KERK
zondag 2 juni as .
1000 uur Ds J A van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 2 juni a s .
10 00 uur Dr M E Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 2 juni a.s :
1030 uur Ds R Gaaikema. Haarlem
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 1 juni a.s.'
1900 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang
zondag 2 juni a.s.:
08 45 uur: stille eucharistieviering
10 45 uur. gezinsviering met jeugdkoor

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon •
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

eanduoorrse

groeten uit zandvoort
Behalve ZandvoortBad. het houten
station nabij de
Passage, dat in
1908 plaats moest
maken voor het
huidige, bestond er
ook nog het op
deze ansichtkaart
afgebeelde station '
Zandvoort-Dorp. in
de volksmond 'De
Halt'genaamd. De
herkomst van de
naam Haltestraat is
dus wel duidelijk.
Rechts op de kaart
het Herstellings- en
Vacantie-Oord
'Aurusta'.

100-jarige in huize bodaan
Eerdaags zal in de tuin van Huize
Bodaan opnieuw de vlag wapperen
ter gelegenheid van de honderdste
verjaardag van één der bewoners.
Het is de heer W.L Thieme die op 3
juni dit heugelijk feit temidden van
zijn kinderen, kleinkinderen en de
twee achterkleinkinderen hoopt te
vieren.
Geboren en getogen in Rotterdam
wijdde de heer Thieme zich na zijn
eindeksamen H.B.S. aan zijn grote
liefde de muziek, in het bijzonder de
viool, en zijn opleiding aan het
konservatorium werd bekroond met
een aanstelling als eerste violist bij
het Rotterdams Stedelijk Orkest. Via
een studievriend, een cellist, maakte
hij kennis met het muziekleven in
Zwitserland, waar hij in Davos en later
in Bern als eerste violist deel
mevr. Kraan-Meeth

UGiNG
BEREIK

LIGT
VRAAG INFORMATIE
BUDE

POLITIE

Jongstleden woensdag is de politie
van de verschillende gemeenten in
de regio begonnen met een grootscheepse aktie die tot doel heeft de
ingezetenen op ruime schaal voor te
lichten over de mogelijkheden van inbraakpreventie.
Het risiko slachtoffer te worden van
inbrekers is de laatste jaren steeds
groter geworden. Het aantal inbraken
stijgt jaarlijks met 10-20 procent
Het is een bron van grote zorg en
geeft veel mensen een gevoel van
onveiligheid, juist omdat het zo diep
ingrijpt in de privésfeer. Ook in Zandvoort slaan inbrekers met de
regelmaat van de klok toe en zijn dief
en diefjesmaat steeds vaker op pad.
De politie van de bij de aktie betrokken gemeenten gaat onder auspiciën
en met steun van het Regionale
Bureau Voorkoming Misdrijven
Noord-Holland Zuid/West, op diverse
manieren trachten de bevolking
ervan te doordringen dat de kans om
slachtoffer te worden van een inbraak
groot is. Ook zal door middel van
gerichte voorlichting het publiek
duidelijk worden gemaakt dat inbraakbeveiliging binnen ieders bereik
iigt, ondermeer door het gratis
beschikbaar stellen van een uitgebreide inbraakpreventiebrochure.
Groepen uit de bevolking, die dat
wensen, kunnen in de gelegenheid
worden gesteld voorlichtingsavonden
bij te wonen die door de plaatselijke
politie worden gegeven. Aan deze
bijeenkomsten zijn geen kosten
verbonden. Tijdens deze aktie die tot
en met december 1985 zal duren, zal
de politie gerichte surveillances uitvoeren. Het publiek wordt
opgeroepen zijn waardevolle eigendommen te merken en gebruik te
maken van registratiekaarten. Dit
laatste ter vergemakkelijking van de
opsporing en terugbezorging van
ontvreemde goederen.
Aandacht wordt ook besteed aan de
vakantiegangers. In diverse
gemeenten zal hen de mogelijkheid
geboden worden door middel van
'afwezigheidskaarten' kenbaar te
maken bij de politie wanneer zij met
vakantie zijn. Op die kaarten moet
een 'sleuteladres' worden
opgegeven zodat bij onraad
gereageerd kan worden. Dit betekent
overigens niet dat er op het huis
'gepast; wordt.
Diegenen die slachtoffer zijn
geworden van een strafbaar feit en
niet de mogelijkheden kennen om

eventuele schadevergoeding te
krijgen kunnen bij de plaatselijke
politie een gratis brochure halen met
daarin nuttige informatie over dat
onderwerp.
De politie hoopt dat de aktie ertoe zal
bijdragen dat het publiek zich meer
bewust wordt van de risiko's in dit
opzicht, maar ook dat er iets tegen te
doen is, zelfs met soms beperkte
hulpmiddelen. Bijzonder belangrijk is
dat men in geval van een inbraak
aangifte doet bij de politie en deze bij
onraad belt.
Voor informatie over voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van
inbraakbeveiliging en dergelijke, kan
kontakt worden opgenomen met de
zandvoortse politie, tel. 1 3043.
Daar zijn o.a. uitstekende folders
voorhanden over alle mogelijke types
sloten en sleutels, vergrendeling voor
ramen en deuren. Ook een brochure
over het merken van dure spullen ligt
er klaar.

uitmaakte van het Stedelijk Orkest.
De oorlog, en de heer Thieme spreekt
dan van de jaren 1914/1918, doet
hem naar Rotterdam terugkeren waar
hij een aanstelling krijgt als leraar
viool en orkestdirektie aan het
konservatorium waar hij zelf zijn
opleiding genoot.
Door zijn huwelijk met de pianiste
Pauline van Aalst gaat de muziek een
nog grotere rol in zijn leven spelen en
aan de recitals die zij, samen met
bevriende musici, hebben gegeven
bewaart de nu bijna honderdjarige
violist de mooiste herinneringen.
Herinneringen zijn er ook aan zijn
talrijke leerlingen (tot aan zijn
negentigste heeft de heer Thieme les
gegeven) en hij weet nu al dat één
van hen speciaal uit Arnhem zal
overkomen om hem op 3 juni de
hand te drukken.
Heeft de musikus pur sang
radiomuziekals "blik" bestempeld,
het heeft hem als hobbyist op het
gebied van de elektro-techniek niet
weerhouden radiotoestellen te
bouwen. Een andere hobby was de
fotografie en de opnamen die hij met
zijn zelf vervaardigde houten
kamera's maakte werden door hem in

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

alles over dolfijnen in dolfirama

In het Dolfirama aan het Burg. v.
Fenemaplein is momenteel de
tentoonstelling "Dolfijnen" van het
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
uit Leiden te bezichtigen.
De ekspositie geeft informatie over
lichaamsvorm, beweging,
ademhaling, temperatuur, voeding,
zintuigen en voortplanting van deze
zoogdieren. Van een aantal soorten
worden skeletten en modellen op
ware grootte getoond. Verder is een
wand ingericht met op schaal
gemaakte modellen van
walvissoorten met gegevens over het
aantal strandingen op onze kust.

de donkere kamer ontwikkeld En dat
in 1910!
De muzikale en techniese gaven van
de heer Thieme zij terug te vinden in
de kinderen en kleinkinderen en als
voorbeeld noemt hij de karrière van
zijn dochter bij het klassieke ballet
(opleiding Corry Hartong), die er als
docente nog steeds bij is betrokken,
en een kleinzoon die tandarts werd.
De oudste kleindochter is lerares
klassieke talen en samen met haar
echtgenoot, eveneens een klassikus,
verbonden aan het lyceum in Almelo.
Haar jongere zuster is ergotherapeute en gehuwd met een arts
Uit alle delen van het land komen
deze nazaten, gekompleteerd met de
in Heemstede wonende zoon en
schoondochter en een eveneens tot
de familie behorende marine-officier,
maandag naar Bentveld om hun in
een uitstekende gezondheid
verkerende vader, groot-, en
overgrootvader een paar
onvergetelijke uren te bezorgen.

nieuws
kort & klein
• Deze week is in de badplaats een
bloemenaktie van start gegaan,
gesponsord door een aantal lokale
middenstanders. Een van de
deelnemers, bloemist Bluijs uit de
Haltestraat zal gratis bloemen
offreren aan 216 zandvoortse
gezinnen. Per week krijgen 3
gelukkigen een fleurig boeket, de
aktie duurt 72 weken.
• Aan de chr. mavo Jaap Kiewiet zijn
de volgende leerlingen geslaagd
voor het eksamen:
Miriam Brune, Arno Dirkx, Dave
Erde, Marco Heemskerk, Marcel de
Jong, Arno Kerkman, Dennis
Keuning, Patrick van Kleef, Janneke
Koper, Sandra Koper, Christa
Kramer, Anneke Molenaar, Rotgert
Mulder, Martin van Petegem, Patricia
Rosenboom, Gerda de Ruiter en
Annemiek Willemsen.
• Morgen tussen 10.00 en 14.00 uur
verkoopt de Openbare Bibliotheek
boeken en platen tegen een vaste
prijs van f 1.- aan haar gebruikers. Er
is veel en voor elk wat wils.
• Vanavond houdt de Postzegelklup
de laatste klupavond van dit seizoen.
Natuurlijk weer met een veiling, die
ditmaal ongelimiteerd zal zijn. 20.00
uur in het Gemeenschapshuis.

Er is edukatief begeleidingsmateriaal
aanwezig, zoals verwerkingsbladen
voor leerlingen van de hoogste
klassen basisonderwijs en de laagste
klassen voortgezet onderwijs.
De ekspositie is te bezichtigen na
afloop van de dolfijnen-shows en blijft
tot eind oktober in het Dolfirama.

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70.120

Nationale
Astmakollekte

6-12 mei

Vrijwillige Hulpverlening

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

v. d.mijnWerff
bakker
linds 1746
Guthuisplein 3

en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

eanduoortse Noeran!'

GEMEENTELIJKE STUDIEBIJDRAGEN ZANDVOORT
Voor het studiejaar 1985-1986 is het mogelijk een tegemoetkommg m o!e studiekosten te krijgen van de gemeente Zandvoort.
Wie komen in aanmerking?
Inwoners van de gemeente Zandvoort waarvan het gezinsinkomen
minder bedraagt dan bruto f 34 000,~ per jaar.
Hoe hoog is de studietoelage?
De toelage is in de regel een vast bedrag en afhankelijk gesteld
van de te volgen opleiding en de gemaakte kosten.
Voor welke opleidingen?
Het voortgezet onderwijs zoals lavo, mavo, havo, vwo, lbo, vbo,
mbo, dag- of avondschool voor volwassenen en particuliere mstituten die door het rijk worden erkend of worden gesubsidieerd.
De regeling geldt niet voor o a. basisonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten.
Waar en wanneer aanvragen?
Vóór 15 september moet een aanvraagformulier worden ingediend
bij de afdeling onderwijs c.a , Raadhuisplem 4 te Zandvoort
Vanaf heden zijn ter gemeentesecretarie bij genoemde afdeling de
aanvraagformulieren verkrijgbaar.
Meer informatie kunt u telefonisch verkrijgen onder nummer
(02507) -14841 toestel 138.
Het is ook aan te raden bij de provincie en het rijk een studietoelage aan te vragen. Daarvoor kunt u schrijven naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR HAARLEM en
naar het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Kempkensberg 4, 9722 TB GRONINGEN.

Installatie bureau

OPOIMEITEIM BJfL
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodaiete
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 • 18484*

Dr. R. Drenth, Arts,
afwezig tot 24 juni.
Waarnemers:
Dr Anderson
Dr Flieringa
Dr Zwerver

THUISNAAISTER heeft
weer tij'd voor het bekleden
van bankstelkussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023 - 32 29 61

VERKOOP GEMEENTEWONINGEN
De gemeente Zandvoort biedt de volgende woningen aan
ingezetenen te koop aan:
1. Van Speykstraat 19, benedenwoning met zomerhuis (woonkamer, serre, 3 slaapkamers, douche)
voor
f 120.000.-2 Burg van Alphenstraat 15 boven (woonkamer,
slaapkamer, badkamer) voor
f 58.000,-

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

Aanmeldmgen kunnen tot na een week van het verschijnen van dit
blad gedaan worden aan de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ter gemeente-secretarie, alwaar eveneens nadere
inlichtingen kunnen worden verstrekt.
BIJ meerdere aanmeldingen zal o m. geselecteerd worden op
basis van het urgentiepuntensysteem bij toewijzing van woningen.
BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en wonmgtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12 30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

né inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

wereld

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is
75B85 Brederodestraat 43
verbouw woonhuis
76B85 Jac v Heemskerkstraat 4 bouw flat
Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks m hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob
binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA ZANDVOORT
148B84 "Groot Bentveld"
verbouw woningen
23aB85 Mansstraat 28
erfafscheidmg
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend
voor het kappen van bomen op het onderstaande perceel
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te
zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 98

2 populieren (met herplantphcht)

GEMEENTE

(lairijiir
iimis

amsterdam/nieuwendijk 37/tel. 020-240434
zand voort/kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

iiederhmd

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN
Een handicap betekent: extra
afgekeurd. Daarom vragen wij

&£.

^

contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.

Tel. 033-es 5214. wat écht nodig is

avö

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geendonateur
zijn van het
Wereld Matuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

Antwoordnr. 201, 3800 VB Amersfoort.

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
•ö/oemwerken.

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel 1 20 60

BIJVERDIENSTE
voor een paar uur per week aangeboden voor
gepensioneerde woonachtig in Zandvoort.
Goede referenties noodzakelijk, bij voorkeur
gepensioneerde politieman etc.
Bel voor sollicitatie 020 - 76 06 00 - toestel 7.

wereld
imiiur
imds
nederland

J

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164
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sport in t kort

« Vrijdagmorgen is een 10-jang jongetje
uit Aerdenhout op de Zandvoortselaan
dodelijk verongelukt na een botsing met
een personenwagen. Het scholiertje stak
fietsend de kruising over bij de verkeerslichten te Bentveld. De bestuurder van
de auto, die het groene licht passeerde,
zag geen kans meer om uit te wijken.

In het ZVM-zaalvoetbaltoernooi is de
schifting van sterke en zwakkere teams
op gang gekomen.
Het toernooi duurt echter nog meerdere weken, alles is nog mogelijk: terug
val van topploegen, opkomst van outsiders. In de 1e divisie komt met name
Cecil's goed voor de dag, in de 2e divisie geven op dit moment o.a. Stam en
Rinko de toon aan. Het publiek laat
het ook dit jaar niet afweten, maar de
organisatoren zijn onverwacht voor een
heel ander probleem gesteld. De demonstratiewedstrijd tussen kampioen '84
de Klikspaan en een Ajax/Feijenoordkombmatie, die voor vrijdag 7 juni op
het programma stond, zal het met andere spelers moeten doen. De nationale toppers zijn in verband met lukratieve buitenlandse voetbal reisjes niet beschikbaar en nu zullen mindere goden
komen opdraven. Aan spektakulair
gedribbel zal het niettemin geenszins
ontbreken.
Het programma voor de komende dagen ziet er als volgt uit:
Dinsdag 4 juni: Dry Works Vet. - Banana Z'voort; Bluys ned. - Luykx verh.;
Play-in - Luykx verh.; Nihot - Weyers;
Hairshop - Looman; HongKong - Textlite;
Woensdag 5 juni: Auto Versteege Luiten; D.V.S. - Eetcafé ? ; Rabbel
Boys - Dubrovnik; Pim Janssen Old Rest.de Puur; Cecil's - Tum-Tum;
Nike sport - Tiffany AHStars;
Donderdag 6 juni : Nutsspaarbank Geerling Autoserv. ; Stam Fashion van Baekel; Nihot vet. - Hairshop;
Lippies Boys - Duivenvoorden; Rest.
de Puur- Aurora; Textlite - Peter
Korver;

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
VRIJWILLIGE HULPVERLENING
Voor advies, informatie en hulp.
Tel. 17373. Op alle werkdagen van
10.30 - 12.30 uur of schriftelijk via
postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
op maandag van 13.00 - 20.00 uur.

zone-vaststelling racebaangebrul zal tot aan de Kroon toe worden uitgevochten
Unaniem, van links tot rechts, zijn de
zandvoortse politieke partijen, vorige
week woensdag vertegenwoordigd in
de kommissie az/ro, akkoord gegaan
met de door b en w voorgestelde zonegrens rond het circuitgebied.
Het bepalen van deze lawaaigrenzen,
verplicht op grond van de Wet Geluidhinder, is met name van belang in verband met de woningbouw in Zandvoort.
Het gebied waarin het gebrul van racemotoren de 55decibel overschrijdt is
taboe voor nieuwbouw, tussen 50 en
55 decibel is er een speciale ontheffing
nodig. Uit onderzoek is gebleken dat
door het meetellen van de Grand Prix
bedoelde hernekontoeren zich ver over
de dorpsgrenzen uitstrekken. Hetzandvoorts kollege beroept zich echter op
een ministeriële brief waaruit zou blijken dat de gemeente zelf bevoegd is
te bepalen of de Grote Prijs als een
Uitzonderlijke BedrijfsOmstandigheid
(Ubo) moet worden gezien. In dat geval
kan men het turbolawaai buiten beschouwing laten. De bestuurders hebben zich dat geen 2 maal laten zeggen
en de geluidskontoeren richting circuit
opgeschoven. Het saneringsgebied kan
dan beperkt blijven tot Zandvoort ten
noorden van de spoorlijn. Daar moet
het lawaai teruggebracht worden door
geluiddempers, wallen en schermen en
tenslotte door voorzieningen aan de
huizen. Wie de benodigde miljoenen
daarvoor zal foerneren is nog volstrekt
onduidelijk.
De lokale afgevaardigden van pvda, cda
en d'66 hadden woensdag grote twijfels
of b en w terecht de Grand Prix buiten
de berekeningen hadden gehouden. Maar
ze lieten het met genoegen over aan het
provinciebestuur, dat de zone-vaststelling moet goedkeuren, om daarover
een beslissing te nemen. Zoals bekend
hebben GS de Grand Prix nimmer als
Ubo beschouwd. Naar aller verwachting
zal de Kroon in deze zaak het verlossende woord moeten spreken. Ondertussen staat woningbouw op het allerlaagste pitje. Om die reden kon pvda-er
Toonen zich dan ook akkoord verklaren.
Er moest snel duidelijkheid komen: 'want
met de huidige situatie is noch de volkshuisvestmg noch het circuit gediend'.

Ook cda-er Ingwersen sloot zich aan:
'de waarheid over het circuit zal wel
boven komen', zo zei hij.

Natuurlijk wijzen ook deze bezwaarden
erop dat het racebedrijf, 'een instelling
met grote schulden, die zich op de
been houdt met gemeenschapsgelden
De vraag is echter hoe lang dat gaat du(subsidies, niet-betalen van belasting)'
ren. Er liggen al 4 bezwaarschriften tegen de sociale woningbouw belemmert. Tot
het zone-plan op de ambtelijke burelen, slot vreest de stichting het ergste voor
de toeristen in het geplande rekreatievan 2 milieuorganisaties, de werkgroep
park aan de kop van de van Lennephuisvesting Zandvoort en de stichting
Geluidhinder. De laatste kreeg zelfs
weg. Hoe de vakantiebungalows daar
een schouderklopje van vvd-er van Casook gesitueerd worden 'men kan
pel: 'het is een onjuiste konklusie van
niet buiten in de zon zitten zonder
een onjuiste interpretatie, aldus de libeoverspoeld te worden door herrie'.
raal, maar het bezwaarschrift is een
Verwacht wordt dat de provincie
fraai stuk werk over deze ingewikkelde
nog wel eens heel moeilijk kan gaan
materie, mijn komplimenten'.
doen over het lawaai in dit 'zon -en
waterparadijs'.
Die aai over de bol zal de stichting Geluidhinder waarschijnlijk des te meer
prikkelen om haar gelijk te halen. Men
is het er niet mee eens dat de Grote
Orijs als Ubo is aangemerkt. Omdat
er van 'incidentele' hinder geen sprake
is maar van een jaarlijks herhaald nummer. Er wordt verder schande van gesproken dat 55 decibel als maatstaf is
gehanteerd. 'Uitgangspunt dient te zijn,
aldus de stichting, een verantwoord geluidsnivo voor de omliggende natuuren rekreatiegebieden en voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van
Inventiviteit kan men de korpsleiding
de bewoners in de omgeving. Het zou
van de Zandvoortse politie moeilijk
getuigen van respekt voor de mens montzeggen. Het idee van de
dien op de toegangsbewijzen van de
zomeragenten is even simpel als
Grand Prix werd gewaarschuwd voor
lumineus en het heeft in de
het gevaar voor het gehoor'.
vaderlandse politiewereld nogal
indruk gemaakt.

zandvoort

krijgt

zomeragentes

Vrijwillige Hulpverlening

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

Korpschef Menkhorst en inspecteur
Bruntmk, die met name tijdens het
seizoen worden geconfronteerd met
gebrek aan mankracht, vonden de
oplossing toen ze toestemming
kregen om vier agenten aan het
korps toe te voegen
Inplaats van vier full-time krachten
kun je natuurlijk ook acht part-time
politiemensen aanstellen, dachten ze
Als die dan ook nog tijdens de drukke
zomermaanden volledig zouden
willen werken, dan zou dat de
werkdruk nog meer verlichten,
peinsden ze verder De minister gaf
toestemming voor deze bijzondere
vorm van deeltijdarbeid en er bleken
ook voldoende liefhebbers voor te

» De dependance van het postkantoor
m het winkelcentrum aan de Pasteurstraat m Zandvoort-noord is voor het
eerst in haar bestaan de dupe geworden
van een roofoverval. Een 40-jarige plaatsgenoot drong vrijdag het agentschap binnen en ging er met de kas vandoor. Veel
profijt van zijn misdaad trok de rover
niet, want hij kon binnen de kortste
keren in de kraag gevat worden door
attente dorpsdienders.
e In wijkgebouw 't Stekkie draait morgenavond tussen 13.30 en 15.30 ur '
een videofilm voor de jeugd. Toegang
f.1,-. Uitleven op de dansvloer van het
centrum aan de Fahrenheitstraat kunnen jongeren van 7 t/m 11 jaar zich
vrijdagavond vanaf 19.00 uur. De toegang tot de mini-disko bedraagt één
piek.
e Vanavond om 20.30 uur bespreekt
de raadskommissie voor maatsch.welzijn de voorjaarsnota en de aanzet tot
meerjarenbeleid. Aan de orde komen
daarbij in het gemeentehuis, ingang
haltestraat: Planvoorbereiding welzijn,
emancipatie, sport, sociale voorzieningen, maatsch.werk, volksgezondheid
en woonruimteverdeling. Tot slot zal
nog een verbaal robbertje worden uitgevochten over het beheer en de eksploitatie van het nieuwe Stekkie.

zijn Het zijn m hoofdzaak
politiemensen, die de dienst hadden
of wilden verlaten wegens een studie
en verder enkele gehuwde vrouwlijke
agenten
Twee van hen, mevrouw Deun-vd
Brink uit Utrecht en de heer Tenge
uit Woerden zijn gistermiddag met
het nodige ceremonieel geïnstalleerd
en beëdigd De overige zes,
waaronder twee administratieve
krachten, zullen m de loop van het
seizoen volgen Het principe is dat de
seizoen-agenten tijdens de vier
zomermaanden volledig zullen
meedraaien in de algemene
politiedienst en dat ze in de overige
maanden een of twee dagen actief
zullen zijn om hun halve baan vol te
maken Tegelijkertijd dus twee
primeurs voor Zandvoort de
zomeragent is hier bedacht en de
eerste geunifoi meerde politievrouv
heeft m de badplaats haar intrede
gedaan

bunkerhuurders zorgen goed voor het park

familieberichten

Onder de hoede van onze Heer, is na een arbeidzaam
leven van ons heengegaan, onze lieve en zorgzame vader
ADRIANUS DE BLAAUW
weduwnaar van Lijntje Petronella de Kuijper

op de leeftijd van 74 jaar
Hoogeveen:
Zandvoort:

Piet en Petra dé Blaauw
Gerda de Blaauw

2042 AJ Zandvoort, 2 juni 1985
Marisstraat 39
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers
van het uitvaartcentrum Onderling Hulpbetoon, ,
Poststraat 7 te Zandvoort dinsdag en woensdag van
19.00 uur tot 19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag,
6 juni om 13.00 uur op de Algemene begraafplaats
te Zandvoort. Vertrek van huis omstreeks 12.40 uur.
Geen bloemen
Geen toespraken

In de dezer dagen verschenen derde
Lentekrant, een jaarlijkse uitgave van
de Stichting Behoud Kostverlorenpark, vervolgt sekretaris Jaap Kolpa
zijn verhaal over de geschiedenis van
het park. Ditmaal neemt hij de naoorlogse periode onder de loupe en
beschrijft de toestand waarin de eind
1942 geëvacueerde Zandvoorters
het Wandelpark Kostverloren bij hun
terugkeer aantroffen.
Het romatiese park met zijn rozenperken, kinderspeeltuin en volières
met kleurige tropiese vogels was
tijdens de bezetting veranderd in een
vesting, bemand met 150 soldaten In
het centrale dal waren 35 bunkers de
gebouwd en op de hooggelegen
dumtoppen hadden 8 mitrailleurstellingen gestaan De soldaten maakten
gebruik van paarden, waapyoor aan
zuidrand van het park een stal
was gebouwd Begrijpelijk dat door al
deze maatregelen het wandelpark
geruïneerd was
Hoe wonderlijk het ook klinkt, het
bleek achteraf 'n goede zaak dat deze
duitse verdedigingswerken niet. zoals
elders, na de oorlog waren
opgeblazen en onder het zand
bedolven. Een kommissie van
beheer, bestaande uit enkele
entoesiaste Amsterdammers, nam
kontakt op met de grondeigenaar.
Jhr P N Quarles van Ufford. die
toestemming gaf de bunkers te
verbouwen tot zomerhuisjes,
waarvan de toewijzing op mediese
indikatie geschiedde Het Kostverlorenpark werd weer opengesteld voor
wandelaars, die dieren kwamen
terug, de kinderen konden weer naar
hartelust schommelen en m de
bunkerstal werden de paarden van
de politie gehuisvest
Wanneer m de zestiger jaren de
meeste attrakties uit het park
verdwijnen komt er een periode van
rust. De beschadigingen uit de
oorlogstijd herstellen zich, kale
plekken groeien dicht en bomen en
struiken schieten omhoog Veel zeldzame planten en vogels vestigen zich
m het gebied en de vakantiehuisjes
liggen al gauw volkomen ingebed in
het landschap Deze gunstige
ontwikkeling is mede te danken aan
de grote zorg waarmee de parkbewoners met het terrein omspringen. Ze
zijn erg zuinig op het kwetsbare
groen en beschermen de planten en
dieren aldus Jaap Kolpa die
natuurliefhebbers uitnodigt voor een
ekskursie op zaterdag 8 juni. s

morgens om half elf Deze wordt
georganiseerd door de Stichting
Behoud Kostverlorenpark en
natuurgidsen zullen de belangstellenden rondleiden door het park. dat
met zijn bloeiende seringen, jasmijn.
fluitekruid en meidoorn thans op zn

voorjaarsnota
krijgt lauwe
ontvangst
De voorjaarsnota heeft j.l.

mooiste is De ekskursie zal
ongeveer een uur duren en wordt
afgesloten met een kop koffie in een
bunkerhuisje De plaats van
samenkomst is de ingang van het
park aan de Quarles van Uffordlaan
nabij het klaphekje
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opleggen, maar voortvarend aan de
slag'. Ergeren deed Gielen zich ook
aan cda-er Ingwersen die de
lentenota ditmaal wel erg gedetailleerd |
vond. 'Het is ook nooit goed, zei
Gielen, vroeger stond er te weinig in,
nu weer te veel, wat wilt u nu
eigenlijk'.

woensdagavond geen van de leden
van de kommissie algemene zaken
kunnen inspireren tot uitbundige
woorden van lof. Schimpscheuten
klonken al evenmin door de raadzaal.
Het bestuurlijk produkt dat in
voorgaande jaren nog hevige

Een goede vraag waar ook
burgemeester Machielsen graag
antwoord op had. Want nog steeds is
in raadskringen niet duidelijk of de
voorjaarsnota nu een eenvoudige
financiële korrektie op de lopende
gang van zaken dient te zijn of een
zwaarwegend politiek kompas.

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN
Een handicap betekent: extra
, afgekeurd. Daarom vragen wij

^

.

contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, e.nz.

W
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Tel. 033-63 5214. wat écht nodig is

Antwoordnr. 201, 3800 VB Amersfoort.

iedereen leest
de krant
attfyd en overal

diskussies losmaakte, vond een mat
onthaal.
Wat kanttekeningen bij de opzet
kwamen, zoals dat hoort, van
oppositionele zijde. Een opmerking in
de nota dat b en w met dit beleidsstuk
de basis wilden leggen voor de
periode '86-'90 viel niet in goede
aarde bij de pvda-er Toonen.
Volgend jaar zou hier wel eens een
kollege van heel andere
samenstelling kunnen zitten', meende
hij. 'Na de verkiezingen beginnen we,
als het aan de pvda ligt, fris van de
lever met een nieuw beleid'. Het
optimisme van de socialist werd
minzaam aangehoord.

afafa geeft vanavond
informatie over bodybuilding
Afafa, die zich een kritiese vrijetijdsvereniging noemt, organiseert een
aantal informatiebijeenkomsten over
bodybuilding en fitness-training.
Hedenavond om 20.00 uur komt de
eerste van de reeks aan bod in het
gebouw aan de Brugstraat 15. De
toegang is kosteloos.

Volgens voorzitter Machielsen had
het dagelijkse dorpsbestuur zich met
het oog op de wisselingen van de
wacht in '86 terughoudend opgesteld,
zich zelf beperkingen opgelegd. Maar
dat werd door d'66er Termes op de
korrel genomen. Die vond juist dat
het kollege in het laatste bestuursjaar
veel te ver was gegaan en
toekomstige ontwikkelingen ten
onrechte al had vastgelegd door
uitspraak te doen over bouwlokaties
in de gemeente. 'Had u zich daar
maar beperkt, mopperde de
demokraat.

Nu de dagen langer worden en het
zonnetje zich vaker laat zien, besluiten •
velen iets ekstraas te doen aan hun figuur. Al was het maar als voorbereiding op het strandbezoek. Een van
de mogelijkheden daartoe is bodybuilding, - shaping, - correction of
welke buitenlandse naam de bewegingsondernemer ook bedacht heeft om
zijn produkt te slijten. In de praktijk
blijkt dat met gewichtentraining opmerkelijke resultaten te bereiken zijn.
Die zijn echter niet voor iedereen gelijk. Er zijn gewichtsheffers, powerlifters, bodybuilders en de lijfelijke
verschillen zijn waarneembaar.

Inspraak nu man Gielen was htt
daarentegen grondig oneens met de
terughoudende opzet van de nota. Hij
sprak van overdreven politiek
fatsoen: 'zolang dit kollege er zit moet
het zich helemaal geen beperkingen

Gebrek aan informatie is volgens
Afafa een van de redenen dat veel
mensen niet die resultaten halen die
binnen hun mogelijkheden liggen.
De vereniging wil de beoefenaars praktiese kennis aanreiken zodat ze in staat

a^

zijn krities te kunnen beoordelen op
welke wijze men meent zijn of haar
sportte moeten bedrijven. Vanavond
komt P. Koopman aan het woord,
NS F-krachttrain i ngsdocent, ku rsusleider en koordinator van Afafa. Hij
zal ingaan op het fenomeen bodybuilding, oefening en aanpassing,
spiertoename en vetreduktie, het
maken van trainingsplannen, voeding,
preparaten, methoden enzovoort.

nieuws

GELUKWENS VOOR GESLAAGDEN
52 leerlingen van de Wim Gertenbachmavo zijn geslaagd voor hun eindeksamen. Wij feliciteren :
Ingrid van Arnhem, Astrid Baars, Jos-e
Baars, Julian Bloem,Saskia Bol, Sandra
Giebels, Marianne Prins, Irene van Bruggen, Regina Brugman, Bob Brune, Maudy Bulthuis, Huib Deinum, Maarten
Deutekom, Karin Enneking, Ramon
Enzendorfer, Mark Epker, Anja Franssen. Marcello Geerts, Daniele Graftdijk,
Bas Heino, Harald Herwath, Xander Inen,
Yvonne Janbroers, Sander Kaspers, San
dra Keesman, Edwin Keur, Maureen
Keur, Assia Krim, Paul Laarman, Annelous Lampier, Aaron Loos, Marieke
Loos, André Luykx, Jan Matser, Henk
v.d. Mey, Robin Molenaar, Robin van
Nooijen, Randolph Ramalho, Thera
Rooth, Ton Schilder, Rob Smits, JaromirSojka,Michel Spee, Robbert Strijder,
Dirk Termaat, Martijn Verkade, Sanne
Voit, Jasperina Weber, Berlinda Sonneveld, Patricia van Zwol en Debby Liauw.

Aan het Kennemerlyceum te Overveen
slaagden de volgende plaatsgenoten;
Havo: Pieter Brune, Pauline Effern, Edwin Hagen, Mare Kanger, Tamar Langereis, Marco van Luik, Mandy Waterdrin• Vorige week woensdag is bij een bot- ker, Annemieke Wieman.
sing op de boulevard Barnaart een echt- Atheneum A: Renate de Dood, Paola
paar uit Leiden om het leven gekomen. Raspoort, Richard v.d. Sloot, RozemaEen inhalende auto, bestuurd door een rijn Zwaanswijk.
Atheneum B: Jacob v.d. Beidt, Michiel
plaatsgenoot, ramde de auto van het
Blaauwhof, Mare Schuuring, Gaspar Veechtpaar, die vanaf de parkeerstrook
nekamp, Dick de Vries, Pauline Willemter hoogte van Riche wilde invoegen,
in volle vaart. Zwaargewond bij de aan- se.
Gymnasium: Feico Deutekom.
rijding werden een derde inzittende en
de zandvoorter. Zij zijn naar het zieken- Aan het Stedelijk Gymnasium Haarlem
huis vervoerd en inmiddels buiten levens, haalde zandvoortse Monique van Knotgevaar.
senburg het gymnasium A-diploma.
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hoek stationsplein onder
slopershamer

foto: Ofefc toenrn
• Vernielzucht is vorige week een 33jarige braziliaan noodlottig geworden.
Hij werd ingerekend na het intrappen
van de deur van een horekahuis aan
de Zeestraat en ingesloten wegens illegaal verblijf in ons land. Bij nader
onderzoek door de recherche trof
men in s mans hotelkamer 95 gram
pure cocaF'ne aan, verstopt in een
handtas, en bovendien geldbedragen
van f.20.000,- en vele dollars. De
drugshandelaar-werd door de vreemdelingenpolitie vrijgelaten om terstond opnieuw gearresteerd te worden voor overtreding van de opiumwet.
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De bebouwing tegenover het NS-station verdwijnt met gezwinde spoed onder de slopershamer. De
aftandse panden tussen Zeestraat, Stationsplein en Burg.van Alphenstraat moeten plaats maken voor
ja, wisten we het maar. Voorlopig blijft er een kale vlakte over, die aankomende treinreizigers
een onbelemmerde aanblik zal bieden op Paasage en boulevard. Plannen om er in kombinatie met
bedrijfsruimtes op de begane grond sociale woningbouw te doen verrijzen, zijn van de baan. Als
het aan dit dorpsbestuur ligt komen op deze markante plek koophuizen. Vast staat inmiddels dat
autowinkelier Jongsma, die vorig jaar grond en opstallen aan de gemeente verkocht, gebruik zal maken van zijn toen bedongen eerste recht van koop en 900 m geprofek teerde bedrijfsruimte in handen krijgt.

• De zandvoortse Hockeyklup sluit
zaterdag 15 juni haar jubileumjaar af
met een feest op het Duintjesveld.
Vanaf 11.00 uur vinden zgn ratjetoewedstrijden plaats, waaraan eenieder,
hockeybalvaardig of niet, kan deelnemen. Ploegen van 8 of 11 man kunnen zich dit weekeinde nog opgeven
bij P.Joustra, tel. 15155, L.Groenestein, tel.18484, R.Landman, tel.
15612, A.Bijlsma, tel. 14441 of
Th.v. Hemert, tel. 14532. Voorspelmateriaal kan worden gezorgd. Aansluitend zal een barbekjoe gegeven
worden. De deelname aan dat eetfestijn kost f.10,-. Opgave bij genoemde plaatsgenoten.

GEMEENTELIJKE STUDIEBIJDRAGEN '85 - '86
Voor het studiejaar 1985-1986 is
het mogelijk een tegemoetkoming in
de studiekosten te krijgen van de
gemeente Zandvoort.

28 mei - 3 juni 1985
ondertrouwd: Gerardus van Engelen en Lilian Mariene den Baars; Gerrit Jan Driehuizen en Barbara Becker;
Bastiaan ten Pierik en Maria Arnolda
Meijnckens.
gehuwd: André Gerard Hartjes en
Johanna Derkina Jonkman; Marcel
André Richard van der Storm en
Laurentia Koopmann; Jeroen
Meulendijks en Helga Wiersma.
geboren: Débora dochter van F.D.
Koper en C. Brune; Joyce dochter
van J.C. Frederiks en L. Bol.
overleden: Anna van Keulen, geb.
Goijaerts, oud 70 jaar; Adrianus
Blaauw, oud 74 jaar; Jansje
Molenaar, oud 69 jaar; Klaziena
Barvoet, geb. Lanting, oud 87 jaar;
Engelina Frederika Arts, geb. Burrij,
oud 76 jaar.

marco bakker zingt in zandvoorf
Een optreden van het Zandvoorts
Mannenkoor was altijd,al een drukbezocht muzikaal evenement.
Nu men voor het Voorjaarskonsert ook
nog de populaire bariton Marco Bakker
wist te engageren, was te voorzien dat
het storm zou lopen. Weken vóór het
konsert op dinsdag 11 juni in de Nederlands Hervormde Kerk waren de
kaarten al uitverkocht.

Vrijwillige Hulpverlening

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zardvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

Degenen die wel een plaatsbewijs
wisten te bemachtigen krijgen een
uitgebreid en veelzijdig programma
voorgeschoteld. De vocalisten van
Dico van Putten brengen onder meer
het Slavenkoor van Verdi, het Soldatenkoor van Gounod, het Pelgrimskoor van Wagner en andere populaire
stukken. Marco Bakker treedt niet
alleen solisties op met o.a. Torna a
sorento. Vroeg in de morgen, Musica
Prohibiti en Het Dorp, hij brengt ook
samen met het mannenkoor bekende
melodieën als Nooit meer verliefd,
'n Simpele lach en Verslingerd aan

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

Marco Bakker

jou. Verder zijn er soli van Hans Botman, Douwe Wijnalda en Ewit Keur
en de begeleiding wordt verzorgd door
Dico van Putten -piano, Leon Kemper
- bas. Peter den Boer - drums en Ton
Bakker - perkussie.

adviesdiensten

In aanmerking komen inwoners van
de badplaats van wie het gezinsinkomen minder bedraagt dan bruto
f.34.000,- per jaar. De toelage is
in de regel een vast bedrag en afhankelijk van de te volgen opleiding en
de gemaakte kosten. De regeling
geldt niet vooro.a. basisonderwijs,
hoger beroepsonderwijs en universiteiten. Maar wel voor voortgezet onderwijs zoals lavo, mavo, havo, vwo,
lbo, vbo, mbo, dag-of avondschool
voor volwassenen en partikuliere
instituten die door het rijk worden
erkend of gesubsidieerd.

Om in aanmerking te komen moet
vóór 15 september een aanvraagforCENTRUM voor vrijwillige hulpverlening mulier worden ingediend bij de afGeeft advies, hulp en informatie, van
deling onderwijs c.a. ,Raadhuisplein
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
4 te Zandvoort. Vanaf heden zijn
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
ter gemeentesekretarie bij genoemde
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandafdeling zulke formulieren verkrijgvoort. Telefoon 17373
baar. Meer informatie kunt u telefonies krijgen: 14841 toestel 138.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Het is ook aan te raden bij provinDagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
cie
en rijk een studietoelage aan te
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
vragen. Daarvoor kunt u schrijven
naar Gedeputeerde Staten van
CRISISCENTRUM
Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
Haarlem en naar het Ministerie van
023 - 256198.
Onderwijs en Wetenschappen,
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
Kempkensberg 4, 9722 TB Groninheeft bij akute problemen.
gen.

eanduoürrse hoeranr

zomeragenten in hun element

dr. B.FJ. Bouman beëindigt m.i.v. 16-06-'85 zijn
huisartsen praktijk te Zandvoort. De praktijk
wordt voortgezet door dr. G.J.J. Mol.

Afscheidsreceptie dr. B.F J. Bouman
Vrijdag 14 juni van 17.00-19.00 uur in het
gemeenschapshuis te Zandvoort.
Ter gelegenheid van zijn vertrek als huisarts
nodigt dr. Bouman zijn patiënten en andere
relaties uit voor een afscheidsreceptie, waar
u tevens kennis kunt maken met
drs. P. Paardekooper, die vanaf 23 september
werkzaam zal zijn in de praktijk.

kerkdiensten
HERVORMDE/GEREFORMEERDE
KERK
zondag 9 juni a.s.:
10.00 uur: gemeensch. dienst in
ge,ref. kerk, Dr. M.E. Brinkman.
PROTESTANTENBOND
zondag 9 juni a.s.:
10.30 uur: mevr. drs. A.A. In 't Veld.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnunv
mer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel. 023-31 3233.
APOTHEEK

foto: Dfck Loenen
Het valt niet mee als je prompt na je entree in de badplaats moet poseren als 'het wonder van Zandvoort'.
Toch slaagden onze eerste zomeragenten Rieky van Deun en Ron Tenge, die f.1. maandag officieel in
fiinktie kwamen, daar uitstekend in. Ze hebben er zo te zien geen moeite mee ongegeneerd beloerd te
worden en dat zal hen tussen de duizenden badgasten goed van pas komen.

nieuws
kort & klein
9 Zondagmiddag is het tijd voor de
al eerder aangekondigde open dag van
de scoutingsgroepen Willibrordus en
Stellamaris. Tientallen speelse aktiviteiten komen aan bod na de officiële
opening om 13.00 uur van het nieuwe
kluphuis aan de Jac.P. Thijsseweg. De
feestelijke dag wordt afgesloten met
een vreugdevuur.
a Plaatsgenoot J.G.J.Verbeek is op
30 mei geslaagd voor zijn studie
M.O.B.Pedagogiek bij de Vrije Leergangen te Tilburg. Zijn skriptie-onderwerp betrof de besluitvorming bij
fusie.
• Het Rode Kruis biebt hulp waar
het maar kan, ook in Zandvoort.
De aktiviteiten kosten veel geld.
Burgers die het Rode Kruis willen
helpen om het werk voort te zetten
kunnen lid worden of vrijwilliger.
Mevr.W.Roosendaal, Treubstraat 6,
tel. 14464 ontvangt uw aanvraag
met genoegen.
A.s. zondag staat de markt weer op
de rondweg van Nieuw Unicum .
Beeldende kunstenaars geven er acte
de presence, evenals winkeliers met
hobby-artikelen, ideeele instellingen
e.d. Een gratis tafel kan gereserveerd
worden voor al degenen, jong en oud,
die een plekje zoeken op de rommelmarkt. Muziek ontbreekt niet. Kombo's met jazzmuziek of zuid amerikaanse klanken treden op, de harmonie is aanwezig. Voor de kleinste
bezoekers halen klowns hun fratsen
uit. De markt begint om 10.00 uur en
sluit om 17.00 uur.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 8 juni a.s.:
19.00 uur: eucharisatieviering met
jeugdbeweging
zondag 9 juni a.s.:
08.45 uur: eucharistieviering
10.45 uur eucharistieviering met St.
Caeciliakoor.

kommissie staat pal voor muziekonderwijs
Suggesties van b en w om de zandvoortse deelname aan het
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
stop te zetten, leden maandag in de
kommissie financiën schipbreuk op
onwrikbaar politiek verzet van vrijwel
alle fraktiewoordvoerders.
Penningmeester Flieringa die de
plannen introduceerde moest voor
een volle en emotioneel geladen
tribune bakzeil halen. Zijn pleidooi
om uittreding uit de regionale
regeling in ieder geval als
dreigement te mogen hanteren in het
overleg met de naburige gemeenten,
werd van tafel geveegd. Alleen zijn
politieke stalgenoot Gielen vond dat
bespreekbaar.
Argumenten had de zandvoortse
kasbeheerder wel. Terwijl komend
jaar het begrotingstekort zo groot
vermoed wordt, dat 4 arbeidsplaatsen
moeten verdwijnen kost de
muziekschool de badplaats per
leerling bijna f 1.000.- subsidie. 143
jonge zandvoorters maken er gebruik
van, de benodigde f 140.000.- staat
gelijk aan 2^ arbeidsplaats. Aldus
Flieringa. De gemeente wilde onder
zijn bewind als tegenprestatie
minsten 5 vingers in de pap, de
eigen-ouderbijdrage bepalen,
bezuinigingen intensiveren en bij
tegenwerking desnoods opstappen.
Dat laatste zou kontraktueel voor 1
juli moeten gebeuren.
Pvda-er Aukema beet de spits af in
de diskussie, hij wilde er niet van
horen. 'U brengt deze aktiviteit terug
tot een rekensom, zei hij geërgerd.
'Waar het omgaat is dat deze vorm
van amateuristiese kunstbeoefening
uniek is voor de vorming en
ontplooiing van mensen'. Die f
1.000.- is welbesteed geld, we
subsidiëren wei slechtere dingen'. Hij
wees er nog op dat de afkoopsom
voor het uittreden 5 ton bedroeg.
'Daar kun je inderdaad beter een
aantal jaren van laten musiceren,
meende ook wd-ster Joustra. De
liberale vond wel dat overleg
mogelijk moest zijn over voortgaande
bezuinigingen op de school en over

het limiteren van het aantal deelnemers, het begrotingstekort e.d.
Koning vond het een 'schandalig
voorstel': 'U zoekt maar een andere
manier om aan geld te komen' en
cda-er Ingwersen was er evenmin
over te spreken. 'U moet geen appels
en peren bij elkaar gooien, zei deze,
doelend op de vergelijking tussen
muziekschoolkosten en het
verdwijnen van arbeidsplaatsen. 'Dit
is een gemeenschappelijke regeling
en daarmee gaan we door goede én
kwade tijden, samen uit, samen thuis'.

'Nu is het toch weer in het
emotionele vlak gekomen, miezerde
Flieringa.' Politiek is een emotionele
zaak als er waarden in het geding
zijn, repliceerde Aukema, u probeert
het terug te brengen tot een pure
geldzaak'. Ouders van de muzikale
jeugd en bestuurders van de school
konden na dit opstandje van de
raadsleden tevreden naar huis. Er zit
nog muziek in.

PUBLIEK KEERT TERUG BIJ ZAALVOETBAL
Het kan door het zomerse weer gekomen
zijn of doot het brusselse voetbaldrama,
maar de voetballiefhebbers hebben de
Pellikaanhal een paar dagen gemeden.

Luykx, Stam en van Bakel nog klein,
in 2 B staat DVS bovenaan, maar
Rinko volgt daar op de voet. In 2 C
maakt op dit moment Dubrovnik de
dienst uit, terwijl-bij de veteranen
Banana, dat dinsdag met de monsterskore van 23 tegen 4 van Dry Works
De toeloop naar de sportnal is echter al won (een absoluut rekord als we ons
weer op gang gekomen en het ZVMniet vergissen) ongenaakbaar blijft.
zaalvoetbaltoernooi draait op volle
toeren. Een bomvolle zaal wordt verHet programma voor de komende dawacht op vrijdag a.s. als de Klikspaan gen ziet er als volgt uit:
om 20.15 uur aantreedt tegen een gelegenheidskombinatie van sterke profs Vrijdag 7 juni:
en eks-profs.
H.B.AIarm - Aleichem Boys. Looman
- de Klikspaan Vet.
In de lopende kompetitie gaat inmid20.15 uur: Demonstratiewedstrijd van
dels Pim Janssen in 1 A fier op kop.
de Klikspaan - Allstars kombinatie.
In 1 B strijden M.Schoorl, 't Hemeltje 21.00 uur: Smit - Autovision; e.v.
en het teruggevallen Cecils om de zege. Wapen van Z'voort - Bluys; de KlikOok in 2 A zijn de verschillen tussen
spaan - M.Schoorl.

Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

werelil
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milis
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Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maat
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

wereld
iiatinir
tomls.
iicilerlaiiil
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

Zaterdag 8 juni vanaf 09.30 uur:
van Baekel - Auto Versteege; Luiten
-Stam; Reprox - Rinko;TZB - Rea;
Weyers - Duivenvoorden; H B - Dubrovnik; Dryworks - Nihot vet.; Pim Janssen - Tiffany; 't Hemeltje - TumTum;
Hong Kong - Cecils; Pim Janssen Old
- Banana.
Maandag 10 juni;
Luiten - Wapen van Z'voort. Nihot
- Aleichem; Nike - de Puur; Textlite
- de Klikspaan; Hairshop - Pim Janssen Old; Geerling - Rinko.

kasino en circuit doen zandvoort
financieel de das om
Het dorpsbestuur geeft de bui al zien
hangen. Voor 1987 wordt een grote
strop verwacht voor de gemeentekas
die te wijten zal zijn aan het wegvallen van inkomsten uit racebaan en
kasino. Komend najaar zal daar al
rekening mee worden gehouden als
de begroting op tafel komt.

Zelfs in het meest vooraanstaande
vaderlandse fan-magazine Autovisie
is de gal daarover uit de keel
geborreld. Eindredakteur
Wiedenhoff zegt er o.a. het volgende
over. 'Vroeger kwam er, zoals
oudere lezers zich herinneren, nog
publiek naar de formule 1. Men zag
de Show der Helden (...) In Rio (de
Janeiro) was er ook volk, zeker.
Volgens de organisatoren 100.000
man. Betrouwbaarder bronnen
zeiden niet meer dan 25.000 (...)
Estoril (portugal) was ook droevig
(15.000 red.) Want Bernie Ecclestone
sloeg voor de tweede keer toe met
zijn demoniese prijzen. (...)
Toeschouwers of niet, het kan mister
BE niets schelen, de tv gaat voor.
Maar als het medium ooit zijn
interesse verliest, dan is de vraag of
het weggebleven publiek terugkeert.
(...) En de Grand Prix van Nederland?
Die is verkocht aan de Foca. U bent
gewaarschuwd'.

Wat het kasino betreft gaat het niet
alleen om de terugloop van bezoekersaantallen - en dus verminderde
toeristenbelasting - als in '87
Amsterdam zijn eerste officiële
speelhuis opent. De
toeristenbelasting als zodanig die
Zandvoort jaarlijks f 700.000.oplevert, staat op de helling en dat is
erger. Het kasino is al enige tijd bezig
met een gerechtelijke procedure om
die heffing onrechtingmatig te laten
verklaren - met goede kans van
slagen. In Den Haag is men
ondertussen bezig er een algemene
rekreatiebelasting van te maken.
Maar dat valt in een pakket
maatregelen die de verbreding van het Het zandvoorts kollege heeft de
gemeentelijk belastinggebied betreft
waarschuwing op zak. En nu eens uit
en kan daar- ondanks bidden en
onverdachte bron. De enige hoop
smeken van o.a. onze badplaats - niet
voor de heren is dat het rijk ingrijpt
worden uitgelicht Ligt dus nog jaren
en over de brug komt met naar
in het verschiet. Een bijna wanhopig
schatting 10 miljoen om de racebaan
dorpsbewind probeert de
van een totaal fiasko te redden. Het
speelhuisbazen zolang aan het lijntje
ministerie van WVC wil wel een
te houden. Het schip dient te blijven
nationaal circuit, aldus Flieringa, maar
drijven, zei wethouder Flieringa ongeeft er geen invulling aan. En een
langs, want als het zinkt moeten we
dorp van 16.000 inwoners kan dit
misschien zelfs wel terugbetalen aan
echt niet aan. Er zou een andere
het kasino, een bedrag van 2V2
stichting moeten komen die de boel
miljoen.
organiseert en waar we ons niet mee
hoeven te bemoeien. Als het
Wordt dat kapseizen zo dicht bij de
mislooopt zijn we nog eens f
verkiezingen? Als het om het circuit
700.000.- kwijt.'
gaat zou dat een terechte straf zijn
voor dikke oogkleppen. De racebaan,
Cda-er Ingwersen reageerde op die
zo stellen b en w vast, zal steeds
mededelingen geschokt: 'het kasino
minder geld in het laatje brengen.
en het circuit zijn eertijds nog wel
Tonnen verlies gaat het de dorpskas
binnengehaald als de zilvervloot van
kosten, omdat de bezoekers in
Piet Hein'. Tja, diens naam was klein,
maar zijn daden waren groot. In
toenemende mate wegblijven. Dat
wordt gewweten aan Foca-baas
Zandvoort is dat omgekeerd. De
Ecclestone die de toegangsprijzen
circuit-berg van de vvd heeft een
muisje gebaard. Maar wel een met een
huiz'enhoog opschroeft. 'Die
interesseert het geen klap, aldus
duur staartje..
wethouder Flieringa, hoeveel
mensen er komen, is alleen op het
geld uit van tv-rechten en reklame'.

nota over ouderenbeleid
heeft weinig om het lijf
De nota ouderenbeleid van de
gemeente, later aangekondigd dan
de jongerenota maar eerder klaar, is
als ontwerp voor kommentaar toegezonden aan een 40-tal instellingen en
personen.
Vóór 20 augustus a.s. moeten op- en
aanmerkingen ingeleverd worden bij
het platform gekoördineerd
ouderenwerk, die de gemeente van
advies zal dienen. Zwaar werk zal dat
niet worden want aan de nota kan
niemand zich een buil vallen.
Konkrete stappen ter verbetering van
de positie van ouderen komen er niet
in voor. Het betreft een raamwerk
voor beleid, voorafgegaan door een
uitgebreid en nuttig overzicht van
demografiese gegevens.
Daaruit blijkt onomstotelijk dat
Zandvoort een van de nationale
koplopers is in de vergrijzing met
ruim 31% 55-plussers, bijna 5000
plaatsgenoten. Ter vergelijking: het
vaderlands gemiddelde ligt rond 21%.
Wie alleen de zandvoortse bejaarden
vanaf 65 jaar telt komt op een totaal
van 2887, ruim 18% van de
bevolking. De helft daarvan bestaat
uit alleenstaanden en binnen die
groep zijn de vrouwen verre in de
meerderheid (4:1). Als we de bejaardenhuizen in wijk 4 buiten
beschouwing laten bevinden zich de

grootste konsentraties ouderen in
wijk 3 en 7 resp zandvoort-west (kustflats, boulevard) en zandvoort-zuid,
met oud-noord als goede derde.
De beleidsuitgangspunten die de
gemeente heeft opgesteld doen
obligaat aan, maar zijn anderszins in
hun eenvoud wel hanteerbaar als
toetsingkader. Voorop staat dat het
dorpsbestuur zich niet in globale zin
wil richten op bedoelde leeftijdsgroep, maar op de behoeften die
daaruit naar voren komen. M.a.w. een
vraag- een aanbodfilosofie. Samenhang in de voorzieningen staat hoog
genoteerd en daaronder kan bijna
alles verstaan worden. Een lans
wordt o.a. gebroken voor adekwate
ouderenhuisvesting met gebruikmaking van de moderne techniek om de
zelfstandigheid van ouderen zolang
mogelijk te kunnen handhaven. De
wijkfunktie van bejaardenhuizen zou
ook een rol kunnen spelen, al wordt
erkend dat de positie van deze
oorden aan de rand van het dorp
daarvoor allesbehalve ideaal is.
De deelname van ouderen aan het
maatschappelijk verkeer wordt op
typies liberalistiese wijze
omschreven. Zij hebben, zo heet het,
een ongunstige ruilpositie, kunnen
slechter dan anderen diensten uitwisselen op basis van wederkerigheid.

;

- . Télale .;,...^,,-^
verbouwings-uitverkoop
Afd.meubelen

met kortingen van
De verbouwings-uitverkoop is uitsluitend op
zaterdag, zondag en maandag van 11.0O tot 17.OO u.
Haast U de afrastering staat reeds voor onze etalage.

alles moet weg!

nu of nooit!

Elementen-groep
beige bekleding
van 1995.- voor

Echt lederen 3-zits bank
diverse kleuren
van 1295.- voor

meeneemprijs

1395.-

Echt lederen 2-zits bank
diver.se kleuren
van 1095.- voor

Leather look fauteuils_
meeneempnjs
van 198.- voor

2-zits en 3-zits HoeKkombinatie
solide beige
stoffen bekleding
van 2990.- voor

69,
495,

2-zits + 3-zits Bank
leather look

189O.-

meeneempnjs

Salontafels met

met 5O% korting
Eethoek
blank grenen

fvOOpj@

enkele stuks 2-zitsbanken met
losse kussens van
f 398,- voor f 159,-.

meubelkeur
Kennis en ervaring raken achterhaald
door de moderne ontwikkelingen en
er zijn daarom onvoldoende garanties
om volwaardig te blijven funktioneren
en zelf invloed uit te oefenen. Een
aanvechtbaar standpunt (herwaardering van kennis en ervaring begint
aan invloed te winnen), dat evenwel
nauwelijks konsekwenties heeft in de
nota. De gemeente spreekt in het
algemeen over kadervormingsaktiviteiten, voorlichting en inspraak. Bij
dat alles krijgt het Platform Ouderenwerk een overheersende rol te
spelen.
In de bestuurspraktijk van alle dag zal
moeten blijken of de goede intenties
van de nota omgezet kunnen worden
in echt beleid. Het is daarbij verstandig te bedenken dat niet alleen de
omstandigheden (politiek, financieel,
e.d.) snel kunnen veranderen, maar
ook de ouderen zelf. Die stammen allang niet meer uit de tijd van de
eeuwwisseling.

ZANDVOORT
Stationsplein 13-15
Telefoon 18494

MAAK ER
EEN FEEST VAN
WIET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS

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

Astma Fonds
kent geen
adempauze...
Giro 55 O SS Leusden

eanduoorrse hoeranr

EJTUT1

Installatie burea

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
ren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen kan men dat kenbaar maken
in één brief; het is niet nodig voor ieder object
een aparte brief te schrijven. U dient de
woningen in volgorde van voorkeur aan te
geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. de uitslag van de/
voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 14 juni
a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

JUN11985
Voorde leden komen beschikbaar:
1. de maisonette
BREDERODESTRAAT 15-17
Huur f 586,60 oer maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, Derging, individuele CV-installatie.
2. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT 144
Huur f 624,25 per maand.
3. de flatwoning
CELSIUSSTRAAT 138
Huur f 485,70 per maand.
Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, berging, blokverwarming.
4. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 226
Huur f 686,- per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, blokverwarming, lift. Deze
woning komt vrij per 1 augustus 1985.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
verlenen voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is
gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het rangnummer van de vereniging
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het
gemeentelijk puntenstysteem echter minus het
aantal punten dat u scoort voor het onderdeel:
duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen utierlijk dinsdag
11 juni vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reage-

1. Aangeboden: 4- kamerflat LORENTZSTRAAT
Huur f 679,55 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, blokverwarming, lift.
Gevraagd: goedkopere woning.
2. Aangeboden: 4- kamerflat FLEMINGSTRAAT
Huur f 459,95 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, blokverwarming.'
Gevraagd: 4- kamerflat in de Keesomstraat.
3. Aangeboden: 2- kamerflat NIEUWSTRAAT
Huur f 374,15 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging, c.v.
Gevraagd: boven- of beneden duplex-woning
of eengezinswoning met 2 a 3 kamers.
Reacites dient u vóór het einde van deze maand
schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de
vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de
richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a.
dat bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands rangnummer vervalt en men een nieuw
nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment
van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.

VERHUREN ?
Plaats eens e«n advertentie
in een Duits dagblad.
lnl./folder: 01720-43719.

f. & Mferff

mijn bakker
oind» 1746
Gasthuuplein 3
«fl wialwfantrum
NMUW Noord
Tel. 12129

j
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loôdgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnésstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 • 184 84*

De Kruisvereniging Zandvoort
nodigt de leden uit tot het bijwonen
van de Algemene ledenvergadering,
welke gehouden zal worden op
maandag, 24 juni a.s. in het
Gezondheidscentra m,Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de Ledenvergadering van 19 juli
1984.
3. Jaarverslag 1984.
4. Statutenwijziging Stichting Samenwerkende
Kruisverenigingen.
5. Bestuursmutaties: aftredend en herkiesbaar
zijn de heren B.Th. van Norden, voorzitter en
Th. Althuisius, lid.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
Het staat de leden vrij om andere personen als
kandidaatbestuurslid voor te dragen en wel
schriftelijk-getekend door tenminste 10 ledenuiterlijk 5 dagen voor de vergadering bij de
secretaris de heer F. Bakker, Voltastraat 22 te
Zandvoort, vergezeld van een door de betreffende kandidaat getekende verklaring -waarin
vermeld- dat hij/zij een enventuele benoeming
aanvaardt.
Het bestuur

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN

GEZOCHT
KLUSJESMAN
voor verbouw huis, Aanmelden boekhandel Ter Gouw,
Overtoom 480
1054 JZ Amsterdam.
Tel.020-166426

THUISNAAIPTER heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstel kussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023-322961

o centrale verwarming
o airconditioning

RUILRUBRIEK JUNI 1985.

omroeper

BIJVERDIENSTE
aangeboden. Krantenverkoop
strand.Vanaf 15 jaar.
tel. 02503-12315 na 18 uu r.

GHOENEIIEIN B,

Een handicap betekent: extra
... afgekeurd. Daarom vragen wij
contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.

w-- .*"^

VQ-DOET A

Tel. oss -63 52 14. watécht nodig is ^

Antwoordnr. 201 , 3800 VB Amersfoort.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

In het Wim Mensink-Huis te Zandvoort, een
verzorgingstehuis voor 38 bejaarden, is op
korte termijn behoefte aan enkele

reservisten
huishoudelijke
hulpen (m/v)
die bij ziekte of vakantie, met name in de
komende periode van schoolvakantie, van
vaste medewerkenden willen invallen.
De werktijden zijn van 08.30 tot 11.30 uur.
Salariëring vindt plaats overeenkomstig de
CAO-bejaardentehuizen, afhankelijk van
leeftijd en ervaring.
Sollicitaties kunt u richten aan de afdeling
Personeelszaken van de Humanistische
Stichting Reinalda-Huis/Wim Mensink-Huis,
L. Springerlaan l, 2033 TA Haarlem,
(023-33 9109 tst. 230).

hüeranr
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altüd en overal.

padvinders vierden feest
in en om kluphuis 'de entos'
O A.s. zaterdag gaan gevechtsvliegers het zwerk in om elkaar de
'Bronzen Schelp 1985; te betwisten.
De artistieke schepping van JanWïllem van Tetterode staat op een
groen marmeren voetstuk te wachten
op de open zandvoortse kampioen van
dit toernooi in de zuid dat om 11.00
uur aanvangt. Het luchtduel geldt
tevens als voorronden voor het
nederlands vliegkampioenschap.
• De planvoorbereidingskommissie
specifiek welzijn werpt zich a.s.
donderdag om 20.00 uur in het
raadhuis op een notitie die eigen
(toekomstige) taak en funktie tot
onderwerp heeft. Op het
vergaderschema staat ook het
voorontwerp van het soc. kult
programma '86.

waterstanden
juni

11
12
13
14
15

H.W.

LW.

H.W. L.W.

10.50 18.50
11.50 19.51
00.25 08.28
01.16 09.17
02.03 10.03

23.25 07.27
08.28
12.45 20.45
13.36 21.40
14.24 22.25

adviesdiensten
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobiel bedrijf
Fl interman, Zandvoorttelaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renault»
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

(Foto Wc* L
De destijds uit hun Bunker aan de
Van Lennepweg verdreven scouts
van de Willibrordusgroep zijn weer
onderdak. Samen met de vrouwelijke
padvinders van de Stellemarisgroep
namen ze dit weekeinde feestelijk
bezit van een nieuw, riant
onderkomen aan de Jac. P. Thijsseweg.

Tegelijkertijd vierden de katholieke
scouts het veertigjarig bestaan van
hun groepen en dat was bij elkaar
voldoende reden voor twee dagen
vol festiviteiten in en om het nieuwe
kluphuis.
In de beschutte zandkuil achter het
fraaie home verrichtte wethouder
Jongsma de openingsceremonie
door het hijsen van de scoutingvlag.
Binnen een quarré van padvinders
en belangstellenden prees Jongsma
het doorzettingsvermogen van de
groepsleiding. 'Jullie hebben dit
kluphuis niet kado gekregen, maar
gevochten voor iedere centimeter,
aldus de wethouder. 'Fijn dat we met

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
(één tientje)
over op giro

39.555.30

elkaar tot dit resultaat zijn gekomen.
Gefeliciteerd en veel sukses'.
Er waren meer feestredenaars en in
iedere speech werd de naam van
pionier Martin BLuys met ere
genoemd. De na veertig jaar nog
steeds aktieve oud-hopman wordt
beheerder van het nieuwe kluphuis,
reden voor Bluys om zijn naam niet
aan het gebouw te verbinden, zoals
was gesuggereerd. Uit de vele

wn)

inzendingen koos de jury nu 'De
Entos', een naam die bij de oudere
dorpelingen nu wel "niet de meest
esthetiese herinneringen oproept,
maar 'what's in a name'. De scouts
zijn terecht blij met hun royale
akkommodatie en dat lieten ze de
vele kijkers duidelijk blijken. Op deze
stek, enkele meters van de racebaan,
dreigt in ieder geval geen nieuwe
verhuizing wegens woningbouw.

• Vrijdag 14 juni a.s. geeft het
Zandvoorts Kinderkoor haar jaarlijks
zomerkonsert in de Gereformeerde
Kerk-, Julianaweg te Zandvoort,
aanvang 20.00 uur.
Onder leiding van dirigent Henk
Trommel zullen de kinderen een
twintigtal bekende en minder
bekende nederlandse en engelse
liederen zingen. Willem Poot zal het
koor hierbij aan de piano begeleiden.
Naast de koorzang zullen er twee
instrumentale intermezzo's zijn; deze
worden verzorgd door twee leden
van het Noordhollands
Philharmonisch Orkest; Loeki Poncin
viool en Michael Smith, piano.
Het geheel beloofd weer een vrolijk
en ontspannend muzikaal evenement
te worden. Aan de kerk zijn
programma's (tevens bewijs van
toegang) verkrijgbaar a f 5,- per
persoon.

sportraad zandvoort krijgt harde
bezuinigingsnoot te kraken
Als a.s. dpnderdag de zandvoortse
Sportraad om 20.00 uur bijeenkomt
in hotel Keur aan de Zeestraat -de -. rj_'l
1
'
gerenoveerde ambiance staat kosteloos ter beschikking van lokale verenigingen - zal ze naast de luchthartiger vergaderkost minstens één
harde noot te kraken krijgen.

stuur denkt aan 'verdergaande privatisering' van de (buiten)akkommodaties of aan huurverhogingen en ook
een kombinatie van beide is niet
denkbeeldig. Verhoging van de prijzen zal a.s. donderdag, gezien voorgaande klaagzangen, zeker op fel
verzet stuiten.

De sportraad is namelijk door het
dorpsbestuur verzocht aan te geven
op welke wijze de kosten, met name van de buitensporten, kunnen
worden teruggebracht. Het is bekend dat b en w geen enkele gemeentelijke aktiviteit die geld kost bij
voorbaat willen uitsluiten van bezuinigingen. Alle franje is al wéggeknipt, zo is de redenering, nu
moet serieus bekeken worden of
het huidige nivo van voorzieningen
wel te handhaven is óf dat de zandvoorters ook daarin een veer moeten laten.

De verenigingen worden al langere tijd
geplaagd door tarievenstijging aan
de ene kant, door subsidieverlaging
aan de andere, terwijl voortschrijdend

Het streven is op de uitgaven voor
sport de komende jaren f. 100.000,te besparen. Volgend jaar al zou een
kwart daarvan, f.25.000,- gevonden
dienen te worden. Het gemeentebe-

ledenverlies de inkomsten doet dalen.
De voorzet van b en w kan dus heel
goed bedoeld zijn om de morrende
sportbestuurders een stukje privatisering af te dwingen. Het zou in
eerste instantie gaan om het inzetten
van verenigingsmensen bij het onderhoud van velden e.d. De diskussie in
de Sportraad zal door velen, niet in
de laatste plaats de zandvoortse politici, met belangstelling gevolgd
worden.

Astma Fonds
kentgeen
adempauze...
Giro 55 O 55 Leusden

week van het paard is in aantocht
Het paard zal in de periode van ~[ 5 tot
en met 24 juni weer uitgebreid in de
belangstelling staan tijdens de elfde
hippiese week, die wordt
georganiseerd door de Stichting
Hipodrome Zandvoort.
Met medewerking van de maneges
Ruitersportcentrum Zandvoort aan
de Keesomstraat en De Bokkedoorns
aan de Zeeweg is een reeks van acht
attraktieve hippiese evenementen
samengesteld, die de liefhebbers
zeker zal boeien

Het verschil
tussen
leven en dood
schuilt ineen
simpel gebaar

De Week van het Paard begint op
zaterdag 15 juni om 10 00 uur met
een cross-country bij manege De
Bokkedoorns aan de Zeeweg en
zondag 16 juni is er vanaf 10.00 uur
dressuur te bewonderen bij manege
Ruitersportcentrum aan de Keesomstraat.
Daarna trekken de viervoeters en
hun berijders naar het strand, waar
op woensdagavond 19 juni om 19 00
uur voor de Rotonde spannende
ponnyraces plaatsvinden Op
diezelfde plaats geeft de spektakulaire karrouselploeg van Filip Dros op
donderdagavond 20 juni om 19 00
uur een show. Op zaterdag 22 juni
zijn er weer dressuurwedstrijden en
wel om 10.00 uur bij manege De
Bokkedoorns
Een vast onderdeel is ook de
Monsterkeuring op het Gasthuisplem
die plaatsvindt op zondag 23 juni om
10 00 uur met daarna om 16 00 uur
een rmgrijdenj
Sluitstuk van De Week van het Paard
is ook nu weer de Kortebaandraverij
m de Zeestraat op maandag 24 juni
om 14 30 uur Dertig bekende
pikeurs zullen daar met hun snelle
dravers aan de start komen met als
inzet de Grote Prijs van de ABNBank ten bedrage van f 3 750,- De
totalisator is opnieuw van de partij
De toegang tot alle onderdelen van
de Week van het Paard is gratis

nieuws
Kort & klein
• De Kruisvereniging organiseert zwangerschapskursussen, bedoeld om vrouwen in te lichten over de verschillende facetten van de zwangerschap en
voor te bereiden op de bevalling en
kraamperiode. De kursus bestaat uit
2 delen: 10 lessen vóór en 6 na de bevalling, en wordt gegeven o.l.v. een ter
zake deskundig fysiotherapeute. Het
eerste kursusdeel kan ingaan na 5 a 6
maanden zwangerschap (toestemming
van arts of vroedvrouw is nodig) en
bevat oefeningen voor een goede houding, voorbereiding op de bevalling,
voorlichting over de groei van de baby
en het verloop van de bevalling, het uitwisselen van ervaringen. Ongeveer 6
weken na de bevalling kan men deelnemen aan postnatale gymnastiek. Die
bevat oefeningen om weer in konditie
te komen, houdingskorrektie, beleving
van het ouderschap, voorlichting en oefeningen voor het dragen en bukken e.d
Voor leden van de kruisvereniging zijn
alleen kosten verbonden aan de postnatale gymnastiek. Van niet-leden
wordt een bijdrage gevraagd voor de
hele kursus. Wellicht een goede reden
om lid te worden van de organisatie.
Inlichtingen en opgave, tel. 16364.

zandvoort moet speerpunt worden
in provinciebeleid toerisme
Er is goede kans dat het toerisme in
Zandvoort ekstra aandacht krijgt van
hogere overheden. De bevordering
ervan wordt niet alleen met de mond
beleden, ook daadwerkelijke financiele steun is heel waarschijnlijk.
Rijk, provincie en gewest hebben nota's geproduceerd - of zijn daar druk
mee bezig - over rekreatie en toerisme.
Het is niet verwonderlijk dat dat juist"
in deze tijd gebeurd. Het gaat om een
van de bedrijfstakken waar nog veel
groei in zit en die geld in het laatje
brengt. Bij de inventarisatie van huidige toeristiese mogelijkheden komt
de badplaats vaak ter sprake, al is
dat niet altijd in even positieve zin.
Het gewest heeft bijv. in zijn ontwerp-nota veel kritiek op de hotelakkommodatie, die niet aan de eisen
van deze tijd voldoet. Het bezoek aan
de zandvoortse hotels, toch enigszins
een graadmeter van de toeristiese aantrekkingskracht van de badplaats,
neemt de laatste jaren zienderogen af
(met 20- 30°/o sinds 1980) en een
nieuwe opgaande lijn is nog niet te
ontdekken. Er is verder op de kampeerterreinen weinig ruimte voor
vakantiegangers, die akkommodaties
worden voor een onevenredig groot
deel in beslag genomen door karavans op vaste staanplaatsen. Het gewest mist ook node een jeugdherberg.
Het rijk noemt in de nota Toeristisch
Beleid 85/89 de 'twee vermaakscentra aan de kust, te weten Scheveningen en Zandvoort. Allen Scheveningen kan de toets der kritiek doorstaan, biedt de internationale toerist
alles wat zijn hart begeert, zo heet het.

eanduoorrsefeoeranr

Het huidige dorpskollege zegt druk
in de weer te zijn om de vakantierekreatie in de badplaats een beter en
gevarieerder aanzien te geven, maar
resultaten zijn pas op langere termijn
te verwachten. Aan de provincie is gevraagd Zandvoort tot speerpunt te
maken in het toeristjes beleid. Het
noordhollands bestuur heeft al besloten Texel en Zuid-Kennemerland
voorrang te geven en denkt dan met
name aan Spaarnwoude en Zandvoort.
Via de provincie zijn een paar projekten aangemeld bij het ministerie, dat
de subsidies moet doorsluizen. Het
gaat om de parkeerherstrukturering
van de boulevard, het doortrekken
als fietspad van het laatste stuk oude
trambaan en het fietspad door het
Kraansvlak, de lang verbeide verbinding Visserspad- Zeeweg. Het kollege
probeert ook het 'Duinpark' en de
omgeving van het vijverpark op de
lijst te krijgen. Aan die plannen zou
de provincie in ieder geval 'hoge waarde' toekennen.
Binnen afzienbare tijd zal in deze
kolommen aandacht worden besteed
aan de (konsept)nota Rekreatief Beleid Zuid-Kennemerland, die door
het gewest is samengesteld en waarin zandvoortse voorzieningen veelvuldig ter sprake komen.

Vrijwillige Hulpverlening

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

GIRO 6868 VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

eindspurt van zaalvoetballers
De demonstratiewedstrijd in het
ZVM-zaalvoetbaltoernooi tussen
kampioen '84 De Klikspaan en een
kombinatieteam uit de nationale top
werd j.|. vrijdag geen sprankelende
show van balgoochelaars en
dribbelwonderen.
Teveel cracks uit de Ajax/Feijenoord
stal hadden het daarvoor moeten
laten afweten om aan klupverplichtingen te kunnen voldoen Dat het toch
nog een leuke wedstrijd werd, zij het
meer van het degelijke dan
oogstrelende soort was aardig mee
genomen voor het in grote getale
opgekomen publiek. De gelegenheidskombinatie won met krappe
cijfers (6-5) maar had zich met iets
meer flair al eerder naar de finish
kunnen werken.
In de kompetitie is de eindsprint
ingezet. De meeste teams hebben in
de voorronden nog 2 wedstrijden
voor de boeg en een voorlopige
balans kan worden opgemaakt.
Ongeslagen en uitgesproken favoriet
zijn in ieder geval Pim Janssen in !a
en Banana bij de veteranen. Resp de
Puur en de Klikspaan hebben in die
poules nog teoretiese kansen. In 1B
zitten M. Schoorl, 't Hemeltje en
Hong Kong elkaar op de hielen.
Kritiek is de situatie ook in 2A waar
maat liefst 5 teams met DVS als
koploper met elkaar bakkeleien. In

2B en 2C staan resp Duivenvoorden
en Stam er het beste voor
Een paar uitslagen van de afgelopen
dagen: HB - Aleichem 3-1; Looman de Klikspaan vet. 3-3; de Klikspaan All Stars 5-6; Smit - Autovision 8-1;
Wapen v Zandvoort-Bluys 7-2;
Geerlmg - TZB 7-3.
Zaterdag 8 juni:
Han van Baekel - Auto Versteege 32; Luiten - Stam Fashion 4-4, Reprox
- Rmko 2-1; TZB Kerkhoven - REA
5-0; Weijers lithoprod. Duivenvoorden 3-8; HB - Dubrovnik
5-0; Dru Works - Nihot vet. 0-8; Pim
Janssen - Tiffany 8-3; 't Hemeltje Turn Tum 5-1; Hong Kong - Cecils 74; Pim Janssen - Banana vet. 1-4.
Het programma ziet er als volgt uit:
dinsdag 11 juni:
Rabbal Boys - Weyers Lithoprod.;
Luykx Ver'huidingen - Auto Versteege
Hong Kong - Tum Tum; Fotolitho
Drommel - Aurora schilderwerken;
Nutsspaarbank - TZB Kerkhoven;
Looman Optiek - Dry Works vet.
woensdag 12 juni:
Nihot - Lippies Boys; Geerling - REA;
Play In - Bluys Ned.; Nihot - Banana
vet.; 't Hemeltje - de Klikspaan; Smit
sportpr. - Pim Janssen
Donderdag 13 juni:
Rest. de Puur- Looman Optiek,
Reprox - Nutsspaarbank; Textlite Cecils; Stam Fashion - Luykx verh.,
Aleichem Boys - Rabbel Boys
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partijen maken zich op
voor raadsverkiezingen in '86

waterstanden
juni

16
17
18
19
20
21

H.W.

LVV.

H.W.

L.W.

0240
03 18
0359
0446
0529
0607

1040
11 16
11 58
1246
1329
1409

1507
1547
1628
1710
1753
1838

2307
2347
0026
01 08
01 52
0238

burgerlijke stand

sport int kort
Vrijdag 21 juli zal de zandvoortse
midzomernachtloop weer van start
gaan Rijwieltoerklup Olympia heeft
zoals gewoonlijk de organisatie in
handen en plaatsgenoot Klaas Koper,
tel 1 4833. staat klaar om liefhebbers
wegwijs te maken Precies om 23 00
uur zullen parachutespringers vanuit
den hoge het startschot lossen voor
de 4e nachtloop Vanaf de Rotonde
vertrekken de deelnemers voor race
of wandeling van 8 kilometer Voormschrijving is inde badplaats
mogelijk bij de strandtenten 8. 9 en
10 tegen betaling van f 7 - p p Twee
kwartjes meer kost het als men zich
op de avond zelf meldt bij de kassa op
de Rotonde In het inschrijfgeld is
begrepen een konsumptie. een
medalje en het van voorgaande jaren
bekende lichtstaafje De evenementenkommissie van de vvv zorgt om
22 15 uur voor een spetterend
vuurwerk
A s zaterdag vertrekt een wielerkaravan om 10 30 uur van Nieuw Unicum
naar Maastricht De klassieker
georganiseerd door de stichting Actie
68 heeft tot doel gelden bijeen te
brengen voor projekten m diverse
instellingen waaronder Nieuw
Unicum Het peleton dat aan de
streep verschijnt, bestaat uit 9
ploegen en ook Nieuw Unicum heeft
er een samengesteld uit
personeelsleden en renners van een
wielerklup uit de omgeving Akteur
Albert Mol is al om 9 30 uur aanwezig
om de pedaleurs met een vlotte
babbel uitgeleide te doen

MEER KANSEN
VOOR
GEHANDICAPTEN

625.QQO
AVQ-DOET
wat écht nodig is

Antwoordnr. 201,
3800 VB Amersfoort.
Tel. 033-63 5214.

gem. belangen
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De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19
maart 1986 raken in een stroomversnelling.
Dat geldt in ieder geval voor de
lokale afdelingen van de landelijke
partijen die. anders dan puur
plaatselijke groeperingen rekening
hebben te houden met hun
achterban en daar een hele
organisatie op af moeten stemmen
Het staat wel vast dat landelijke
hoofdkantoren meer dan in andere
jaren hun stempel op het
zandvoortse zullen drukken Twee
maanden na de raadsverkiezingen
moeten de partijen immers opnieuw
in de slag voor de zetels van de 2e
kamer Politieke verschuivingen op
lokaal nivo die als graadmeter
dienen, kunnen op zo korte termijn
niet meer rechtgebreid worden
Zandvoortse vvd-ers krijgen a s
maandag in een bijeenkomst al te
horen wie van de huidige raadsleden
zich opnieuw beschikbaar stelt en
wie de pijp aan maarten%geeft Als
alle kandidaten voor de raad bekend
zijn, zal het vvd-bestuur in november
een advies aan de leden uitbrengen
over de lijstvolgorde Gezien de
interne troebelen van de afgelopen
jaren een spannend moment Het
verkiezingsprogramma komt eind van
dit jaar gereed en de kampanje. kort
maar hevig zoals de voorzitter meldt,
begint op 15 februari en zal
rechtstreeks morden vanuit Den
Haag Want de landelijke vvd wil
geen enkel risiko lopen, haar kabinetsbestaan kan van deze politieke
strijd afhangen
De pvda is al voor de vakantietijd
aktief met 'brainstorm' en bestuursvergadenngen om de juiste koers te
vinden naar 19 maart Er wordt een
ideale profielschets van de aankomende fraktie gemaakt en na de
zomer komen de leden driemaal
bijeen om het verkiezingsprogram,
voorbereid in werkgroepen, vast te
stellen Eind oktober wordt een
groslijstkommissie benoemd die zich
het hoofd mag breken over de meest
geschikte volgorde op de kandidatenlijst Begin januari 86 kunnen de
zandvoortse socialisten daar hun
mening over geven
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Ook het cda staat al op scherp om
het m 82 verloren terrein te herwinnen Er wordt met plaatjes en poppetjes gestoeid ofwel de invulling
van een aantrekkelijk program en de
gezichten die daar bij passen In
september worden de kandidaten
aangezocht en m het najaar zal zeker
bekend worden wie de lijst gaat
trekken
De demokraten 66 zien hoopvol uit
naaj; het kongres dat vandaag en
morgen m Amersfoort plaatsvindt De
langverbeide politieke boodschap, die
de zoveelste wederopstanding van
de partij (onder leiding van Van
Mierlo?) moet teweegbrengen wordt
dezer dagen verwacht Het lokale
bestuur gaat zich a s maandag bera-

V vd

den over de verkiezmgstaktiek In
november of december is de
kandidatenlijst voor de raad gereed
Kampanjeleider Sandbergen wil wel
vast kwijt dat men er met een jonge
ploeg tegenaan gaat Waarschijnlijk
onder aanvoering van nestor Termes.
die bij ons hoge ogen gooit
Daarmee is de eerste naam gevallen
Een populair gezelschapsspel kan
beginnen Welke gezichten zullen
rond de raadstafel opduiken? Welke
wethouderkandidaten treden in het
krijt? Blijft Jongsma komt Attema
terug wordt het van As of Ingwersen.
Toonen of Aukema waar blijft Fliennga9 Over 10 maanden weten we
het

midzornernachtfestival
op strand en in dorpsharf
Op de avond van 21 juni a.s. zal het
Midzornernachtfestival in Zandvoort
losbarsten.
Het is een idee van middenstanders
en horeka dat in de loop van het jaar
groeide en gestalte kreeg in een
groots opgezet spektakel met vele mgredienten - sport, ontspanning, muziek. aktiviteiten op het strand en m
het dorpshart Om 19 30 uur begint
Zandvoort al te bruizen met het
optreden van de drum- en showband
Damiate. een demonstratie van het
brandweerkorps om 20 30 uur en een
optreden van de Wurf met folkloredansen Het Zandvoorts Mannenkoor
brengt een aubade vanaf de trappen
van het raadhuis
Swingende muziek is er vanaf 19 00
uur in overvloed In de Kerkstraat
treedt de calypsoband Seymonson
op, op het Kerkplein de Barclay
Revival Jass Band BIJ het busstation
maakt later op de avond, rond 22,45
uur het trio van Dico van Putten de
benen los voor het Rock- en Roll
konkoers. waar men zich ter plekke
voor kan laten inschrijven In de
Haltestraat is eveneens rock-en roll te

horen en doet de Jaap Dekker Boogie
Woogie Set de toetsen dansen Op
het Gasthuisplem speelt de Dutch
connection De reddingboot vaart die
nacht uit. de straten worden afgesloten
en de feestverlichtmg gaat aan
Vuurwerk en een strandloop zijn het
toetje Zandvoort leeft op tussen
19.00 en 23 00 uur op 21 juni a.s
Er is mooi weer besteld, aan de
dorpelingen en badgasten om het
goede humeur mee te brengen

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Fl interman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults

4 juni- 10 juni 1985
ondertrouwd: Hendricus Buis en
Hendnka Klazina Hassing Johannes
Petrus Fleer en Cornelia anneke
Hermien van Limbeek
gehuwd: Marco Frans Vastenhouw
en Francis Janbroers Nico Hans
Zwemmer en Margaretha Brigitta
Kramer Martmus Enk Korremans en
Ella Pieterke Horneman
geboren: Glenn Anthony zoon van
L J Haak en E M T Willemsen
Maunce Gerard zoon van G H
Mulder en A M M Visser
overleden: Hermina van Grondelle.
geb Wesselmg oud 91 jaar

nieuws
kort & klein
• De dorpsrecherche heeft vorige
week een hele reeks diefstallen van
autoradio s opgelost Agenten zagen 2
mannen verdacht rondscharrelen bij
auto s geparkeerd bij het Burg van
Fenemaplem Op het moment dat een
van hen znn grijpgrage vingers uitstak
werd hij samen met zijn uitkijk
opgepakt De 27- en 30-jarige amsterdammers bekenden bij verhoor vaker
op pad te zijn geweest en noemden
een hele serie gevallen
• Assistentie van de Heemsteedse
hermandad was nodig om een groep
zandvoortse jongelui m toom te
houden die problemen maakten in
een shoarmazaak Dorpsdienders hadden eerst geprobeerd de jongens tot
bedaren te brengen maar dat leverde
niets anders op dan rondvliegend
glaswerk Na aankomst van de
versterking verspreidde de groep zich
over het centrum
® Ma een steekpartij in de Pakveldstraat werden 2 haarlemmers
aangehouden die een medebewoner
van de provinciehoofdstad met mes
en vuisten hadden toegetakeld Het
slachtoffer die na kafébezoek met
vriendin in de auto wilde stappen,
werd vastgepakt en kreeg een paar
flinke japen m zijn gezicht HIJ moest
voor behandeling worden
overgebracht naar het
Mannahospitaal
• Op de fietscrossbaan aan de
Thomsonstraat m Noord wordt
morgen het betere bochtenwerk vertoond Eerst door leden van de
zandvoortse crossvereniging, later,
om 11 00 door iedereen die maar lust
heeft met de snelle wieltjes op de
baan te komen Er wordt gereden
voor fraaie prijzen en een loterij onder
de deelnemers kan een splinternieuwe fiets opleveren Deelname kost f
7.50 inklusief lotnummer,
registratiekaart klupblad en een
konsumptie

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 16 juni a.s.:
10.00 uur:
GEREFORMEERDE KERK
zondag 16 juni a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTENBOND
zondag 16 juni a.s.:
10.30 uur: hr. H. de Jong.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 15 juni a.s :
19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang
zondag 16 juni a.s.:
08 45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met St
Caeciliakoor.
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medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.

Om acht uur precies gaat donderdagavond 27 juni het dirigeerstokje omhoog en omspoelt muziek van Bach, Handel
en Scarlatti de liefhebbers van het klassieke genre in de
akoestiese ruimte van de hervormde kerk. Het Noord
Hollands Philharmonisch Orkest sluit met dat
herdenkingskonsert zijn seizoen af voor al degenen die een
toegangskaart hebben weten te bemachtigen. Dat paspoort
voor een onvolprezen muzikale avond is vanaf morgen te
verkrijgen bij het vvv-kantoor aan de Schoolstraat a raison
van f 10.-. Houders van CJP- of 65B-kaart betalen f 5.-. Als
de plaatsbewijzen niet uitverkocht zijn liggen ze ook op de
dag zelf vanaf 19.30 uur gereed bij de kerk.

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel. 023-31 3233.
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A." van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

'•V Y -M

nieuws
kort & klein
6 Het plaatselijke Anjerkomitee heeft
nog te weinig kollektanten om met
sukses de kollekte te kunnen houden
die tussen 24 juni en 7 juli a.s. en tussen 21 en 27 oktober gepland was. De
inzameling staat onder auspiciën van
het Prins Bernhardfonds, dat verenigingen en instellingen, werkzaam op kultureel gebied, danwei kulturele manifestaties financieel steunt. Zandvoorters die dit ter harte gaat, kunnen zich
schriftelijk of telefonies als kollektant(e)
opgeven bij A.Hedden, p/a buro Burgerzaken, Schoolstraat 6, tel. 14841.

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70 J20

T

emm stelt op ledenvergadering
konf likt met dorpsbestuur aan de orde
Vorig jaar keurde de ledenvergadering van woningbouwvereniging
Emm de gemoderniseerde statuten
goed, a.s. donderdagavond 20 juni
krijgt ze een nieuw huishoudelijk reglement te beoordelen.
Het zou weinig aanleiding geven
massaal naar de bijeenkomst te
trekken, als niet 2 opmerkelijke
nieuwe feiten zich voordeden. Allereerst speelt de vergadering zich nu
eens niet af in het dorpscentrum
maar voor het eerst in wijkgebouw 't
Stekkie in Noord, Bovendien, en dat
is van meer belang, staat er een brief
van het Emm-bestuur ter diskussie,
die politieke dimensies heeft.
De brief is een antwoord op het door
b en w uitgestippelde woningbouwbeleid, dat eind april met veel aplomb
gepresenteerd werd. Het
dorpsbestuur achtte zich door de
omstandigheden gedwongen de
bakens te verzetten en niet langer
het aksent te leggen op volkshuisvesting maar op huizenbouw in de
vrije sektor Projektontwikkelaars
zouden moeten worden ingeschakeld
om dat voor een zo 'sociaal' mogelijke prijs te realiseren. Het moest
tevens mogelijk zijn voor die koopwoningen mensen van buiten
Zandvoort aan te trekken, waardoor
de vergrijzing van de badplaats beperkt kon worden.
Een woedende Emm gaf begin mei
het kollege lik op stuk. B en w waren
er in geslaagd, zo schreef de korporatie sarkasties, om het woord
'woningzoekenden' geheel te
vermijden. De belangstelling voor
koophuizen was, volgens een in
opdracht van b en w zelf uitgevoerd
onderzoek, onder zandvoorters
miniem. Nog geen 4% van de woningzoekenden zou daar naar op
zoek zijn. Niet verwonderlijk want
80% heeft niet eens het inkomen,
minstens f 3.000.- bruto per maand,
om aan een koophuis te kunnen
denken. De Emm was en is bang dat
het, overigens nimmer door de gemeenteraad bekrachtigde, nieuwe
woningbouwbeleid desastreus zal zijn

voor de dorpsgemeenschap' 'juist het
over de grens jagen van onze eigen
inwoners (die elders onderdak
moeten zoeken) leidt tot vergrijzing',
aldus het bestuur
Op 13 mei j l gingen dorps- en korporatiebestuurders rond de tafel
zitten. Daarmee kwamen b en w
tegemoet aan de dringende wens van
alle politieke partijen om het overleg
met de woningbouwvereniging open
te houden en de korporatie
vroegtijdig, anders dan de laatste
jaren het geval was, mee te laten
praten De bijeenkomst werd een
doekje voor het bloeden van de
woningzoekenden, want de
gesprekspartners kwamen geen stap
dichter bij elkaar. Het kollege zag zijn
beleid anno 1985 als alleen-zaligmakend en de Emm-ers gingen
verbitterd naar huis. De korporatie
was met name verbolgen over het
verkwanselen van sociale woningbouw aan het Stationsplein. De
mogelijkheid van woningwetbouw al-

daar. zo vmdt de Emm, die de
plannen al klaar heeft liggen, is nog
steeds aanwezig

Er schijnen
mensen te zijn,
d ie zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf: .

rejrehl
natuur
tomls
iiciferlaiiil

adviesdiensten
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

groeten uit zandvoort

Een ansichtkaart uit
het begin van de
nvintigste eeuw met
op de achtergrond
het Circusgebouw en
rechts het bekende
Zeemanshojje. In
het midden de remise van de paardetram, die werd ingesteld om de in
Zandvoort-Bad
aankomende treinreizigers op gemakkelijke wijze naar
Hotel d'Orange en
Hotel (,'root Bad-

bomvolle kerk laaiend entoesiast
over optreden mannenkoor en marco bakker
herinnerd aan een recente buiteling
op de racebaan, was zonder meer een
vondst.

het Soldaten-, Slaven- en Pelgrimskoor, Marco Bakker soleerde sterk in
Torna a Sorento, Musica Prohibiti en
The Holy City en dan waren er de
kombinaties van ensemble en solist.
Met slechts één korte repetitie achter
de rug kwam er toch prachtige samenzang de kerk in met als hoogtepunt een sprankelend Verslingerd
Het werd zonder meer een kostelijke
aan jou'. Het ekstra koepiet, waarin
show, die de hooggestemde verwachMarco nog even ludiek werd
tingen nog overtrof. Er waren sterke
en minder ste_rke nummers en nu en
dan zelfs een paar dissonanten, maar
de geestdrift op het podium en in de
zaal bleef laaien. Staande ovaties en
toegiften onderstreepten de
wisselwerking tussen vocalisten en
toehoorders en het geheel groeide
naar een heerlijk sfeertje met als
klimaks het onverwoestbaar Zandvoorts volkslied.

Een kerk vol fans, een terdege voorbereid mannenkoor met een
veelzijdig programma en dan als
ekstraatje nog Marco Bakker: dat
betekende bij voorbaat al dat het
optreden van Dico van Putten en zijn
zangers niet kapot kon.

De eigen solisten mogen niet
onvermeld blijven, want Hans
Botman, Ewit Keur en Douwe
Wijnalda droegen met het Chiantilied,
Kalinka en Against all oddsroyaal en
welluidend bij aan dit nieuw sukses
van het Zandvoorts Mannenkoor.

al uw
kwaliteitsdrukwerk
in goede
handen...

afafa-kickbokser huisman
verrast engels publiek

Een groot kompliment aan muzikale
duizendpoot Dico van Putten, die het
zangersfestijn van achter zijn piano
speels maar vakkundig leidde, lijkt
hier meer op zijn plaats dan een
uitputtende recensie van de twintig
nummers. Het koor ekselleerde in

Vrijwillige Hulpverlening

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

Het afgelopen weekeinde heeft
Afafa-k'ick bokser Glen Huisman
sukses geboekt tijdens een optreden
in de engelse hoofdstad.
Het betrof een voor Afafa bijzonder
geslaagde entree op het britse kontinent De klup was er verzeild geraakt
nadat ze door het thaise 'Sittyotong'
was benaderd om als stageplaats te
dienen voor in Europa sportende
thais. Ook in het land van herkomst
van deze tak van sport is de
opmerkelijke aanpak van Afafa niet
onopgemerkt gebleven. Als gevolg
van deze centrale europese funktie
en de begeleiding van 2 momenteel
bij Afafa verblijvende thaise kickboks-meisjes, heeft trainer Peter
Koopman van de engelse bond het
verzoek gekregen uit te zien naar
een tegenstander voor hun kampioen
Wallish. Glen Huisman leek daarvoor
de meest geschikte persoon.

voor zaalvoetbaltoernooi '85
komt finish in zicht
Tot op het laatste moment blijft de
spanning in het ZVM-zaalvoetbaltoernooi aanwezig.
In de 1 e divisie verloren toppers als
Pims Janssen en 't Hemeltje
afgelopen dagen geheel onverwacht.
Steeds moeilijker wordt het voorspellingen te doen over de uiteindelijke
winnaars. Zeker van plaatsing voor de
kruisfinales die a.s. dinsdag
aanvangen, is op dit ogenblik alleen
TZB in 2B. Banana hoeft zich nergen
zorgen over te maken, de ploeg stak
met kop en schouders boven de
overige veteranen uit en heeft het
kampioenschap op zak.
Speciale vermelding maken we dit
maal van het duel tussen Nike en de
Puur van afgelopen maandag dat in
een 4-2 zege voor Nike eindige. Al
het schoon dat zaalvoetbal kan bieden
werd hier op de mat gelegd met Nikespeler Gerrie Mühren als onbetwiste
uitblinker. Aanstaande zaterdag, als
de Pellikaanhal al vanaf 9.30 uur
geopend is, zouden wel eens veel
beslissingen kunnen vallen. Een
bezoekje op die dag aan de sporthal
lijkt zeer aan te bevelen.
De uitslagen van de laatste dagen
luiden als volgt:
dinsdag 11 juni:
Rabbelboys-Weijers 6-4; Luijks - Versteege 4-6 (na een 4-0 voorsprong),
Horig Kong - Tum Turn 3-2, Fotolitho Aurora 6-4, Nutsspaarbank - TZB 1-2,
Looman - Dry Works 4-0.
woensdag 12 juni:
Nihot - Lippies 4-2, Geerling - Rea 42, Play In - Bluys Ned. 7-5, Nihot Banana 1-5. 't Hemeltje - Klikspaan
3-4, Smit - Pim Janssen 5-1.

Het programma tot a.s. dinsdag luidt
als volgt:
vrijdag 14 juni
The Hairshop - Klikspaan; Smit
Sportpr. - Aurora; Pim Janssen - De
Puur; Luiten - Play In; Hong Kong Klikspaan; Autovision - Fotolitho,
zaterdag 15 juni:
Duivenvoorden - Nihot; Rink - DVS;
Rabbel Boys - H B; Smit Sportpr. Tiffany; Play In - Han van Baekel;
Bluys - Auto Versteege; Wapen v.
Z'voort - Stam Fashion; Reprox Eetcafé ?; Nike - Autovision; Weyers •
Lippies Boys.
maandag 17 juni:
Han van Baekel - Wapen v. Z'voort;
Dubrovnik - Aleichem Boys; TZB Eetcafé?; Aurora - Nike; Rea - DVS;
De Puur- Fotolitho.

Samen met een thaise delegatie
werd de overtocht naar Albion
aangevangen. De sporthal was tot de
nok gevuld, maar wat een engels
sukses had moeten worden eindigde
in een fikse afstraffing van Wallish.
Het publiek dat aanvankelijk wat
meewaardig reageerde toen Glenn in
de ring verscheen, was na afloop
laaiend enthoesiast over zijn prestatie
en onortodokse manier van vechten
Wallish, die onder invloed van zijn
thaise leermeester een klassieke
vechtstijl aanhangt, was een
gemakkelijke prooi voor de gevarieerd bewegende Huisman Hoewel
de brit vooral in de 1e ronde
meermalen gevaarlijk doorkwam met
lowkick counters (trappen naar het
been) kon Huisman met opmerkelijk
gemak zijn rivaal verrassen met turn
kicks en back fists (achterwaartse
trappen en slagen). In de 3e ronde
was Wallish zichtbaar aan het einde
van zijn latijn en reageerde steeds
minder alert. Hij ging dan ook voor 8
tellen neer. Het getuigde wel van
moed van de engelsman om het
gevecht desondanks te w:llen
voortzetten, maar baten mocht het
niet. Kort daarop ging hij definitief
tegen het kanvas. Een uitmuntende
prestatie van de zandvoortse
kickbokser.

Achterweg 1
2042 LH Zandvoort
Telefoon 02507-165 81
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GPENBARE BIBLIOTHEEK
ZANDVOORT
Prinsesseweg 34 - 2042 N H Zandvoort
Te!. 1 41 31

WOENSDAGMIDDAG 19 JUNI

FILM „RAYA EN HAAR VEULENii
(in het kader van de WEEK VAN HET PAARD)
Voor kinderen van 8-12 jaar,
van 14.00 tot _±_ 15.30 uur.
Toegang: f 1.- (kaartjes afhalen in de bibliotheek)

Iedereen leest
de krant
altijd en overal.

0.
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MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN
Een handicap betekent: extra
i afgekeurd. Daarom vragen wij
k

Drukkerij Oudt

amusement

contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.

,***~~~ »"* AVQ-DOEFiA:

Tei. 033-es 5214. wat écht nodig is a^

' Antwoordnr. 201, 3800 VB Amersfoort

Nieuwendijk 37 / Amsterdam / (020) 240434
Kerkstraat 11 / Zandvoort / (02507) 13580

VOORBEREIDINGSBESLUIT

die pas volgend
jaar nun nieuwe
auto willenbetalen.
Renault rijden is genieten. Maar als u deze
maand besluit lot aanschaf van een
nieuwe Renault SUIXT 5TC, een Renault 18
niaull 18 Stationcar, wordt dal genieten
aast een snelwegbrede glimlach.
\Ve geven n op deze drie Renaults
niet minder dan 8 maanden financiële
voorsprong. Als n in HUM besluit lol aanschaf.hoo!'! u pus in januari"Slüebeialen.
En de kleine lelterljes drukken we
hier nol zo groot als alle andere- k-t Iers:
IVze financieringsaktie betreft een h u u r koopovereenkomst. Renault noemt tot
januari ISISti de rente' voor haar rekening
t gefinancierde bedrag.

Hoiuuii viv riö.soo.-iin. i im\i \iv\n
Het maximale kredietbedrag is t'10.000
voorde Renault ö TC en f l ô 00(1.-voorde
Renault 18. Een aanbod kortom, dat
bijvoorbeeld het begin kan zijn van
'n onvergetelijke autovakantie.
Die begint in de
RenaultoTC.de
Renault IS of de
Renault 18
Stationcar Als
u tenminste tot
de snelle levensge-,
nieters behoort.\vant de ak
loi ipt alleen in de maand.

Curiestraat 8-10 (Nieuw-Noord)
Postbus 208
2040 AE Zandvoort
Telefoon 02507 - 13360
Renault adviseert elf oliën.

Installatie bureau

fePOENHTEIN

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

Het bouwplan ligt met ingang van 17 juni 1985 gedurende 14
dagen ter visie op de afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening in het raadhuis (geopend ma t/m vrij, 08.30 -12.30 uur).
Gedurende de termijn van de ter visie legging kunnen tegen het
verlenen van de bouwvergunning bezwaren bij ons college worden
ingediend.
Zandvoort, 6 juni 1985.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende.een week na verschijnen van dit blad.

77B85
78B85
79B85
80B85
81B85
82B85
83B85

Zandvoortselaan 58
Dr. C.A. Gerkestraat 67
Nic. Beetslaan 6 rd.
Jhr. Quarles v. Uffordlaan 13
l'Amistraat 1
Brederodestraat 150
Dr. C.A. Gerkestraat 44 zw.

verbouw woning
oprichten muur
plaatsen dakkapel
verbouw woning
plaatsen dakkapel
verbouw woning
bouw schuur

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeesteren
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob
binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA ZANDVOORT.
53B85
54B85
64B85
65B85
92B84

Keesomstraat (volkstuinen)
Frans Zwaanstraat 32
Van Lennepweg (bouwnr. 1)
Zandvoortselaan 131
Zandvoortselaan 165

bouw tuinhuis
verbouw woning
plaatsen dakkapel
oprichten berging
bouw kas

BESTEMMINGSPLAN
De Burgemeester van Zandvoort maakt, ter voldoening aan artikel
26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 28 mei 1985 vastgestelde
bestemmingsplan "Rond de Remise deel II", vanaf maandag 17
juni 1985, gedurende een maand ter gemeentesecretarie (afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, geopend van 08.30 12.30 uur) voor een ieder ter inzage ligt.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben
gewend, danwei een ieder die bezwaren heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht, kunnen tijdens voormelde termijn bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland schriftelijk bezwaren tegen het bestemmingsplan indienen.
Zandvoort, 7 juni 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

kamerlingh onnësstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*

Op 19 juni 1985 vergadert de Welstandscommissie der gemeente
Zandvoort. De bouwplannen, die zullen worden beoordeeld,
worden daags tevoren via de publicatieborden bekend gemaakt.
Zandvoort, 7 juni 1985.
De Voorzitter,
J. Attema.

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

v. i.mijnWerft
bakker
Tel. 12129

B.Y.

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

VERHUREN?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

sinds 1746
Gasthuisplein 3
«n winkelcentrum
Nieuw Noord

BOUWPLAN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het college
voornemens is om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor de uitbreiding van de woning Duindoornlaan 28.

Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.

RENAULT

THUISNAAISTER heeft
weer tijd voor het bekleden
van bankstelkussens, bootén caravan- en tuinmeubels
Tel. 023 3 2 2 9 6 1

Zandvoort, 6 juni 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.

.-"Roraüli ISSuliom.irv.i 123.895,1 BTU ) \fle\iiiiiRsknMonf-4ir,.-

RINKO

Voormeld besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met rode
omlijning het perceel is aangegeven, ter gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

U betaalt pas volgeni

Autobedrijf

De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, lid 2
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat
de gemeenteraad bij besluit van 28 mei 1985 op grond van artikel
21 van voormelde wet heeft verklaard, dat voor het perceel Duindoornlaan 28 een bestemmingsplan wordt voorbereid.

BLOEM EN H U IS
De specialist
in al uw
Woemwerken.

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

fGEMEENTÊ
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bliksembouw
aan van lennepweg
Zelden zijn plannen voor woningbouw met zoveel kabaal omgeven als
in het geval van de Slokkerhuizen
nan de Van Lennepweg hoek
Tollensstraat.
De wijze echter waarop de 33 eengezinswoningen in de praktijk gestalte
krijgen is omgekeerd evenredig aan
dat tumult. Als in een film waarvan
het geluid is afgezet, verrijst de
nieuwe nederzetting. Na het heien
van de palen -op zich al een
ongebruikelijk begin op zandvoorts
bodem- is het werk verder dag na
dag en week na week geruisloos
gevorderd. Hier geen driftige aktivi-

nieuws
kort & klein
O De volkstuindersverenging
Zandvoort viert a.s. zaterdag 22 juni
haar 12H-jarig bestaan met een
receptie, kinderspelen en een feestavond, voorafgegaan door een koud
buffet voor de leden. De receptie
vindt 's ochtens plaats tussen 11.00
en 13.00 uur in het verenigingspand
bij de volkstuintjes aan de Keesomstraat
O A.s. donderdagavond houdt
woningbouwkorporatie fcmm een
algemene ledenvergadering in
wijkcentrum 't Stekkie aan de Flemingstraat, ingang via de parkeerplaats naast het winkelcentrum aan
de Celsiusstraat. Op de agenda staan
onder meer het Emm-kommentaar
op de woningbouwnotitie van b en w
en bespreking van het huishoudelijk
reglement. Door bewoners van de
Keesomstraat, die een huurdersvereniging aan het oprichten zijn, zal het
onlangs gehouden onderzoek naar
onderhoudsgebreken aan de orde
worden gesteld.
24 Vliegerentoesiasten hebben op de
jongste zonnige zaterdag hun
luchtige bouwsels in de strijd
geworpen tijdens het Vechtvliegertoernooi om de Bronzen Schelp. Niet
een van de uitblinkers van vorige
jaren maar nieuw talent ging met de
trofee naar huis. Na 4Vz uur vliegeren
en 80 hemelgevechten was het pleit
beslist. De 27-jarige Ben Sopamena
(Amstelveen) werd winnaar.
Ereplaatsen waren er verder voor
Dave Kooymans en Alex Lanu.

Vrijwillige Hulpverlening

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

teit van bouwvakkers, gezaag of
hamergeklop. Alleen het zoemen en
statige draaien van de immense
hijskraan die zonder ophouden de
elementen door de lucht vervoert en
op hun plaats zet. En het aandragen
van kant en klare ramen, deurkozijnen
houten panelen, die als legostukjes in
de bouwpuzzel passen. Wat van
oudsher als ambachtelijke arbeid
werd beschouwd is heden ten dage
alleen nog te bespeuren in de
afwerking. Zo zijn op dit moment de
metselaars - ook al in alle rust - bezig
de baksteentjes op te stapelen tegen
de betonnen muren.
Voor wie dagelijks de bouwplek bij de
spoorwegovergang passeert, lijkt het
alsof de huizen vanzelf groeien.
Zonder zichtbare menselijke
inspanning. Als gewas Begin
september kunnen de eerste
bewoners de oogst binnen halen.

alleen lego gaat nog sneller . .

vw gaf vorig jaar antwoord op 36-000 vragen
De zandvoortse vvv heeft vorig jaar
36.000 keer inlichtingen verstrekt aan
badplaatsgangers. Op het oog een
forse stijging ten opzichte van vorige
jaren, zo geeft het pas verschenen
jaarverslag aan. Maar in feite is in
1984 voor het eerst een nauwkeurige
registratie bijgehouden.
De kers verse gegevens bevestigen
volgens het buro aan de Schoolstraat
het al bestaande vermoeden dat er
door de vvv veel meer werk verzet
wordt dan wel eens gedacht wordt.
Des ter erger, zo vindt men, dat
desondanks de subsidie die het
gemeentebestuur verschaft, omlaag
gaat. Die is deels gebaseerd op de
vvv-provisie op logies-reserveringen.
En daarmee ging het in '84 door het
slechte weer bergafwaarts. Omdat de
organisatie van zo'n 'weersafhankelijke subsidie' af wil is overleg met de
lokale autoriteiten geopend om de
huidige regeling te wijzigen.
Het vreemdelingen-verkeershuis ziet
genoeg mogelijkheden om de
badplaats te promoten. Het 75-jarig
bestaan van het NS-station mag dan
ongemerkt voorbij zijn gegaan, aldus
het jaarverslag, het spoor blijft een
van de sterke argumenten voor een
bezoek aan Zandvoort. De
uitbreiding van kontakten met
duitse reisburo's en deelname aan
internationale toeristiese beursen
moet nog meer geld en gasten in het
laatje brengen. Er is inmiddels niet
alleen gewerkt aan een totale
integratie van de 3 regionale vvv's,
ook een stichting samenwerkende
kust-vvv's is opgericht om op
hollands blanke top der duinen als

eenheid te kunnen opereren.
Belangrijk werk verzet het buro
vooral als koórdinator van seizoenevenementen. Het verslag maakt
daarbij gewag van het geslaagde
Grand Prix festival. Voor de (verre)
toekomst denkt men aan het
binnenhalen van ekele olympiese
onderdelen, mochten de Spelen in
1992 in Amsterdam plaatsvinden. Het
zou dan gaan om wielerwedstrijden
op de zandvootse racebaan en
surfregatta's op het noordersopje. Via
het dorpsbestuur is het nederlands
olympies komitee van die

voornemens op de hoogte gesteld.
Afwachten maar.
'Buitengewoon aantrekkelijk' noemt
de vvv het projekt 'Duinpark Zandvoort' omdat daar zowel de
verblijfstoerist (bungalows) als de
rekreant (vele sportakkommodaties)
aan bod kunnen komen. Tot slot laten
de cijfers van het jaarverslag nog
eens zien dat 1984 voor het kasino
een topjaar was gerekend naar
aantallen bezoekers voor het
circuit een absoluut dieptepunt. Dat de
strandpachters er dat natte seizoen
bekaaid van af kwamen wisten we al.

.üèiaifgfijUe.:aïlress'eïr
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenteiekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvooruelaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortsa Koerant b.v.
Achterweg 1

jaap koning roept op tot protest
tegen tweerichtingsverkeer in nauwe straten
De eenmansfraktie van partij
Gemeentebelangen is het niet eens
met het voorstel van het kollege om
in een aantal straten, die tot nu toe
eenrichtingsverkeer kenden, tweerichtingsverkeer voor fietsers en
brommers toe te staan. Raadslid Jaap
Koning heeft de bewoners van de
betreffende straten met een woonerf
en/of geringe verkeersfunktie nu
opgeroepen via hem een protest te
laten horen.
Het gaat onder meer om de
Kanaalweg, Willemstraat, Nieuwstraat, Noorderstraat, Westerstraat,
Dr. Smitstraat, Paradijsweg, Oosterstraat en Kruisweg. 'Het is Uw taak te
waken dat rust in uw staat en het
woonmiljeu in de toekomst niet wordt
verstoord door het geraas en geloei
van bromfietsers', schrijft Koning.
'Bovendien wordt de veiligheid van
bejaarde bewoners en kinderen in
gevaar gebracht. Dit voorstel zal de
verkeerschaos in ons dorp alleen
maar vergroten. Er zijn wel andere
verkeerstechniese oplossingen aan
te dragen, zoals de ten hemel

aan zijn adres (Schelpenplein 14) te
zenden, zodat hij ze in de
raadsvergadering van 25 juni kan
doorspelen.

Koning (gem.belangen) eenrichtingverkeer in smalle straten handhaven
schreiende parkeer-ellende in de
Swaluëstraat'.
Jaap Koning adviseert de betreffende
bewoners hun gebundelde protesten

arts zijn in seizoenplaats is geen sinekure
Na in onze gemeente elf jaar werkzaam te zijn geweest als huisarts
legde dokter Bouman zaterdag j.l.
zijn praktijk neer om de funktie van
bedrijfsarts bij de Bedrijfsgezondheidsdienst Haarlem te aanvaarden.
Het is niet voor het eerst dat een
Zandvoortse arts deze stap neemt en
eigenlijk is dat niet verwonderlijk.
Dokter zijn in een plaats als Zand-

En hoe goed deze waren bleek vnjdagmiddag in het Gemeenschapshuis, waar mevrouw en dokter
Bouman recipieerden en waar tevens
gelegenheid bestond om met zijn
opvolger, Drs P. Paardekooper en
diens echtgenote, kennis te maken.
Twee uren bleek veel te weinig om
de eindeloze rij patiënten de kans te
geven dokter Bouman de hand te
drukken, een handdruk die veelal

gepaard ging met een tastbaar bewijs
van erkentelijkheid.
Claudia van der Moolen, als
beheerster van het Gemeenschapshuis wel het een en ander gewend
wat ontvangsten betreft, had dit nog
niet eerder meegemaakt: om en nabij
vijfhonderd receptiegangers en een
podium dat bijna bezweek onder hun
gulle gaven!

Het verschil
tussen
leven en dood
schuilt ineen
simpel gebaar.

mevrouw Kraan-Meeth
voort met zijn in de zomermaanden
verveelvoudigde inwonertal is geen
sinekure, zeker niet wanneer daar ook
nog de funktie van gemeente-arts bij
komt. Blijft het feit dat met het
beëindigen van de praktijk tevens een
einde komt aan de kontakten die de
scheidende arts in de loop der jaren
met zijn patiënten heeft opgebouwd.

vanavond eerste finales in
zaalvoetbaltoernooï
De laatste week van het ZVM-zaalvoetbaltoernooi is ingegaan. Aanstaande vrijdag valt de definitieve
beslissing in deze marathonstrijd en
dat gaat weer gepaard met muziek,
zang en feestelijkheden.

adviesdiensten
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC ZandVoort. Telefoon 17373

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur ert
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

Vanavond al zijn, na een aantal poulewedstrijden, de eerste kwartfinales te
aanschouwen in de 2e divisie Een
ekstraatje is ingelast om 21 00 uur
dan begint een damesduel. Na de
uitkomst van dit weekeinde kunnen
een aantal teams zich al zeker weten
van een plaats in de eindstrijd Het
zijn Pim Janssen (1 A). Stam en van
Baekel (2A), TZB (2B). HB en
Duivenvoorden m 2C. Goede kansen
hebben Smit en Nike. DVS en
Geerling, terwijl m 1B de spanning te
snijden is met minstens 4 kandidaten:
Schoorl. Hemeltje, Hong Kong en de
Klikspaan
De uitslagen zagen er als volgt uit:
Hairshop - de Klikspaan 10-2. Smit Aurora 6-2, Pim Janssen en de Puur
5-1, Luiten - Play In 2-3, Hong Kong Klikspaan 3-4, Autovision- Fotohtho
1-4.

zaterdag 15 juni:
Duivenvoorden - Nihot 7-0; Rmko DVS 2-1, Rabbel - HB 1-7, Smit Tiffany 6-3, Play In - Van Baekel 2-5.
Bluys - Auto Versteege 1-13, Wapen
v Z'voort - Stam 4-13, Reprox Eetcafé ? 1-4, Nike - Autovision 8-1.
Nihot - Looman 0-8
Het resterende programma t/m
vrijdag
dinsdag 18 juni a.s.
Marcel Schoorl - 't Hemeltje; Turn
Turn - Peter Korver; Dubrovnik Lippies Boys; dameswedstrijd, finale
poulewedstrijd 2e divisie; finale
poulewedstrijd 2e divisie.
woensdag 19 juni a.s.
Pim Janssen Old - Looman Optiek;
Banana Zandvoort - de Klikspaan
vet; Finale poulewedstrijd 2e divisie;
finale 1970 Sportingclub Duysterghast; Finale poulewedstrijd
2e divisie; halve finale 1 e divisie
donderdag 20 juni a.s.
Nihot vet. - Rest. de Puur; The
Hairshop - Dry Works vet.; finale
poulewedstrijd 2e divisie; finale
poulewedstrijd 2e divisie; halve finale
1e divisie.
vrijdag 21 juni a.s
finales.

nieuw unicum kreeg f 5.000.bij start wieiertocht voor aangepaste tuin
Eén kleine dissonant ontsierde zaterdagochtend even de feestelijke start
van de wielerklassieker ZandvoortMaastricht op De Brink van Nieuw
Unicum. Dat was de viervoudige
afwezigheid van het kollege van b en
w, die misschien niet eens was
opgevallen als het gemeentebestuur
van Maastricht niet de sympathieke
gedachte had gehad de zandvoortse
kollegaas een kado aan te bieden.
Zo stond daar Maastrichts raadslid
Gorten, met een fraai afgietsel van de
stadsengel in de hand, entoesiast te
vertellen hoe blij zijn gemeente en
de organiserende stichting Actie '68
waren dat de tocht deze keer in de
badplaats mocht starten. De gasten
hadden zelfs een heel muziekkorps
meegebracht
De pijnlijke situatie werd gered door
het toevallig aanwezige raadslid
Richard van As, die het beeldje
namens het gemeentebestuur in ontvangst nam Een kompliment voor
zijn ter plekke geïmproviseerd
dankwoord is hier zeker op zijn
plaats.
De start van de tweedaagse
wieiertocht over een afstand van 325
kilometer verliep vlot en de honderd
koereurs, begeleid door een
karavaan volgwagens, arriveerden
zondagmiddag m de Limburgse
hoofdstad Tijdens de koers werd bij
een aantal woonoorden gestopt en

daar kreeg artiest Albert Mol de
gelegenheid een enveloppe met
inhoud aan te bieden.
De start op Nieuw Unicum was
uiteraard met toevallig, want ook de
mindervaliden ter plaatse werden
niet vergeten. Voor de wielerenners
in het zadel klommen voor hun door
uitzendburo Keser gesponsorde toer
had Albert Mol ook een bijdrage voor
Nieuw Unicum. Voorzitter Harry
Versteege van de bewonerskommis-

m
625.000

GIRO 6868 VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

omroeper

sie kreeg een cheque ten bedrage
van vijfduizend gulden, te besteden
voor de laatste fase van de
aangepaste tuin
Al met al een hartverwarmende
happening daarop Nieuw Unicum en als
er nog een kompliment moet worden
gegeven dan is dat voor de
Maastrichtse stichting actie '68, die
ook de gehandikapten in Zandvoort
in haar goede werk betrok.

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN

HEER, inwonend in noord,
b.b.h.h. zoekt nette kame rin
centrum met gebruik van
douche en wc. Ontvangt
geen bezoek. Inlichtingen
tel. na 18.00 uur 15507.
WONINGRUIL
Deventer - Zandvoort
Aangeb.: laagbouwwoning
4 sl.k., open keuken, tuin in
nette buurt. Vraagt: dito wowining of flat in Zandvoort.
Inlichtingen tel. 05700-40669.

Astma
Fonds

Een handicap betekent: extra
L afgekeyrd. Daarom vragen wij
^

contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.

-^^^-^-.' '* /\^Q.QOE"P -A
Te i. 033 - 63 5214. wat écht nodig is ^
Antwoordnr. 201, 3800 VB Amersfoort.

Giro
55055
Bank 70.70.70120

Ouder echtpaar zoekt voor
periode 20 juli t/m 2 augustus kamer met gebr. van keuken en douche dicht bij zee.
Tel. 08866-1364 na 20.00
uur.
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dorpelingen trokken maar weinig profijt
van komst spoorlijn naar zandvoort
Het heeft lang geduurd voordat de
aanleg van de spoorlijn HaarlemZandvoort in 1881 verandering
bracht in het leven van de dorpelingen.
Dat is de mening van een aantal
studenten van de Vrije Leergangen te
Amsterdam die bezig zijn een boek
samen te stellen over de invloed van
de komst van de trein sinds 1839 De
onderzoekers die de steun zoeken
van lokale informanten, historiese
genootschappen door het hele land,
hebben al enige voorstudie verricht.
Wat de badplaats betreft hebben ze
de stellige indruk gekregen dat de
spoorlijn in de begintijd weinig
bijdroeg aan vermeerdering van de
welvaart van de arme bevolking De
ekonomiese betekenis van het spoor
is sterk overschat, zo melden ze
Vaak heeft de aanleg de stoot
gegeven tot ontsluiting en
ontwikkeling van een gebied, maar in
Zandvoort is daar lange tijd geen
sprake van geweest, de invloed bleef
tot ver na de eeuwwisseling haast
onzichtbaar. De bevolking groeide
niet sneller, volksbadplaats werd het
dorp nog in geen jaren en voor de
gewone mensen waren de
verdiensten uit badbezoek te verwaarlozen Zandvoort bleef een
vissersdorp, aldus de studenten, en
het heeft tientallen jaren geduurd
voor daar een eind aan kwam
In hoeverre de opvattingen van de
onderzoeker stand zullen houden als
alle informatie vergaard is voor het
boek dat in 1989 moet verschijnen, is
de vraag Wie de bijdrage van C.
Varkevisser leest in het boek Gort
met Stroop, zal wel enige tegenstrijdigheden tegenkomen. Een echte
vissersplaats zoals Katwijk of
Scheveningen was Zandvoort
volgens deze auteur allang vóór de
komst van de spoorlijn niet meer Hij
telt zelf in 1860 nog maar ternauwer-

INDONESISCH
BAR-GRILL RESTAURANT

Boulevard Barnaert 16
Zand voort, 02507-16769
(strand Noord bij Circuit)

ï

j

j

JL-<\

Dagelijks geopend om 17.00 uur.

11 juni -17 juni 1985
ondertrouwd: Tjerk Eico Reijenga
en Elisabeth Emerentiana Johann
Koning; Willem Jan Edward
Zwemmer en Hennette Jacoba
Hyacmtha Slop.
gehuwd: Hans Aria Vacher en Theresia Gabnelle Maria Brockhus
geboren: Jochem Cornelis zoon
van C Leegwater en G van Loo,
Donna Lisa dochter van O. van Tetterode en M Kamper
overleden: Christma Hille geb
Terpstra, oud 92 jaar, Margaretha
Borgman, oud 72 jaar, Anna Cool
oud 98 jaar

nieuws
kort & klein

trein was niet bedoeld voor dorpelingen, maar rijke badgasten

nood 70 mensen die de vissersboten
bemanden, een werf was er niet
meer en de haringvisserij was al ter
ziele
Dat de spoorlijn niet rechtstreeks ten
goede kwam aan de dorpelingen is
echter heel waarschijnlijk De trein
was ook niet voor hen bedoeld, maar
voor de rijke, meestal duitse
badgasten, die in enkele luukse hotel
die rond diezelfde tijd verrezen,
verbleven en via de badkoets het
door dr Mezger geprezen zeewater

beproefden. De welvaart van
Zandvoort heeft meer baat gehad bij
de dagjesmensen Die kwamen later
en niet per trein, maar met de
goedkopere elektriese tram uit Amsterdam
Hoe het ook zij, voor de plaatselijke
amateurshistorici is het onderzoek
een uitgelezen kans de folklore eens
te laten voor wat ze is en een stukje
van de ware geschiedenis van
Zandvoort boven water te halen

0650 14 55 19 23 03 25
0732 15 33 20 04 04 05

• Vorige week zijn 6 zandvoortse
knapen gearresteerd naar aanleiding
van de vechtpartij met engelse voetbalsupporters op 17 mei j l De
Evertonsfans logeerden m de badplaats na de finale van de Europacup2 finale m Rotterdam In het dorp
waren die nacht ernstige ongeregeldheden waarbij een groep
zandvoortersde engelsen flink
toetakelden Er was assistentie van
politie u,t omliggende gemeenten
voor nodig om de zaak in de hand te
houden

04 50
05 40
06 38
07 46
20 27
21 36
14 39

• Een metalen dakraam is door
hevige rukwinden van de watertoren
losgeraakt en naar beneden
getuimeld Slachtoffers vielen er niet.
wel werd een geparkeerde auto
zwaar beschadigd

waterstanden
juni

22
23
24
25
26
27
28
29
30

H.W.

L.W.

0816 16 16
0906 17 06
1007 18 04
11 16 19 15
07 46
0057 08 57
0202 10 02

H.W.

20 49
21 40
22 40
23 47
12 28
13 36
14 39

L. W.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesakretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman. Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaeta
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

terug van weggeweest
Gezellig
•n
Sfeervol

burgerlijke stand

Ja. vorig jaar waren wij gesloten, maar
NU zijn wij weer IEDERE DAG
GEOPEND met dezelfde SMAAK,
SFEER en SERVICE.
Bediening in originele Indonesische
kleding.
Indonesische muziek en exotische
sfeer.
Nog de ECHTE Indonesiscne smaak
met pittige kruiden... én nog origineel
geroosterde saté's.
Met IEDERE MAANDAG - SMULDAG
d.w.z. ONBEPERKT eten (geen saté)
voor slechts 21.50 p.p.
Mogen we. zeggen
TOT SPOEDIG WEERZIENS

André en Maricel

verdwijnt jelle attema uit dorpspolitiek?
De plaatselijke Vvd zal voor de
gemeenteraadsveriezingen van 19
maart 1986 vermoedelijke met een
forse lijst voor de dag komen.

op een rijtje gezet. In de verwachting
dat de liberalen wel een of meer
zetels moeten prijsgeven wordt dat
een spannende affaire en daarom zal
die zitting achter gesloten
deuren plaatsvinden.

Van de acht nu zittende liberale
volksvertegenwoordigers willen er
zeven hun zetel graag behouden, de
achtste of wel of niet en dan staan er
nog wat nieuwelingen te dringen. Dat
bleek allemaal tijdens de jaarvergadering van de Vvd, waar voorzitter
Wilfred Tates meedeelde, dat
wethouder Jelle Attema in principe
'wil stoppen met het raadswerk.
De bestuursleden Fred Henrion
Verpoorten en Andries van Marie
willen ook een verkiesbaar plekje op
de lijst en datzelfde blijkt te gelden
voor eks-praeses Herman Sikkens.
Het aantal kandidaten zal nog wel
een royale uitbreiding krijgen, want
de leden kunnen tot eind augustus
nog nieuwe pretendenten aandragen.
Die moeten voor 16 oktober
annonceren of ze iets voelen voor de
dorpspolitiek en die datum geldt ook
voor Attema om te beslissen of hij op
zijn besluit terugkomt. Die mogelijkheid lijkt niet uitgesloten, zo deelde
de wethouder mee. Als de stem des
volks hem terugroept dan tekent hij
misschien nog wel vier jaar bij.

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uuren
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

of bedenkt hij zich nog . . .

De 21e november wordt daarna een
importante datum, want dan worden
alle liefhebbers voor een zetel door
de leden tegen elkaar afgewogen en

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

fiieuws

week van het paard is halverwege

vanavond
finales zvmzaalvoetbaltoernooi

•kort & klein

O Een 14-jarige plaatsgenoot, die
zich j.l vrijdag met enkele vrienden
zonder toestemming aan het golfspel
wijdde is door een nog onbekende
man hardhandig van het gazon gezet.
De jongen werd geslagen en tegen
het hoofd geschopt en liep een aantal
fikse bloeduitstortingen op.
0 Ook vorige week zijn weer een
stel autodieven en -inbrekers aangehouden die nu eens niet op de
boulevard maar m het dorp zelf opereerden. Het ging in alle gevallen - 6
om precies te zijn - om
amsterdammers in leeftijden tussen
17 en 26 jaar.
9 In het kader van de viering van het'
12 HHarig bestaan van de zandvoortse volkstuindersveremging zal het
tuinkompleks achter de
Keesomstraat morgen en overmorgen open staan voor het publiek
Bezoekers worden m de gelegenheid
gesteld de naar hun mening mooiste
en best verzorgde tuin van de 100
voor een publieksprijs voor te
dragen Ze krijgen daartoe bij het
begin van hun rondgang een
De Week van het Paard 1985 is tot
stembriefje waarop 3 tuinen in de
op de helft gevorderd en de
volgorde van keuze kunnen worden
organiserende Stichting Hipodrome
opgetekend
Zandvoort kan terugzien op vier
geslaagde hippiese evenementen.
Een corss-country bij manege De
Bokkedoorns. een drukbezet
dressuur-evenement bij manege
Ruitersportcentrum, boeiende ponyraces en een spektakulaire
carousel-show op het strand
trokken veel publiek en ook bij de
vier nog resterende onderdelen zal
er ongetwijfeld van attraktieve
paardensport zijn te genieten.
Vandaag krijgen de viervoeters rust,
maar op zaterdag 22 juni om 10 00
uur zijn ze weer aktief bij dressuurwedstnjden op het terrein van De
Bokkedoorns aan de Zeeweg.
Dan komt het dorpscentrum aan bod
met op zondag 23 juni om 12.00 uur
een uitgebreide monsterkeuring op
het Gasthuisplem, om 16 00 uur
gevolgd door een ringrijderij.

eanduoorrse Noeranr
ZANDVOORTSE SPORTRAAD FEL GEKANT TEGEN
BEZUINIGINGEN BUITENSPORTEN
Zoals we onlangs in deze kolommen
al voorspelden is in de zandvoortse
Sportraad fel verzet gerezen tegen
de voorstellen tot bezuiniging op de
buitensporten, die b en w in de voorjaarsnota hebben aangekondigd.

vergadering op de dorpspolitici met
argumenten te bestoken om het plan
van tafel te krijgen en tevens massaal
blijk te geven van het ongenoegen
van de sportwereld tijdens dorpsvergadenngen

Tijdens de vergadering van de sportraad, die fatsoenshalve om advies is
gevraagd besloten de klupafgevaardigden een protestbrief op poten to
schrijven, waarin de in hun ogen
rampzalige voornemens aan do kaak
worden gesteld Volgend jaar zou m
de gedachtengang van het kollogo al
f 25 000 - bespaard moeten wordon
met name op het onderhoud van do
velden Een bedrag dat in later jaron
moet groeien naar f 100 000 -

Van gemeentezijde vindt men het
niet abnormaal om ook van de
sporters een bijdrage te vragen in de
nieuwe bezuinigingsronde Alle
frakties hebben vraagtekens gezet bij
do hoogte van het te besparen
bodrag maar tegen het plan als
zodanig is tot nu too weinig politiek
vorzot gorozon To vaag was het wel,
zo moondon do volksvertegenwoordiqors Liberaal Methorst merkte
onlangs op wc; willen niet graag een
sprong in hot duistor maknn Een feit
is wol dat do sport mror veerkracht
hooft n\s wordt godachl

Volgens voorzitter Wertheim dio
ongekend hartige taal sprak, is dat
niet alleen een onmogelijke opgavo
maar ook een onzalig idee Het
onderhoud kan zijn inziens niet
deskundig door goedwillende amateurs worden uitgevoerd De
privatisering, zo heet het overhevelen van gemeentetaken naar partikulieren, zou bovendien twee arbeidsplaatsen kosten BIJ publieke werken
wel te verstaan Wertheim riep de

Vanavond vvoi Jt m di- rVrllikcidii sporth,n ,uin de A J v d Moolonstraat de
laatsto wedstrijden gespeeld in het
i 'H; Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltocrnooi In de ?e divisie gaat Duivenvoorden strijden tegen TZB-Kerkhov,m om de '',c en 4e plaats en m de
1 o divibie Marcel Schoorl tegen 1 Hemrltje
N?i hot optreden van Joe Bourne wordrn de wedstrijden om de 1 e en ?e
pltiats gospeeld m de ?e divisie tussen
St.im Fashion - HB Alarm en m de 1e
f l . - i s K ' Nike Sportshop - Pim Janssen.

kerkdiensten
Klapstuk van de hrppiese week wordt
zonder meer weer de
Kortebaandraverij op maandag 24
juni in de Zeestraat. Hoe populair
deze dravenj bij eigenaren en pikeurs
is blijkt wel uit het feit dat er niet
minder dan 62 inschrijvingen binnenkwamen voor de races om de Grote
Prijs van de ABN-bank ten bedrag
van f 3.750.-. Bij deze recordaanmelding bevinden zich vrijwel alle
nationale super-dravers met op de
sulky geroetineerde pikeurs als
Pools, van Dooyeweerd, de Leeuw
en Imming.

De stichting Nederlandse Draf- en
Rensport heeft echter een limiet gesteld aan het aantal deelnemers, dat
is bepaald op dertig. Via selektie en
loting zal pas maandagmiddag
bekend zijn welke dravers aan de
start komen voor de strijd om de vele
geld- en ereprijzen.
De Kortebaandraverij begint om
15.00 uur en de toegang tot het
parkoers is gratis. Bovenaan de
Zeestraat is de totalisator aanwezig.

kollege wil niets meer weten
van dagtoeristenbelasting
Het dorpsbestuur ziet er geen heil
meer in om vast te houden aan de in
1979 met zoveel moeite ingestelde
dagtoeristenbelasting.
Koninklijke goedkeuring van de
lokale heffing is al die tijd uitgebleven. En al is er nooit een officiële
procedure in werking gesteld door
het ministerie om deze vorm van
belasting ongedaan te maken, wel is
er meermalen vanuit Den Haag om
verzocht. De gemeentelijke regeling
deugt namelijk niet. Dat is o.a.
gebleken uit gerechtelijke uitspraken
van de laatste jaren over soortgelijke
pogingen van andere gemeenten om
de kas te spekken. De
heffingsmaatstaf - het aantal mensen
per vierkante meter
horekagelegenheid - is in strijd met
de gemeentewet en er is geen onderscheid tussen toeristen en eigen
inwoners, die ook meebetalen. De
Hoge Raad heeft verder bepaald dat
minstens sprake zal moeten zijn van
enige duurzaamheid van verblijf als
men de dorpsgasten belasting wil laten betalen. Als bezoekers een uurtje
m het kafee zitten of een hapje eten
in een restaurant mag dat geen
'duurzaam verblijf' genoemd worden.

B en w hebben nog even overwogen
of toch vasthouden aan de dagtoeristenbelasting niet nuttig zou kunnen
zijn om de aandacht wat langer
gevestigd te houden op het
probleem, waar meer
toeristengemeenten - die tenslotte
hoge kosten maken voor hun gastenmee kampen. Maar het gezond
verstand heeft men voorrang
gegeven. Tegen beter weten in de
regeling handhaven vindt men
onverstandig. De raad heeft a.s
dinsdag het laatste woord.

HERVORMDE KERK
zondag 23 juni a.s.:
10.OQ uur: Dr. G. Snijders uit Apeldoorn.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 23 juni a.s.:
10.00 uur:
PROTESTANTENBOND
zondag 23 juni a.s.:
10.30 uur:
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 22 juni a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang,
zondag 23 juni e.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Caeciliakoor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel. 023-31 3233.
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN
Een handicap betekent: extra
, afgekeurd. Daarom vragen wij
i

contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.

w^--^ AVQ-DOET/A

Vrijwillige Hulpverlening

Tel. 033-63 5214. wat écht nodig is aV

< Antwoordnr.201, 3800 VB Amersfoort
17373

zandvoorf krijgt geen cent ekstra
voor aanleg rioolafvoer
De gemeente Zandvoort is er niet in
geslaagd ekstra geld los te peuteren
voor de aanleg van een nieuwe
rioolafvoer (effluent) vanuit het binnencircuitterrein naar de
Leidsevaart.
In februari stuurde de dorpsraad het
kollege terug naar de onderhandelingstafel om van provincie en
beide betrokken waterleidingbedrijven - Amsterdam en Zuid Kennemerland- meer financiële steun te
verwerven. De totale kosten van het
projekt, zo'n 6 miljoen, zouden
volgens het oorspronkelijke voorstel
gedeeld worden door het hoogheemraadschap Rijnland en Zandvoort. Die
verdeelsleutel vond geen genade in
de ogen van de politici. Van de
provincie kwam een toezegging voor
een subsidie van 10% d.w.z.
f 600.000.-. Boos was de raad
destijds vooral op de waterleidingbedrijven die de vingers stijf op de
knip hielden. Financiënwethouder
Flieringa mocht met unanieme steun
van het parlement een poging wagen
deze dwarsliggers alsnog over te
halen tot een forse donatie.
Dat overleg heeft tot niets geleid. De
provincie handhaafde haar toezegging maar ook niet meer dan dat.
Heeft zelfs meegedeeld dat het
subsidievoorstel slechts tot 1 juli a.s.
van kracht blijft. Vóór die tijd zal de
gemeente moeten toehappen om

Ejmm

niet alles op losse schroeven te
zetten. Met de waterleidingbedrijven
is men eveneens geen stap verder
gekomen. Omdat op ambtelijk nivo
de standpunten vast lagen hebben b
en w geprobeerd met de besturen
van de bedrijven kontakt te leggen.
De verantwoordelijke wethouder uit
de hoofdstad heeft nieuw overleg
echter vrij bruusk van de hand
gewezen. Het WLZK - Zuid
Kennemerland-wilde nog wel praten
maar tot op heden is dat niet
gebeurd.
Het kollege heeft ook nog uitgezocht
of op basis van de Grondwaterwet
een schadevergoeding te klaimen
viel bij de nutsbedrijven voor de
ekstra zandvoortse inspanning om
met nieuwe bezinkvijvers de kwaliteit
van het grondwater - noodzakelijk
voor de drinkwatervoorziening - te
verhogen. Maar de kans van slagen
bij het aanspannen van procedures in
die richting worden gering geacht.
Aanstaande dinsdag krijgt de raad
daarom het voorstel maar akkoord te
gaan met het projekt, dat binnen 3
jaar afgerond moet zijn wil Zandvoort
voldoen aan de provinciale
verordening bescherming
bodemwater.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Aan de leden,
Als gevolg van het gereedkomen van een aantal koopwoningen
aan de Van Lennepweg en Tollensstraat te Zandvoort in de
maanden september/oktober 1985, zullen er omstreeks dezelfde
tijd een dertigtal flatwoningen van de vereniging beschikbaar
komen voor nieuwe huurders.
Overeenkomstig de regeling met de gemeente Zandvoort, kan 50%
van deze woningen toegewezen worden door de vereniging; voor
de andere 50% wijst het college van burgemeester en wethouders
de huurders aan.

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70J20

Bmtallatf ie bureau

B.V,

omroeper

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerfc,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnësstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*
Gevraagd
hulp in de huishouding
1 ochtend per week van
9 tot 12 uur, tel. 17345
BOUWVERGUNNINGEN
Gevraagd
meisje 22 zoekt kamer,
telefoon 023 -38 16 10
Te huur:
Grote garage f 65,- p.maand
Emmaweg 9 - telef.12615.

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
lnl./folder:01720-43719.

WONINGRUIL
Deventer - Zandvoort
Aangeb.: laagbouwwonmg
4 si.k., open keuken, tuin in
nette buurt Vraagt: dito wowinmg of flat m Zandvoort.
Inlichtingen tel 05700-40669
Ouder echtpaar zoekt voor
periode 20 juli t/m 2 augustus kamer met gebr van keuken en douche dicht bi| zee.
Tel. 08866-1364 na 2000
uur

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook a! is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
84B85 Friedhofplein 18/9
85B85 A.J. v.d. Moolenstraat 68

verbouw flat
verbouw woning

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob
binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift •
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA ZANDVOORT.
69B85
63B85
73B85
67B85
72B85
68B85
62B85

A.J. v.d. Moolenstraat 68
Keesomstraat (vblkstuinen)
Hogeweg 48
Duinstraat 5
Leeuwerikenstraat 12-16
De Favaugeplein 17-19
Zandvoortselaan 24

GEMEENTE

dakkapel
tuinhuis
dakkapel
wijziging gevel
idem
idem
dakkapel

De flatwoningen die door de vereniging kunnen worden
toegewezen en die voor de leden ter beschikking komen en
waarvoor de inschrijving nu reeds openstaat, zijn:
1. Keesomstraat 99
huur/493,20 per
2. Keesomstraat 155
huur/ 590,55 per
3. Keesomstraat 259
huur/ 597,05 per
4. Keesomstraat 337
huur/ 602,05 per
5. Keesomstraat 353
huur/ 605,35 per
6. Keesomstraat 365
huur/ 605,35 per
7. Lorêntzstraat 51
huur/ 621,50 per
8. Lorêntzstraat 137
huur/ 621,50 per
9. Lorêntzstraat 196
huur/ 620,95 per
10. Lorêntzstraat 242
huur ƒ 620,95 per
11. Lorêntzstraat 307
huur/ 613,45 per
12. Lorêntzstraat 369
huur/620,95 per
13. Flemingstraat 134
huur/ 605,00 per
14. Flemingstraat 286
huur/ 429,45 per

maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand

ledere flatwoning bestaat uit:
een woonkamer, 3 slaapkamers, een keuken en een doucheruimte;
op de begane grond bevindt zich de berging. Alle woningen zijn
aangesloten op een collectief gestookte centraleverwarmingsinstallatie, in verband waarmee iedere huurder ruim
ƒ 100,- per maand aan verwarmingskosten betaalt, welke
voorheffing reeds in de eerdergenoemde maandhuur is begrepen.
Verrekening van de verwarmingskosten vindt ieder jaar na afloop
van het stookseizoen, dat op 31 mei eindigt, plaats.
De woningen aan de Keesomstraat en LorentzstraaJ zijn te
bereiken met een lift, de andere woningen niet.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de huurder een
waarborgsom van / 250,- te betalen, welk bedrag aan het eindevan de huurperiode met rente zal worden terugbetaald wanneer de
woning in ongeschonden staat en naar genoegen van de
woningbouwvereniging zal worden verlaten.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende ,,puntensysteem voor lidmaatschapsjaren
voor het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijke puntensysteem.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort, dat voor
deze woningen een woonvergunning zal afgeven aan:
- (onvolledige) gezinnen en
- twee-persoonshuishoudens
Voor het verkrijgen van een woonvergunning is het noodzaak dat
men staat ingeschreven als woningzoekende bij de afdeling
volkshuisvesting van de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 2 juli 1985 vóór 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- uw lidmaatschapsnummer van de vereniging;
-uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor
het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen kan
men dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder
perceel een aparte briefte schrijven. U dient de woningen in
volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in
de brievenbus van het kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 5 juli a.s.
om 14 uur irr het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging
worden gepubliceerd.

Y. i Wwff

mijn baklwr
aindJ 1746
Quthuifplein 3
«n wink*lc«ntriira
NMUW Noord
Tel. 12129

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS

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

'MAAK ALTIJD
INTERESSANT...
... 'M aar altijd interessan f. Dat waren de laatste ivoorden van een publicatie van de gemeente- in oktober
vorig jaar - over haar begroting 1985.
Weliswaar ging ze in dat artikel er niet van uit dat alle
Zandvoorters zich naar het gemeentehuis zouden
spoeden om een exemplaar van die begroting op te
halen, maar ze stelde wel - en terecht - dat de
gemeentebegroting en de bijbehorende toelichting
interessante leesstof zouden opleveren.

Voorjaarsnota 1985

jaarsnota 1985 - bedoeld om het destijds uitgestippelde beleid voor 1985 te actualiseren, op grond
ervan de begroting eventueel aan te passen en vooral om in grote lijnen het beleid voor 1986 en de jaren
daarna aan te geven.
Informatief voor u en handig voor de nieuwe raad en
het nieuwe college van burgemeesteren wethouders
die volgend jaar voorjaar zullen aantreden.
Een (kort) overzicht van de voornaamste onderwer-

Inmiddels ligt er een nieuw stuk ter tafel - de Voor-

pen.

WONINGBOUW

De oplossing: het zoveel mogelijk overlaten van bepaalde werkzaamheden aan
de verschillende sportverenigingen en eventueel - het verhogen van de huren
van de accommodaties.

Het getal van ruim 220O woningzoekenden roept om het bouwen van woningen en dan natuurlijk het liefst van
die woningen waaraan behoefte is.
Dat laatste heeft het gemeentebestuur
onlangs precies laten uitzoeken: een onderzoek dat vatbaar is voor een periodieke herhaling.

En wat betreft de recreatie: burgemeester
en wethouders blijven uitzien naar mogelijXheden (en financiën) voor het bebossen van het duingebied ten noorden van
de Keesomstraat, hetgeen zonder een
forse (90%) subsidie van het rijk niet mogelijk zal zijn.
Naast een investering van f 1.500.000,-.
zal het beheer een bedrag van f 10.000,tot f 13.000- per jaar vergen.

In de komende jaren zal Zandvoort slechts
een beperkt aantal woningwetwoningen
mogen bouwen, zodat de nadruk zal
komen te liggen op goedkope en wat
duurdere premiekoopwoningen.
Op dit moment vormt met name de Van
Lennepweg het toneel van bouwactiviteiten. Na de bouwvakvakantie gaat, naar
het gemeentebestuur hoopt, op het terrem van het voormalige hotel De Schelp
de bouw van 50 woningwetwoningen van
start en in 1987, op het terrein Karel
Doorman, die van 25 woningwet- en 45
premiekoopwoningen.
Over de voorgenomen (behoedzame) woningbouw in het duingebied van de Zuid
heeft de minister tot op dit moment nog
geen beslissing genomen.
Over het algemeen vormt de woningbouw
in ons land op dit moment een groot probleem, dat voornamelijk te wijten is aan
het om financiële redenen uitblijven van
rijksgoedkeuring voor het bouwen van
(gesubsidieerde) woningwetwoningen.
Daarom acht het gemeentebestuur van
Zandvoort het noodzakelijk dat zijn beleid
op dit punt flexibel, ondogmatisch, nietconventioneel en pragmatisch is.
Hef ligt in de bedoeling in het kader
van de dorpsvernieuwing het Stationsplein en met name de westzijde
daarvan op te knappen.
Er komt tussen de bebouwing een
passage en bovendien zal de verkeerstoegankelijkheid worden verbeterd.

POLITIE EN BRANDWEER

|
i
i
l

Niet alleen onze inwoners, maar ook
onze gasten moeten zich in Zandvoort
veilig voelen. Mishandeling, beroving,
autodiefstallen en parkeerexcessen
moeten daarom zoveel en zo goed mogelijk worden tegengegaan.Ons eigen politiekorps, eindelijk (met vier
man) uitgebreid, doet daaraan wat het kan
en zal gaan samenwerken met andere
korpsen in de regio.
De eerste aanzetten daartoe, zoals het
opstarten van een gemeentelijke en een
regionale automatisering, zijn al gegeven.
De korpschef heeft gekozen voor het aanstellen van zomeragenten: een idee dat
met enthousiasme is ontvangen.
Nog met uitgewerkt - geen tijd! - is een
nieuwe Algemene Politie Verordening
(APV) en evenmin de daarin vast te leggen
nieuwe sluitingstijden van de terrassen.
Als het zover komt hoort u er meer van.

Hef gemeentebestuur neemt zich
voor binnen afzienbare tijd een systeem in te voeren voor het gescheh
den inzamelen van huishoudelijk afMoet de regionale samenwerking van de
politie nog op gang komen, de regionale
samenwerking van de Brandweer- in de
Regionale Brandweer Kennemerlandis inmiddels een feit.
Zoals u waarschijnlijk al weet wordt de
taak van de Brandweer in de naaste toekomst sterk uitgebreid: ze zal de spil worden van de rampenbestrijding in vredestijd, waarvoor de gemeente in voorkomende gevallen het gemeentelijk Rampenplan zal hanteren.
Even terug naar de primaire taak van de
Brandweer het typische karakter van
onze gemeente met haar omvangrijke
duin- en bosgebied, haar circuit en haar
zomerse overbevolking vraagt om een
extra tankautospuit, zodat aan de voor
een gemeente als de onze voorgestelde
norm (één autospuit binnen 6 en één binnen 8 minuten ter plaatse) kan worden
voldaan. Een van de Zandvoortse bluswagens dateert van 1968 en is niet meer inzetbaar. Daarom staat er op het meerjarige investeringsplan een bedrag van
f 265.000,- voor een nieuwe.
Een hot item, een brandend probleem,
voor het huidige en toekomstige gemeentebestuur vormt de afwikkeling van het
verkeer naar, in en vanuit Zandvoort.
Voorlopig wordt voor de verbetering van
allerlei situaties f 100.000- per jaar uitgetrokken:
1985 - verbetering punt Linnaeusstraat/
Van Lennepweg
- tweerichtingverkeer voor fietsers in een aantal één-richtingstraten
- verbetering zuidelijk deel kruispunt Tolweg - Dr. Gerkestraat
1986 - verdubbeling aantal parkeerplaatsen
Prinsesseweg
(f 155.000)
onderzoeken naar
- aanleg vrijliggend fietspad Linnaeusstraat tot Zeemansstraat
- verbetering Tolweg tussen Haarlemmerstraat en Dr. Gerkestraat
-- parkeermogelijkheden deel Boulevard
Barnaart
- betere parkeermogelijkheden inwoners.
Per 1 januari 1986 denkt Zandvoort een
nieuwe regeling op grond van de even-

eens nieuwe Parkeerbelastingen in te
voeren. Dat gaat ongetwijfeld de ene automobilist geld kosten maar de andere (belanghebbende parkeerder) wellicht geld
schelen.

BELASTINGEN
Over belastingen gesproken: het gemeentebestuur verwacht een terugloop
van de opbrengst van de toeristenbelasting, van het casino (opening casino Amsterdam in 1987) en van het circuit (minder bezoekers): alleen al dit laatste betekent een schadepost van / 250.000,- per
jaar.
Toch gaan de gedachten niet uit naar het
extra verhogen van de tarieven van de
plaatselijke belastingen, maar veeleer
naar het beperken van de gemeentelijke
uitgaven, het gedeeltelijk aanwenden van
de reserves, de opbrengst uit de parkeerboetes, het privatiseren van buitensporten (zie hierna) en het niet vervullen van
vacatures bij gemeentelijke afdelingen
en diensten.
Hef zoeken naar en opruimen van
mogelijk nog in de g rond zittende exp/os/even uit de tweede wereldoorlog zal de gemeente f 5.00O,- tot
f 35.OOO,- gaan kosten.
Voorheen werden de kosten van dergelijke acties uitsluitend door het
rijk gedragen. Nu moeten de betreffende gemeenten meebetalen.

SPORT EN RECREATIE
Het dalende aantal leden van de sportverenigingen, de stijgende kosten van
de accommodaties en nog een aantal
andere zaken vormen de aanleiding tot
het vaststellen van een nieuw sportbeleid. Er moet hoe dan ook worden bezuinigd, liefst f 1OO.OOO,-.

GEMEENTE

val.

MAATSCHAPPELIJK WERK EN
SOCIALE VOORZIENINGEN
Inkrimping van de sociale overheidsvoorzieningen, weinig animo bij jeugdige en
andere mensen zonder werk voor het gemeentelijk werkervaringsproject, mogelijk
toekomstige samenwerking tussen het algemeen en het katholiek maatschappelijk werk, een voortvarend ouderenbeleid
(Zandvoort is een sterk vergrijzende gemeente) en steun aan het Centrum voor
vrijwillige hulpverlening: ziehier enkele
zaken die een belangrijke rol spelen in het
sociale beleid van de gemeente.
De weinig rooskleurige economische situatie geeft de afdeling Sociale Zaken
handenvol werk.
Daarom en omdat twee altijd meer weten
dan één, streeft de gemeente naar een
goede samenwerking met het particulier
initiatief, welks initiatieven zij bovendien
van harte steunt.

ONDERWIJS
Over het Zandvoortse basisonderwijs
verschijnt binnenkort een aparte publicatie, het dito voortgezet onderwijs
baart op dit moment zorgen.
Het aantal leerlingen van de christelijke
mavo ligt inmiddels onder de opheffingsnorm van 240, terwijl dat van de openbare
mavo dit getal gevaarlijk dicht is genaderd.
Het gemeentebestuur echter doet wat
het kan om deze onderwijsvorm voor
Zandvoort te behouden.
Een goed bericht: het schoolzwemmen
blijft zoveel mogelijk gehandhaafd, terwijl
op de openbare mavo weer godsdienstlessen zullen worden ingevoerd.
19 juni 1985.
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midzomernachtfestival ging schuil
onder
moeders
paraplu

niuws
• De openbare bibliotheek gaat haar
dienstverlening uitbreiden door ook
videobanden uit te lenen. Voor een
periode van 6 maanden is een
kollektie VHS-banden betrokken via
de provinciale centrale Tachtig
banden, waaronder zowel speelfilms
als informatief materiaal, liggen klaar
De verzameling wordt elke 3
maanden gewisseld zodat steeds
nieuwe titels beschikbaar komen De
leenvoorwaarden zijn' een geldige
bibliotheekkaart, leentermijn.van 7
dagen, leengeld f 5,- per band, boete
bij termijn-overschrijding f 0,50 per
dag Er is ook een mogelijkheid een
zgn 'moviebox' te lenen (alleen
geschikt voor VHS-banden) De
kosten daarvan bedragen f 10 - voor
3 of f 20.- voor 7 dagen, terwijl een
borgsom van f 100 - gevraagd wordt

Als repetitie voor een écht Midzomernachtevenement kon het 21-junifeest in zandvoorts dorpskom niet
eens mislukt genoemd worden.

Natuurlijk maakte de regen, die
vrijdagavond met bakken uit de
hemel viel. het'onmogelijk om aan
het beoogde festijn meer glans te
geven dan die van natte straten.
Maar de organisatie draaide op volle
toeren en de daarbij opgedane ervaring zal -bij mooier weer- in volgende
jaren haar vruchten afwerpen. Want
na deze generale repetitie is men
vast besloten om door te gaan. Een
aardige vóórchristelijke traditie kan
zo tot bloei geraken.
Moedige musici slaagden er in de
barre omstandigheden zo nu en dan
toch in het parapluvolkje te laten
meedeinen op geïnspireerde
klanken. Het zandvoorts mannenkoor
-liever van binnen dan van buiten
nat- en de folkloristen van de Wurf
lieten het afweten maar het showkorps Damiate en diverse bands
gaven onverdroten acte de presence
en ook lokale brandweerlieden, die
een demonstratie van hun kunnen
gaven, lieten zich door de elementen
niet van de wijs brengen. Voor de
straathandelaars was er weinig
financieel plezier te beleven al zullen
de gegrilde en anderszins bereide
hapjes niet aan alle kleumende
bezoekers voorbij gegaan zijn.
Zeshonderd hardnekkig strandwandelaars verzamelden zich kort voor
middernacht bij de rotonde om via het
plakkerige zand 8000 meter uit de
klamme benen te persen Het
startsein voorde Midzonernachtloop
werd gegeven door 4 parachutisten
die bijna onzicht baar als donkere
stipjes uit de grauwe hemel kwamen
vallen om met grote precisie op de
aangegeven plek te landen. Het
minder sportieve volk spoedde zich
alras naar de dorpsétablissementen
waar ook de organisatoren elkaar
moed inspraken: in 1986 wordt de
viering van de langste dag een
sukses.
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terrasjes ten prooi aan 't hemelwater ...

foto: Qfdt Lowwn

• Morgenavond buigt de kommissie
voor alg. zaken en ruimt, ordening
zich over een op het oog korte
agenda. Genoteerd staan 2
voorbereidingsbesluiten (bouw
paardenstal Keesomstraat 15 en
Groot Bentveld) en een wijziging van
de begrotingsprocedure. De
bijeenkomst begint om 20 00 uur in
het raadhuis, ingang Haltestraat

nike winnaar zvm-toernooi'85
De grote wisseltrofee van de Nutsspaarbank voor de winnaar van het
15e ZVM-zaalvoetbaltoernooi is vrijdagavond uitgereikt aan Nike-sportshop.

In een publieksvriendelijk duel tegen
Pim Janssen -er vielen liefst 12
doelpunten- lieten de Nike-spelers
onder leiding van Gerrie Mühren en
Jannes Swarthoed geen spaan heel
van de kampioensillusies van hun
rivaal. Pim Janssen kreeg geen
moment vat op de korte en sekure
kombinaties en werd zonder pardon
met 9-3 overspeeld. Een ondanks -of
misschien wel dankzij- het slechte
weer overvolle Pellikaanhal genoot
met volle teugen van de finale.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Vóór deze kampioensstnjd en het
optreden van zanger Joe Bourne had
Marcel Schoorl zich m de 1e divisie
verzekerd van de 3e plaats door 't
Hemeltje met 4-4 te kloppen Inde
2e divisie won HB verrassend met 21 van het tot dan toe ongenaakbare
Stam Fashion Duivenvoorden
veroverde de 3e plaats in die klasse
door met klein verschil TZB te
verslaan (2-1) Bij de veteranen, maar
dat was al eerder bekend, gaf Banana
alle tegenstanders het nakijken De
ploeg kon ook nog eens een prijs in
de wacht slepen voor het best
skorende team met een gemiddelde
van S'/? treffer per wedstrijd
Sportiviteitsprijzen gingen naar Dry
Works (vet.). Auto Versteege (2e div )
en Textlite (1e div.). Minst
gepasseerde doelverdedigers waren
in diezelfde volgorde Joop Riemersma van Looman, Joost Lamp van HB
en Gerard Hol van de Klikspaan Piet
Hooft van 't Hemeltje zag zich
gelauwerd als meest geestdriftige
coach.
Het toernooi waaraan 48 teams
deelnamen en dat een volle maand
duurde, heeft niet te klagen gehad
over gebrek aan belangstelling, al
was de animo van het publiek niet zo
groot als in het topjaar '84. Alle hulde
verdienen de organisatoren die
opnieuw vrijwel zonder haperingen
de massaregie voerden.

adviesdiensten

Astma
Fonds

Giro
55055

Bank 70.70.70120

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en.
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

eanduQorfse

terug van weggeweest
INDONESISCH
BAR-GRILL RESTAURANT

Boulevard Barnaert 16
Zendvoort, 02507-16769
(strand Noord bij Circuit)

Dagelijks geopend om 17.00 uur.

Ja, vorigjaar waren wij gesloten, maar
NU zijn wij weer IEDERE DAG
GEOPEND met dezelfde SMAAK,
SFEER en SERVICE.
Bediening in originele Indonesische
kleding.
Indonesische muziek en exotische
sfeer.
Nog de ECHTE Indonesiscne smaak
met pittige kruiden... én nog origineel
geroosterde saté's.
Met IEDERE MAANDAG - SMULDAG
d.w.z. ONBEPERKT eten (geen saté)
voor slechts 21..50 p.p.
Mogen wazeggen
TOT SPOEDIG'WEERZIENS

André en Mar/cel

wereld
paruur
S1TII
luis
oiuls
iicffcrkinil
w

l

keuring van mini-viervoeters

omroeper

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
d ie nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

Aangeboden kamer v. rustig meisje. Douche toilet
keukenblok kl. kookgelegenheid. C. Zvt. Inf. woensdag v.a. 9 uur. Tel. 16971.
Prijs f.410,-

agenda
gemeenteraad

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

brandbrief
emm-leden
naar b en w
De ledenvergadering van
de Emm heeft donaerdagavond het bestuur
opdracht gegeven een
brief naar b en w te sturen
waarin aangedrongen
wordt op een wijziging in
het voorgenomen beleid
dat zoals bekend een
zwaar aksent legt op
huizenbouw in de vrije
sektor.
De leden betuigden hun
instemming met het afw'jzende kommentaar van
het bestuur op de
woningbouwnotitie die het
zandvoorts kollege eind
april het licht deed zien.
Voorzitter Termes die de
zienswijze van het bestuur
nog eens onderstreepte
maakte zich niet alleen
zorgen over het huidige
gemeentebeleid maar
hekelde ook het
achterwege bli'iven van
goed overleg tussen
dorpsbestuur en
korporatie. 'Wij zijn geen
revolutionairen, zo merkte
hij op, maar volwassen
gesprekspartners en
wensen a/s zodanig ook
serieus genomen te
worden'. Hij bestreedt in
de diskussie met kracht
dat de Emm in het
algemeen gekant zou zijn
tegen het eigen woningbezit. Daar was geen
sprake van, aldus Termes,
de Emm zou, als de
mogelijkheden zich
voordeden, geen bezwaar
hebben om zonder
winstbelag zelf in de
premiekoopsfeer te bouwen. Bovenaan stonden
echter de belangen van de
woningzoekenden en niet
zoals in het gemeentelijk
beleid een eenzijdig financieel belang.

toto; Dfek LMNWH
De week van het Paard is achter de rug en de organiserende Stichting Hippodrome Zandvoort kan
terugzien op een reeks van acht prachtige hippiese evenementen.
Alleen zondagmiddag gooide de regen even roet in het smakelijk menu, maar ook de zogenoemde
monsterkeuring van pony's en paarden werd een éklatant sukses. dat honderden kijkers naar het
gezellige Gasthuisplein trok.
Hier een plaatje van deze show van opgetuigde viervoeters. In de koerant van vrijdag komen we
uitgebreid op de Week van het Paard 1985 terug.

Vanavond krijgt de zandvoortse gemeenteraad het druk. Om 20.00 uur
begint in het raadhuis een lange
vergadering, waarbij geïnteresseerde
burgers van harte welkom zijn. De
agenda ziet er als volgt uit:

rapport bouwkundig adviesburo
onderschrijft klachten flathuurders
Het bouwkundig adviesburo Revaton
heeft vorige week het onderzoeksrapport vrij gegeven dat handelde
over gebreken aan 248 flats aan de
Keesomstraat.
Het onderzoek werd ingesteld na een
reeks van klachten die, gebundeld
door een bewonerskommissie aan
de woningbouwvereniging Emm
waren doorgespeeld Hoewel de
eksakte inhoud van het rapport i l
donderdag tiidens de Emm-ledenvergadermg nog niet besproken kon
worden -het bestuur had het maar
net onder ogen gekregen- las
voorzitter Termes wel een aantal
konklusies en aanbevelingen voor
Daaruit bleek dat het merendeel van
de geuite klachten niet overdreven
was
Medewerkers van Revaton hebben
huis aan huis een mspektie
gehouden De flats aan de
Keesomstraat waren als eersten aan
de beurt voor het onderzoek maar
ook de rest van het Emm-womngbestand zal onder de loep genomen
worden door het onafhankelijke buro
De meest m het oog lopende kwaal
van de flats betrof de tocht in de
huizen De kromgetrokken
voordeuren zouden volgens het buro
het best vervangen kunnen worden
door kunststofdeuren in dito posten
Dat de wind binnenshuis vrij spel
heeft, schijnt schimmelvorming niet
te belemmeren Ook die is volop
aanwezig Minstens 15% van de
onlangs ingezette dubbele ramen is
onoordeelkundig geplaatst, zo bleek
verder Genoteerd werden ook
problemen met de
spouwmuunsolatie en do vnrankering
van de balustrades
Revaton adviseert bohalvo techniese
oplossingen ook betere voorlichting

aan de huurders Onder meer over
goede ventilatie en over de
eindafrekening van het stookseizoen
Een suggestie van het buro is het
inbouwen van een kostenvrije
verdampingsvoet bij het opnemen van
de warmtemeters Volgens de
adviezen zouden aktiviteiten van
bewonerskommissies door de Emm
moeten worden aangemoedigd
omdat daardoor 'een vruchtbaar
kontakt zal worden bevorderd Het
korporatie bestuur zal zich naar
aanleiding van het rapport a.s
donderdag beraden over te nemen
stappen Duidelijk is op zijn minst
door het gebrekkig uitgevoerde

glasisolatieprogramma dat de
kontrole op uitbestede
onderhoudsbezigheden te wensen
over laat
Afgevaardigden van de bewonerskommissie beklaagden zich ter
vergadering opnieuw over bot gedrag
van het Emm-personeel. Sinds de
protesten daartegen, die m maart van
dit jaar naar buiten kwamen, was er
nog niets veranderd, meldden de
Emm-huurders. De verstoorde
verhoudingen tussen de leden en het
kantoor aan de Thomsonstraat zal
zeker ergens bovenaan op de agenda
van het bestuur prijken

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN
Een handicap betekent: extra
i afgekeurd. Daarom vragen wij

SU.
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contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.

A

Tel. 033-63 5214. wat écht nodig is ^g
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• Notulen
• Ingekomen stukken:
konsept-jaarrekenmg 1984 en de
konsept-begroting 1986 van de
Regionale Brandweer Kennemerland
Preadvies: brief van Horeca Nederland. afd. Zand voort, met verzoek tot
het instellen van een advieskomissie
Rekreatie en Toerisme.
• Transacties onroerend goed:
verkoop grond Van Galenstraat 1A.
verhuur gemeentegrond aan de Dr.
CA Gerkestraat.
• Onderwijsaangelegenheden:
afvloeiingsregeling voor het openbaar basisonderwijs.
• Benoemingen:
• benoeming (plaatsvervangend) lid
taxi-advieskommissie,
aanstelling hoofdleidster in vaste
dienst.
• Overige raadsvoorstellen:
a. voorjaarsnota 1985 en aanzet
beleidsplan volgende jaren
b. Vaststelling geluidszone rond
circuit.
c Verhuur toiletkontainers Strandtentenkamp.
d. Vervanging radarapparatuur
e Aanvullende besluitvorming m b.t
aanleg effluentleiding vijver(s).
f. Wateroverlast binnenterrein circuit/
volkstuinenkompleks.
g. Herstel rijstrook richting Haarlem
Dr. C.A. Gerkestraat-Zandvoortselaan.
h. Krediet voor aanbrengen
sorteervakken Burg v. Alphenstraat/
Boulevard.
i. Tweerichtingsverkeer voor (brom)
fietsers.
j. Krediet stedebouwkundige kosten
rekreatieprojekt Van LennepwegVondellaan
k. Krediet stedebouwkundige kosten
plan Karel Doorman'
l. Krediet sanering riolering Wikkelaan.
m Herstel voegwerk toren Ned.
Herv. Kerk
n. Aankoop kapstokken t.b v. het
raadhuis.
o. Dagtoeristenbelasting
p Verlaging beginsalarissen bezoldigingsverordening '1981
q. Beheer en eksploitatie wijkcentrum 't Stekkie
r. Sport overdag
• Rondvraag

RENAULT

RENAULT

die pas volgend
aarmin nieuwe
auto willenbetalen.

Het verschil
tussen
levenendood
schuilt ineen
simpel gebaar.

Renault rijden is genieten. Maar als u deze
maand besluit tot aanschaf van een
nieuwe Renault Super 5 TC, een Renault 18
of Renault 18 Stationcar, wordt dat genieten
welhaast een snelwegbrede glimlach.
We geven u op deze drie Renaults
niet minder dan 8 maanden financiële
voorsprong. Als u in mei besluit tot aanschaf, hoeft u pas in januari'86 te betalen.
En de kleine lettertjes drukken we
hier net zo groot als alle andere letters:
Deze financieringsaktie betreft een huurkoopovereenkomst. Renault neemt tot
l januari 1986 de rente voor haar rekening
ovéHÏet gefinancierde bedrag.

Renault 5 TC f 15.800,-(incl BTW) Aflevenngskostenf360-

Het maximale kredietbedrag is f 10.000
voor de Renault 5 TC en f 15.000,-voor de
Renault 18. Een aanbod kortom, dat
bijvoorbeeld het begin kan zijn van
'n onvergetelijke autovakantie.
Die begint in de
RenaultS TC,de
Renault 18 of de
Renault 18
Stationcar. Als
u tenminste tot
de snelle levensge
nieters behoort, want de aktie
loopt alleen in de maan

Ubetaaltpasvolgënl

ationcarva f23.895,BTW) AflevennfiskoMon f 4(15.-

RENAULT

Autobedrijven Rinko Renault feliciteert
haar filiaal Autobedrijf J. Jongsma met
de start van het merk Ford.
Door de veranderde E.E.G. reglementen per
1-7-1985 ingaand, nu Renault en Ford in één
showroom en U als cliënt bepaald de keus!!

GIRO 6868 VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

NOORDHOLLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST
Donderdag, 27 juni 1985, aanvang 20.15 uur
in de Hervormde Kerk te ZANDVOORT.
Dirigent: Jules van Hessen
Solist: Theodora Geraedts, viool
Het programma vermeldt werken van Bach.
Handel, Elgaren Mozart.
Voorverkoop van kaarten a f. 10,- p.p.
(voor houders van een CJP of een Pas 65
f. 5,- p.p.) bij het VW-kantoor, Schoolplein 1,
Zandvoort, tel. 02507-17947. Verder van
19.30 uur af aan de kerk.

Renault show 29 juni a.s. in onze gezamenlijke
grote mooie showroom.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8 - Zandvoort - Nieuw-Noord
telefoon 02507 -133 60

RENAULT RENAULT

Het postagentschap aan de Pasteurstraat
wordt verplaatst naar de winkel van de
familie Loos, Pasteurstraat 14.
De opening zal op maandag 8 juli a.s.
plaatsvinden, de opensteilingstijden
zijn op maandag van 13.30 uur tot 17.30
uur en dinsdags t/m vrijdags van 9.00 uur
tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30
uur.
Zaterdagochtend bestaat er voor postbushouders gelegenheid de postbus van 9.00
uur tot 10.00 uur te legen.

OUDE LIEFDE ROEST NIET
Henry Ford zei: 'Hoe ze over je praten geeft
niet, als ze maar over je praten'.
Autobedrijf J. Jongsma is met ingang van 1
juli 1985 aangesteld als Ford Service en
Verkoop dealer.
De openingsshow met de nieuwe Ford
modellen, in onze mooie nieuwe grote
showroom is a.s. zaterdag 29 juni
• DE NIEUWE SCORPIO • STANDAARD MET ABS -VAN FORD

AUTOBEDRIJF J. JONGSMA
Curiestraat 8 Zandvoort Nieuw-Noord - tel 02507 -1 33 60

vrijdag 28 juni 1985

eancluoürrse hoeranr
nieuwsblad voor zandvoort bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave zandvoortse koerant b v
losse eksemplaren f O 30 / advertentietarieven f O 30 per mm (kontraktpri)zen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek nr 6713 60 221
abonnementen f 25 - per iaar f 14 50 per half iaar f 37 50 per post

vanavond ekstra raadsvergadering
voor geldverslindende rioolafvoer
De hoge kosten - circa 3 miljoen - die
de burgerij van de badplaats over zou
moeten hebben voor een nieuwe
rioolwaterafvoer naar de Leidsevaart,
hebben driekwart van de raadsdiskussie van jongstleden dinsdag in
beslag genomen. Een deel van de
agenda moest bij gebrek aan tijd naar
de augustusvergadering worden
doorgeschoven.
Onder aanvoering van vvd-er Van
Caspel en pvda-er Toonen werd de
berusting van het zandvoorts kollege
in de kostenverdeling tussen
gemeente, provincie en hoogheemraadzschap op de hak genomen
Beide volksvertegenwoordigers
hadden zich de moeite getroost
huiswerk te verrichten dat eigenlijk
tot de taak van b en w en de ambtenaren behoort Slecht voorbereid
noemde Toonen dan ook het
raadsvoorstel dat verstrekkende gevolgen heeft voor de gemeentekas B
en w zouden voetstoots
geaksepteerd hebben dat het dorp
moet opdraaien voor de aanleg van
afvoerleidmgen tot aan de
gemeentegrens, terwijl er geen
enkele wettelijke regeling is die dat
gebiedt, zo had de socialist na veel
spitwerk in stapels dossiers ontdekt
Liberaal Van Caspel vond de kostverdeling op andere gronden volstrekt
onredelijk De nieuwe afvoer is
vereist op basis van de provinciale
verordening bodem en grondwaterbescherming Het ging volgens Van
Caspel om het veilig stellen van
bovengemeentelijke belangen die in
het huidige voorstel onevenredig op
Zandvoort werden afgewenteld Dat
was voor de vvd niet te verteren en
hij verzocht het geschil tussen dorp
en provincie te laten arbitreren en
desnoods door de Kroon te laten
beslechten In de hoop uiteraard dat
het noordhollands bestuur met meer
over de brug zou moeten komen dan
de fooi van 6 ton Kwaad was de raad

adviesdiensten'
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
Geeft advies, hulp en informatie, van
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort Telefoon 17373
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9 00 - 10 00 uur er»
maandags tevens van 19 00 - 20.00 uur
CRISISCENTRUM
Schotersmgel 2 m Haarlem, telefoon
023-256198

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen

waterstanden

over de misplaatste pressie van
hogerhand om nog voor 1 juli een
beslissing te forceren op straffe van
intrekken van de subsidie Chantage
noemde Toonen het

juni

HW

28
29
30

0 7 4 6 1 2 2 8 2027
0057 0857 1336 21 36
0202 1002 1439 1439

juli
De urenlange diskussie spitste zich
toe op de mogelijkheid om een
schadeklaim te kunnen indienen
Normaal is zon mogelijkheid ingebouwd als een hogere overheid een
lagere via een verordening verplicht
hoge kosten te maken Volgens b en
w kon Zandvoort daar in dit geval geen
beroep op doen maar de raad slikte
dat niet voor zoete koek Besloten
werd de ambtenaren terug te sturen
naar hun buro s om alle jundiese
haken en ogen op te sporen Dat dat
nog niet gebeurd was werd algemeen
als een bestuurlijke blamage
beschouwd Het kollege had ook
anderszins nauwelijks antwoord op
de vele vragen en opmerkingen uit
het dorpsparlement Op voorstel van
pvda-er Toonen die een
eensgezinde aanpak bepleitte zal de
raad vanavond m een ekstra zitting
bijeenkomen om de miljoenenknoop
door te hakken

1
2
3
4
5
6
7

De vvv, die de goede naam van
Zandvoort door het slijk gehaald ziet
en mopperende gasten te woord
moet staan heeft de alarmklok
geluid maar oplossingen liggen niet
binnen haar bereik
De gemeente, geregeld aangespoord
door raadsleden, heeft mmiddel^
door de dienst pw een rapport laten
opstellen over de bestrijding van de
vervuiling Het schoonhouden van
het dorp is heei wel mogelijk, zo luidt
de konklusie, maar dan zal men
bereid moeten zijn er veel geld in te
steken Zoveel zelfs dat het de vraag
is of de dorpskas dat kan trekken
want er wordt een jaarlijks bedrag genoemd van f 275 000 - aan ekstra
uitgaven

HW

L.W.

LW

H.W.

L.W.

0257 1057 1533 2333
0347 11 47 1621 0023
0435 1233 1706 01 09
0521

1319

1750 01 51

0604 1404 1835 0235
0653 1453 1918 0316
0732 1535 2001 0400

nieuws
kort & klein
• De Eksplosieven Opruimingsdienst
heeft woensdag j l een ritje gemaakt
van Culemborg naar Zandvoort om
een handgranaat op te halen Het
oorlogtuig werd dinsdag ontdekt door
een plaatsgenote woonachtig in de
Willem Drayerstraat die de zolder
aan het opruimen was

Van Caspel(vvd): 'kostenverdeling volstrekt onredelijk'

inwoners en gasten klagen
steen en been over vervuiling
De toenemende vervuiling van de
badplaats leidt steeds vaker tot
klachten van de burgerij en van toeristen. Stuifzand, afval van snackbars,
blikjes, allerlei rommel zwerft door de
straten, vooral in het centrum en aan
de boulevard. Hondepoep is door
sommigen al bijna tot volksvijand
nummer 1 verklaard. De ergernis bij
wandelaars en winkelende mensen is
groot.

H.W.

LW

De gemeentewerkers Honderdos en
de Boer hebben vorig jaar een
bezoek gebracht aan badplaats
konkurrent Scheveningen om er de
kunst af te kijken Uitgangspunt daar
is dat strand boulevard promenades
wandel- en winkelstraten elke
morgen om 8 00 uur brandschoon
dienen te zijn Dat lukt ook met de
inzet van 30 schoonmakers vegers
papierpnkkers kleine en grote
vuilniskarren een spuitauto
papierwagens enz Een stichting
Scheveningen Bad zorgt nog eens
voor twee ekstra arbeiders met
bakfietsen die konstant werkzaam
zijn op de bouelvard In Zandvoort
kan men nog niet ae helft van dat
aantal mensen inzetten Voor het
enigszins redelijk schoonhouden van
het dorp heeft men, zo is berekend
in de zomer zeker 5 man tekort en
het nodige materieel
Het hondepoepprobleem is volgens
de dienst pw onoplosbaar als de
eigenaars van de viervoeters geen
medewerking verlenen Een door de
vvv aangedragen suggestie voor de
aanleg van zgn hondetoiletten
omheinde zandbakken is in een
beschermd gebied zoals kampeerterremen wel uit te voeren, maar om
redenen van stankoverlast, het weren
van kinderen e d niet aanvaardbaar
in het drukke dorpscentrum waar het
het hardste nodig zou zijn Zinvoller
zou het zijn om middels een
kampanje in de kranten, via
vouwbladen en raambiljetten de
mensen attenter te maken op de
narigheid die hun huisdieren
teweegbrengen Volgens pw-direkteur Wertheim blijft overigens ook
preventief optreden tegen
loslopende nonden door de politie
een noodzaak

18 juni- 24juni 1985.
gehuwd: Martijn Dirk Donssen en
Hennette Johanna Koning
Hendricus Buis en Hendrika Klazma
Hassing Age Buis en Wmnifred
Johanna Chnstma Bijster Pieter
Ingwersen en Trijntje Visser
geboren Joyce Wilhelmma Martme
dochter van J M van Dam en A E M
van der Lem
overleden- Ida Elisabeth van der
Groep geb van Goor oud 87 jaar
Cornelia Hendrika Maria Sweers oud
52 jaar Jan Hendrik Wijkniet oud 62
jaar Kaï Yeu Joon Lock oud 79 jaar

•Vanaf medio mei tot heden heeft de
politie al 26 merendeels jeugdige
autokrakers aangehouden Meer dan
de helft van de gauwdieven was
afkomstig uit de hoofdstad een groot
deel ging de cel m Het korps geeft
een pluim aan de opmerkzamen burgers met wier hulp en vaak
nauwkeurige signalementen de
arrestaties konden worden verricht
• Twee oosterburen hebben vorige
week op een avond een vuurtje
gestookt op het strand Begrijpelijk
gezien de klamme dagen maar het
werd hen even begrijpelijk niet in
dank afgenomen dat ze als brandhout
een strandstoel gebruikt hadden

groeten uit zandvoort
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'Zandvoort in oude ansichten'zo heet de ekspositie die hedenavond om 8
uur geopend zal worden m het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplem
Het betreft een deel van de fameuse kollektie histonese beelden-op-kaart
van onze medewerkster mevrouw C E Kraan-Meeth die met haar rubriek
Groeten uit Zandvoort' sinds /aar en dag een vast plekte heen veroverd in
de koerant En in de harten van al degenen die belangstellen in het
verleden van de badplaats. De tentoonstelling /s een bezoekje meer dan
waard

meer dan 1000 treffers

familieberichten
DANKBETUIGING
Door de grote belangstelling die ik mocht ondervinden bij mijn afscheid als huisarts, is het mij
helaas niet mogelijk een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele cadeau's, bloemen of
belangstelling in welke vorm dan ook.
Het was in één woord overweldigend.
Via deze weg mijn hartelijk dank aan u allen, ook
mede namens mijn vrouw.
Tevens mijn dank aan allen, die in de afgelopen
jaren hun vertrouwen in mij gesteld hebben als
hun huisarts. Ik bewaar hieraan hele dankbare
herinneringen.
Het gaat u allen goed.
Fam. Bouman
Koninginneweg 34

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenteiekretarie
17947 Informatieburo vvv

023-242212 Automobielbedrijf

Heel wat woorden zijn de afgelopen maand door de koerant besteed aan het 15e ZVM-zaalvoetbaltoernooi.-Dat verdiende het drukbezochte evenement zeker. 48 teams, honderden spelers en
duizenden bezoekers zullen goede herinneringen hebben overgehouden aan het gedribbel in de
Pe/likaanhal, de flitsende akties, de meer dan 1000 treffers, de ongetwijfeld even talrijke missers, de
spanning en het kijkplezier. Bovenstaande foto van Dick Loenen. geschoten op de finaledag, roept
die sfeer nog één keer op. Tot ziens in 1986.

nieuws
kort &-klein
• Met zwaard, hellebaard en
handboog kwam een 41-jarige maatrichtenaar de badplaats binnen. Middeleeuws mag het hier in sommige
opzichten zijn, de politie, die de
wapens in een 20e-eeuwse personenauto aantrof, had zich aan
moderne spelregels te houden, zoals
de Wapenwet, en maakte proces-verbaal op.
• Afgelopen zaterdag braken hevige
vechtpartijen uit na afloop van het
truckersfestival op het zandvoortse
circuit Politiekorpsen uit diverse
gemeenten moesten er aan te pas
komen om de orde te herstellen. Een
21- en een 29-jarige racabaanbezoeker werden overgebracht naar het
Marinehospitaal om hun
verwondingen te laten behandelen.
De eerste met een gebroken neus,
de ander met ernstig letsel aan het
oog Voor blijvende blindheid wordt
gevreesd
0 Een rommelmarkt met spullen uit
grootmoederstijd en een fancy-fair
met veel attrakties kan a.s. zaterdag
tussen 10.00 en 15.00 uur bezocht
worden op het terrein van het Huis in
de Duinen De opbrengst komt ten
goede aan de bewoners van het
bejaardenoord
• In het kader van de zomerevenementen heeft folklorevereniging de
Wurf een klederdrachtenshow en
volksdansen georganiseerd.
Volgende week zaterdag 6 juli om
13.30 uur treden op het
Gasthuisplein diverse groepen o.a.
uit Katwijk, Hindelopen, Volgendam,
Scheveningen, Emmen en
Middelburg op. Bij slecht weer zal
gebouw de Krocht plaats van
handeling zijn.

eanduoortse Noerartf

Flinterman, Zandvoortsalaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaulti
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

foto: Otek Loonan

kerkdiensten

dennescheerder terug
en in opmars
Voor het eerst sinds lange tijd is de
dennescheerder weer op zandvoorts
bodem gesignaleerd.

Het opnieuw opduiken van het
vermaledijde insekt komt op het
moment dat in de badplaats sprake is
van plannen om nieuwe bebossing te
realiseren aan de noordzijde van het
dorp. Het zal nog een heel gepuzzel
worden om uit te maken welke
boomsoorten de beste overlevings
kansen hebben. Schimmels,
dennescheerders, iepziekte, zeewind,
om maar niet te spreken van zure
regen, het valt niet mee om boom te
zijn.

De kever wiens larven huishouden in
de boomtoppen en zo de dennen ten
gronde richten, heeft zoals veel lezers
zich zullen herinneren, in de jaren '50
en '60 een katastrofe veroorzaakt in
het bomenbestand van Zandvoort. In
de jaren '20 had de gemeente als
onderdeel van een werklozenprojekt
de duinterreinen aan Vondellaan en
van Lennepweg bebost. De aanplant
groeide gestaag tot de
dennescheerder zijn verwoestend
werk begon. In '62 en '63 moest op
dringend advies van
Staatsbosbeheer 9 hektare, bijna de
helft van het zandvoortse bos, verwijderd worden. Een klus die geklaard
Het trainingskonsept van de zandwerd door de Heidemaatschappij
voortse vechtsportvereniging Afafa
tegen het destijds
blijft zijn vruchten afwerpen. Niet
duizelingwekkende bedrag van
alleen ervaren kickboksers als
f 110.000.Soekhai, Ceran, Cacir en Berg, maar

HERVORMDE KERK
zondag 30 juni a.s.:
10.00 uur: Dr. G. Snijders uit
Apeldoorn.

medische dienst

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 -313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

GEREFORMEERDE KERK
zondag 30 juni a.s.:
10.00 uur:
PROTESTANTENBOND
zondag 30 juni a.s.:
10.30 uur:
ROOM KATHOLIEKE KERK
zaterdag 29 juni a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 30 juli a.s.:
08.45 uur: stille eucharistieviering
10.45 uur: eucharistieviering met St.
Caeciliakoor.

stijlvol ringdebuut kickbokser moesa

Het rampzalige beestje is onlangs
door de plantsoenendienst aangetrofgen in het uiterste puntje van
Zandvoort-zuid, de Mathijs
Molenaarstraat Gevreesd wordt dat
de uitgestrekte dennebossen in de
nabij gelegen amsterdamse waterleidingduinen eveneens het slachtoffer
zullen zijn als niet snel bestrijdingsmaatregelen worden getroffen. Overleg met de buurgemeenten is in volle
gang.

ook debutanten als Huisman en
Moesa domineren in de ring.

In een afgeladen veilinghal Oost te
Alkmaar vond onlangs een
seizoenafsluitend kickboksgala
plaats. Onder auspiciën van de
NKBB, waarbij uitsluitend
gerenommeerde scholen zijn aangesloten, zodat een avondvullend
spektakel verwacht kon worden.
Afafa-bokser Andreas Moesa
beleefde er zijn ringdebuut tegen de
roetinier Hakan uit Den Haag, een
niet te onderschatten rivaal die
bekend staat om een ongekend
inkasseringsvermogen.
Moesa had zich onder leiding van
trainer Koopman grondig op de
ontmoeting voorbereid en trad
zelfverzekerd op. De uitgezette
strategie was niet gebaseerd op een
knockout-zege maar op een kreatief
technies gevecht met een puntenoverwinning als doel. Dat plan paste
niet in het draaiboek van Hakan. De

haagse bokser die, geleid door de
huidige reputatie van de Afafa-boksers, met deze nieuwkomer geen
risiko wilde nemen, opende
onmiddellijk met een furieus
offensief. Om het duel onder kontrole
te krijgen was Moesa gedwongen zijn
opponent hard af te stoppen.
De backfist van de Afafa-debutant
kwam als een komplete verrassing
voor Hakan, die al spoedig aangeslagen door de ring wankelde, in de

touwen viel en acht arbitrale tellen
nodig had om de eerste ronde door
te komen. Moesa liet zich echter niet
verleiden tot het forceren van een
knockout en hield vast aan zijn
taktiek. Drie rondes lang domineerde
de Afafa-bokser die dansend door de
ring ging en de ene geslaagde aktie
op de andere stapelde. Een riante
overwinning was het gevolg en een
nominatie als meest stijlvolle vechter
van de hele avond.

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN

625.000

Een handicap betekent: extra
L afgekeurd. Daarom vragen wij
k méér kansen op sociaal
•* contact,werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.
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Tel. 033-63 5214. W3t écht HOCÜg JS

avo

Antwoordnr. 201, 3800 VB Amersfoort.

restaurants

BEGRAFENISSEN

verzekeringskantoor

A.M. FOLKERS
Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U
worden meegegeven.

Visrastaurant

DiMvenvoorden

Maak uw
pinksterdagen
nog gezelliger
met bloemen
en planten van
BLOEMENHUIS

02507-12824
RtMrvear tijdig uw tafel

HAITESTKAAT49

ZANDVOORT

De specialist
in al uw
•bloemwerken.

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij
meerdere maatschappijen.

-

CREMATIES

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

spektakel op de sulkey
sluitstuk week van het paard

(VoorhMn Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)
Verbindingsweg 38
Bloemend*»!
Telefoon 023-2606 33
Informatie* betreffende Begrafeniuen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

sport in t kort
DARTS - EEN NIEUWE SPORT IN
ZANDVOORT.
Het werpen van pijltjes naar een rond
bord is in diverse café's en bars al
vele jaren een geliefde bezigheid,
maar het is ook mogelijk om het
dartsspel als pure sport te
beoefenen. Er zijn officiële
kompetities, toernooien en bonden
over de gehele wereld en ook Zandvoort krijgt nu een klup die zich in het
wedstrijdgebeuren gaat storten.
Die vereniging is geboren in bar-bodega Aquarius aan de Zeestraat, waar
vrijwel iedere avond serieus wordt
geoefend voor de komende winterkompetitie. Wie zomaar eens met de
pijltje wil gooien kan er overigens
ook terecht. Er is deskundige leiding
aanwezig en eigenaar Peter Janssen
stelt graag een set pijltje voor
beginners beschikbaar.
Morgenavond organiseert Aquarius
een open toernooi om het
Kampioenschap van Zandvoort. Het
is een single-toernooi en het begint
om acht uur. Wie wil meedoen betaal
een inschrijfgeld van f 7,50, wie wil
kijken kan dat kosteloos doen.

Hsul. MCfC LOMWfl

Het is waarschijnlijk de grote verscheidenheid binnen de Week van het
Paard, die de reeks hippiese
evenementen tot zo'n boeiend
geheel maken. Subtiele dressuur en
statig carroeselrijden naast recente'
pony's en spurtende dravers op de
korte baan, het bracht veel kijkers op
d ebeen en er was veel te genieten.
Dat was te danken aan de
organiserende Stichting Hippodrome
Zandvoort, maar zeker niet minder
aan vakkundig manegehouder Filip
Dros uit Noord, die twee prachtige
onderdelen voor zijn rekening nam
en aan speaker Alfred Abbenes, die
de prestaties van de viervoeters
onvermoeibaar en vlot aan elkaar
praatte.
Druk was het vooral bij die onderdelen waarbij de snelheid voorop stond
zoals bij de pony-races op het strand.
Na spannende duels langs de
branding meldden zich daar als
rubriekswinnaars: Monica Verwey
met Quickly, Mandy Lubbe met Lady,
Madeleine van Rijn met Sharon en
Monique Smits met Pedora.

Na de Carrousel-show van de groep
Sandevoerde, de keuring en het
ringrijden op het Gasthuisplein was
weer snelheid en spanning troef
bij de kortebaandraverij in de volle
Zeestraat.
Dertig super-dravers hielden de
gokkers en de duizenden andere
kijkers ruim vier uur bezig en het
spektakel van de mannen op de sulky
werd ook dit jaar een waardig
sluitstuk van de Week van het Paard.
Jan de Leeuw stuurde zijn Van Hans

nieuws
kort& klein
• Met ingang van heden is de flatkommissie van de Lorentzstraat nrs.
23-179 en 42-148 opgeheven.
Verhuizing van leden, verminderde
belangstelling van bewoners en
geringe medewerking van de Emm
wordt als reden opgegeven. Wel zal
het onderhoud van de speeltuin
voortgang vinden. Wie vragen of
suggesties heeft m.b.t. de speeltuin

Alve deskundig door vier omlopen en
liet in de finale Cees de Leeuw met
Walele du Bois ook achter zich. Als
derde plaatste zich rijder Knijnenburg
met Olga Regina, als vierde
Kooyman metTrinqueur.
Hippodrome-voorzitter Johan
Beerepoot kon na het uitreiken van
de ABN-prijs ten bedrage van
f 3.750.- en de vele andere geld- en
ereprijzen terecht konstateren van de
hippiese week 1985 een eclatant
sukses is geweest.

of de tuintjes op het terrein kan zich
wenden tot resp. Cees Bot, Lorentzstraat 37, tel. 1 7813 en Anita Feith,
Lorentzstraat 102, 1 7968.
0 Het bestuur van de afdeling Zandvoort-Bentveld van de VVD is op de
jaarvergadering in juni als volgt
samengesteld:
W.W.S. Tates (voorz.) - J.C. Meijer
(onder-v.) - F. Henrion Verpoorten
(sekr.) - D.G. de Leeuw (penn.m.), de
dames B.E. de Jong en C.H. Bense
en de heren Th.J.J. Vilsteren en A.
van Marie. Het sekretariaat is
bereikbaar op Postbus 130 - 2040 AC
Zandvoort en telefonies onder nr.
02507-13658.

DE ROZENKNOP PRESENTEERDE
ZICH
De vorig jaar opgerichte Stichting De
Rozenknop heeft zich
woensdagavond in Hotel Keur
gepresenteerd met een gevarieerde
informatie-avond.
De Rozenknop wil op verzoek gratis
alternatieve hulp bieden op
psychies, medies en maatschappelijk
terrein, een en ander per telefoon,
per post of via een persoonlijk
gesprek.
Initiatiefneemster Ruth Zwijgers
vertelde de ruim dertig aanwezigen
over haar doelstellingen, over
natuurlijke zelfgenezing en
demonstreerde met de pendel en
met akupressuur. De informatie werd
afgewisseld met muziek en dans, met
als hoogtepunt een optreden van de
Zandvoortse troubadour Ad
Goossens.
Wie meer wil wweten omtrent de
aktiviteiten van De Rozenknop kan
terecht bij Ruth Zwijgers, telefoon
19059, op maandag-, dinsdag-,
9.00- 10.00 uur.
Vrijdag 21 juli hebben ruim 100
leerlingen van de Wim Gertenbach
mavo deelgenomen aan een minitriathlon. Om 8 uur precies doken de
eersten in het water van zwembad
'De Duinpan' voor een afstand van
400 meter. Daarna volgden 4 ronden
wielrennen op de circuitpiste en
tenslotte 4 km strandloop. De familie
Schilder bleek het meest in de mars
te hebben en veroverde 3 eerste prijzen. De uitslagen van het sportfestijn
luidde als volgt:
Jongens 12 - 1 3 jaar:
1. Jaco Koning - 2. Eddy Dijkstra 3. Jeroen Wardenier.
Jongens 14-16 jaar:
1. John Schilder - 2. Imre Bernath 3. Jerry de Zwager
Jongens 16 jaar en ouder:
1. Ton Schilder - 2. Henk v.d. Mey 3. Robin Molenaar.
Meisjes:
1. Hellen Schilder - 2. Barbara de Wit
- 3. Kirsten Jochems.

TOUR DE FRANSE-SPEL OP
NIEUW UNICUM VAN START
Vandaag gaat de tiende Tour de
France Nieuw Unicum' van start, een.
spel waarbij bewoners en personeel
gedurende 23 dagen kunnen raden
welke renners de volgende dag in de
kopgroep zullen eindigen, ledere
werkdag is er om circa 16.30 uur
prijsuireiking op De Brink en voor vijf
gulden in totaal kan men de gehele
ronde meespelen.
Organisator Cees Weijers wil ter
gelegenheid van het jubileum ook de
zandvoortse bevolking meer bij het
gebeuren betrekken en daarom is
voor de dinsdagavonden een
attraktief programma samengesteld.
Zo is er op dinsdag 2 juli een
feestelijke maaltijd op De Brink en
zal er in de namiddag live muziek te
horen zijn, waarschijnlijk van de
Dutch Swing college Band.
Om acht uur komt er een forum op
het podium, dat alles weet van
wielrennen. Leden zijn: sportarts Bob
Stapel, Ted Storm van het
vrouwenrennen, oud-wielrenner
Henk Faanhof en de prominente
pedaleurs Peter v.d. Knoop, Emiel
Hopman, en Jos de Brij.

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70.120

Nationale
Astmakollekte
6-12 mei

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.

Prinsesseweg 34 - 2042 N H Zandvoort

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
86B85
87B85
88B85
89B85

Haltestraat 75
Haarlemmerstraat 33
Duinrooslaan 1
Emmaweg18

uitbreiden pand
verbouw woning
bouw schuur
plaatsen dakkapel

Tel. 1 41 31

DONDERDAGMIDDAG 4 JULI

POPPENTHEATERVOORSTELLING
„Het hotel achter de bergen"
(in het kader van de afsluiting van het
leesprogramma,,ZWERVERS GEVRAAGD")
voor kinderen van 6-12 jaar van 16.00 tot _±_ 17.00 uur.
Toegang: f 1.- (kaartjes afhalen in de bibliotheek).
Kinderen die meegedaan hebben met het leesprogramma, zijn alom 15.30 uur welkom!

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
lnl./folder:01720-43719.

Voor onderstaand bouwplan hebben burgemeester en wethouders
bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die door een
vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT.

Huisartsenpraktijk Noord
Huisarts B. van Bergen is
afwezig van 1 juli - 22 juli.
Huisarts A. Scipio neemt
de praktijk waar.

erf afscheiding

50B85 Pasteurstraat 21

omroeper

OPENBARE BIBLIOTHEEK
ZANDVOORT

BOUWVERGUNNINGEN

BEKENDMAKING
De burgemeester van Zandvoort maakt hierbij bekend dat tot 1
september 1985 op de provinciale griffie van Noord-Holland, Dreef
3 te Haarlem en de secretarieën van de Noord-Hollandse gemeenten (m.u.v. de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek) ter
inzage ligt het ontwerp-besluit tot indeling van de provincie in
samenwerkingsgebieden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In Zandvoort ligt het ontwerp ter visie op de
gemeente-secretarie, afdeling Algemene Zaken, Swaluëstraat 2 te
Zandvoort, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.
Tot 8 september 1985 hebben belanghebbenden de mogelijkheid
schriftelijk bezwaren in te dienen bij Provinciale Staten van NoordHolland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem.

Gevraagd zomerhuisje v.
twee personen voor langere periode vanaf heden.
Telefoon O 2 0 - 7 1 4053.

». d. Werft
mijn bakker
•inds 1746
Guthuisplein 3
«n winkelcentrum
Nituw Noord
Tel. 12129

Zandvoort, 24 juni 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

GEMEENTE

•mfallafte bureau

amusement

OROENEIIEIN
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale

verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud^..

kameriingh onnèsstraat 38 / zandvoort /
telefoon 02507 -1 84 84*

Nieuwendijk 37 / Amsterdam / (020) 240434
Kerkstraat 11 / Zandvoort / (02507) 13580

Astma Fonds
kent geen
adempauze

• ••

Gin» 55 O 55 Leusden

wereld
lyriï
itni
iatuiir
muis
iiederkinil

I

Er schijnen
mensen te zijn,
d<e zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

HEBT U NOG VRAGEN
OVER UW TERUGGAAF VOETOVERHEVELING?
Zoa/s u weet kunnen tweeverdieners, onder bepaalde voorwaarden, een 'teruggaafvoetoverheveling' aanvragen. Als u dit vóór
1 april j. I. hebt gedaan, kunt u binnenkort de beslissingdaarop verwachten.
Ongeveer twee weken na ontvangst van de beslissing krijgt u dan de
eventuele terugbetaling.
Nu kan het zijn dat u nog verdere vragen hebt nadat u de
achterzijde van het formulier met de beslissing op uw aanvraag hebt
gelezen. U kunt dan gratis de BelastingTelefoon bellen onder nummer
06-C543.
Is de teruggaaf lager dan u verwachtte? Dan kan dat liggen aan
de gegevens die u in uw verzoek hebt verstrekt. Als u die bij nader
inzien wilt corrigeren, i's dat mogelijk door een nieuwe aanvraag vóór
30 september 1985 in te dienen. U kunt de BelastingTelefoon of de
Inspectie der Directe Belastingen in uw omgeving om een nieuw formulier vragen.

De BelastingTelefoon is bereikbaar van 10 juni tot en met 19 juli
op werkdagen van 09.00-17.00 uur. alléén voor vragen over de voetoverheveling.

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET D/E VÖETOVERHEVEUNG?
De voetoverheveling is belangrijk voor gehuwde tweeverdieners
en ongehuwde tweeverdieners die een gezamenlijk huishouden voeren
Als één van de twee inkomens over 1985 «••»
*»•»
lager is dan de belastingvrije som waarop elk
van beide partners recht heeft.-dan wordt
het 'ongebruikte' deel van de belastingvrije
som bij de belastingvrije som van de
partner geteld. Zo betaalt hij of zij niet teveel belasting.

EEN VOORBEELD.
Eén van u twee verdientjaarlijks bijvoorbeeld f3.000. Maar, de
belastingvrije som bedraagt f7.168. Uw partner mag dan de
ongebruikte f4.768 van uw belastingvrije som bijzijn of haar belastingvrije som van f7.168 optellen. Hij of zij hoeft dan over f4.168 plus
f7.168 - f11.336 géén belasting te betalen.
AANVRAGEN KAN NOG TOT30 SEPTEMBER.
Als u denkt voor teruggaaf voetoverheveling in aanmerking te
komen, maar deze nog niet hebt aangevraagd, kunt u dit vóór
30 september 1985 alsnog doen. Vraag dan bij de BelastingTelefoon om
toezending van het aanvraagformulier. Maakt u geen gebruik van deze
mogelijkheid, dan kunt u een eventuele teruggaafpas in 1986 aanvragen door het indienen van een aangifte Inkomstenbelasting over 1985.

Ba GEWOON 06-0543 DE BELASTINGTELEFOON.

* tweewielerbedrijl
Haltestraat 18 - Zandvoori
Telefoon 02507 - 1 44 9S

85e jaargang no. 48

dinsdag 2 juli 1985

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

zandvoorts
gasfabriek
spoorloos

juli

2
3
4
5
6

f 15.000.- heeft de provincie beschikbaar gesteld om nog in 1985
oriënterend onderzoek te doen naar
bodemvervuiling aan de Van
Lennepweg in ons dorp.

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

H.W.
03.47
04.35
05.21
06.04
06.53
07.32

L.W.
11.47
12.33
13.19
14.04
14.53
15.35

H.W.
16.21
17.06
17.50
18.35
19.18
20.01

LW.

kort & klein

00.23
01.09
01.51
02.35
03.16
04.00

9 In de nacht van zaterdag op zondag heeft bij een diskotheek in de
Haltestraat een schietpartij plaatsgevonden. Een 21-jarige zandvoortse
tegelzetter richtte tijdens een
onenigheid met een alarmpistool op
een 2Ö-jarige plaatsgenoot, die door
metaaldeeeltjes van de knalpatroon
vrij ernstig in het gezicht werd
gewond. Via het Marine Hospitaal
werd het slachtoffer naar het AMC
CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening
vervoerd, waar bleek dat zijn gezichtGeeft advies, hulp en informatie, van
vermogen niet is aangetast. Ten
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot
huize van de dader werd nog meer
12 uur en iedere zondagmiddag van 4
verboden schiettuig aangetroffen.
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373
• Zandvoort heeft een derde
zomeragent in de persoon van W.P.J.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Capelle, die gistermorgen door
Noorderstraat 1, telefoon 13459
burgemeester Machielsen werd
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
beëdigd en daarna op het buro werd
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
geïnstalleerd. Agent Capelle was tot
nu toe werkzaam bij de haarlems
CRISISCENTRUM
gemeentepolitie en heeft nu een
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
rechtenstudie aangevat.
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.
• Onno Joustra heeft in Amersfoort
de limiet gehaald voor deelname aan
de Europese Jeugdkampioenschappen Zwemmen, die van 23 t.e.m. 25
juli a.s. in Genève-worden gehouden.
Om de selektie te bereiken door
onze plaatsgenoot méér dan 2
sekonden onderzijn persoonlijk
rekord.

adviesdiensten

Er bestaat namelijk een gerede kans
dat op de plek waar in vervlogen
dagen een gasfabriek 7_ou hebben
gestaan, zich een konsentratie van
giftige chemicaliën en zware metalen
bevindt. Zowel in de urgentie-programma's van 1985 als 1986 staat de
sanering van gasfabrieksterreinen
hoog genoteerd op het provinciale
verlanglijstje. Enkhuizen. Langedijk.
Medemblik. Niedorp, Zaanstad.
Stedebroèc worden genoemd en het
is wel duidelijk dat de gasindustrie
van voorheen noordholland bodem
ernstig heeft verontreinigd. Mogelijk
ook in Zandvoort, meent de
provincie.
15.000 harde guldens, dat zou ook
wel een het bedrag kunnen zijn dat
Zandvoort er bij in is geschoten om
de provincie duidelijk te maken dat er
nooit en te nimmer een gasfabriek in
de badplaats heeft gestaan. Vorig jaar
al toen de provincie Zandvoort eveneens voor nader onderzoek had
aangewezen, zijn diverse ambtenaren
van publieke werken en algemene
zaken in de weer geweest om
archieven om te spitten en het
kadaster in Amsterdam te
bestuderen. De gasfabriek bleef
zoek. Bekend was wel een onschuldige gashouder aan de Tolweg. En
ontdekt werd ook een plan uit de
jaren '20 om een eigen gasfabriek te
bouwen, ongeveer op de plek van de
huidige ZVM-velden. Maar de
vroede vaderen zagen daar bij nader
inzien vanaf en importeerden het gas
uit Heemstede. Een wijs besluit, zo
mogen we nu wel zeggen Een
miljeurampje is ons bespaard
gebleven.

nieuws

waterstanden

de lucht in . . .?
Bij herhaling, zo betogen de
diensthoofden Wertheim en Dost
unisono, zijn de resultaten van het
archiefwerk aan de provincie doorge-

geven. Maar het heeft niet mogen
baten. Het fantoom van de gasfabriek
blijft rondspoken in de hoofden van
noordhollandse ambtenaren.

morgen valt beslissing over bewoning
slokkerhuizen voor 1 oktober a.s.
Om de Slokkerhuizen aan de Van
Lennepweg te mogen bouwen heeft
de gemeente Zandvoort zich
verplicht bewoning vóór 1 oktober
van dit jaar niet toe te staan.
Dat in verband met de geluidshinder
die het raceseizoen met zich meebrengt. De inspektie volksgezondheid erj miljeu. die voor de
bebouwing in eerste instantie
helemaal geen toestemming wilde
geven, heeft er in een later stadium
de nodige voorwaarden aan verbonden. Vereist werden uiteraard maatregelen om het lawaai terug te
draaien, maar schriftelijk is eveneens
vastgelegd dat het raceseizoen '85
definitief achter de rug moest zijn
voordat de kopers hun huizen aan de
Van Lennepweg zouden betrekken.
In september moeten nog twee circuitevenementen worden afgewerkt,
de laatste (motoren) op 22
september.
Heel vervelend voor een aantal van
•Jo KG,"p!..uiicjc zandvoorters. nu
duidelijk is dat de eerste woningen al
eind augustus gereed komen. Hun
geduld is toch al.danig op de proef
gesteld en de ekstra wachttijd maakt
het hen nog moeilijker in verband
met huur-opzegtermijnen, huisinrichting e.d. De gemeente heeft echter
goede hoop dat morgen in overleg
met de inspektie van de knellende
overeenkomst kan worden

afgeweken, zo meldde vorige week
hoofdambtenaar Dost op vragen van
het socialisties raadslid Toonen Er
zijn inmiddels een aantal maatregelen aan de geluidsbron getroffen,
voor motoren en karts zijn dempers
voorgeschreven. 'Als het effekt van
deze maatregelen bekend is, hopen
we dat de inspekteur akkoord gaat

met eerdere bewoning, aldus Oost. ik
reken op enige soepelheid.
Het circuit heeft de toekomstige
eigenaars van de huizen al zo vaak in
de wielen gereden dat van harte
gehoopt mag worden dat het overleg
morgen sukses oplevert.

• Aan de universiteit van Leiden is
dorpsgenote llona Pannekeet met lof
geslaagd voor haar doktoraal-eksamen ortho-pedagogiek. De uitreiking
van de bul vond jongsleden
woensdag plaats. De skriptie van de
nieuwe doktoranda behandelde de
preventie van opvoedingsproblemen.
@ De lokale afdeling van de
demokraten '66 heeft laten weten dat
het huidige raadslid Jan Termes als
enige kandidaat is voor het
lijsttrekkersschap van de partij in
Zandvoort. De volgorde van de
overige kandidaar-raadsleden zal
eind oktober bekend gemaakt
worden.

dartspel verovert zandvoort
Het eerste darts-evenement, een
open toernooi om het Kampioenschap van Zandvoort, is een groot
sukses geworden. Veertig werpers,
zowel gevorderden als min of meer
beginnelingen, hadden zich
aangemeld voor de titelstrijd in
Aquarius.
Dat betekende dat de pijltjes tot in de
vroege zondagochtend naar het bord
zoefden en dat pas na zes spannende
ronden darts-sport bekend was wie" de
meeste nauwkeurigheid in zijn
worpen wist te leggen.
Het was druk in het gezellig établisseinent van Peter Janssen, waar de
kijkers konden genieten van een
vaak verbazingwekkende precisie
van de cracks. Drie pijlen op één
vierkante centimeter plaatsen bleek

voor sommige prominenten geen
enkel probleem.
Dat gold zeker voor de jeugdige
Dennis Bakker uit Haarlem, die in
een enerverende finale zijn
stadgenoot Theo Nijssen naarde
tweede plaats verwees en daarmee
een fraaie trofee en een geldprijs van
tachtig gulden voor zich opeiste.
Applaus en champagne was er voor
Zandvoorter Peter Keur, die ondanks
een nog maar korte oefenperiode tot
in de halve finale overeind bleef en
tenslotte het werp-duel om de derde
plaats wist te winnen. Daarin bleef hij
de geroetineerde Raymond Klink
verrassend de baas. Ook de andere
Zandvoortse wedstrijd-debutanten
leverden knappe tegenstand en
duidelijk werd wel, dat de darts-sport
betrekkelijk snel is te leren.

'Je moet het een beetje in de vingers
hebben, maar verder is het een
kwestie van oefenen', aldus een van
de zandvoortse deelnemers. 'We
hebben hier het voordeel dat we
iedere dag vanaf vijf uur 's middags in
Aquarius terecht kunnen om te
trainen. We gaan binnenkort ook in
de bondskompetitie spelen en we
kunnen best nog wat nieuwe leden
.gebruiken. Voor beginners is er
voldoende deskundige leiding en
materiaal in huis.'

zo'n doodgewone schooldag
een geslaagde musical
'Zo'n doodgewone schooldag' is de
titel van een musical waarvan de Hannie Schaftschool het afgelopen weekend drie voorstellingen gaf, en ook dit
jaar hadden alle kinderen vanaf de
allerkleinste kleuter tot aan de
grootste zesdeklasser er een rol in.

Het eerste bedrijf speelt zich af in
een klas waar de leerlingen
protesteren tegen dat stomme
rekenen en die akelige taalles en
veel liever iets over geschiedenis
zouden leren Voor Johan gaat die
wens al gauw in vervulling want nadat
hij na afloop van de les in de bank in
slaap is gevallen wordt hij in het
begin van het tweede bedrijf wakker
in de Middeleeuwen op het slot van
mevr. Kraan-Meeth

de Heer van Brederode, 'een goed
en vrijgevig man, waar slimme
knapen mogen leren schrijven, en
bidden en zingen in de kerk hun
daaglijks werk is'. Tot Johan's verbazing schrijven zijn nieuwe klasgenoten met veren pennen op perkament
en ontvangen zij een duit bij het inleveren van hun geschriften. Eén van
de knapen leidt hem rond in de
nieuwe wereld waarin hij terecht is
gekomen en dan blijkt er nog veel
meer te zijn om zich over te verbazen. Hij bezoekt een markt waar een
kwakzalver druppels verkoopt tegen
haaruitval, een troubadour een lied
vol heimwee zingt, een buikdanseres
optreedt, de rnarktmeester een boer
i'n het schandblok_stopt omdat hij
rotte eieren verkoopt, weeskindertjes ('moeder is gestorven en me
vader die is dood') onder leiding van
een non op blote voeten met de
rommelpot lopen en een barbier de
tamme beer van Gekke Gootje van
een zieke kies verlost.
Hij ziet hoe in de middeleeuwen
jongens het wapenspel en vaandelzwaaien leren en dat meisjes
ondanks hun lange middeleeuwse
kledij daar helemaal geen moeite mee
hebben. Uit hun schampere
opmerkingen en het daarop volgende
lied (da's voor ons toch een fluit van
een cent, we zijn een voorbeeld voor
iedere vent') zou je kunnen afleiden
dat de vrouwenemancipatie al in de
middeleeuwen begonnen is.

Voorts is hij te gast bij het rijkelijk
met wijn besproeide bruiloftsmaal ter
gelegenheid van het huwelijk van
een Van Borssele- met een Van
Brederodetelg, waar het optreden
van narren, dansers en akrobaten de
feestvreugde verhoogt.
Met het ten tonele verschijnen van
zijn vroegere klasgenoten en een
voortreffelijk gebrachte finale wordt
'Zo'n doodgewone schooldag' besloten.
Er werd alleraardigst gespeeld,
gezongen en gedanst, maar de circa
150 jeugdige artiesten kunnen we
moeilijk allemaal noemen. Johan, zijn

GROOTSE TOERISTENMARKT
CIRCUIT ZANDVOORT
3 augustus a.s.
Old-timershow - Old-timer-ritten
op Circuit, Vlooienmarkt.
Geopend van 10 tot 17 uur
Inlichtingen 08812 - 25 64 / 2112

vriendje uit de middeleeuwen, de
troubadour, de buikdanseres, de
kwakzalver en de bezorgde eigenaar
van de zieke beer mogen echter wel
even in het zonnetje worden gezet.
Ook de tientallen volwassen
medewerkers achter de schermen
zullen er ongetwijfeld begrip voor
hebben wanneer we ze niet in
ekstenso vermelden, maar hen in
Brenda Stock en Marjolijn Hofmans
(algehele leiding en regie) en in Paul
Citroen en Rob Marks (muzikale
begeleiding) komplimenteren met
hun niet geringe prestatie opnieuw
een heel geslaagde musical te
hebben afgeleverd.

RECTIFICATIE
De Stichting Hippodrome Zandvoort
deelt mede dat door haar onachtzaamheid in de huis aan huis verspreide krant t.g.v. De Week van het
Paard een advertentie van het
Zandvoorts
PANNEKOEKHUIS D'ORANGE
is opgenomen waarvan de gehele inhoud niet correct was.

raad akkoord met rioolafvoer
maar buigt niet voor provincie
Zandvoort zal de overeenkomst met
Rijnland en de provincie over het
effluent, de nieuwe rioolwaterafvoer
naar Haarlem, wel ondertekenen,
maar laat tevens zwart op wit vastleggen dat ze zich de volle vrijheid voorbehoudt om te procederen'tegen het
ontbreken van een redelijke provinciale schadevergoeding en tegen het
onthouden van een onbeperkte
lozingsvergunning.

Of zo'n gerechtelijke procedure
gunstig afloopt is, in de woorden van
gemeentesekretaris Merts 'koffiedik
kijken' want het zal aankomen op
juridiese haarkloverijen. Maar de
gemeente is niet van plan zonder
slag of stoot akkoord te gaan met een
kostverdeling voor het projekt waarbij
ze 3 miljoen moet neertellen en de
provincie, die de bovengemeentelijke
belangen van bodembescherming
beheert, slechts een subsidie van 6
ton toezegt.
Vvd-er Van Caspel die in de ekstra
raadszitting van j.l. vrijdag een
glansrol vervulde en het raadsverzet
leidde, wilde niets horen van het
tegensputteren van financienwethouder Flieringa die bang was dat
een proces Zandvoort van de regen
in de drup zou brengen. 'Het is
onjuist, aldus van Caspel, om op basis
van angst mee te doen. Wij vinden dit
onredelijk en horen daar uiting aan te
geven. Dat de provincie ons van alles
oplegt, wil niet zeggen dat we
meteen het hoofd moeten buigen'.

Het 'ja, mits' waarmee de raad haar
besluit nam, bleek meer 'mits' dan 'ja'
te zijn en daarmee lieten de volksvertegenwoordigers hun tanden zien.
Niet alleen aan de provincie maar
ook aan het zandvoorts kollege. Dat
was immers in het oorspronkelijke
voorstel akkoord gegaan met de
onbillijke en voor de burgers
peperdure afspraken. Attente
raadsleden, liberaal van Caspel en
pvda-er Toonen voorop, wier werk
het niet zou moeten zijn in ambtelijke
dossiers te peuteren om losse draadjes op te sporen en vast te knopen,
hebben dat verhinderd. Het geeft te
denken over de bestuurlijke kapaciteiten van het kollege. Dat is
goedwillend, meer niet.

MEER KANSEN
VOOR
GEHANDICAPTÏN

GIRO
625MO

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortsalaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

AVQ - DOET
wat écht nodig is

1

eanduGorrse taerart

HEET U NOG VRAGEN
OVER UWTERUGGAAF VOETÖVERHEVELING?
Zoo's u weet kunnen tweeverdieners, onder bepaalde voorwaarden, een 'teruggaaf voetoverheveling' aanvragen. Als u dit vóór
1 aprilj.l. hebt gedaan, kunt u binnenkortde beslissingdaarop verwachten.
Ongeveer twee weken na ontvangst van de beslissing krijgt u dan de
eventuele terugbetaling.
Nu kan het zijn datu nog verdere vragen hebt nadat u de
achterzijde van het formulier met de beslissing op uw aanvraag hebt
gelezen. U kunt dan gratis de BelastingTelefoon bellen onder nummer
06-0543.
Is de teruggaaf lager dan u verwachtte? Dan kan dat liggen aan
de gegevens die u in uw verzoek hebt verstrekt. Als u die bij nader
inzien wilt corrigeren, is dat mogelijk door een nieuwe aanvraag vóór
30 september 1985 in te dienen. U kunt de BelastingTelefoon of de
Inspectie der Directe Belastingen in uw omgeving om een nieuw formulier vragen.

De BelastingTelefoon is bereikbaar van 10 juni tot en met 19 juli
op werkdagen van 09.00-17.00 uur, alléén voor vragen over de voetoverheve/ing.

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET DIEVOEÏOVERHEVELING?
De voetoverheveling is belangrijk voor gehuwde tweeverdieners
en ongehuwde tweeverdieners die een gezamenlijk huishouden voeren.
Als één van de twee inkomens over J985 ***
**•*.
lager is dan de belastingvrije som waarop elk
van beide partners recht heeft.-dan wordt •
het 'ongebruikte' deel van de belastingvrije
som bij de belastingvrije som van de
partner geteld. Zo betaalt hij of zij niet teveel belasting.

EEN VOORBEELD.
Eén van u twee verdient jaarlijks bijvoorbeeld f 3.000. Maar, de
be/astingvri/'e'som bedraagt f 7.168. Uw partner mag dan de
ongebruikte f4.168 van uw belastingvrije som bijzijn of haar belastingvrije som van f7.168 optellen. Hij ofzij hoeft- dan over f4.168 plus
f7.168-f11.336géén belasting te betalen.

AANVRAGEN KAN NOG TOT30 SEPTEMBER.
Als u denkt voor teruggaaf voetoverheveling in aanmerking te
komen, maar deze nog niet hebt aangevraagd, kunt u dit vóór
30 september 1985 alsnog doen. Vraag dan bij de BelastingTelefoon om
toezending van het aanvraagformulier. Maakt u geen gebruik van deze
mogelijkheid, dan kunt u een eventuele teruggaaf pas in 1986 aanvragen door het indienen van een aangifte Inkomstenbelasting over 1985.

BELGEWOON 06-0543 DE BELASTINGTELEFOON.
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eanduüorrse hoeranr
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD. zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

aankoop gemeentelijke komputer
blijkt een miskleun
Haalt de komputer 1994? We moeten
aannemen van wel. Meer dan dat, er
zal nauwelijks een plekje in ons leven
overblijven waar deze vervanger van
het menselijk brein niet binnendringt.
Maar voorlopig, we spreken over
1985, wordt er tegen betaling van
vele lubberiaanse guldens geknoeid
en aangemodderd met de automaten.
Na vele andere gemeenten heeft ook
Zandvoort grote moeilijkheden gekregen met de automatisering van
gemeentelijke diensten. Bijna 3 ton is
al besteed aan apparatuur en
programma's maar de ambtenaren
kunnen er slecht mee overweg. In
een dik rapport zijn de klachten op
een rijtje gezet. De apparatuur is onvolledig en heeft onvoldoende
kapaciteit, de programma's zijn nog.
niet beschikbaar of zijn onhanteerbaar. Overzichtelijke instrukties voor
de bediening ontbreken en de
ondersteuning van de leverancier lijkt
nergens op.
Die leverancier is het CVA, het
centrum voor automatisering, een
samenwerkingsverband van ruim 100
gemeenten met net zoveel personeel. Naarmate meer gemeenten
afhaken en hun komputerheil elders
zoeken (of daar minstens mee
dreigen) komt ook het voortbestaan
van het CVA op de tocht te staan.
Schadeklaims voor de opgelopen
achterstand van gegevensbewerking
overspoelen bovendien de
organisatie die steeds meer in het
nauw komt te zitten. Ook de
badplaats overweegt het CVA aansprakelijk te stellen voor ekstra
administratieve rompslomp en de
mensen die het rapport hebben
opgesteld zijn al bezig te bezien of de
gemeente niet alsnog op andere
apparatuur kan overgaan.
Achter gesloten deuren hebben
raadsleden en direkt betrokken
gemeentedienaren maandag j.l. hun
hart gelucht over de misère. Politiek
verantwoordelijk is wethouder
Flieringa die door de raad als waakhond in de begeleidingskommissie
automatisering is neergezet. Uw verslaggever mocht er zijn oor niet te
luisteren leggen, maar de bewindsman kennende zal hij stevig gefoe-

juli

6
7

terd hebben op het zoveelste
bovengemeentelijkesamenwerkingsverband dat zandvoorts geld in het
water gooit. Gemeentesekretaris
Merts, die begin dit jaar in de koerant
nog een en al optimisme uitstraalde,
zal eveneens als fervent aanhanger
van de komputertijd diep teleurgesteld zijn over de eerste resultaten.
'Het probleem is: houden de
masjienes het tempo van de ontwikkelingen bij en houden de mensen
die er mee moeten werken dat wel
bij?', zo schetste hij het probleem in
een notedop.
Er is slechts een ding zeker. Terug
naar de handmatige verwerking van
gegevens, de kaartenbakken en
uitpuilende archieven kan de
gemeente niet.
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06.53 14.53
07.32 15.35

08.15
09.04
09.59
10.56
11.53
00.15
01.14
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LW.

19.18

03.16

20.01

04.00

16.16
17.04
17.58
18.54
19.50
08.14
09.14

20.48
21.35
22.25
23.17

12.51
13.46

04.47
05.35
06.28
07.19
08.14
20.51
21.44

burgerlijke stand
Periode: 25 juni-1 juli:
Geboren:

elektronies bestuurde handbewerking deugt niet...

Jan-Jaap, zoon van Jelle K. Palma
en Aaltje H. Oldenburger.
Gehuwd:
Robert H. Wardenier en Wilhelmina C. Paap.
Overleden:
Emma Th. Bruijning oud 82 jaar,
Josephus W. Lemmers oud 50 jaar,
Albert Thomas oud 87 jaar, Petronella L. Baerveldt oud 87 jaar, Otto Timmer oud 61 jaar.

onenigheid tussen winkeliers
nieuws
leidt tot verplaatsing braderie kort.'& klein
Als op vrijdag 12 juli duizenden
mensen zich willen vermeien op de
zandvoortse braderie hoeven ze niet
in winkelstraten van het dorp naar
kramen en vertier te zoeken.

• De schade aan de ptt-garage aan
de Cornelis Slegersstraat, die op
dinsdag 25 juni in brand werd gestoken, wordt geraamd op f 100.000.-.
Aan inventaris, oud papier, brievenbussen en archiefkasten ging nog
eens f 10.000.- verloren.

De braderie is verhuisd naar de rand
van het centrum, naar Louis
Davidsstraat en Prinsesseweg en
heeft daarmee het karakter van een
gewone markt gekregen. Het is het
gevolg van een bijna slaande ruzie
tussen zandvoortse middenstanders
die op een van hun Hanze-samenkomsten de braderie ofwel
aanprezen als bijzondere
klantenlokker ofwel verguisden als
oneerlijk konkurrentie. Vooral uit de
Haltestraat regende het protesten en
de neringdoenden uit die straat doen
dit jaar dan ook niet mee.
Leo Bonkerk, die aan de wieg van
veel van dit soort evenementen staat,
kwam aan een van de bezwaren
tegemoet door de braderie niet op
zondag te plannen, een dag die ook
zonder ambulante handel al drukte
genoeg geeft. De nu uitgekozen
vrijdag bleek echter eveneens tegen
het zere koopmansbeen.
Peter Versteege, fietswinkelier uit de
Haltestraat, die bij vorige
gelegenheden het verzet tegen de
zondagbraderie leidde, nam ditmaal
niet het voortouw. Maar begrip heeft
hij wel voor zijn medemiddenstan-
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Duizenden projekten voor lichamelijk
gehandicapten werden mogelijk

Postbus 323. 3500 AH UTRECHT, Tel. 030-331165

• Flessentrekkers worden elk jaar bij
dozijnen in de badplaats in de kraag
gevat. Vorige week werden er weer
twee aangehouden. Een haarlemmer
die zijn kafékonsumpties a f 15.- niet
kon betalen en ook al voor eenzelfde
bedrag in het krijt stond bij een hotel
aan het Badhuisplein. En een
amsterdamse die na het nuttingen
van haar drankjes niet meer dan 85
cent op zak bleek te hebben.

braderie wordt verbannen naar Prinsesseweg

ders die een handtekeningenlijst
lieten rondgaan, een negatief besluit
namen en daarmee de samenwerking
tussen de zandvoortse winkeliers op
het allerlaagste pitje zetten. 'Als de
braderie op vrijdag overdag
plaatsvindt moet de Haltestraat
helemaal worden afgesloten. Maar
dat is juist de dag dat iedereen zijn
weekendinkopen komt doen. Bijna
iedereen hier vindt dat een kwalijke
zaak. Waarom kan zo'n braderie niet
op een woensdag- of
donderdagavond gehouden worden?
Het bezoek dat dan komt. en het gaat
toch om vele duizenden, zou echt
ekstra zijn'.

Was er voorheen nog sprake van dat
de Haltestraat een eigen braderie
zou organiseren als tegenhanger, het
ziet er op dit moment niet naar uit dat
dat doorgang kan vinden. Er zijn
simpelweg geen mensen bereid
gevonden de organisatie daarvan op
zich te nemen.

Vrijwillige Hulpverlening

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

• Met opstootjes en vechtpartijen in
het dorp tussen inwoners en
toeristen valt het tot nog toe wel
mee. Het druilerige weer van de
afgelopen tijd zal daar mede debet
aan zijn. Met het stijgen van de
temperatuur neemt doorgaans ook het
aantal klappen toe. Vorige week
werden een aantal jeugdige
zandvoorters aangehouden in ver
band met eerder gepleegde
geweldpleging en de politie moest
een kloppartij beslechten te Bentveld
waar een 18-jarige piaatsgenoot het
na een inhaalmanoeuvre aan de stok
kreeg met een 31-jarige oosterbuur.
• In de Haltestraat werd
dinsdagnacht een winkeldeur ingeslagen maar blijkbaar hadden de
inbrekers niet gerekend op het alarm.
Getuigen zagen 3 jongelui de benen
nemen maar een speurtocht in de
omgeving door de dorpsdienders
leverde niets op.
• Morgenmiddag kunnen
liefhebbers van folklore hun hart
ophalen aan de klederdrachtenshow
en het volksdansen dat de Wurf
georganiseerd heeft. Van heinde en
verre komen folkloregroepen op het
podium van het Gasthuisplein. Aanvang 13.30 uur.

kerkdiensten

raadsleden zijn ernstig bezorgd
over vervuiling maar oplossing
nog niet in zicht
De zandvoortse gemeenteraad lijkt
bereid hoge prioriteit te geven aan
het oplossen van de vervuilingsproblemen van het dorp.
Dat mag afgeleid worden uit de
diskussie die j.l. maandagavond
plaatsvond in de kommissie financiën. Hoe men een halt denkt te
kunnen toeroepen aan de smeerboel
op straten en pleinen werd niet hélemaal duidelijk maar dat er iets moest
gebeuren en dat dat geld mocht
kosten, stond vast. Een voorstel van
publieke werken dat de inzet van
ekstra mankracht en materieel
behelste, zou jaarlijks liefst
f 275.000- kosten. Een rib uit het lijf
van de dorpspenningmeester die dan
ook geen grote haast had met echte
toezeggingen. Zondermeer uitvoeren
van het plan zou, zo zei wethouder
Flieringa, elders in de gemeente 4 a
5 arbeidsplaatsen kosten om de
begrotingsgaten te dichten. Dat kon
natuurlijk niet, en hij voelde meer
voor een taakverschuiving bij publieke werken en de inzet van miljeukontroleurs.
De kommissieleden kwamen zelf ook
met suggesties om de vervuiling te
bestrijden. Vvd-er Merhorst zag wel
iets in de aanschaf van een haagse
uitvinding, een aldaar door de
gemeentedienst vervaardigde drollenzuiger, die in licentie gebouwd
zo'n f 40.000- kostte. Bovendien leek
hem een boete van minstens f 20.voor de nonchalante eigenaars van
huisdieren een probaat middel tegen
de overlast. D'66-er Termes, die al
vaker had gewaarschuwd tegen de
voortschrijdende onttakeling van publieke werken door het bezuinigingsbeleid, had er geen bezwaar tegen
nu eens méér geld in de reiniging te
stoppen. Zijns inziens kon dat het
best gebeuren door tijdelijke
krachten in de topzomermaanden.
De mentaliteit van de burgers die
steeds minder oog hebben voor
properheid of andermans spullen,
kwam bij herhaling ter sprake.
Volgens christendemokraat Van As
zou een overzicht van alle kosten
besteed aan vernieling en vervuiling
de zandvoorters, die dat tenslotte
met belastingcenten moeten betalen,
danig doen schrikken en de ogen
openen. Pvda-er Kuiken wilde de
narigheid bij de bron aanpakken, bij
hondenbezitters, patat- en
ijsverkopers, maar wees er op dat de
zandvoortse bevolking niet alleen
mocht opdraaien voor al het ongerief
dat mede veroorzaakt werd door
bezoekers van de badplaats. 'Half
Haarlem laat hier zijn hond uit,
meende hij, dan kun je moeilijk de
hondenbelasting voor de eigen inwoners gaan verhogen'.

HERVORMDE KERK
zondag 7 juli a.s.:
10.00 uur:
GEREFORMEERDE KERK
zondag 7 juli a.s.:
10.00 uur: Ds. L. Dorst, Santpoort.
PROTESTANTENBOND
zondag 7 juli a.s.:
GEEN DIENST .

Wethouder Flieringa deed ook zelf
nog een duit in het zakje. 'Een maand
lang intensief aktie voeren, met
bekeuringen en al zou m.i. het beste
zijn, dan is het zo afgelopen'. Zijn
optimisme werd beteugeld door het
feit dat voor zo'n aktie ook personeel
nodig is. Politieagenten bijvoorbeeld
die elke passerende hondestaart in
de gaten houden. Alsof er al niet
genoeg andere rampspoed in de
wereld is. 'Maar het gaat niet alleen
om de hondepoep, aldus Flieringa,
op het Kerkplein kun je op
zaterdagavond schaatsen op de
mayonaise'.
Het verlossende woord werd al met
al maandag niet gesproken. En geld
voor de aanpak van het probleem zal
komend jaar nog niet in de begroting
worden opgenomen. De hondepoep
blijft liggen. Al was het maar als purit
is de a.s. verkiezingsstrijd.

.n
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ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 6 juli a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering'met
orgel en samenzang,
zondag 7 juli a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.

Oh, die honden . . . .

APOTHEEK

nieuws

programma van npo geknipt
voor doorsnee konsertganger kort & klein
Het jaarlijkse zomerkonsert van het
N.P.O. in de hervormde kerk van j.l.
donderdag had deze keer het weer
mee. Geen regen, geen wind en
volop zonneschijn, waarmee ook in
de hervormde kerk orkest, dirigent
en soliste rijkelijk bedacht werden.
Het programma was geknipt voor de
doorsnee konsertbezoeker, die na
gedane arbeid zich kultureel komt
ontspannen en niet geïndoctrineerd
wil worden door muziek, waarvan
zelfs de honden geen brood lusten.
A. F.C. Brosens
Als eerbetoon aan Georg Friedrich
Handel, die twee honderd jaar geleden het levenslicht zag, werd
geopend met diens 'Watermusic',
overigens voor een badplaats zeer
toepasselijk. De jonge dirigent Jules
van Hessen zette het stuk echt
engels in de gewijde ruimte: deels
gereserveerd, deels vooral in Alla
Hornpipe enthoesiast. In verband
met het huidige Bachjaar volgde
daarop het konsert voor viool en
orkest nr. 2 in E gr.t. van deze komponist. De soliste Theodora Geraets
speelde de drie delen met veel
toewijzing, geestdrift en zeer kundig.
De begeleiding klonk meer dan
uitstekend, licht, soepel en
bovendien zeer opgewekt, waardoor
de kompositie juist dat meekreeg, wat
zij nodig heeft: iets ongedwongens.
Zij maakt anders een te strenge
indruk. Jammer genoeg kon de
violiste niet altijd optornen tegen het
zeer welluidende orkestgeweld. De
meeste dirigenten vergeten bij het
begeleiden, dat zij begeleider zijn en
dat is iets, wat ook deze jonge man
blijkbaar nog leren moet. Maar dat is
dan ook het enige, wat ik op hem aan
te merken heb. Hij drukte niet alleen
vóór, maar ook na de pauze zijn zeer
eigen stempel op de uit te voeren
werken: romanties en verantwoord
autoritair! De zesentwintigjarige
toonde een vakmanschap, dat men
niet voor mogelijk gehouden had op
deze leeftijd. Het orkest volgde zijn
aanwijzingen gefascineerd. Het
bestuur engagere hem als vaste
dirigent!
Na de pauze, die altijd een zeer belangrijk deel van een konsert is, werd

van Edward Elgar de serenade voor
strijkers in c kl.t. gebracht. De
strijkers van het N.P.O., die door mij
altijd bewonderd worden om hun
hecht samenspel, produceerden een
sonore, gedegen, ingehouden
gevoelig, waar nodig hartstochtelijke
klank, die geheel bij het prachtige
muziekstuk paste. Een verademing
om er naar te luisteren! Mozart is
altijd de vuurproef voor een dirigent:
een grotere komponist dan hij is er
niet. Rossini noemt hem zelfs de
enige. Deze vuurproef doorstond
Jules van Hessen met de uitvoering
van diens Serenata Notturna summa
cum laude! Men hoorde een Weense
Mozart: speels, warm, ingevoelig, fris,
probleemloos en steeds stijlvol
beheerst. Haydn zegt ergens, dat
muziek de smarten verzacht en de
zorgen verdrijft. Deze avond legde
daarvan op bijzonder wijze getuigenis
af.
Rest mij, nog iets te zeggen over de
opkomst van het publiek. Deze was
beter dan vorig jaar, maar kan nog
beter. De zandvoortse pers moge er
volgend jaar nog meer reklame voor
maken. Wellicht kan de vvv met een
duitse tekst de badgasten uit ons
buurland bewerken: 'Onbekend,
maakt onbemind!' De organisatoren
schromen zeker niet,
toegangsbewijzen via supermarkten
te verkopen, zoals het Amsterdam
Philharmonisch Orkest met sukses
gedaan heeft!

TOCH EENS OPSCHRIJVEN:

AMNESTY
INTERNATIONAL
POSTGIRO

454000
'TEL:

020-847905

Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

helciiujrijke

14444 Politie (alleen noodgevallen)
• Hedenavond gaat handenvol
12000 Brandmeldingen
vuurwerk de lucht in op het strand
13043 Politie
van de Rotonde. Uitgestelde
14841 Gemeentesekretarie
hemelverlichting die ontstoken had
17947 Informatieburo vvv
moeten worden tijdens het
023-242212 Automobielbedrijf
midzomernachtfestival. Toen
Flinterman, Zandvoortselaan
regende het pijpenstelen, vanavond
365, Bentveld
om 22.30 uur \s er vast en zeker geen
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
wolkje aan de lucht.
en magazijn
13360
Rinko verkoopcentrum, nieuwe
9 De Wim Gertenbacholieren
en gebruikte Renaults
Marianne de Boer, Stefan de Graaf,
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
• Sandra van Loon, Kitty Smit en
Achterweg 1
Nanda van zwol zijn in het 2e tijdvak
geslaagd voor hun mavodiploma.
Gefeliciteerd.
• Zoals elders inde koerant vermeld
bedroeg de opbrengst van de op 29
juni j.l. door het Huis in de Duinen
georganiseerde fancy fair f 1.300.-.
De pop, waarvan de naam geraden
moest worden, heette Irene en het
aantal te raden bonen was 1870.

'DE ROZENKNOP' HOUDT'INLOOP'
Stichting De Rozenknop, de jonge
hulporganisatie van Ruth Zwijgers
die zich de vorige week presenteerde
met een kennismakingsbijeenkomst
in Hotel Keur, gaat haar aktiviteiten
uitbreiden, ledere woensdag houdt
De Rozenknop voortaan op een
drietal plaatsen een zogenoemde
'inloop'. De stichting meldt dat daar
dorpsgenoten terecht kunnen met
psychiese of lichamelijk klachten en
ook mensen die zich eenzaam voelen
of behoefte aan gezelligheid hebben
en zomaar wat willen praten.
Overigens zit De Rozenknop ook te
springen om mensen die hun vrije tijd
nuttig willen besteden in de hulpvereniging. Men kan terecht op
woensdag:
- in de Kousenpael, Haltestraat 25,
van 10.00 tot 12.00 uur,
- in Zirberl Stuber, Passage 32-34,
van 14.00 tot 16.00 uur,
- in Hotel Keur, Zeestraat 49, van
20.00 tot 22.00 uur.
Voor nadere informatie: Ruth
Zwijgers, tel. 1 90 59.
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sport in t kort
TOUR-SPEL NIEUW UNICUM VAN
START.
De 'Tour de France Nieuw Unicum',
het dagelijks raadspel voor bewoners
en personeel, heeft dinsdag het
eerste hoogtepunt beleefd. Er was
een feestelijke maaltijd en daarna
beantwoordde een deskundig forum
met o.a. sportarts Bob Stapel en
wielrenner Peter v.d. Knoop onder
leiding van Jan van Riessen vele
belangwekkende vragen over
gehandikaptensport en de wieiersport.
Op dinsdag 9 juli is er vanaf twee uur
een rommelmarkt voor iedereen. De
standplaatsen zijn gratis, maar liefhebbers dienen eerst wel even te
bellen naar Cees Weijers op Nieuw
Unicum. Om vijf uur wordt er weer
een kostelijke maaltijd geserveerd en
om zeven uur vindt er een jeu-deboules-toernooi voor bewoners en
personeel plaats. Ook daarbij is
iedereen welkom.

ZATERDAG FINALES TENNISTOERNOOI.
Het jaarlijks tennistoernooi van TCZ
verloopt ondanks een rekord van 375
deelnemerd vlot. .Sinds zondag
worden er iedere dag vele van de
400 te spelen partijen afgewerkt en
morgenmiddag vinden de finales
plaats van dit sterk bezet B-, C- én
Veteranentoernooi. Een bezoek aan
tennispark De Glee is dan zeker de
moeite waard.

h.i.d. hield fancy fair
'Oe zaterdag j.l. in het Huis in de
Ouinen gehouden fancy fair bood
oen goede gelegenheid om eens
ond te kijken in het gerenoveerde
bejaardenhuis met zijn gezellige recreatieruimte en biljartzaal met bar.
Terwijl sommige bezoekers zich
binnen vermaakten met de
gebruikelijke bazarattrakties als
spijkers slaan, schieten, het sleutelspel, rad van avontuur en grabbelton
zochten anderen naarstig of er
;ussen de in de buitenlucht uitgestalcle meubelenTtooeken en gebruiksartikelen iets van hun gading was.
De saté's. worstjes, tosti's en haring
vonden gretig aftrek en de aktieve
welfare afdeling van het Rode Kruis
benutte de gelegenheid om de door
bewoners vervaardigde handwerken
te verkopen.

Nadat aan verschillende
voorwaarden, zoals deskundige begeleiding bij de realisering, degelijke
konstruktie, gemakkelijke bereikbaarheid voor bezoekers en aparte
afdelingen voor de verschillende
soorten van dieren was voldaan kon
in april jongstleden de levende have
haar intrek nemen in de
verschillende onderkomens. De
verzorging die tot dusverre bij het
personeel berustte zal geleidelijk
worden overgenomen door bewoners
van het bejaardenhuis en van de
omliggende woningen. Bijzonder
verheugend vindt de heer Brabander
dat het dierenhofje (er is een prijs
uitgeloofd voor een toepasselijke
naam) nogal wat bezoekers uit het
dorp trekt. Daar de voeding der
dieren een blijvende zorg zal zijn is
deze belangstelling, die tot uiting kan
worden gebracht in een donateursschap van f 5.- per jaar, uiterst
welkom

Het verschil
tussen
leven endood
schuilt ineen
simpel gebaar.

Helaas hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van onze sympathieke oud-medewerkci, die
op 3 apul ] l de dienst heeft verlaten v.egens het
bereiken van de VUT-leeftijd, de heer

O. Timmer
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en
kinderen die \vij alle kracht toewensen in deze
moeilijke tijd
Dueklem en medewerkers dienst van publieke werken Zandvoort
Zandxoort. 2 j u l i 1985

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons
betoond na het heengaan van onze lieve mam,
schoonmamma. oma. zuster, schoonzuster en
tante

mevr. Kraan-Meeth

Het eindresultaat van de fancy fair
was een gezellige dag voor laatstgenoemden en een opbrengst van
f 1.300.-. Hoewel het eerste
misschien het belangrijskte iS, het
financiële opstekertje is toch ook
mooi meegenomen. Zoals direkteur
Brabander ons vertelde wordt de
zorg voor ouderen flink aangetast
door de bezuinigingen van het kabinet. De post ontspanning bewoners is
prakties gehalveerd, zodat het aantrekken van beroepsartisten
financieel niet meer mogelijk is. Het
zou derhalve plezierig zijn wanneer
plaatselijke verenigingen op het
gebied van zang,' toneel, dans, kabaret e.d. bereid zouden zijn zo nu en
dan eens op non profit basis voor de
bewoners op te treden.
Momenteel geschiedt dit door een
amusant groepje, dat geen rollen
hoeft in te studeren, zich niet hoeft te
schminken maar gewoon zichzelf kan
blijven. Het zijn de negen duikelende
jonge eendjes die moeders
beschermende vleugels al lang zijn
ontgroeid, de dwerggeitjes die van
hun uitkijkpost naar beneden komen
zodra ze een belangstellende bezoeker gewaar worden en de dartelende
konijnen die vooral na
zonsondergang een ongebreidelde
levenslust aan de dag leggen in hun
buitelingen rond de konijnenberg.

familieberichten

JANSJE MOLENAAh

volkstuinders
jubileerden

betuigen wij U onze oprechte dank
Uit aller naam
W J Prinsen
Venlo, juli 1985

De viering van het 12/2 jarige
bestaan van de Volkstuindersvereniging Zandvoort is een geslaagd feest
geworden. Ter receptie kwamen de
eerste burger, diverse raadsleden en
natuurlijk talloze leden het bestuur
feliciteren en van veel relaties kon
men bloemstukken in ontvangst
nemen.

GROOTSE TOERISTENMARKT
CIRCUIT ZANDVOORT
3 augustus a.s.
Old-timershow - Old-timer-ritten
op Circuit, Vlooienmarkt.
Geopend van 10 tot 17 uur

In de middaguren werden de
kinderen op geanimeerde wijze bezig
gehouden met het bingo spel waarbij
niemand overgeslagen werd in de
prijzenslag, 's Avonds zaten de leden
aan een uitgebreid koud buffet en
konden het welwillend oog laten
vallen op een play-backartiest die
een André van Duin-kreatie ten beste
gaf. De lachsalvo's waren niet van de
lucht en in die vrolijke sfeer werd
door een delegatie van de leden aan
het bestuur een wandklok
aangeboden die een plaatsje zal
krijgen in de kantine.

MINIATUUR DIERGAARDE

Tijdens de afbouwfase van de
renovatie van het Huis in de Duinen
werden de reeds een zestal jaren
bestaande plannen om de bewoners
in kontakt te brengen met dieren uit
de ijskast gehaald.

De tuinkeuring door het publiek op
zaterdag en zondag had tot resultaat
dat tuin nr. 31 van N.A. Waaning als
fraaiste tuin werd aangewezen. Een
eervolle 2e en 3e plaats ging resp.
naar D. Drommel en J. v.d. Bos. De
uitslag van de verloting tussen de
bezoekers die de winnende tuin
hadden aangewezen zal bekend
worden gemaakt na de
eerstvolgende bestuursvergadering.

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 14131.
WIJZIGING OPENINGSUREN
van 8 juli t/m 17 augustus a.s.
maandag 9-13; 19-21 uur
dinsdag 9-13 uur
woensdag 9-13;-19-21 uur
vrijdag 9-13; 19-21 uur
zaterdag 9-13 uur

Inlichtingen 08812 - 25 64 / 2112

GIRO 6868 VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

PILOTEN OVERHEMDEN
korte mouw

NU
2 stuks voor f 50.-

KEBKSTR.20

• TEL: 13136

WERELDHAVE N.V. te Den Haag
zoekt ten behoeve van één van haar
directeuren op korte termijn een
ERVAREN
DIRECTIECHAUFFEUR m/v
woonachtig te Zandvoort.
Aerdenhout, Heemstede of
Bentveld.
Representativiteit en goede
contactuele eigenschappen zijn van
belang.
Minimum leeftijd 30 jaar.
Schriftelijke sollicitaties te richten
aan: Wereldhave N.V., tav. Drs. P C.
Neervoort, Nassaulaan 23, 2514 JT
Den Haag.

"Met de VVV door'85"
Mooi weer! Dagje naar duin?
Nu ook kaarten voor
Kennemerduinen
Schoolplein 1 Telefoon 1 79 47

Café - Bar
HAPPY DAYS
presenteert elke zaterdag avond
in juli
De Zaanse Hazes
gratis entree
Stationsstraat 20

BOUWVERGUNNINGEN

EJTUT1

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

JUL11985
Voor de leden komen beschikbaar:
1. De eengezinswoning + daarbij behorende
garage
LORENTZSTRAAT282 + GARAGE M
Huur woning f 495,70 per maand.
Huur garage f 92,10 per maand.
Woning bestaat uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, c.v., berging.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste
4 personen.
2. De flatwoning voor alleenstaanden
MR. TROELSTRASTRAAT 62-22 (Sonnewende)
Huur f 378,90 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,
douche, berging, c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- alleenstaanden
3. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 293
Huur f 638,80 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, c.v., lift.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
4. De benedenwoning voor alleenstaanden
KEESOMSTRAAT 399
Huur f 444,35 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,
douche, berging, blokverwarming.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- alleenstaanden
De toewijzing van de woningen geschiedt
volgens het voor de vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is
gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het
gemeentelijk puntensysteem echter minus het
aantal punten dat u scoort voor het onderdeel:
duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 9
juli 1985 vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te
reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen en/of garages kan men
dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder object een aparte brief te schrijven. U
dient de woningen/garages in volgorde van
voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het
adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt
een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de
voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 12 juli
a.s. om 14.00 uur in het gevalkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

RUILRUBRIEK JUL11985
1. Aangeboden : 4 kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur f 668,50 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, blokverwarming, lift.
Gevraagd: benedenwoning 2 a 3 kamers.
2. Aangeboden: beneden duplex-woning
NICOLAAS BEETSLAAN
Huur f 164,60 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, centrale verwarming, achtertuin
op het zuiden.
Gevraagd: grotere benedenwoning.
3. Aangeboden: begane grond woning in
complex "Klimop"
DR. DE VISSERSTRAAT
Huur f 338,65 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, douche, c.v., berging.
Gevraagd: 3 kamerwoning/flatwoning.
4. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
LOREMTZSTRAAT
Huur f 394,55 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, c.v., lift.
Gevraagd: kleinere woning 2 a 3 kamers.

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze
bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijk verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
90B85 Dr. C.A. Gerkestraat 61
91B85 v. Heemskerckstraat 27
92B85 Thorbeckestraat 46

uitbreiding woning
verbouw woning
idem

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA
ZANDVOORT.
127B84Zuidlaan37a
74B85 Patrijzenstraat 16

bouw woning
verbouw woning

KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend
voor het kappen van een boom op het onderstaand perceel. Zij die
menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te
zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT.
Bentveldweg 13
drie dennen (herplantplicht)
Afgekondigd:
Verkeersmaatregel: aanbrengen gele streep oostzijde
Swaluëstraat.
Burgemeester en Wethouders van ZANDVOORT;
overwegende:
- dat de Swaluëstraat openstaat voor verkeer in twee richtingen;
- dat sedert de herinrichting van het Gasthuisplein zowel aan de
oostelijke als aan de westelijke zijde van de Swaluëstraat motorvoertuigen worden geparkeerd;
- dat als gevolg hiervan elkaar tegemoet komende voertuigen
elkaar niet kunnen passeren;
- dat het derhalve - in het belang van de vrijheid en veiligheid van
het verkeer - dringend gewenst is het parkeren aan een der rijbaanzijden te verbieden;
- dat zoveel mogelijk parkeergelegenheid behouden moet blijven;
- dat rekening dient te worden gehouden met de indeling van de
aan de oostzijde van de Swaluëstraat gesitueerde
parkeervakken;
- dat het wenselijk is de in- en uitrijmogelijkheden van het aan de
Swaluëstraat gelegen parkeerterrein te verbeteren;
- dat geanticipeerd kan worden op een in ontwikkeling zijnd plan
om te komen tot eenrichtingsverkeer in de Swaluëstraat;
- dat de onderhavige straat in beheer en onderhoud is bij de
gemeente Zandvoort en gelegen is binnen de bebouwde kom
van deze gemeente;
gelet op:

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

- het besluit van de raad der gemeente Zandvoort d.d. 31 januari
1967, no. 4 dat burgemeester en wethouders machtigt tot het
nemen van maatregelen als bedoeld in-artikel 132 van het Regiement Verkeersregels en Verkeerstekens;
- het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 11
april 1967, no. 706, tot vaststelling van de bebouwde kommen
van deze gemeente als bedoeld bij het eerste lid van artikel 8
van de Wegenverkeerswet, zoals dit besluit nadien is gewijzigd;
besluiten:
1. door het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep als
bedoeld in artikel 126 van het Reglement Verkeersregels en tekens, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, het parkeren aan de oostzijde van de Swaluësiraai te
verbieden.
Zandvoort, 25 juni 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
N. Dost.
H. Machielsen.

Installatie bureau

OPOEMEIÏIIM B.V.
P. A. H. Wijnands, tandarts
afwezig van maandag 8 juli
t/m vrijdag 26 juli.
Dringende spoedgevallen :
tandarts Barel
18548
tandarts Doorgeest 13026
's avonds en gedurende de
weekenden 023 - 31.32.33

VERHUREN?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
Inl./folder : 01720 - 43719

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*

BLOEM EN H U IS
in al uw
' •bloemwerken.
f -*•$, -Q - *> -rj

J BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

v. d. Werft

mijn bakker
«mU 1746
Guthuisplèin 3
tn winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

85e jaargang no. 50

dinsdag 9 juli 1985

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

burgemeester de lucht in

nieuws

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Onder een stralend zonnetje en met.
een pittige wind maakte j.l. zaterdag
burgemeester Machielsen in de
vroege avond samen met de
professionel ballonvaarder Hans Zoet
een luchtreis.

korl&kleirf
• De aangepaste tuin ten behoeve
van de gehandikapte bewoners van
Nieuw Unicum nadert haar
voltooiing Reden voor een officiële
opening op maandag 15 juli om 15 00
uur De bijeenkomst begint met een
otnvangst m de konferentiekamer
van Nieuw Unicum waarna de
feestelijkheden zich naar de open
lucht verplaatsen

Omringd door dikke rijen belangstellenden werd de gigantiese
heteluchtballon -inhoud 2200 m3startklaar gemaakt. Dit karwei duurde
ruim een half uur. Toen de vele
medewerkers, die als laatste houvast
dienden, de rieten gondel loslieten
verhief het hemelvoertuig zich
majestueus van de Prinsesseweg en
zeilde richting Haarlem. Door de
heersende windrichting was er geen
gevaar voor een duik in het
noordersopje zoals ooit de beroemde
aeronaut Boesman gebeurde.

• Aan de Mr Joh Enschedè-school
in Haarlem ontving op 2 juli j.l
plaatsgenoot C F Romeijn het Meaodiplorna Onze gelukwensen

Tegelijk met de grote bemande
ballon stegen duizend kleintjes op.
Kleurige ballonnetjes waaraan de
kaartjes hingen met de namen van de
zandvoortse kleuters en scholiertjes.
die kans maakten met de langste
vluchtafstand een fikse spaarbedrag
te verdienen dat uitgeloofd was door
de hoofdsponsor van evenement, de
Amrobank. Maar het mogelijke gewin
was zaterdag maar bijzaak. De
ballonreis was voor de vele kinderen
een aardige ouverture van de grote
zomervakantie. Entoesiast zwaaiend
lieten zij de hemelvarende eerste
burger zien zijn dappere deelname
bijzonder op prijs te stellen.
Aan de dorpelingen en toeristen die
de start niet meemaakten, ging het
luchtige spektakel zeker niet voorbij.
Overal in het dorp bleven mensen
met wijzende vingers of open mond
stokstijf staan bij het overvliegen van
de fraai beschilderde ballon,
automobilisten parkeerden' snel aan
de rand van de straat om er maar
niets van te hoeven missen. Statig en
op het periodiek zoemen van de
branders na geruisloos vervolgde de
ballon zijn weg evenwijdig aan de
spoorlijn. Tot zelfs de flatbewoners in
noord die de galerijen en balkons
opstroomden, het zicht verloren.

Astma
Fonds

Giro
55055

waterstanden
juli

H.W.

LW.

9
10
11
12
13
14

09.04
09.59
10.56
11.53
00.15
01.14

17.04
17.58
18.54
19.50
08.14
09.14

H.W.

!_W.

21.35 05.35
22.25 06.28
23.17 07.19
08.14
12.51 20.51
13.46 21.44
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hotelinventaris van bouwes
onder de hamer?
Enkele dagen terug heeft de amsterdamse onroerend-goed-zakenman J.
Vinju de eksploitatie van het
Bouweshotel aan het Badhuisplein
overgenomen van de bloemendaalse
hotelier Meerburg.
Of die overname het failliete hotelbedrijf nieuw leven in kan blazen zal
een dezer dagen moeten blijken.
Vorige week werd bekend dat de
belastingdienst plannen heeft om
komende vrijdag de gehele Bouwesinboedel onder de veilinghamer te
brengen. Volgens de administrateur
van het bedrijf, F. Heres, staat
Meerburg fors in het krijt bij het
gewestelijk arbeidsburo en de
belastingen. Twee jaar lang zijn geen
sociale premies afgedragen en zijn
vorderingen van de fiskus onvoldoen
gebleven.
Enige tijd was al beslag gelegd op de
roerende goederen van de eksploitatiemaatschappij Bouwes, die het
gebouw in pacht heeft van de
hoofdstedelijke miljonair Caransa.
Die beslaglegging was bedoeld om
druk op de ketel te zetten en Minko
Meerburg tot een betalingsregeling
te dwingen. De hotelier is niet bij
machte gebleken geld op tafel te
leggen en als de nieuwe eksploitant
geen spijkers met koppen kan slaan
bij de ambtenaren van de belastingdienst, ziet het er droevig uit. Het zou

Bank 70.70.70120

eanduoortee Noerartf

betekenen dat de gasten die de 58
kamers op dit moment bezetten
vanaf vrijdag een goed heenkomen
moeten zoeken. Een kwa
boekingspercentage naar verwachting goed hoogseizoen gaat dan
verloren.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

woningnood in zandvoort
stijgt nog steeds
Het aantal nieuwe meldingen bij de
dienst volkshuisvesting van de
gemeente voor een eerste of andere
woning neemt nog steeds niet af en
ook de hoeveelheid zandvoorters die
urgent zijn, dringend om een huis
verlegen zit, stijgt voortdurend.
Het kwartaaloverzicht dat de dienst
onlangs vrijgaf laat per 1 april '85
2282 woningzoekenden zien. Het
buro moest gemiddeld 50 nieuwe
aanmeldingen per maand noteren,
terwijl het urgentietotaal met 25
omhoogging en nu tegen de 250
loopt.
Driekwart van het bestand wordt
ingenomen door 1- en 2-persoonshuishoudens. 'Slechts' 7% daarvan is
urgent, al gaat het dan wel om 117
dorpelingen. Relatief gezien is de
nood veel hoger bij de gezinnen met
1 of meer kinderen. Bijna 600 staan
ingeschreven bij de gemeente en
daarvan is ruim 20% urgent,

sommigen in bijzondere mate met 14,
16 of zelfs 18 punten volgens de
puntentelling.

• Vanaf heden tot zaterdag 27 juli
eksposeert Maarten Verhaak zijn
werk m de toonzaal van de openbare
bibliotheek Te zien zijn er een 30-tal
kleine figuratieve werken,
acrylschildermgen op papier en een
aantal originele illustraties die
Verhaak maakte bij M. Bollingers
Cantate. dat vorig jaar in boekvorm
verscheen.
• De inspekteur van de
volksgezondheid en miljeu m onze
provincie heeft afgelopen woensdag
na overleg met o.a.
gemeenteambtenaren verklaard
geen bezwaar meer te hebben tegen
bewoning van de Slokkerhuizen aan
de Van Lennepweg vóór 1 oktober,
zoals eerder in een overeenkomst
was vastgelegd. Van de zijde van de
Cenav zouden inmiddels zodanige
geluidsbeperkende maatregelen getroffen zijn dat de inspekteur aannam
dat de geluidshinder aan deze
woningen -afgezien van de Grand
Prix- beneden de 50 decibel zal
blijven
• Tijdens de braderie op vrijdag 12
juli zal op de Prinsesseweg een
mobiel podium verschijnen voor een
Zomershow Het programma, met
presentatie door Leontien Ceulemans
wordt gedragen door de N7 Dance
Company in samenwerking met de
zanger Joe Bourne. Tussen de
optredens door leidt Ceulemans een
aantal spelen waaraan het publiek
kan deelnemen. Het is de bedoeling
vrijdag vier maal gedurende 40
minuten vermaak te bieden. Tijdens
de braderie zullen verder de big band
van Hans Dubbelaar, een showband
en veel standwerkers acte de
presence geven.

adviikdiënsÜïï

Het totaal aantal uitgeschreven
woningzoekenden liep ten opzichte
van het laatste kwartaal 1984
nagenoeg met de helft terug, nog
geen 70 burgers konden geholpen
worden of'wisten zelf een plekje te
veroveren./

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

Vrijwillige Hulpverlening

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

CENTRUM vrijwillige hulpverlening.
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.

folkloremanifestatie op gasthuisplein
begunstigd door fraai zomerweer

CLARASTICHTING DICHT
BEWONERS ZIJN VANMIDDAG
VERHUISD NAAR OVERSPAARNE
Vanmiddag om 2 uur vertrokken
bejaarden en personeelsleden van de
Clarakliniek aan de
Kostverlorenstraat naar het
verpleeghuis Overspaarne in
Schalkwijk.

'Als het droog is ben ik al lang
tevreden' had Bob Gansner, sinds
jaar en dag presentator van de
traditionele folkloremanifestatie,
begin vorige week nog gezegd.
Afgelopen zaterdag moest hij dan wel
dik tevreden zijn geweest want na
wat onbestendig weer in de
ochtenduren brak tegen half één de
zon door om de rest van de middag
op volle kracht te blijven schijnen.
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Zoals gebruikelijk bij dit jaarlijks
zomerevenement op het
Gasthuisplein startte gastvrouw De
Wurf met de klederdrachtenschouw
en ook dit keer was het ten doop
houden van een echte baby (Laren
had opnieuw v/oor een borelingske

Er schijnen
mensen te zijn,
d ie zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

mevr. Kraan-Meeth
gezorgd) één van de hoogtepunten
van haar presentatie. Op het podium
verschenen daarna weer tal van
bekende folkloregroepen, o.a die
van Scheveningen zij het met een
veel kleinere deputatie dan
voorheen. Vier bloemen uit Marken
zoals Bob Gansner heel
komplimenteus de vrouwelijke
afvaardiging betitelde, toonden de
kleurrijke kostuums van hun eiland.
Een lid van de Volendamse
vereniging, evenals zijn echtgenote
gekleed in een z.g. opknapperspak.
verklaarde nadrukkelijk dat de Volendamse klederdracht heel anders is
dan die welke in de kommersie wordt
gebruikt. Een inwoonster van
Drachten, samen met haar dochter
Friesland vertegenwoordigend,
toonde onder meer haar prachtige uit
1975 daterende chatelaine en
vertelde boeiend over de diverse
onderdelen van het Friese kostuum,
terwijl ze en passant ook nog even
'net groningse beschreef. De Drentse
vereniging 'Het Volk van Grada uit
Emmen beschikt eveneens over een
welbespraakte presentator, die
bovendien niet gespeend is van
zakelijk inzicht. Na zijn entoesiaste
toelichting op de drentse dracht ging
hun eigen Bartje (zo weggelopen uit
de gelijknamige televisieserie)
namelijk met ansichtkaarten rond.

foto; Dfcfc Lo0n0n
Zevensprong weer een belangrijk
aandeel in het sukses van de
manifestatie. Ook de dansgroep van
Midwoud en die van De Wurf lieten
zich niet onbetuigd, terwijl de ruimte,
ontstaan door het wegblijven van één
van de groepen, door Bob Gansner
werd opgevuld met een praatje over
het historiese Gasthuisplein en het
ontstaan van de zandvoortse
bijnamen.

Voor de folkloreliefhebbers, en
gezien de konstante bezetting van de
beschikbare stoelen en de velen die
met een staanplaats genoegen
namen zijn dat er wel een paar, viel
ook deze middag weer veel te zien
en te beluisteren. Zo bleken de
Volgens het gezaghebbende duitse
zilveren schoengespen van de
autosportmagazine' Motorsport-Akmannen uit Walcheren later door hun tuell' van vorige week zou Bernie
vrouwen gebruikt te worden als
Ecclestone, de alleenheerser van de
versiering op de zwart fluwelen band
europese formule-1 pistes, besloten
die ze om het middel droegen Aan
hebben de Grand Prix in 1986 van de
de hoofdbedekking van een
racekalender te schrappen.
Hindeloper vrouw kon men zien of ze
wel of niet getrouwd was en de
De GP-kalender 1906, zo meldt
kinderen uit dit Friese plaatsje
ingewijde Jeff Hutchinsons, krijgt er
droegen tot hun zesde een rok. We
twee eksotiese rondjes bij. Daarop
weten dus niet of het hummeltje dat
azen niet alleen Mexico en Japan
tegen het eind van de middag in
maar ook Hongarije, die allen een
slaap viel een jongen of meisje was.
aanvraag hebben ingediend voor de
Het jonge volkje was trouwens toch
organisatie van een Grote Prijs. Welk
goed vertegenwoordigd en dat bleek
land daarvan afvalt is nog niet
vooral tijdens het optreden van de
bekend. Maar Ecclestone heeft al
Klepperman van Elleven uit Laren,
laten doorschemeren dat voor beide
toen kleuters uit deze folkloregroep
nieuwe races 2 europese Grand
samen met grut van dezelfde leeftijd
Prix s het loodje zullen moeten
uit Spakenburg (gekleed in het
leggen.
traditionele donkere jurkje waar
over heen een geruit schortje met
Hij noemde daarbij, nog steeds
bovenstuk en op het hoofd een
volgens Motorsport Aktuell, op de
zwarte wollen muts) en Hindeloopen
eerste plaats Zandvoort dat al jaren in
naast het podium onbewust een
financieel en organisatoriese
eigen showtje weggaven, waarvoor
problemen zit en het portugese
ze minstens zo veel applaus kregen
Estoril waarin Ecclestone in 1984 en
als de volwassenen. Daarmee zeggen '85 aanzienlijke geldsommen moest
we niets ten nadele van het optreden steken om de tekorten te dekken.
van Laren, want deze oudste
folklorevereniging van het land had
met haar groot aantal leden (op een
gegeven moment stonden er vier
generaties op het podium) en de op
klompen uitgevoerde Driekusman en

Tegen vijven kwam een eind aan een
heel geslaagd evenement, wederom
voortreffelijk door Bob Gansner
gepresenteerd, waarvan we u alleen
nog moeten vertellen dat de
Zandvoortse pop viel op het door de
politie getrokken lot no. 483. De
gelukkige winnares kon haar
anwinst ter plekke in ontvangst
nemen
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Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

Voor de 36 bewoners van het
ouderenoord stonden busjes,
rolstoeltaksies en twee ambulances
klaar en zij reden stipt op de
geplande tijd de poort uit. De
operatie was van te voren tot in de
puntjes uitgewerkt om zo min
mogelijk ongemak te veroorzaken
bovenop de toch al aanwezige
nervositeit.
In Overspaarne stond hun opvang al
gereed en na een gewenningsproces
waar de enkele dozijnen demente
bejaarden naar verwachting toch wel
enige moeite mee zullen hebben,
moet de rust terugkeren. De Clarakliniek. een pand met een lange
zandvoortse staat van dienst zal de
komende tijd verder ontruimd
worden. Wat er met het gebouw gaat
gebeuren is nog niet duidelijk. De
kliniek viel onder het beheer van de
haarlemse GG en G D en is ook
eigendom van de provinciehoofdstad.
In verband met het eveneens
vrijkomen van de christelijke Jaap
Kiewiet Mavo heeft het dorpsbestuur
vorig jaar bij monde van wethouder
Flieringa blijk gegeven woningbouwplannen te koesteren voor het gehele
terrein tussen Sophiaweg en
Kostverlorenstraat. Op ambtelijk nivo
zijn al geruime tijd kontakten tussen
Zandvoort en Haarlem over een
eventuele aankoop van de
Clarakliniek maar een overeenkomst
is nog niet in zicht.
Het vooroorlogse pand verkeert
overigens in een redelijke staat en is
goed onderhouden. Behalve sloop
en woningbouw, hetgeen vrijwel
zeker zou neerkomen op koophuizen,
moet een herbestemming niet
ondenkbaar geacht worden.

ecclestone zou zandvoort
van racekalender willen schrappen
Zoals bekend heeft de Foca-baas ook
met de Cenav, eksploitant van het
zandvoortse circuit, een
overeenkomst gesloten waarbij alle
deficieten voor rekening van
Ecclestone komen. In ruil voor het
alleenrecht op de verkoop van alle
reklame en tv-beelden. De verliezen
in 1984 op het formule-1 geweld in
de badplaats bedroegen f 500.000.-.
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winsemius beschikt, gemeente slikt:
zuidduinen mogen niet worden bebouwd
In een brief aan de gemeente
heeft minister Winsemius
van Miljeuzaken laten weten
dat de zandvoortse Zuidduinen niet voor bebouwing
in aanmerking komen.
Nadat in 1975 de toenmalige
ministervan volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening hierover
al een veto had uitgesproken,
diende de gemeente in 1980
opnieuw een verzoek in voor
bebouwing van de duinstreek.
Het provinciebestuur schaarde
zich achter het kollege met
het argument dat Zandvoort
zich niet langer voor woningbouw mocht blokkeren.
Minister Winsemius verwierp
die aanvraag om de volgende
redenen; de natuurwetenschappelijke, landschappelijke
en rekreatieve waarden dienen
behouden te worden; in de
natuurschets voor landelijke
gebieden is aan duingebieden
de hoofdfunktie natuur toegekend; het gebied Zuid-duinen
is en blijft natuurgebied, dus
ongeschikt voor bebouwing.
Verder schreef de minister dat
de door de gemeente Zandvoort
in '83 gemaakte struktuurstudie
over de toekomstige ontwikkeling
van Zandvoort als woon-en
rekreatieoord bij hem de nodige
vraagtekens oproept: in het
biezonder over de plaatselijke
woningbehoefte en het ontbreken van voldoende kansen
voor woningbouw. Hij noemde
de in de struktuurstudie verwerkte mogelijkheden te
vrijblijvend om als ruimtelijk
en bestuurlijk samenhangend
en verantwoord beleid te
kunnen dienen. Winsemius stelde
verder vast dat hij na de beslissing van minister Gruijters
in 1975 geen omstandigheden
had aangetroffen om het
ministeriële beleid voor
nederlands duingebied te
veranderen.

't

ondertrouwd: Orino Gerhard
Adriaan Dickman en Adnana
Elisabeth Imelda Maria Dickmann
gehuwd: Ronald Popelier en
Monica Denise Owens; Bastiaan ten
Piet ik pn Maria Arnolda Meijnckens
geboren: Dominique Danieüe,
dochter van B.M P. Schelvis en D E.
van Amerongen, Jonannes
Leonardus. zoon van J.J. Paap en
A.J.M, van Diemen.
overleden: Franciscus Johannes de
Wit, oud 59 jaar; Johannes Augustus
Camphuijsen, oud 78 jaar; Hendrik
Gijzen, oud 66 jaar; Kunje Vallo geb
Ansing, oud 75 jaar; Lambertus Jut,
oud 69 jaar; Willem Woning, oud 87
jaar.

nieuws
kort & klein
Het gebied Zuid-duinen is en blijft natuurgebied.

De gemeente maakte echter
geen nieuw bestemmingsplan
om de duinen als natuurterrein
te handhaven. Enkele jaren geleden
deed ze opnieuw een poging
om de Zuid-duinen als
woongebied te veroveren, maar
zoals blijkt uit de brief van
Winsemius weigert deze hiermee
akkoord te gaan.

Nu de bebouwing van de
Zuid-duinen definitief van de
baan lijkt, moet de gemeente
omzien naar andere bouwalternatieven, want de plaatselijke woningnood blijft
nijpend. Naest de reeds bestaande bouwiokaties, Karel
Doormanschool en de chr.
MAVO aan de Sophiawef,
maakt het rr.Sied van cib
onlangs^ ti.jl-nde Clarastichtinr' :;en goede kans.
Jongsnv 'We zijn in onderhandeiing met de gemeente
Haariem, de eigenares van het
gebouw, over de prijs en mogelijkheden.De gemeente heeft
plannen om op die plaats huizen
te gaan bouwen. Onze gedachten
gaan uit naar woningen in de
vrije sektor.'

Er zullen in de komende dagen
ongetwijfeld meerdere reakties
loskomen van de zijde van de
politieke partijen en andere
belanghebbenden op het
besluit van minister Wir.semius. Daarover zullen v/ij de
lezer van de Koerant volgende
week nader op de hoogte
stellen.

• Een 64-jarige inwoner van Venlo
werd zaterdag aangehouden. Hij
bleek in een winkel op het
Raadhuisplein een ruim assortiment
aan tekstielwaren te hebben
ontvreemd. Op het buro deed hij
afstand van de gestolen goederen,
waarna hij op de trein werd gezet,
richting zuiden.
• Een jong stel uit Brabant werd
zondag lastiggevallen op hun
kampeerplaats bij het fietspad naar
Noordwijk. Drie nog onbekende
mannen sloopten de tent nadat de
Brabanders weigerden hun geld af te
staan. Daarna werd het stel door de
drie personen bedreigd en
mishandeld. De daders zijn nog voortvluchtig.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

rekreade begint aan 18e seizoen
Rekreade is weer in aantocht. Het
vier weken durende kindervakantiefeest begint dit jaar op zondag 14 juli
en eindigt op vrijdag 9 augustus.

STRIJD OM ZUID-DUINEN
DUURDE JAREN.
Al in de jaren zestig begon
het gevecht om de toekomstige bestemming van de Zuidduinen. De gemeente wilde
het landschap veranderen in
een bebouwde kom, terwijl miljieuorganisaties,
gesteund door de Kennemergemeenten,dat plan als een
aantasting van natuurgebieden en een bedreiging voor
de drinkwatervoorziening
verwierpen. Dankzij de inspanningen van deze groeperingen werd het gebied
behouden, in '75 officieel
bevestigd door minister
Gruijters.

burgerlijke stand

wethouder Jongsma: 'We moeten
ons er bij neer leggen.'
Wethouder Jongsma reageert
nogal lakoniek op het besluit
van de minister: 'Het is ciuidelijk dat dit plan van de baan
is, tenminste voor 99 procent.
In 1975 ontvingen we een
afwijzing van een links kabinet
en nu van een rechts kabinet.
We zullen ons er bij neer
moeten leggen.'
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Eanducörse

Ooit m het leven geroepen op
initiatief van de lokale raad van
kerken gaat Rekreade nu haar 18e
jaar in. Ondanks telkens opduikende
problemen met het vinden van
geschikte speelruimte is het
ontspanningsprogramma voor
kinderen van inwoners en badgasten
onverwoestbaar gebleken. Tientallen
jeugdwerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn elke lente bezig om aktiviteiten te verzinnen en de organisatie op
poten te zetten. Hun inventiviteit en
entoesiasme wordt altijd beloond want
de jeugd komt nog steeds in
' drommen op het festijn af.
Deze zomer is Rekreade te vinden in
het Hervormd Jeugdhuis aan het
Kerkplein en in het nieuwe
wijkcentrum 't Stekkie in noord. Voor
de teamleden zelf is gelukkig ook
weer onderdak gevonden en wel in
het gebouw van de nederlandse

Protestantenbond en op de
kabouterzolder achter de R.K. kerk.
Het vakantieplezier dat binnenkort
beleefd kan worden omvat een aantal
vaste elementen als speurtochten,
knutselen, zang en dans, vossenjacht,
piknikken, schilderen, verkleedpartijen en allerlei spelletjes onder leiding
van hot Rekreadeteam. Vaste prik
zijn elke zondag en donderdagavond
de poppenkastvoorstellmgen die vier
weken lang doorlopen aan de hand
van een spannend vervolgverhaal.
Heï traditionele slotfeest Santekraampie wordt op 9 augustus
gevierd op het Jan Snijerplein, dat
een uitstekende ambiance biedt.
De aktiviteiten worden deels
gesubsidieerd, maar een kleine bijdrage voor deelname blijft noodzakeiijk. Die is al jaren niet verhoogd en
is voor 1985 gehandhaafd op één
piek per keer. Rekreade hoopt
bovendien op de medewerking van
ouders en kinderen bij het
verzamelen van zgn. waardeloos
materiaal: kokers, overgebleven

rollen behang, oude kleren of lakens,
petten en hoeden, die in het spel van
de kinderen een geheel nieuwe
waarde krijgen.
De weekprogramma's v -n Rekreade
staan op raambiljetten her en d3r in
het dorp en treft u ook de komende
tijd aan in de koerant.

vOaterstandéïi
juli
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

H.W.

LW.

02.12
03.08
03.54
04.34
05.15
05.56
06.31
07.09
07.53
08.39
09.34

10.15
11.10
11.56
12.34
13.15
13.54
14.29
15.09
15.53
16.40
17.35

H.W. LW.
14.41
15.31
16.18
17.02
17.39
18.21
19.01
19.41
20.22
21.07
22.03

22.40
23.32
00.19
01.02
01.39
02.19
03.00
03.43
04.27
05.09
06.04

BOUWVERGUNNINGEN

omroeper

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar Indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
93B85
94B85
95B85
96B85

Regentesseweg 7
Heimansstraat 8
Duindoornlaan 30
Tolweg 32

oprichten schutting
plaatsen dakkapel
terrasoverkapping
oprichten pergola

Voor onderstaande bouwp,armen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT.
66B85 Van Lennepweg/Tollens- aanbrengen dakramen en een
straat
dakkapel
143/85 Thomsonstraat 1
uitbreiden kantoor
78B85 Dr. C.A. Gerkestraat 67 verbouw woning

VRIJSTELLING BESTEMMINGSBEPALING

De Burgemeester maakt bekend, dat het college voornemens is
om met toepassing van artikel 4 lid 4 van de bij bestemmingspla
"Rond de Remise deel l" behorende voorschriften, vrijstelling te
verlenen van het in lid 1 vermelde. Dit houdt in dat op een terrein
aan de Voltastraat gelegen in voormeld bestemmingsplan, een
gebouw zal worden opgericht, bestemd voor de vestiging van een
transportbedrijf. Voor informatie kunnen belanghebbenden zich
wenden tot de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
terwijl dezen gedurende 14 dagen na publicatie eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders kunnen indienen.
Zandvoort, 3 juli 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Gevr. bij OUDE DAME
voor drie weken van 24
juli tot/met 19 augustus
a.s. WERKSTER voor 2
a 3 keer per week voor
drie uurtjes. Tel 13081
Dr Anderson, arts, afwezig tot 5 augustus a.s.
Waarnemers: Dr Zwerver
Dr Flieringa, Dr Drenth.

VERHUREN?
<vts eens een advertentie
Duits dagblad.
:01720-43719

v. d. Werff
mijn bakker
sinds 1746
Gcsthuisplein 3

en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

WET GELUIDHINDER

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 25 juni 1985 genomen
besluit tot vaststelling van een zônegrens circuitgebied Zandvoort
als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder, vanaf vrijdag 12
juli 1985, gedurende een maand ter gemeentesecretarie (afdeling
Algemene Zaken, geopend van 08.30 -12.30 uur) voor een ieder
ter inzage ligt. Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen tijdens voormelde termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijk bezwaren tegen het
besluit indienen.
Zandvoort, 4 juli 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

OPOEMIlllIM
o centrale verwarming
o airconditioning
o
uw erkend installatiebureau .voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507-18484*

Vrijdag, zaterdag én zondag 16.00 - 24.00 uur

ut i

in en rondom de volgende bedrijven:
> Chaplin Bar • Black Jack • Oase Bar • Cecils
• De Raadsheer • Café Bluijs • Casa di Pizza
• Wapen van Zandvoort • Sociëteit Duysterghast
Albatros • Aquarius • Hotel Keur • Prixd'Ami
> Scandals • De Klikspaan • Pannekoekenhuis
• Café Koper • De Banjer • La Bastille • Chin Chin
• Kerkhoven • Happy Days • De Kousenpael
Hollandia Bar • Café Oomstee • Zirberl Stube
• De Manege • Junior Bar • Bar Fairway...
Vrijdag 20.00 - 24.00 uur - Gasthuisplein

JAZZ 111:111 M > n ii: KI ; u 11
PHILIP MORRIS
Voorronde landelijke kompetitie m.m.v.
onder anderen:
• Solid State Band • Jazz-O-Maniacs
Zaterdag 16.00-24.00 uur-Gasthuisplein:

GEMEENTE

Initallaf Ie bureau

Negende GRATIS Jazz-festival!
Zandvoort, 2,3 én 4 augustus

JAZZ iwiiiiM) n ii-1:1: \< 11
Astma
Fonds

Giro
55055

Bank 70.70.70.120

Nationale
Astmakollekte
6-12 mei

16.00 -16.50
18.00 -18.50
17.00 -17.50
19.00-19.50

André Valkering & Annekede Bruin
Beale Street Band & G reetje Kauffeld
Pookel Band
Nature Kaseko Band

20.00-20.50 All Stars & Milly Scott
21.00-22.15 Pia Beek Combo

22.25 - 24.00 Fran k Grasso Band & Dee Daniels
Presentatie: Maja
Zaterdag en zondag 13.00-19.00 uur

.IA//OMIII Bi:\4ll
in de volgende strandpaviljoens:
Club Maritime • Freddy & Paul • Johhny
• Take Five • Seagull • Filmer • Tropical
• Driehuizen
Zondag 11.30 uur - Gasthuisplein

JAZZ Al TUI] < HUIK II
'Jazzy' kerkdienst m.m.v.
Ruud Janssen & Milly Scott

[)Heinekeii(j
iV— i

eanduaorrse haeranr

—i -jlm

bieb nam het voortouw
met leesprogramma voor de jeugd
Roald Dahl heeft met zijn GVR niet
alleen een zilveren griffel veroverd
maar ook de sympathie van zijn lezerspubliek. De Grote Vriendelijke
Reus, zoals de hoofdpersoon voluit
heet, vindt het namelijk niet erg
wanneer kinderen dingen doen waar
hun ouders niet zo erg gelukkig mee
zijn. Ze mogen van hem best
flitsooppers laten wanneer ze
fropskottel gedronken hebben. De
GVR doet bet zelf ook en dan is het
net of er een zwaar onweer is losge1
barsten.
Vorige week donderdag las Marjan
Hendriks in de bibliotheek gedeelten
uit dit kostelijke boek voor aan
kinderen die hadden meegedaan aan
het lessprogramma van dit jaar. Het
ging over 'zwerven' en zij die binnen
een vastgestelde termijn vijf boeken
over dit onderwerp gelezen hadden,
waarbij een keus gemaakt kon
worden uit een vrij grote verscheidenheid van titels, waren
uitgenodigd die middag een
verrassing in ontvangst te komen
nemen. Deze bestond, heel toepasselijk voor zwerflustigen, uit een
kompas.
mevr. Kraan-Meeth

In het kader van het leesprogramma
hebben Vincent Alders en Elsa van
der Lee van het Tip-Top Poppentheater uit Groningen een poppenspel
geschreven waarmee ze in alle bibliotheken van het land optreden.
Hiermee zullen zo'n twee jaar
gemoeid zijn want iedere bibliotheek
bepaalt zelf wanneer ze aan het
leesprogramma aandacht schenkt.
Zandvoort was er vroeg bij maar
sommigen wachten er mee tot de
kinderboekenweek. Al zijn de
tijdstippen van opvoering dus heel
verschillend, de voorstellingen zullen
ongetwijfeld overal sukses hebben.
Door het prachtige zomerweer was
de belangstelling (bij dit onderdeel
van het leesprogramma waren alle
kinderen welkom) niet bijster groot.

MOTORCROSSVRIENDEN
OPGELET!
Daar het dorp nog geen ruimte biedt
voor motorcrossliefhebbers hebben
enkele zandvoorters het initiatief
genomen om een motorcrossklup op
te richten.
Gezocht wordt nog naar een geschikt
terrein waar in de toekomst
trainingen en wedstrijden gehouden
kunnen worden. Wie belangstelling
heeft voor deze sport en zich als lid
wil aanmelden, kan kontakt opnemen
met de familie Lijnzaat aan de Dr.
Mezgerstraat 40, telefoon 1 5945.

maar de cirka twintig die er wel
waren hebben intens meegeleefd
met de zwerftocht van Petra. Petra
werkt in de bibliotheek, is al zes keer
naar Parijs geweest en wil nu wel
eens iets anders. Hoewel haar
rechterhand in de bibliotheek, de
giraffe Herman, het haar afraadt stapt
ze in haar autootje op zoek naar het
stadje Blankenberg in het Reuzengebergte. Ze beleeft angstige
avonturen en het leuke is dat het
hele gebeuren zich afspeelt in een
boekenkast. Herman, de grote

zwerfhond Johnny, Lieske het kleine
witte hondje, de treinkondukteur en
de reuzen uit het Reuzengebergte
komen allemaal te voorschijn uit
opengeslagen boeken. Bijzonder
knap gevonden!
Het was jeugdbibliothekaresse
Marjan Hendriks di.e aan het eind van
de voorstelling, welke werd
bijgewoond door Theo Kamphoff van
de Culturele Raad voor NoordHolland, de dank van de jeugdige
zandvoortse lezers vertolkte.

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

play-in

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020 - 24 04 34
zandvoort/kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

jm ••••l BBBBB
woningbouwvereniging eendracht maakt macht
JULI 1985
Voor de leden komt beschikbaar:
1. de tussen eengezinswoning
CELSIUSSTRAAT237
Huur f 487,45 per maand.
Bestaande uit: 1 woonkamer, 4 slaapkamers.
douche, schuur, c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan'
- (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste
4 personen.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens
het voor de vereniging geldende 'puntensysteem
voor lidmaatschapjaren voor het toewijzen van
woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden: •
- het rangnummer van-cte vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter rninus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur
van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag
16 juli 1985 vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te
reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen en/of garages kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet nodige
voor ieder object een aparte brief te schrijven. U
dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in
de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling van het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op vrijdag 19 juli a.s. om 14.00 uur in
het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging
worden gepubliceerd.

GROOTSE TOERISTENMARKT
CIRCUIT ZANDVOORT
3 augustus a.s.
Old-timershow - Old-timer-rïtten
op Circuit, Vlooienmarkt.
Geopend van 10 tot 17 uur

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN

Inlichtingen 08812- 25 64 / 21 12

Een handicap betekent: extra
afgekeurd. Daarom vragen wij

«ÜL

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

contact, werk, studie, vorming,
wonen,vervoer, recreatie, enz.

BLOEMENHUIS

Tel.033 635214. wat écht nodig is
Antwoordnr. 201, 3800 VB Amersfoort.

1

De specialist
in al uw
•hloemwerken.

J, BLUYS
Hattestraat 65 - Zandvoort
Tel. l 20 60

HEBT U NOG VRAGEN
OVER UW TERUGGAAF VOETOVERHEVEUNG?
Zoals u weet kunnen tweeverdieners, onder bepaalde voorwaarden. een 'teruggaaf voetoverheveling' aanvragen. Als u dit vóór
1 april j. l. hebtgedaan, kunt u binnenkort de beslissingdaarop verwachten.
Ongeveer twee weken na ontvangst van de beslissing krijgt u dan de
eventuele terugbetaling.
Nu kan het zijn dat u nog verdere vragen hebt nadat u de
achterzijde van het formulier met de beslissing op uw aanvraag hebt
gelezen. U kunt dan gratis de BelastingTelefoon bellen onder nummer
06-0543.
Is de teruggaaf lager dan u verwachtte? Dan kan dat liggen aan
de gegevens die u in uw verzoek hebt verstrekt. Als u die bij nader
inzien wilt corrigeren, is dat mogelijk door een nieuwe aanvraag vóór
30 september 1985 in te d/enen. U kunt de BelastingTelefoon of de
Inspectie der Directe Belastingen in uw omgeving om een nieuw formulier vragen.

De BelastingTelefoon is bereikbaar van 10 juni tot en met 19 juli
op werkdagen van 09.00-17.00 uur, alléén voor vrdgen over de voetoverheveling.

HOE ZAT HETOOK ALWEER MET DIE VOETOVERHEVEUNG?
De voetoverheve/ing is belangrijk voor gehuwde tweeverdieners
en ongehuwde tweeverdieners die een gezamenlijk huishouden voeren.
Als één van de twee inkomens over 1985
lager is dan de belastingvrije som waarop elk
van beide partners recht heeft,-dan wordt •
het 'ongebruikte' deel van de belastingvrije
som bij de belastingvrije som van de
partner geteld. Zo betaalt hij of zij niet teveel belasting.

EEN VOORBEELD.

Eén van u twee verdient jaarlijks bijvoorbeeld f3.000. Maar, de
belastingvrije'som bedraagt f 7.168. Uw partner mag dan de
ongebruikte f4.168 van uw belastingvrije som bij zijn of haar belastingvrije som van f7.168 optellen. Hij of zij hoeft dan over f4.168 plus
f7.168 -f11336 géén belasting te betalen.

AANVRAGEN KAN NOG TOT30 SEPTEMBER.
Als u denkt voor teruggaaf voetoverheveling in aanmerking te
komen, maar deze nog niet hebt aangevraagd, kunt u dit vóór
30 september 1985 alsnog'doen. Vraag dan bij de BelastingTelefoon om
toezending van het aanvraagformulier. Maakt u geen gebruik van deze
mogelijkheid, dan kunt u een eventuele teruggaafpas m 1986 aanvragen door het indienen van een aangifte Inkomstenbelasting over 1985.

BELGEWOON 06-0543 DE BELAST/NGTREFOON.

nieuw mobiel voor strandpolitie

wordt donateur
kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
zondag 14 juli a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen,
gemeenschap, dienst in
herv. kerk.
HERVORMDE KERK
zondag 14 juli a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, gemeensch. dienst.
PROTESTANTEBOND
zondag 14 juli a.s.:
GEEN DIENST
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 13 juli a.s.:
10.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang
10.30 uur: eucharistievering met St.
Ceacilia koor.

medische dienst

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace

L

Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
fOlK ^HCK IJMMMV1

Op dit uit Amerika afkomstige voertuig is de strandpolitie voortaan 's zomers te herkennen als zij snel een
bergje op moet racenfhet door de politie tot babbelobiel omgedoopte motortje haalt zo'n 70 km.) of
tussen strandstoelen heen wil manoevreren. De vienvieler is ook nog milieuvriendelijk, want door zijn
lichte gewicht vertrapt hij amper de duinplantjes als een agent wat hogerop poolshoogte wil gaan nemen.

nieuws
kort & klem
• Zondagmiddag wandelde op eigen
houtje een paard door Zandvoortnoord. De politie ontfermde zich over
het beest en bracht het naar de dierenarts. Die konstateerde dat de
viervoetige vrijbuiter nog net niet was
verwaarloosd, maar toch wel wat
meer eten moest krijgen. Dat
knoopte de inmiddels gearriveerde
eigenaar in zijn oren, waarna hij zijn
paard weer mocht meenemen.
• Zaterdag 13 juli organiseert het
kultureel Centrum een uitgebreide
kunstmarkt op het Gasthuisplein.
Voor het oog en de portemonnee
zullen schilderijen, akwarellen, keramiek en ook sieraden, tekstiel en
beeldhouwwerk de kunstrevue passeren. 's Avonds zorgt een band
onder leiding van Dico van Putten
voor muzikale ondersteuning. De
markt is open van twee uur 's
middags tot tien uur in de avond. Er
zijn nog een aantal plaatsen vrij.
• Zaterdag 20 juli houdt de
bibliotheek grote uitverkoop.
Geïnteresseerden kunnen dan beslag
leggen op verouderde boeken, platen
en andere bib-materialen voor één
gulden per stuk tussen negen en één
uur
9 Vanaf zaterdag siert Van der Meer
Videoprodukties de badplaats op met
het 'Zandvoorts Video Journaal'.
Dagelijks zal dan bijna onafgebroken
een 20 minuten durende videofilm,
volgepropt metzandvoortse aktiviteiten, door de etalage van Kitty Cool
in de Kerkstraat te zien zijn. Enkele
items: een kussengeyecht tussen
twee plaatselijke agenten en beelden
van festiviteiten op Koninginnedag
en Bevrijdingsdag. Het journaal zal
geregeld worden geaktualiseerd.

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 -.313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

badplaats is beginpunt optreden
van pools studentenkoor
Het europese jaar van de muziek is
niet helemaal voor Zandvoort verloren gegaan. Dankzij de aktiviteiten
van de lokale vvv zijn toch een aantal
muzikale evenementen te horen
geweest. Een voorlopig hoogtepunt
moet op 19 juli a.s. het optreden zijn
van het befaamde koor Harmonia van
de universiteit van Silezië te Cieszyn.

Door de medewerking van de kulturele kring Wieringen en de Kulturele
Raad voor Noordholland is het
mogelijk gebleken om dit koor een
week naar Nederland te halen voor een 'toer-in Noordholland'. Vrijdag zal
met een optreden in de ned.
hervormde kerk de toernee worden
geopend. Onder leiding van dirigente
Halina Coniewicz konserteerde
Harmonia in talrijke poolse centra en
werden toernees ondernomen door
de DDR, de Bondsrepubliek, Joegoslavie en België. Festivals en
konkoersen, oratoria en volksliederen
stonden op het programma. Het
repertoire omvat een breed skala van
traditionele en hedendaagse poolse
muziek, grote europese komponisten
en vele eigen komposities. Op de
interpretaties ontving het koor
lovende kritieken en verscheidene
prijzen. In 1980 behaalde Harmonia
op een internationaal festival een
speciale prijs voor folkloristiese bewerkingen. Dat genre is tot op de dag
van vandaag de specialiteit van het
koor.

Vrijwillige Hulpverlening

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

Voor deze eerste nederlandse
toernee bouwde Goniewicz een
repertoire op van 34 werken. Daaruit
kan een konsert naar keuze worden
samengesteld, afhankelijk van de
ruimte, tijdsduur en akoestiek. In
Zandvoort zal het programma
bestaan uit poolse religieuze en
profane muziek uit de 16 tot 18e
eeuw. poolse joegoslaviese en
Slowaakse volksmuziek en poolse
werken uit de 20e eeuw. Voor de
begeleiding van de volksmuziek zorgt

de kapela torka. 5 muzikanten die
viool, cello en gadja (een soort
doedelzak) bespelen. Bij de vvv aan
het Schoolplein gaat op vrijdag 19 juli
de poolse vlag uit als welkom aan dit
bijzondere gezelschap. Na Zandvoort
wordt nog opgetreden in Den Burg,
Bergen, Warmenhuizen, Oosterland
en m de vesperdienst op 21 juli in de
Sint Bavokerkte Haarlem. Kaarten
voor het konsert in de badplaats zijn
verkrijgbaar bij de vvv tegen betaling
van f 10.-.

open tennistoernooi tcz
werd een sukses
Gesteund door gunstige weersomstandigheden kan het open B en C
toernooi van de Tennisklup Zandvoort dit jaar een sukses genoemd
worden.
Voor de 375 deelnemers was het
mogelijk om in totaal 389 partijen te
spelen dankzij een strak schema, dat
nodig was om alle finale-partijen
zaterdag te realiseren.
Dat het toernooi ook weer dit jaar
verrassende uitslagen gaf, blijkt uit
het verlies van Remco Kinders tegen
J. de Jong met 6-4.1-6, 6-0, die op
zijn beurt weer de halve finale verloor
van Gerben Zuydam uit Hoofddorp
met 7-5; 7-5.
Hans Schmidt versloeg de sterke
René Oskamp met 6-3; 0-6; 6-1, die
terugsloeg door te winnen van
Maarten Mes met 6-1; 6-1.
De uiteindelijke winnaar was Gerben
Zuydam, die in een sterke partij met
2-6; 7-5; 6-4 Hans Schmidt velde in
de B- heren afdeling. Bij de dames
werd, geheel volgens verwachting,
Petra Janssen eerste door winst op
de licht geblesseerde Esmir Hoogendoorn met 3-6; 6-3; 6-3. De gemengd
dubbel in de B afdeling kwam op
naam van Petra Janssen en Hans
Schmidt. In de heren dubbel B werd

Hans Schmidt en Dick Suyck
eersten, nadat zij in de halve finale de
sympathieke Zweden Rosberg en
Belfragen hadden uitgeschakeld. De
dames dubbel B resulteerde in winst
voor de zusjes Varia en Ellen Henneman uit Castricum.
In de C-afdeling won Loran Bruger
de heren dubbel samen met Maarten
van de Linden en de gemengd
dubbel samen met Liesbeth Hop. De
jonge Tom Bultes van Kontakt
triomffeerde in de heren enkel C
door in de finale Loran Burger te
verslaan met 0-6; 7-5; 6-3. Bij de
dames werd Katja Nelis winnares, in
de dubbel wisten de meisjes Radder
en Huybens de overwinning te behalen. De eerste 200 verliezers van het
evenement kregen een
langspeelplaat en de rijke prijzentafel
vormde de kroon op een geslaagd
tennistoernooi. Voor de
organisatoren is de enige domper het
vertrek van de huidige penningmeester van de toernooi kommissie,
Henk Kempenaar. Hij trekt zich na 25
jaar funktie volgend jaar terug.

eanduüorbe hoerartf

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13450
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.
CENTRUM vrijwillige hulpverlening.
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.

'.belangrijke
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

REKTIFIKATIE
In de Koerant van dinsdag j.l.
berichtten wij per abuis dat de
Bouwes eksploitant M. Meerburg
fors in het krijt zou staan bij het
Gewestelijk Arbeidsburo. De
eksploitant heeft echter schulden
bij het Gemeenschappelijk Administratief Kantoor(GAK) en niet
bij het arbeidsburo, zoals wij
foutief vermeldden.
Overigens is de voor vandaag
aangekondigde inboedelveiling
niet doorgegaan .
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niet iedereen tevreden
met nieuwe stek braderie

iedereen leest
de krant
afrijd en overal.

J

nieuws
kort & Klein
Het gevaarlijke kruispunt aan
de Dr. C.A. Gerkestraat en de
Tolweg zal zodanig worden
aangepast, dat er in de toekomst
een verkeersveilige situatie
ontstaat. De bewoners van beide
straten hebben al een brief
ontvangen waarin de gemeente
haar plannen hieromtrent
bekend maakt.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gerneensehapshuis. Louis Davidsstraat
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13450
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.

fofor Dfek Lo0n0n
ging en Stichting Festival best
tevreden zijn over hun braderie. En
ze hebben een jaar de tijd om te
bewerkstelligen dat het gebeuren,
net als vorig jaar, weer een
duizendkoppige menigte naar het
dorpscentrum lokt.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 256198.
G«0ft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.

De braderie op de nieuwe lokatie
-Prinsesseweg en Louis Davidsstraatheeft een breed skala aan reakties
opgeroepen. Ze varieerden van
'Gewoon een veredelde weekmarkt,
maar dan op vrijdag' van een teleurgestelde huisvrouw tot 'Ik heb geweldig verkocht' van een tevreden
koopman.

big band op het Raadhuisplein.
Leontien Ceulemans presenteerde
spelletjes, zanger Joe Bourne bracht
disko en evergreens en de N7-Dance
Company bleekeen veelzijdig .ensemble. Al met al kunnen de
organisatoren van Handelsvereni-

De voorgeschiedenis van de verhuizing naar de niet bijster intieme
Prinsesseweg is bekend: een aantal
plaatselijke middenstanders wilde de
ambulante kollega's niet voor hun
winkeldeur en door hun veto
verdween een gezellig evenement uit
het dorpscentrum.
Dat wil niet zeggen, dat de braderie
niet geslaagd mag heten, want er
kwamen toch nog een kleine
honderd standwerkers met hun
negotie opdragen. Kijkers en kopers
kwamen er ook en die konden tijdens
hun gang langs de kramen ook nog
genieten van de Gladstone-Zomershow op een podium tegenover het
postkantoor. En van een kostelijke

winsemius dwingt raadsleden tot nadenken
over natuurbescherming en woningbouw

juli
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CENTRUM vrijwillige hulpverlening.
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.

Wielrenners opgelet: Donderdag
25 juli wordt de vijfde ronde van
Zandvoort Centrum volgetrapt.
Nieuwkomers kunnen hun geluk
dan beproeven op de 40 km.
vanaf vier uur 's middags, om
zes uur vertrekken liefhebbers
en veteranen voor een tocht
van 50 km. en als hoofdnummer
fietsen de amateurs om kwart
over zeven weg om de kilometerteller op 100 te krijgen.
De wielrenners starten in de
Haltestraat, passeren daarna de
Louis Davidstraat, Prinsesseweg,
Koninginneweg en Kostverlorenstraat om weer terug bij af
te worden binnengehaald. De
tcsgang tot hst parkoars is
gratis.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal

De aanwijzing van minister Winsemius is duidelijk; Aan duingebieden
wordt landelijk de hoofdfunktie
natuurgebied toegekend. Zandvoort
mag dus geen huizen bouwen in de
zuid-duinen. Ook de gemeente
Egmond, die soortgelijke plannen
had met een terrein, kreeg deze
maand van de minister nul op het
rekwest.

Met de bescherming van natuurgebieden wordt het menes in Den
Haag. Maar hoe groot is de
bereidheid van onze plaatselijke politici om deze landelijke beleidslijnen
waterstanden
ook op lokaal nivo toe te passen? De
koerant verzamelde een aantal
meningen en uitspraken van
H.W. LW. H.W. LVV. raadsleden en een lid van b en w
over de toekomst van de zuid-duinen.
02.12 10.15 14.41 • 22.40
03.08 11.10 15.31 23.32
Termes (d'66) heeft geen vertrouwen
03.54 11.56 16.18
00.19
in een gemeentelijk 'zuid-duinvrien04.34 12.34
17.02 01.02
delijk' beleid. Voorhem is het duide05.15
13.15
17.39 01.39
lijk dat de gemeente het terrein niet
05.56 13.54
18.21
02.19
als natuurgebied wil of kan beheren.
06.31 14.29
19.01 03.00
Volgens Termes zou Zandvoort daar
07.09 15.09
19.41 03.43
dan de konsekwenties van moeten
07.53 1553 '20.22 04.27
aanvaarden. Natuurlijk zou het in de
08.39 16.40 21.07 05.09
eerste plaats een mooie taak voor de
09.34 17.35 22.03 06.04
gemeente zijn om het landelijk
natuurbeleid serieus te nemen',
verklaart hij. 'Maar het is in de

afgelopen jaren wel gebleken dat ze
het vertikken. In de toekomst zal de
regering haar beleid t.a.v.
natuurbehoud alleen maar scherper
gaan voeren. Als de gemeente Zandvoort geen geld heeft om haar natuurgebieden te behouden moet ze
deze maar afstoten. Laat ze de zuidduinen maar verkopen aan de
provincie of de gemeente
Amsterdam. Die hebben er wel
belang bij dat het gebied zijn waarde
behoudt'.
Toonen (pvda) heeft meer
vertrouwen in de gemeente als
beschermer van het landschap: Als
het kollege zich er voor in wil zetten,
kan er in de toekomst een serieus
duinbeheer van de grond komen. De
gemeente heeft zich blind gestaard
op de duinen, het moet nu toch wel
tot ze doordringen dat er nooit huizen

op die plek zullen komen. Dit woningbouwbeleid kan dus op de
vuilnisbelt'. Toonen is fel tegen
verkoop van de grond: 'dat is geen
oplossing, als je de duinen afstoot is
de kans groot dat er een hekje omheen komt, zodat niemand er meer
van kan genieten. De gemeente moet
er naar streven om met de provincie
en het rijk geld bij elkaar te schrapen
om de duinen te behouden voor het
algemeen belang'.
Wikkend en wegend formuleert
Koning (gemeentebelangen) zijn
mening over de ministeriële beslissing: 'aan de ene kant vind ik het
jammer, we hebben een belangrijk
stuk bouwgrond verloren. Aan de
andere kant ben ik blij dat we dit
heerlijke stukje natuur niet
kwijtraken. De duinen als woongebieden moeten we nu maar voor
gezien houden, ik ben ertegen om
het over een aantal jaren weer te
proberen. Het moet nu maar eens uit
zijn, zuid is van de baan. We moeten
op zoek gaan naar nieuwe bouwplaatsen en ach, over het circuit als
bouwlokatie is het laatste woord ook
nog niet gesproken.'
lees verder op pag. 2

ƒ 10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.
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14444 Politie (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gameentesekretarie
17947 Informatieburo vuv
023-242212 Automobiel bedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults'
12135 Zandvoortia Koerant b.v.
Achterweg 1

kunstmarkt ondervond konkurrentie
van heemskerk en spaarndam

omroeper

Zandvoort, Heemskerk en Spaarndam
hadden allemaal de 13e juli
uitgekozen voor de in hun doprskern
te houden kunstmarkt en dit gebrek
aan onderling overleg was zaterdag in
Zandvoort duidelijk te merken aan de
geringe belangstelling van de zijde
der deelnemers.
Dat was niet alleen de mening van
enkele eksposerende kunstenaars
maar ook van Emmy van Vrijberghe
de Coningh, artistiek leidster van het
Cultureel Centrum, die voor de vijfde
maal een kunstmarkt organiseerde.
Ook de plensbuien in het voorjaar
zouden volgens mevrouw Van
Vrijberghe de Coningh mede de
oorzaak kunnen zijn dat slechts
zeventwintig kunstenaars zich hadden
gemeld tegen zo'n goede veertig in
de voorgaande jaren. Hoe het zij, de
zon, de kwaliteit van het gebodene

RUIME GARAGE TE
HUUR
Breed 2.80 m, lang 6 m,
inrijhoogte 1.65 m,
totale hoogte 2.30 m.
F 75,- p.m. Direkte omgeving Trompstr. Br.632.
BELONING AANGEBODEN.
Wegge l open op 11 juli
zwarte poes (klein formaat)
Witte halsb. met zilverkleurig adreskokertje. Telefoon
12725 - omg.Oosterparkstr.

mevr. Kraan-Meeth

en het kwartet van Dico van Putten
dat in de avonduren de toch al prima
stemming op het Gasthuisplein nog
verhoogde, zorgden ervoor dat dit
eerste lustrum van de kunstmarkt toch
een heel plezierig evenement werd.
Nog niet eerder maakten we kennis
met het werk van Herman
Schoemaker uit Zenderen, die
tekeningen aanbrengt op metalen
platen en de tusseliggende vlakken
opvult met transparante lakkan. Vooral
de werkstukken waarin hij verschillende tinten van een en dezelfde kleur in
elkaar laat overvloeien zijn bijzonder
mooi. Een voorbeeld daarvan was een
in diverse tinten blauw uitgevoerd vis,
met f 35.- heel betaalbaar.
Keramiste Ebie Blaauw was niet
aanwezig maar Henny Solaro was
graag bereid het fraaie werk van haar
in Florence vertoevende kollega toe
te lichten. Henny Solaro, die zelf ook
op de kunstmarkt eksposeerde, start
in september a.s. in Zandvoort een
kursus keramiek waarbij tal van
technieken, o.a. raku, aan de orde
komen. Een telefoontje naar de
nummer 15536 of 16344 verschaft
vrijblijvend informatie.
Ivon Schoorl, die jaren geleden veel
sukses had met haar ekspositie in de
bibliotheek, boeide thans met een
paar heel geslaagde portretten in
waterverf. Van het houtsnijwerk van
Rob Dalman bekoorde zijn subtiel
uitgevoerd liefdespaar ons het meest
en dit kunstwerkje (f 120.-) was beslist
niet duur.

toto! Ofck Lo0nsn
Bijzonder mooi vonden wij de
tekeningen van Mariska Pisam.
Mariska genoot haar opleiding aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in
Den Haag, knutselt iets heel leuks in
elkaar, ook wel iets liefs, en tekent het
dan. Het kan een fraai ingepakte
bonbon zijn maar ook twee niet
bestaande diertjes onder een
handdoekje met slechts hun kopjes "
naar buiten. Ze werkt met pasteltinten
en we kunnen alleen maar zeggen dat
we er verrukt van waren.

Van het werk van Kathe Ruyssenaars,
met o.a. haar schitterende
wandkleden altijd een belangrijke
plaats op de kunstmarkt innemend,
wordt momenteel in 'De
Leeuwenhorst' in Heemstede een
tentoonstelling gehouden.
Waarschijnlijk is dat de reden dat
Zandvoort er dit keer een beetje
bekaaid af kwam. Daarom is het maar
goed dat er voor het volgend jaar
weer een kunstmarkt op het
programma staat!

Vrijwillige Hulpverlening

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

werelil
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winsemius dwingt raadsleden tot nadenken
ue cda-er Ingwersen is niet verbaasd
over het besluit uit Den Haag: 'de
gemeente had kunnen weten dat dit,
verzoek opnieuw zou worden afgewezen. Ze heeft gegokt op een paard
dat niet bestaat. Nu Den Haag de bal
weer terugschopt in het doel van
Zandvoort, wordt het tijd om nieuwe
bouwmogelijkheden te zoeken. Zuid
gaat niet door, dus ligt het voor de
hand om naar noord uit te wijken.
Wonen gaat vóór alles, ook vóór
racen'.
Vvd-raadslid van Caspel verwacht de
komende 20 jaar geen beton in de
zuid-duinen maar sluit het niet uit dat
het gebied na die tijd wellicht toch
nog bewoond gaat worden. In die
tussentijd vestigt hij zijn hoop onder
andere op de onlangs ontruimde
Clarastichting. Van Caspel: 'Dat
terrein biedt alternatieven, zoals het
doortrekken van de Herman Heijermansweg naar Noord. Dat is een
prima kans om de mensen daar uit
hun isolement te halen'.

"METDE VVV
DOOR '85"
DEN K om vrijdag 19 juli
concert door Pools
studentenkoor!
SCHOOLPLEIN 1 -TELEFOON 17947

Het laatste woord is aan wethouder
Flieringa (inspraak nu): 'de toekomstmogelijkheden van de zuid-duinen
moeten grondig onderzocht worden.
Zolang het kollege daarover nog
geen standpunt heeft ingenomen wil

ik er verder niets over kwijt'. En er
nog even aan toevoegend: het plan
zuid-duinen als woongebied is
definitief van de baan, we hebben
pech gehad door Egmond.'

MEER KANSEN
VOOR
GEHANDICAPTEN

*«
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AVQ • DOET
wat écht nodig is

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

uitiiiir
muis.
iicfllcrkind

i

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164
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zandvoort krijgt geld voor verbetering
kruispunt gerkestraat/tolweg

nieuws
körM Rl ein

De gemeente Zandvoort krijgt
subsidie van het ministerie voor
Verkeer en Waterstaat om het
onveilige kruispunt Dr. C.A.
Gerkestraat-tolweg te verbeteren.
De inmiddels door zijn
onoverzichtelijkheid berucht
geworden kruising veroorzaakt al
jaren lang verkeersongevallen, die
niet zelden gepaard gaan met
persoonlijk letsel.
Het gemeentebestuur heeft met haar
inmiddels gehonoreerde aanvraag
om rijksfinanciering een
verbeteringsplan voor de slechte
verkeerssituatie ingediend bij het
ministerie. Het plan moet voorzien in
een duidelijk uitzicht voor het verkeer dat rijdt in zuidelijke richting op
de Tolweg, tussen de Zandvoortselaan en de Dr. C.A. Gerkestraat. Dat
zou bereikt kunnen worden door het
trottoir in de Dr. C.A. Gerkestraat aan
de noordzijde vanaf de Tolweg te
verbreden over een lengte van 45
meter.
Volgens de plannen wordt het fietsverkeer beveiligd door de fietsstrook
in de Dr. C.A. Gerkestraat ter hoogte
van de kruising een ander beloop te
geven met het aanleggen van een
onderbroken streep.
Verder zou afsluiting van de
Parallelweg langs de Tolweg aan de
zuidzijde van de kruising een
belangrijk aandeel leveren in de
verkeersveiligheid van dit punt. Deze
weg wordt namelijk door auto's nog
wel eens gebruikt om tegen het
verkeer in de Dr. C.A. Gerkestraat in
te rijden, om zo snel mogelijk in de
Haarlemmerstraat te komen. Om dat
te verhinderen zou de parallelweg in
de toekomst op de Tolweg moeten
uitkomen. Het verbeteringsplan voor
ziet nog in een plantsoen, waarbij 4
parkeerplaatsen zullen worden aangelegd. Het ministerie neemt 90
procent van de uitvoeringskosten
voor zijn rekening. Voor vragen of
reakties is het gemeentesekretariaat
te bereiken tot één augustus op
nummer 14841. De gemeenteraad
zal zich in de vergadering, dd. 27
augustus"a.s., over het plan
uitspreken.

• In een persbericht laat de
werkgroep Zandvoort-zuid weten
zeer tevreden te zijn met de uitspraak
van minister Winsemius over het
behoud van de zuid-duinen. De
werkgroep bedankt alle
medebewoners van zuid,
aktiegroepen en stichtingen voor hun
aktieve steun, die een belangrijke rol
hebben gespeeld bij de beslissing.
Verder spreekt de werkgroep haar
hoop uit, dat de gemeente het natuurgebied ook daadwerkelijk gaat
beschermen en onderhouden.

foto Dick Loenen

trottoir noordzijde Gerkestraat zal worden verbreed

v\iatèrstandën

en toen was er eindelijk
de aangepaste tuin
Maandagmiddag was het feest op
Nieuw Unicum, waar de aangepaste
tuin voor de gehandikapten na een
lange tijd van voorbereiding eindelijk
kon worden geopend.
Twee bewoonsters reden met hun
rolstoel dwars door de met gebloemd
papier dichtgeplakte toegangen tot
de tuin en toen konden genodigden
en toekomstige tuiniers ontdekken
dat alle moeite niet voor niets is
geweest. Er is met veler hulp een
prachtige mogelijkheid tot kreativiteit
en rekreatie ontstaan, waar de
minder-validen zich direkt al thuisvoelen.
Daarvoor had direkteur Burggraaf
alle milde gevers, waaronder het
Provinciaal Orgaan
Gehandicaptenbeleid, het Prinses

Nationaal
Revalidatie
Fonds
Steun het
Nationaal Revalidatie Fonds
Uw gift wordt snel en goed besteed. Het NRF weet precies waar de behoeften
liggen en ook waarde nood het hoogst is. Wordt eenmaal besloten een project financieel te steunen, dan bereikt het geld ook snel zijn bestemming.
Zelf werkt het NRF tegen de laagst mogelijke kosten.

Giro: 953
Bank: 70.70.70.953
Nationaal Revalidatie Fonds
Oude Gracht 136, 3511 AX Utrecht
Postbus 323, 3500 AH Utrecht
Telefoon: 030 - 33 1165

sanduoorrse hoeranr

Beatrixfonds, enkele banken, de
Stichting Actie '68 en het gelijknamig
uitzendburo, namens bestuuren
bewoners, uitgebreid bedankt voor
hun steun.
Tuinman en ontwerper Paul Baer
tijdens de feestelijke receptie in de al
gedeeltelijk ingerichte tuin; 'De
planten, groenten en fruitbomen, die
we al hebben geplant, doen het
prima en nu is het verder aan de
bewoners. Voor hen die zelf niet
kunnen meetuinieren, is het hier
trouwens ook goed toeven'.
De kas is nog leeg, maar daar zal
binnenkort ook het groen welig
tieren. 'Er zijn hier vele mogelijkheden', aldus Baer tussen de
verhoogde bloembakken. 'Zoals voor
feestjes, barbecues en als openlucht
theatertje. Uitbreiding van de tuin is
ook nog mogelijk, als het
entoesiasme erg groot blijkt. Zo te
zien zijn de bewoners er erg blij
mee'.

juli

H.W.

L.W.

05.56 13.54
06.31 14.29
07.09 15.09
22
07.53 15.53
23
24
08.39 16.40
09.34 17.35
25
26
10.38 18.38
27
11.53 19.52
28
00.26 08.24
29
01.43 09.42
30
02.49 10.49
31
03.38 11.38
Springtij 4 en 20 juli
Doodtijd 12 en 27 juli.
.0
21

H.W. L.W.
18.21
19.01
19.41
20.22
21.07
22.03
23.10

02.19

03.00
03.43
04.27
05.09
06.04
07.10
— . — 08.24
13.15 21.15
14.27 22.26
15.25 23.25
16.10 00.10

• Een advokate uit Amsterdam deed
maandagavond aangifte van
merkvervalsing op de zandvoortse
braderie. Een kraamhouder verkocht
daar ten onrechte tekstiel onder de
naam Lacoste. In bijzijn van de juriste
werd op de markt een partij van die
kleding in beslagggenomen. Het is
niet bekend hoeveel mensen zich
door het nep-krokodilletje in de
maling hebben laten nemen.

raadslid

koning
overleden

adviesdiensten
WETSWINKËL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13450
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij akute problemen.
CENTRUM vrijwillige hulpverlening.
Geeft advies, hulp en informatie van
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot
12.30 uur en iedere woensdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100,
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373.

In zijn woning aan het Schelpenplein
is woensdagnacht Jaap Koning op
59-jarige leeftijd overleden.
Zijn dood zal voor veel Zandvoorters
een groot verlies betekenen, niet in
de laatste plaats door zijn oprechte
betrokkenheid bij het
gemeenschapsleven. Jarenlang zette
hij zich in voor de arbeiders als
voorzitter van de Bouwbond FNV
Zandvoort, terwijl hij daarnaast aktief
bestuurslid was van het Genootschap
oud Zandvoort. In '82 bracht Koning
als raadslid van Gemeentebelangen
kleur in de plaatselijke politiek. Hij
stond altijd op de bres voor zieken,
bejaarden en andere zwakke
groeperingen, een eigenschap die hij
overigens niet alleen in het politieke
leven tot uiting bracht. Vorig jaar
werd Jaap Koning voor het eerst met
hartklachten opgenomen in een
haarlems ziekenhuis. Desondanks
kwam zijn overlijden onverwacht

mevr. kraan
Kraan van de
ae groeien
groeten
»•&• • LW *?% **% •* ********* *\,l*f+w^*^.e*n4 m*
heeftk nu
haar eigen ekspositie

familieberichten

t

Toen het genootschap oud Zandvoort
het plan opvatte om in het kultureel
centrum een ekspositie te houden
met oude prentbriefkaarten uit
Zandvoort, ging samenstelster Emmy
van Vrijberghe de Coningh ook even
bij mevrouw Kraan-Meeth langs om in
haar foto-albums te neuzen.
TVkön I-i Af- r***nf^*tt*f\V+t*r\ /M irl "7 ***\ft\ms\ri

Mevrouw Kraan-Meeth stalde haar
bezit voor de bezoekster uit; maar
liefst acht dikke foto-albums,
volgeplakt met zo'n 1000
ansichtkaarten van het oude
Zandvoort, stonden tot haar beschikking.
Mevrouw Kraan heeft nu haar 'eigen'
ekspositie, want de enorme hoeveelheid plaatjes die zij in de afgelopen
vijftien jaar verzamelde, bleek
ruimschoots voldoende om de
vitrines in het kultureel centrum geheel in te richten.
De oude kaarten zijn onderverdeeld
in diverse rubrieken, zodat de bezoekers een duidelijk beeld krijgen van
de vele strandgezichten, straten, hotels, kerken en niet te vergeten
Hester Piet

prentjes van bekende Zandvoorters
uit vervlogen tijden. Het is een
biezondere kollektie prenten, die het
Zandvoort vanaf de eeuw wisseling
weer tot leven maakt voor jong en
oud. Zullen de foto's bij het wat
oudere publiek gevoelens van
herkenning en herbeleving
oproepen, ook de jeugd ontkomt bij
het zien van deze verzameling niet
aan een vleugje nostalgie en
nieuwgierigheid naar het oude dorpsleven.
Wandelend langs de vitrines praat
mevrouw Kraan-Meeth enthoesiast
over haar kaarten. Soms slaakt ze
verrukte kreetjes bij het herkennen
van een dorpsgezicht. Vooral de
kaarten van de Haarlemmerstraat zijn
haar zeer dierbaar. Dat is niet zo
vreemd, want vroeger als badgaste
en later als bewoonster, bewaart zij
veel fijne herinneringen aan die
buurt.
Zeker twee keer per jaar bezoekt zij
met haar man een ruilbeurs, speurend
naar nieuwe eksemplaren voor haar
kollektie.
'Strandgezichten spaar ik niet meer,
die heb ik genoeg', zegt ze beslist.
Om er direkt aan toe te voegen: 'Kijk,
deze heb ik pas nog gevonden!' En ja
hoor, het is een strandtafereeltje. Op
de foto is een handelsreiziger te zien,
met een enorme weegschaal door
het zand sloffend om wat centjes te
verdienen aan badgasten die
nieuwgierig zijn naar hun gewicht. 'Af
en toe kan ik het toch niet laten',
lacht ze.
Haar hobby om oude kaarten te
verzamelen kreeg een ektra impuls
toen zij vanaf '75 de rubriek 'groeten
uit Zandvoort' voor de zandvoortse
koerant ging verzorgen. Als zij voor
de onderschriften bij deze foto's niet
uit haar eigen geheugen kan putten,
krijgt ze meestal steun van
oude Zandvoorters, die haar verder
op weg helpen. Maar wanneer zij, of
haar informanten de historiese plank
eens hebben misgeslagen, trekt de
Zandvoorter Kaufmann aan de bel. Hij
weet feilloos te melden welke

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die ie
dwars zitten.
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Vandaag is plotseling een eind gekomen aan het
zo actieve leven van onze lieve zorgzame man,
vader en opa
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JACOB JAN KONING
echtgenoot C.P.E.M. van Deursen
op de leeftijd van 59 jaar.
C.P.E.M. Koning-van Deursen
Els, Teden Jurre.
Rens en Mike
Henny
2042 H J Zandvoort, 18 juli 1985.
Schelpenplein 14
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Bezoektijden: vrijdag 19 juli van 19.00 - 20.00
uur en zaterdag 20 juli van 16.00 - 17.00 uur.
De Eucharistieviering wordt gehouden op maandag 22 juli a.s. om 10.30 uur in de Parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden om 12.00 uur op de Algemene
Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

onjuistheid in een onderschrift is
geslopen. Gelukkig is dit zelden
het geval . ..
Op de zolder van het kultureel
centrum verwelkomt mevrouw KraanMeeth haar man, die ook even een
bezoekje komt brengen. 'Wat staan
de foto's hier keurig gerangschikt hè.
In mijn albums lag alles kris kras door
elkaar', zegt ze tegen haar echtgenoot. En dan aarzelend 'Dit is wel een

prachtkans om straks alles weer
overzichtelijk in te plakken'. Haar
man beaamt het en het blijft even stil
op de zolder. Dan flapt mevrouw
Kraan eruit: 'Ja, maar vier pagina's
Badhotel achter elkaar is ook niet
alles!'
Ze heeft nog even de tijd om na te
denken over de nieuwe indeling van
haar albums, want de ekspositie is
nog te zien tot 26 augustus.

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zandvoort heeft met
ontsteltenis kennisgenomen van het
onverwachte overlijden van het raadslid,
JACOB J. KONING
voorzitter fractie gemeentebelangen

maatsch. werk fuseert
De twee haarlemse stichtingen voor
maatschappelijk werk, het CMW en
het l M W, hebben besloten een fusie
aan te gaan. Met ingang van volgend
jaar zullen de beide instellingen samensmelten.
Enige jaren geleden kwam tussen de
besturen al een nauwere
"
samenwerking tot stand onder de
naam Algemeen Maatschappelijk
Werk Zuid-Kennemerland (AMW).
Hun werkterrein omvat nu nog vier kantoren in Haarlem, met vestigingen
in Heemstede, Zandvoort en
Bloemendaal.
Volgens de organisatie moet daar
verandering in komen omdat het
maatschappelijk werk in de regio zich

steeds verder uitbreidt, waardoor
kliënten soms niet meer weten naar
welk centrum ze moeten gaan. Als
verdere fusie-voordelen worden
genoemd; een duidelijke situatie
voor subsidiegevers, scherper inzicht
in de ontwikkelingen van het
maatschappelijk werk en een
doeltreffend beleid ten aanzien van
de automatisering.
Het gezamelijke doel van de nieuwe
instelling wordt als volgt omschreven:
'Het uitvoeren van algemeen
maatschappelijk werk in de regio
voor iedereen die daar behoefte aan
heeft, ongeacht geloofsovertuiging of
politieke richting'.
Waar het centrale kantoor zal worden
gevestigd is nog niet beslist.

Met dankbaarheid gedenken wij zijn tomeloze
inzet voor zijn geliefd Zandvoort.
Moge dit tot troost strekken voor zijn vrouw en
kinderen.
Zandvoort, 18-7-1985.
H. Machielsen, burgemeester
N. Dost, loco-secretaris.

kerkdiensten
Geboren:

Shira Elisa, dochter van Van de
Laar, Gerard J. en Winkelmeijer
M.W.; Sindy, dochter van Van der
Veld, Hermanus R. en Rademakers,
Ingrid; Asher Meir, zoon van Ovadja,
Jaakov en Franken, Mengsje C.; Melanie Saskia, dochter van Ubachs,
Hendricus J.A. en Bekkering, Saskia;
Jordy, zoon van Miezenbeek,.Eduard
J. en Böhmermann, Carolina.
Ondertrouwd:

nieuws
kort & klem
• Voor het studiejaar 1985-1986
kunnen inwoners van Zandvoort
weer een studietoelage aanvragen bij
de provincie. Deze regeling is bedoeld voor mensen die een opleiding
volgen aan dag- of avondscholen
voor voortgezet onderwijs. Ook
tweedekans opleidingen en partikuliere opleidingen vallen onder de
regeling. Een folder met
aanvraagformulier is verkrijgbaar bij
de afdeling studietoelagen van de
provincie, Dreef 30 in Haarlem. Tele-»
foon023-169933.
• Vanaf zaterdag 20 juli organiseert
de haarlemse geoloog P. Lopes de
Leao- Lagune in samenwerking met
de Vw-Zandvoort een wekelijkse
fietstocht door de Kennemerduinen
en andere natuurgebieden rondom
Zandvoort. Het verzamelingspunt
voor de eerste tocht is bij de Vw,
waar de fiets- en natuurliefhebbers
om 10.00 uur zullen vertrekken, voorzien van een deelnemersbewijs a f

6,25 en natuurlijk een fiets. Het Vw
adviseert bij de minste twijfel regenkleding mee te nemen en een
boterhammetje voor onderweg in de
bagage op te bergen.
• Zondagnacht hield de politie vijf
Amsterdammers aan op het
parkeerterrein bij de Corn.
Slegersstraat. Zij werden op
heterdaad betrapt tijdens het
demonteren van een autoradio en
speakers uit een wagen. In de dirêkte
omgeving trof de politie verder vijf
auto's aan, waarvan de sloten waren
geforceerd en auto-radio waren
gestolen. De twee hoofdverdachten
moesten zich dinsdag bij de officier
van justitie verantwoorden.
• Een 41-jarige inwoner van
Amstelveen kwam zondag met
ademhalingsmoeilijkheden bij de
Rode Kruispost op het cirkuit terecht.
Het slachtoffer had bij de start van
een dragster waterstof peroxyde ingeademd. Later werd hij naar het
Deo-ziekenhuis overgebracht.

Schenk, Ronald, Jozua- en Gebe,
Titia Theresia; Kleijberg, Johannes,
Hendrikus en Van der Werff, Leuny; •
Jansen, Martinus en Wiener, Jacqueline Louise.
Overleden:

Dirksen, Fredericus Jacobus Wilhelmus, oud 80 jaar; Terol, Simon,
oud 79 jaar; Postert geb. Massenberg,
Anneliese, oud 70 jaar; De Valk geb.
Van Dijk, Johanna Willemina, oud 90
jaar; Korver geb. Loos, Alida, oud 86
jaar; Schipper geb. van Dalen,
Maatje, oud 69 jaar; Walters geb. Verheij, Johanna Antonia, oud 77 jaar.

HERVORMDE KERK
zondag 21 juli a.s.:
10.00 uur: Ds. M.J. Wagenvoorder uit
Bennebroek
GEREFORMEERDE KERK
zondag 21 juli a.s.:
10.00 uurL Drs. L Matthijsen, Amstelveen.
PROTESTANTENBOND
GEEN DIENST
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 20 juni a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang
zondag 21 juli a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt vla het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
Wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
GESLACHTSZIEKTEN
Voor algemene informatie bel
023 - 320202 (dag en nacht).
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

eanduoortse Noerar*

spook en wonderschelp
volgende week bij rekreade

Deze week maakt de familie Spook
haar debuut in het jeugdhuis achter
de hervormde kerk, zondag de 21ste
feestelijk ingeluid door een poppenkastvoorstelling en volksdansen op
het Jan Snijerplein, aanvang 19.15
uur.
Maandag 22 juli van 10.00 tot 12.00
uur: In het spookhuis knutselen. Van
15.00 uur tot 17.00 uur: Waterspelletjes. Dinsdag 23 juli van 10.00 uur
tot 12.00 uur: Een blijde gebeurtenis.
Van 15.00 uur tot 17.00 uur: In de
kast gejaagd. Woensdag 24 juli van
10.00 tot 12.00 uur: Gerammel,
gepiep, gekraak. Van 15.00 uur tot
17.00 uur: Spokenspeurtocht.
Donderdag 25 juli van 10.00 uur tot
12.00 uur: Onder de lakens, kleren
maken en dansen. Van 15.00 uur tot
17.00 uur: Modeshow en vanaf 19.15
uur: Volksdansen en poppenkast op
het Jan Snijerplein. De week wordt
vrijdag 26 juli afgesloten met een
echte spokenbruiloft opgefleurd door
het geestenfeest van 10.00 uur tot
14.00 uur.

In het Stekkie openbaart Rekreade
deze week het geheim van de
wonderschelp, zondag de 21ste
aangekondigd door volksdansen en
poppenkast vanaf 18.15 uur.
Maandag 22 juli van 10.00 uur tot
12.00 uur: Zeeakwarium (knutselen).
Van 15.00 uur tot 17.00 uur:
Schelpenpad (speurtocht). Dinsdag
23 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur:
Zeemonsters (verkleedpartij). Van
15.00 uur tot 17.00 uur Inktvissenvoetbal (verkleedvoetbal). Woensdag
24 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur:
Piratenpret en van 15.00 uur tot
17.00 uur: Piratenspel. Donderdag 25
juli van 10.00 uur tot 12.00 uur:
Watermuziek, van 15.00 tot 17.00
uur: Zeebellen, 's Avonds vanaf kwart
over zes is het tijd voor poppenkast
en volksdansen in het winkelcentrum
van Noord. Vrijdag 25 juli gaat de
wonderschelp pas echt open door
een zeeslag, die het grote geheim zal
onthullen van 10.00 uur tot 14.00 uur.

nieuws
kort & klein
• Maandagnacht sloegen twee
Haarlemmers met een honkbalknuppel het raam van een zandvoortse
automobilist aan diggelen. Na een
korte achtervolging werden de *wee
aangehouden en naar het poi.—'buro
in Haarlem overgebracht. Inmiddels
hebben zij de schade vergoed.
• Morgen organiseert de
Zandvoortse Operettevereniging een
braderie bij het.Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat onder de
naam 'westernmarkt', die verwijst!
naar musikal 'Calamity Jane' waar de
operettevereniging mee repeteert.
De braderie begint om 10.00 uur en
eindigt rond 18.00 uur. De opbrengst
is bestemd voor de uitvoering van
'Calamity Jane; in 1986. In het
Gemeenschapshuis is voor de
kinderen een spelletjeshal ingericht.
• Een 50-tal jongens en meisjes van
de engelse Hougton School Band
zullen dinsdag 23 juli een bezoek aan
Zandvoort brengen en in de
avonduren een gevarieerd konsert
verzorgen in de Hervormde kerk aan
het Kerkplein. De band is samengesteld uit jongelui van enkele scholen
uit twee kleine steden in het noordwesten van Engeland. Zij wisten
enkele jaren beslag te leggen op de
titel 'eerste jeugd orkest noord-Engeland', waardoor zij mochten deelnemen aan de grote finale van de
nationale kampioenschappen. Het
konsert begint dinsdag om 20.00 uur.
Entreekaarten van vijf gulden zijn
verkrijgbaar bij het vw-kantoor.

1000 GULDEN BELONING
VERLOREN GOUDEN.RING MET
9BRILJANTJES
Vloedlijn tegenover STRANDTENT 7
op WOENSDAG 17 JULI 1985
TEEEFOON 020-183848

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,-(één tientje)
over op giro

omroeper

\< n
Negende GRATIS Jazz-festival!
Zandvoort, 2, 3 én 4 augustus
Vrijdag, zaterdag én zondag 1 6.00 - 24.00 uur

BAR
i n en rondom de volgende bedrij ven:

Huisartsenpraktijk Noord
Telefoon 19507
Huisarts A. Scipio is afwezig van
22 juli - 12 augustus a.s.
Huisarts B. van Bergen
neemt de praktijk waar
TE KOOP : witte babycommode, linnenkast en
ledikant 2 jaar oud.
Nieuwprijs F 6.000,- Nu
voor F 1.500,-Telefoon
18725
WONINGRUIL: Aangeboden in A'dam West 2 kamer
woning met tuin - kale huur
F 140,- . Gevraagd :
2 kamerwoning met douche
liefst in centrum. Huur tot
F 300,-.Tel.020-824542.

39.555,30
Greenpeace

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een Duits dagblad.
InL/folder : 01720-43719.

Nederland
Amsterdam

v. ë. Werff

onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

mijn hakkar
•indsl746
GMthuupUin 3
«i winkelcentrum
Nfcuv Noord
T«l. 12129

• Chaplin Bar • Black Jack «Oase Bar • Cecils
• De Raadsheer • Café Bluijs • Casa di Pizza
> Wapen van Zandvoort • Sociëteit Duysterghast
Albatros * Aquarius • Hotel Keur • Prix d'Ami
» Scandals • De Klikspaan • Pannekoekenhuis
Café Koper • De Banjer • La Bastille • Chin Chin
• Kerkhoven • Happy Days • De Kousenpael
Hollandia Bar • Café Oomstee* ZirberlStube
• De Manege • Junior Bar • Bar Fairway...
Vrijdag 20.00 - 24.00 uur - Gasthuisplein

JA// KI IIIM> l III Iti: \< H

PHILIP MORRIS
Voorronde landelijke kompetitie m.m.v.
onder anderen:
• Solid State Band • Jazz-O-Maniacs
Zaterdag i 6.00 - 24.00 uur - Gasthuisplein:

J i//Hl IIIM» TUI UK U II
16.00-16.50
18.00 -18.50
17.00-17.50
19.00-19.50
20.00-20.50
21.00-22.15
22.25 - 24.00

André Valkering & Annekede Bruin
Beale Street Band & Greetje Kauffeld
PookelBand
Nature Kasekö Band
All Stars &MillyScott
PiaBeckCombo
Frank Grasso Band & Dee Daniels ^
Presentatie: Maja

t '••:'' ^^f--'.^?i

Zaterdag en zondag 13.00 -. 19.00 uur
Gemeentepolitie Zandvoort.
Ter overname aangeboden tegen elk aannemeüjk bod een
koffiezetautomaat
type Coffee Mat met 8 keuzemogelijkheden,
t.w. zwarte koffie, zwarte koffie met suiker,
koffie met melk, koffie met melk en suiker,
extra suiker, extra melk, warme chocolademelk, alleen heet water (voor b.v. thee).
Inschrijvingen uiterlijk 24-7-1985 inzenden
aan Gemeentepolitie Zandvoort, Hogeweg
37, 2042 GD Zandvoort.
Voor informatie en bezichtiging vragen naar
de heer B. ten Haave of de heer
E. Zaadnoordijk, tijdelijk politiebureau
Bm. van Alphenstraat, Zandvoort, telefoon
02507-13043.

JAZ/ ONTWi; IfliAlKIl l

in de volgende strandpaviljoens :K "Ml
Club Maritime • Freddy & Paul • jphHny:
• Take Five • Seagull • Filmer • Tro>ic^if
'"'
' '
Zondag 11.30 uur- Gasthuisplein

.}\/:/\\iHii<:pÉH;
'Jazzy' kerkdienst rn.m.v.
Ruud Janssen &Milly Scott

[[Heinekeiifl

HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van ZANDVOORT;
gelet op de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, maken
bekend dat:
door hen onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de
omgeving te ondervangen op 26 juni 1985 vergunning is verleend
ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van
mevrouw Driehuizen-Koster te Zandvoort voor een dergelijke vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een cafépetit restaurant gelegen aan de Boulevard Barnaart no. 22 te
Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B no.
7598;
De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen van 19 juli
1985 tot 19 augustus 1985 ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 08.30 -12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge
toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij dé Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van
10.00-14.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne staat tot 30 juli 1985 beroep open bij de Kroon voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of
28, eerste lid, onder c van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid.onder c van de wet algemene
bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van
artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt
gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en
worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de
geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-GRAVENHAGE.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Zandvoort, 11 juli 1985
De secretaris, De burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
BOUWPLANNEN
De burgemeester van Zandvoort geeft hierbij kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van
artikel 17,1e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de
tijd van ten hoogste vijf jaar, vergunning te verlenen voor het plaatsen van een noodgebouw op het perceel Zandvoortselaan 165
(Nieuw Unicum).
Het bouwplan ligt met.ingang van 22 juli 1985 gedurende 14
dagen ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (geopend maandag t/m vrijdag
08.30-12.30).
Eventuele bezwaren tegen het bouwplan kunnen gedurende
bovengenoemde termijn door rechthebbenden op aangrenzende
en nabij gelegen gronden schriftelijk bij burgemeester en wéthouders worden ingediend.

Totale
verbouw i ngs-ui tver koop
Afd. meubelen

met kortingen van

3Otot6O°/o
De verbouwmgs-uitverkoop is uitsluitend op
zaterdag, zondag en maandag van 11..OO tot 17.0O u.
Haast U de afrastering staat reeds voor onze etalage.

nu of nooit!

alles moet weg !

ook salontafels
met 10 tot 50% korting
COUPONS SHOWROOM TAPIJT
kleur LILA, zeer geschikt voor bij een
witte slaapkamer
400 x 400, 400 x 280, 218 x168
AUBERGINE ROOD
311x138, 400 x125, 330 x 200,
400 x 250, 500 x 400,
BRUIN
380 x 219
DEZE LAATSTE COUPONS WORDEN
VERKOCHT VOOR
F 10,- per M2.

COUPONS GORDUNSTOF
TEGEN SPOTPRIJZEN
F 10,-p/m
KEUKENVALLEIM VAN
F 6,90 p/m voor F 2,- p/m
VILTEN ONDERVLOERTEGELS
10 stuks voor F 17,50
LUXAFLEX 180 x 175 van
F 145,- voor F 65,- per stuk
2 POLYESTER MATRASSEN
140 x 200, S.G. 30,11 cm. hoog VAN
F 245,-voor F 159,-

meubelkeur

ZANDVOORT
Stationsplein 13-15
Telefoon 18494

ZANDVOORT, 11 juli 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woning- "
toezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
97B85 Vuurboetstraat 14
aanbouw
98B85 Duinweg 23
verbouw woning
99B85 Oosterparkstraat 25
garage
100B85 Thorbeckestraat 33
verbouw woning
101B85 Schuitengat 1 a t/m 1 c
voorgevel en fietsenberging
Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeesteren
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die dooreen vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob
binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA ZANDVOORT.
71B85 Dr.J.P.Thijsseweg 14
dakkapel
79B85 Nic.Beetslaan 6 rd.
dakkapel
80B85 Jhr.P.N.Q. v. Uffordlaan 13
verbouw woning
81B85 l'Amistraatl
dakkapel
77B85 Zandvoortselaan 58
uitbreiden woning

•mtallaf Ie bureau

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale

verwarming, airconditioning en loodgtoterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507- 1 8484*

Giro
55055

Bank 70.70.70120

GROOTSE TOERISTENMARKT
CIRCUIT ZANDVOORT
3 augustus a.s.
Old-timershow - Old-timer-ritten
op Circuit, Vlooienmarkt.
Geopend van 10 tot 17 uur

eandurjcrrse haeranr

Astma
Fonds

Inlichtingen 08812 - 25 64 / 2112

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS
De specialist
in gl UW
' fjloemwerken.

Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. i 20 60

dinsdag 23 juli 1985
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iedereen leest
de krant
altijd en overal.

gele streep voor swaluëstraat nieuws
•. > • ' . ' •

kort S^kleiii

• De Stichting Duinbehoud heeft
onlangs een tentoonstelling ingericht
over het Nederlandse duingebied.
Bezoekers kunnen aan de hand van
foto's, tekeningen, teksten en een
diaklankbeeld kennis nemen van de
vele bedreigingen waaraan de duinen
onderhevig zijn.
De grote natuurwaarde van het
duinlandschap en de wijze waarop de
mens het beïnvloedt, zijn
overzichtelijk uitgebeeld op de tentoonstelling, die is opgezet in het
bezoekerscentrum 'Van vloedlijn tot
binnenduin' aan de Bloemendaalse
Zeeweg. De openingstijden zijn
dagelijks van 09.00 tot 16.30 uur/.
• Door dezelfde stichting is een
procedure aangespannen om van de
Kennemerduinen een Nationaal Park
te maken. De hoofddoelstelling van
een Nationaal Park is het behoud en
de ontwikkeling van natuurwaarden.
Volgens de stichting kan het natuurlijk vochtige Kennemer-duinmiljeu
zich weer optimaal ontwikkelen als
gestopt wordt met de waterwinning
uit het gebied. Als
waterwinalternatieven noemt zij
onder andere de Loosdrecntse
Plassen van het Amsterdam
waterleidingbedrijf.

sport in1 kort
WOENSDAG 24 JULI:
DARTS-TOERNOOI OP STRAND.
Op het terras van strandpaviljoen
Take Five wordt woensdagmiddag
vanaf twee uur een darts-toernooi
georganiseerd, waarvoor iedereen
kan inschrijven tegen betaling van f
2,50. Als ekstra attraktie geeft het
Nederlands kampioensteam Wielbar
uit Amsterdam, met o.a. de
individuele titalehouders Malcolm
Noland en Anita Vink, een aantal demonstraties. Nadere informatie
verstrekt Peter Janssen in bar
Aquarius, Zeestraat 36, telefoon
18748.
ZEILER RENE BOS DERDE IN
RACES OM DARTTROPHY.
De tweedaagse wedstrijden om de
Dart Trophy hebben bij prachtig
zeilweer een overwinning opleverd
voor de équipe van Dirk Koene uit
Haarlem, die werd gevolgd door
Cock Pruim, Amsterdam.
Zandvoorter René Bos, die pas in de
tweede van de vier races van start
ging, bereikte toch de derde plaats.
Met fokkemaat Jerry Koper finishte
hij achtereenvolgens als eerste,
derde en tweede. Het WVZ-koppel
Rogier Staal-Hester van Deutekom
werd elfde.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekratari*
. 17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbadrijf
Fl interman, ZindvoortMlaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
( en magazijn
133§0 Rinko verkoopcontrum, nieuwe
en gebruikte Renaultt
12136 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

eonduoortec Noerar*

De Swaluëstraat staat open voor verkeer in beide richtingen maar biedt sinds de herinrichting
van het G.asthuisplein ook parkeergelegenheid aan zowel de oostelijke als de westelijke zijde.
Hei gevolg van deze situatie is, dat elkaar tegemoetrijdende auto 's in de problemen komen.
Door een gele streep te ver>cn aan de oostzijde van de Swaluëstraat wil de gemeente het
parkeren aan die kant onmogelijk maken, zodat het tweerichtingsverkeer weer moeiteloos
kan funktioneren. Volgens de dienst Publieke Werken zal de parkeerverbodsstreep binnen
enkele weken worden gerealiseerd.

z.o.v. promoot eigen produktie
met openlucht braderie
De in 1824 geboren Calamity Jane,
meisje uit het Wilde Westen, bewaakster van de postkoets, die de uit haar
stormachtige verbintenis met Wild
Bill Hickock geboren dochter na de
geboorte afstond aan pleegouders,
kwam zaterdag op het Schooplein
opnieuw tot leven, kompleet met
haar in een holster gestoken
revolver.

Zoals in iedere rechtgeaarde western
ontbrak ook de saloon niet en het_
terras van het Gemeenschapsfiïïls
bleek zich hiervoor uitstekend te
lenen. Dirigent/repetitor Bert van
Poelgeest vertolkte op de piano niet
alleen uiterst muzikaal de Calamity
Jane-komposities van Sammy Fain
maar ook tal van operettemelodiën
en evergreens. Datzelfde kan gezegd
worden van Ed Marinus, die als 'Doe'
Pierce bovendien een rol in de
musical vervult. Tineke Krieger zong
als Calamity Jane de sterren van de
hemel. Dat het kleurrijke gebeuren
op het zonovergoten Schooplein de
belangstelling van zowel inwoners als
toeristen trok behoeft, dachten wij,
geen betoog.

Dat was tijdens de braderie die de
Zandvoortse Operette Vereniging
had georganiseerd als promotion van
de gelijknamige western musical, die
zij op 3 en 4 maart a.s. in de
haarlemse Stadsschouwburg over
het voetlicht brengt, en tevens als
financieel opstekertje voor deze
kapitalen verslindende produktie.
mevr. Krasn-Mwth
De Z.O.V., waarvan bekend is dat zij
een grote dosis zelfwerkzaamheid in
haar beleid doet, had ook nu weer
alles in het werk gesteld om de
verenigingskas te versterken. Niet
minder dan 23 kramen, 's morgens
om acht uur tijdens een fikse
onweersbui en zware slagregens
ingericht, boden een veelheid aan
artikelen van de meest uiteenlopende aard. Zij varieerden van lappen
stof, kerstkaarten en schoenen tot
planten, kinderkleding en de gebruikelijke vlooienmarktspullen, terwijl
hotdogs en doughnuts in alle geuren
en kleuren de amerikaanse oorsprong van 'Calamity Jane' nog eens
aksentueerden. Het western aksent
was duidelijk aanwezig in de
kostuums waarin de standhouders

waren uitgedost en waarin ze begin
maart op de planken hopen te
verschijnen. Zo zagen we hoe
Adelaide Adams in de persoon van
Gerry van Eig toneelkostuums aan de
man probeerde te brengen terwijl
haar kleedster Kathy Brown, alias
Ineke Groen, tweedehands boeken
verkocht. Ze werd daarbij vakkundig
geassisteerd door Lt. Danny
Gilmartin, in Z.O.V. kringen beter
bekend als Wim de Vries. Wild Bill
Hickock kostte het geen enkele
moeite om de voorbijgangers een
doughnut aan te praten en aangezien
niemand minder dan Jan van der
Werff achter deze Bill Hickock schuil
ging was dat niet zo verwonderlijk.

• De ontslagen boekhouder van
hotel Bouwes, F.H. Heres, eist in een
kort geding dat Bouwes-eksploitant
Meerburg hem weer onmiddellijk in
dienst neemt. Heres werd ontslagen
wegen het verklappen van bedrijfsgeheimen, nadat hij begin juni in het
Haarlems Dagblad verklaard had dat
het hotel tot z'n nek in de schulden
zat. Daar dat gegeven in brede kring
reeds bekend was, vindt zijn
raadsman dat van openbaar maken
van bedrijfsgeheimen geen sprake is.
Volgens de advokaat van Meerburg
liet de boekhouder zich ekspres
negatief uit over het hotel, omdat hij
samenspant met de Amsterdammer
Vinju, die het gebouw zou willen
kopen. De haarlemse rechtbank doet
vrijdag uitspraak.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

Nationaal
Revalidatie
Fonds
Steun het
Nationaal Revalidatie Fonds
Uw gift wordt snel en goed besteed. Het NRF weet precies waar de behoeften
liggen en ook waar"de nood het hoogst is. Wordt eenmaal besloten een project financieel te steunen, dan bereikt het geld ook snel zijn bestemming.
Zelf werkt het NRF tegen de laagst mogelijke kosten.

Giro: 953
Bank: 70.70.70.953
w
',.

Nationaal Revalidatie Fonds
Oude Gracht 136, 3511 AX Utrecht
Postbus 323, 3500 AH Utrecht
Telefoon: 030 - 331165

familieberichten
Heden overleed rustig en kalm onze zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder
JOHANNA PETRONELLA ANTONIA
TEROL-DEVOS
weduwe van Gerard Terol
op de leeftijd van 85 jaar.

Jo en Jan
Ans en Bram
Greet en Vok
Gerda en Henk
Mariet
Rinus en Gerda
Ben
Dien en Henk
Jan en Marja
Nellie en Ruud
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
2042 KJ Zandvoort, 19 juli 1985.
Agnetastraat 5
Wij hebben onze moeder dinsdag 23 juli op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort begraven.

Maandag 29 juli zal de organist Everhard Zwart het tweede konsert verzorgen in de serie
zomer-avond-orgelkonserten, georganiseerd door de Vriendekring 'Rondom het Orgel'.
Everhard Zwart behaalde zijn konservatoriumdiploma aan het Rotterdams konservatorium. In
mei 1985 maakte hij zijn debuut in de Verenigde Staten, waar hij met groot sukses een zestal
konserten verzorgde. Het programma dat Everhard Zwart maandag in de Hervormde Kerk zal
brengen vermeldt onder andere: Fantasie Psalm 42 van Feike Asma, Praeludium et fuga G-dur
van Bach en twee Koraalbewerkingen van Willem Hendrik Zwart en Feike Asma. Het konsert
begint 's avonds om acht uur.

nieuws
kort & klein
Wegens sukses geprolongeerd: Het
Zandvoortse Touwtrekkampioenschap.
Zaterdag 17 augustus wordt dit
toernooi voor de tweede keer georganiseerd door de Zandvoortse
vereniging A.F.A.F.A in samenwerking
met strandpaviljoen Filmer, waar het
spektakel zal plaatsvinden. In tegenstelling met vorig jaar mogen nu
ook de dames in een aparte
wedstrijd gaan uitproberen wie
aan het langste eind trekt.
Voor inschrijvingen en informatie
zijn deze nummers bereikbaar;
17814 en 17580.

"metdevW
door '85"
Heren automobilisten, heeft u al een
101 Stedenboek? Nog enkele ex. beschikbaar. Opgave kamers nog steeds gewenst
Schoolplein 1 - Tel. 1 7947

Pippeloentje weer op zoek
naar onderdak
De oprichting van het kinderdagverhun plannen alsnog in september te
blijf 'Pippeloentje' komt moeizaam tot
kunnen gaan uitvoeren. Als het
stand. Het pand dat de drie
ruimteprobleem is opgelost, kunnen
initiatiefneemsters op het oog
ouders hun kinderen tot en met drie
hadden en al min of meer aan hen
jaar één of meer ochtenden en/of
was toegezegd door 'n woningbemiddelaar, middagen per week overdragen aan
werd ze onlangs door de neus
ervaren verzorgsters.
geboord.
Daar het projekt vooralsnog vrijwillig

door de deelnemers gedekt worden.
Inklusief kindervoeding komt dat
neer op f 10.- per kind per dagdeel.
Wie meent een geschikt onderkomen
te weten voor ;Pippeloentje' wordt
verzocht hierover kontakt op te
nemen met Relinde Adegeest, tel.
17628.

omruupi'r

begeleid wordt, moeten de kosten

Niets scheen de vestiging van het
kinderdagverblijf in september nog in
de weg te staan. De gpmeente stelde
een startsubsidie van f 3.500.- in het
vooruitzicht en de begeleidsters
waren in verregaande onderhandeiing over een passend onderkomen
• Een 50-tal jongens en meisjes van aan de Tolweg. Deze ruimte is
de engelse Hougton School Band
onverwacht aan een andere
brengen vandaag een bezoek aan
gegadigde verhuurd en het valt nu
"Zandvöörf
'efflrfdè
sterk te betwijfelen of 'Pippeloentje'
avonduren een gevarieerd konsert
na de zomervakantie haar deuren kan
verzorgen in de Hervormde kerk aan
gaan openen voor de peuters.
het Kerkplein. De band is samengeHet is niet eenvoudig om in het dorp
steld uit jongelui van enkele scholen
een geschikte akkommodatie te
uit twee kleine steden in het noordvinden. De gemeente heeft inmiddels
westen van Engeland. Zij wisten
een paar aanbiedingen gedaan, maar
enkele jaren beslag te leggen op de
deze ruimtes zijn niet geschikt omdat
titel 'eerste jeugd orkest noord-Enge
ze binnenkort afgebroken of verkocht
land', waardoor zij mochten deelnegaan worden, of te weinig
men aan de grote finale van de
mogelijkheden bieden om de
nationale kampioenschappen. Het
kleintjes naar behoren te kunnen opkonsert begint straks om 20.00 u.
vangen. De initiatiefneemsters zijn
'Entreekaarten van vijf gulden zijn
intussen in onderhandeling gegaan
verkrijgbaar bij het vw-kantoor.
met een nieuwe makelaar, in de hoop

Donderdagavond is het parkoers
Haltestraat-Louis Davidsstraat-Prinsesseweg-Koninginneweg-Kostverlorenstraat-Haltestraat weer het domein van de mannen op de ranke
fietsjes. Om 17.00 uur gaan de
nieuwelingen van start, om 18.00 uur
gaan er honderd liefhebbers en
veteranen op de pedalen voor hun

koers over vijftig kilometer. Tenslotte
om 19.15 uur het hoofdnummer van
de wieleravond: maar liefst 115 amateurs voor een race over 100 kilometer. Het rekord-aantal inschrijvingen
met daaronder vele prominenten
staat borg voor een maksimum aan
spanning bij deze vijfde Ronde van
Zandvoort.

VERMIST: lapjespoes van
boven donker, onder roodwit, witte sokjes. Roep naam MIES, weggelopen
omgeving Celsiusstraat.
Fam. de Groet, Lorentzstraat92. Telfif.12584.

iedereen leest
dekraat
altyd en overal.

HEBT U NOG VRAGEN
OVER UW TERUGGAAF VOETÖVERHEVEL/NG?
Zoals u weet kunnen tweeverdieners, onder bepaalde voorwaarden. een 'teruggaaf voetoverheveling' aanvragen. A/s u dit vóór
1 aprilj.l. hebtgedaan, kunt u binnenkort de beslissingdaarop verwachten.
Ongeveer twee weken na ontvangst van de beslissing krijgt u dan de
eventuele terugbetaling.
Nu kan het zijn dat u nog verdere vragen hebt nadat u de
achterzijde van het formulier met de beslissing op uw aanvraag hebt
gelezen. U kunt dan gratis de BelastingTelefoon bellen onder nummer
06-0543.
Is de teruggaaf lager dan u verwachtte? Dan kan dat liggen aan
de gegevens die u in uw verzoek hebt verstrekt. A/s u die bij nader
inzien wilt corrigeren, is dat mogelijk door een nieuwe aanvraag vóór
30 september 1985 in te dienen. U kunt de BelastingTelefoon of de
Inspectie der Directe Belastingen in uw omgeving om een nieuw formuher vragen.
X3
I'JUI-W !•!'"<• l''ll «"fftl'K
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De BelastingTelefoon is bereikbaar van 10 juni tot en met 19 juli
op werkdagen van 09.00-17.00 uur. alléén voor vrdgen over de voetoverheveling.

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET DIE VOETOVERHEVELING?
De voetovemeve//ng is belangrijk voor gehuwde tweeverdieners
en ongehuwde tweeverdieners die een gezamenlijk huishouden voeren.
Als één van de twee inkomens over 1985
lager is dan de belastingvrije som waarop elk
van beide partners recht heeft, dan wordt •
het 'ongebruikte' deel van de belastingvrije
som bij de belastingvrije som van de
partner geteld. Zo betaalt hij of zij niet teveel belasting.

EEN VOORBEELD.

Eén van u twee verdient jaarlijks bijvoorbeeld f3.000. Maar. de
belastingvrije'som bedraagtf7.168. Uwpartnermagdande
ongebruikte f4.168 van uw belastingvrije som bij zijn of haar belastingvrije som van f7.168 optellen. Hij of zij hoeft, dan over f4.168 plus
f 7.168 - f11.336 géén belasting te betalen.

AANVRAGEN KAN NOG TOT30 SEPTEMBER.
A/s u denkt voor teruggaafvoetoverheveling in aanmerking te
komen, maar deze nog niet hebt aangevraagd, kunt u dit vóór
30 september 1985 alsnog doen. Vraag dan bij de BelastingTelefoon om
toezending van het aanvraagformulier. Maakt u geen gebruik van deze
mogelijkheid, dan kunt u een eventuele teruggaafpas in 1986 aanvragen door het indienen van een aangifte Inkomstenbelasting over 1985.

Ba GEWOON 06-0543 DE BELASTINGTELEFOON.
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scheepswrak wellicht al eeuwen oud

waterstanden
H.W.

Het wrak, dat begin april door een
hevige storm op het naaktstrand
werd blootgelegd, stamt waarschijnlijk uit de periode van vóór 1870.

27
28
29
30
31

Dit veronderstelt de scheepsarcheoloog G ijs van Gortel, verbonden aan
het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam en vanaf het begin
betrokken bij de zaak, aan de hand
van zijn eerste onderzoeksresultaten.
Het instituut voor prae- en
protohistorie van de Amsterdamse
universiteit gaat binnenkort trachten
de preciese oudheid van het 25
meter lange schip te bepalen, door
de opbouw van de jaarringen te
onderzoeken.
Voor van Gortel staat het vast dat het
wrak ouder is dan 100 jaar. En zoals
een goed archeoloog betaamt, hoopt
hij dat het vaartuig eeuwen oud is.
Binnen enkele weken zal het schip
zijn ware leeftijd onthullen, want dan
moet het onderzoek afgerond zijn.

11 53
0026
01.43
02.49
03.38

L.W.
1952
0824
09.42
10.49
11.38

H.W.

L.W.

1315
1427
1525
1610

0824
21 15
22.26
2325
0010

Spnngtij 4 en 20 juli
Doodtijd 12 en 27 juli

bernie
ontevreden
over circuit

burgerlijke stand
16 juli-22 juli 1985
ondertrouwd: Charles Hendrikus
Joseph Maria Koop en Monique
Antoinette Combée; Jan Henri
Zorgdrager en Helene Marjolein van
Duijn; Jan Koperen Louise Helena
Francisca Crouwel.
gehuwd: Martin Draijer en
Zsuzsanna Erzsébet.
geboren: Debora Cornelia Adriana
dochtervan H.C. Dorsman en F.
Timmer; Matthew Robert zoon van
R.P. Putter en E.J. Chm; Ismail zoon
van A.M. El Bakkali en M.H. Charif.
overleden: Paulus Berkhout, oud
66 jaar; Aukje Maria Crouwel geb.
Akkerman, oud 74 jaar; Willem
Robertus Lauer, oud 64 jaar; Jacob
Jan Koning, oud 59 jaar; Berber
Scholten, geb van der Zee, oud 93
jaar; Cornelis Henncus op ten Berg,
oud 61 jaar; Johanna Petronella
Antonia Terol geb. de Vos, oud 85
jaar.

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70 J20

michiel Jansen volgt koning-lijn
in de gemeenteraad
Door het plotselinge overlijden van
Gemeentebelangen-raadslid Jaapj
Koning zal Michiel Jansen, tweede
man op de lijst van deze lokale groeperïng, binnenkort in de voetsporen
van zijn voorganger treden. Ondanks
het verdriet over het verscheiden van
zijn politieke voorman, zal Jansen 'de
trappen van het raadhuis met vaste
tred bestijgen', zoals hij zegt.

Maar begin volgend jaar hopen we
met een flinke kandidatenlijst en een
gedegen program de verkiezingsstrijd in te gaan' Over de inhoud van
het program en de nieuwe
kandidaten weet Jansen nog niets te
vermelden, alleen de lijn staat vast
'We zijn en blijven een partij voor alle
Zandvoorters, iedereen moet zich m
ons beleid kunnen vinden'.

Michiel Jansen is geboren en getogen in Zandvoort. Vol entoesiasme
stort hij zich al jaren m het plaatselijke verenigingsleven en omdat hij
de badplaats een warm hart
toedraagt, verwacht hij niet veel problemen te ondervinden bij het voortzetten van de 'Koning-lijn'.
Als het aan hem ligt blijft Gemeentebelangen zich inzetten voor 'zaken,
die des Zandvoorts zijn'. Of het nou
gaat om een pleintje, een boom, het
kultureel centrum of de persoonlijke
besognes van burgers, juist die
dingen waar de buitenwereld niet van
wakker zal liggen, moeten door een
puur plaatselijk gerichte partij hoog
op worden genomen, verklaart
Jansen. 'En daar ligt juist onze
kracht', vervolgt hij. 'Wij hoeven geen
rekening te houden met een landelijke lijn, zoals b.v. de Vvd en de
Pvda. Er is geen grote broer, die ons
op de vingers tikt We kunnen zowel
naar rechts als naar links buigen,
overal tegen in walsen, desnoods
boven op tafel gaan zitten. Dat geeft
een partij charme.'

Afgaande op zijn vele penningmeesterfunkties, valt het niet moeilijk te
raden dat het nieuwe raadslid een
zwak heeft voor cijfertjes.

Jansen is niet bang voor het
verdwijnen van Gemeentebelangen
na de verkiezingen in maart '86, nu
Jaap Koning, die toch
gezichtsbepalend was voor de partij,
is overleden: 'Deze zetel is een
erfenis van Koning. Ik beschouw het
als een eerbetoon aan hem om voor
de partij te blijven vechten en deze
niet te laten versukkelen. Het is op
dit moment ongepast om grote
idealen te gaan verkondigen, ik hoor
er nog niet echt bij want de zetel is
me min of meer - toegeschoven.

Hij staat dan ook al bijna te popelen
om zich over de gemeentebegroting
te ontfermen. Voor vergaderen draait
hij z'n hand niet om. Dat doet hij
soms wel drie keer op een avond.
Vooralsnog windt Jansen zich als
kersverse politikus het meest op over
de plaatselijke weersomstandigheden. 'Want', zegt hij: 'daar zijn we het
allemaal over eens Als de zon schijnt
rinkelen de kassa's en loopt het dorp
vol'.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentetekretari*
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselun
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
133§0 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte ftenaults
12136 Zandvoortsa Koerant b.v.
Achterweg 1

Vrijwillige Hulpverlening
Michiel Jansen wordt in
september geïnstalleerd als
gemeenteraadslid, hij is 31
jaar. In het dagelijks leven
is hii effekten-adviseur van
de Banque de Paris in Den
Haag. Dat de financiële
wereld hem uitermate
boeit, blijkt ook uit de vele
penningmeesterschapfunkties, die hij vervult bh o. a.
de Hartstichting, het bejaardenhuis de Rijp in
Bloemendaal en dra
Stichting '40-'45.

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

Per helikopter kwam Bernie Ecclestone, topman en alleenheerser van
de verenigde formule 1
autorenstallen (FOCA) dinsdag het
cirkuit inspekteren voor de komende
Grand Prix van Zandvoort.
De race-baas was allerminst tevreden
met de situatie en eiste meer
tribunes, betere parkeergelegenheden en onmiddellijk afbraak van de
oude opstallen op het terrein,
uiteraard met financiële steun van
het Rijk Want, zo redeneert de Brit,
er kijken wel nonderd miljoen
mensen over de hele wereld naar de
t v. uitzending van het Zandvoortse
grandpnx spektakel en dat is toch
niet niks. Daar windt Ecclestone zich
het meest over op; dat de naam
Holland alle werelddelen bereikt,
zonder dat de Nederlandse regering,
die vermakelijkheidsbelastmg durft te
heffen, er een cent voor over heeft
Dat de FOCA baas flink met het
Zandvoortse circuit in zijn maag zit,
blijkt ook uit de kritiek die hij vanuit
Engeland op de baan leverde HIJ
noemde het terrein een 'stoffige
rommel', rijp voor een grondige
opknapbeurt Jim Vermeulen, de
circuitdirekteur, kreeg ook nog een
veeg uit de pan van het opgewonden
standje, die hem een brevet van
onvermogen opspelde

eanducxrrse hoeranr

BOUWVERGUNNINGEN

groeten uit zaïidvoort

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Tegen het einde
van de vorige eeuw
verschenen er
prentbriefkaarten
met opvallende
randen. Bijzonder
in trek waren de ansichten die de
indruk moesten
wekken in een nouten lijstje te zijn
gevat, zoals het
hierbij afgedrukt
exemplaar. Achter
het plaatje van de
Passage bevinden
zich nog zeven andere kiekjes van
het vroegere Zandvoor, zodat het
kadertje beschouwd kan
worden als een
voorloper van de
moderne wissellijsten.

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze
bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
102B85 Tollensstraat-B.Beeckmanstraat
103B85 Tollensstraat-v. Lennepweg
104B85 Nic. Beetslaan 14
105B85 Teunisbloemlaan 18A
106B85 Tollensstraat 2
107B85 Zuidlaan 35A
108B85 Dr. Kuijperstraat 6
109B85 Gasthuisplein 7

Op verzoek van de plaatselijke middenstandvereniging heeft de gemeente
twee mankrachten beschikbaar gestel d om de omgeving Kerkstraat in
het hoogseizoen niet alleen s' ochtends
maar ook in de namiddag een ektra
reinigingsbeurt te geven. De kosten
van het projekt worden geschat op
zo'n f 10.000,- per jaar, waarvan
tweederde deel uit de kas van de handelsvereniging moet komen. De rest is
voor rekening van de betrokken winkeliers.
Het bestuur van de middenstandvereniging ergert zich al jaren groen en
geel aan de massa's patatzakjes en
andere onsmakelijkheden, die vooral
de Kerkstraat s' zomers ontsieren.
Volgens hen kan de badplaats wel een
wat frisser aanzien gebruiken, om te
voorkomen dat toeristen uitwijken
naar andere Nederlandse stranden.
In eerste instantie probeerden de initiatiefnemers de gemeente over te
' halen om schoonmaak-materiëel uit
te lenen aan de winkeliers. Zo zouden
zij het overtollige vuil zelf kunnen opruimen. B.en W. voelde er echter niets
voor om haar papier- en veegwagens
door vreemde koetsiers te laten besturen. Zij huurde liever haar eigen
personeel uit aan de vereniging.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 28 juli a.s.:
10.00 uur: Ds. C.F.J. Antonides uit
Terborg.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 28 juli a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 27 juli:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang
zondag 28 juli a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

Beide partijen zijn inmiddels tot overeenstemming gekomen en sinds vorige
week vrijdag verschonen de werknemers van Publieke Werken twee keer
per dag het Raadhuisplein, de Kerkstraat, de Rotonde, het Kerkplein en
de Kosterstraat. Als het eksperiment
slaagt zal er ekstra geveegd
worden tot twee september, met uitzondering van minder mooie dagen.
Volgens Jan Oonk, sekretaris van de
handelsvereniging, zullen de meeste
winkeliers bereid zijn mee te betalen
aan een schoner werkterrein, omdat
elke middenstander baat heeft bij een
zo aantrekkelijk mogelijk straatbeeld.
Maar hoewel zij het er onderling wel
over eens zijn, dat de buurt intensiever bijgehouden moet worden.betrek-

ken vele gezichten na de mededeling
dat daarvoor een greep uit de eigen
geldbuidel gewenst is.
De eerste reakties van de winkeliers op
het projekt variëren van; 'Laat iedereen
zijn eigen stoepje maar schoonvegen
tot; 'Ik betaal me al blauw aan allerlei
kontributïes. Laat de gemeente deze
voorzieningen zelf maar bekostigen.'
Ook direkteur Wertheim van Publieke
Werken meent dat de gemeente in
eerste plaats de aangewezen persoon is
om te zorgen voor een schoon visitekaartje. 'Maar', zegt hij: 'De financiële
steun van het Rijk biedt geen voldoende
mogelijkheden om dit soort ekstra
voorzieningen te bekostigen.'
Het blijft vooralsnog de vraag of Kerkstraatwinkeliers in de beurs willen
tasten voor een opgeruimde straat.

sport in "t kort
Tour de France-renner Stefan Rooks
heeft deze week een ekstra aksent
gegeven aan de toch al feestelijke *
slotmanifestatie van het Tour-poolspel, dat een maandlang centraal
stond in Nieuw Unicum.
Tussen de juist beëindigde Ronde
van Frankrijk, waarin hij als 25e
finishte en een kriterium in Brabant
kon de pedaleur zich net een uurtje
vrijmaken voor de prijsuitreiking van
het evenement, dat de 250 bewoners
en de personeelsleden van het
woonoord dagelijks spanning en
plezier heeft gebracht.
ledere dag konden de deelnemers
een gokje wagen door de uitslag van
de volgende etappe te voorspellen.
'Voor vijf gulden totaal konden we
iedere dag een formulier invullen met
de namen van de vermoedelijke
eerste vijf', vertelt een geestdriftige
bewoner. 'Elke dag kon je een tientje
winnen en we hadden ook een
ploegenklassement, een gele, groene
en witte trui. Spannend was het elke
dag voor de televisie'.
Cees Weijers, die het festijn dit jaar
voor de tiende keer organiseerde,
annonceert de vele prijswinnaars en
Stefan Rooks belast zich met de
uitreiking. Pieter Barnhoorn sleept
met 471 punten definitief de gele trui
en een race-fiets in de wacht,
gevolgd door Louis Baesjou en Maria
van Doornemaal. Bij de ploegen
zegevieren de Bourgondiërs en Lia
van Luyn is met 416 punten de beste
van de bewoners, goed voor een reis
naar Parijs.

Een tevreden Cees Weijers na
afloop; 'we hebben deze weken 5537
formuliertjes nagekeken en in totaal
80521 punten uitgedeeld. Het was
weer een sukses, maar we zijn wel
blij dat de klus er weer voor een jaar
opzit.'
Het eerst darts-toernooi op het
strand gaat de sport-historie in als
een groot sukses. Dat was te danken
aan de zon, de 44 gekonsentreerde
pijltjeswerpers en de perfekte organisatie van Peter 'Aquarius' Janssen.
En niet te vergeten aan de
verbluffende demonstraties van het
Amsterdamse Wielbar-team, dat zich
met super-werper Malcolm Nolan
terecht kampioen van Nederland
mag noemen.
Na vijf uur mikken op de vier dartsborden, op het terras van paviljoen
Take Five bekeken door vele strandgangers, bleven Dennis Bakker
(Haarlem) en de sterke Jan Aardema
(Amsterdam) over uit de lange
afvalrace. De jonge Haarlemmer, die
onlangs ook het open Kampioenschap van Zandvoort won, bleek ook
nu onverslaanbaar. Peter Janssen
wist als enige Zandvoorter in de
kopgroep door te dringen en eindigde
op een eervolle zevende plaats.

EMM bouw woning
garagedeur
veranderen woning
veranderen woning
oprichten woning
verbouw woning
dakkapel

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob
binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA ZANDVOORT.
83B85 Dr. C.A. Gerkestraat 44 zw.
84B85 Burg.v.Alphenstraat 61-9
88B85 Duinrooslaan 1

kerkstraat loopt nog niet warm
voor schoonmaakactie

EMM bouw woning

schuur
indeling
veldschuur

KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend
voor het kappen van een boom op het onderstaand perceel. Zij die
menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT
Prinsesseweg 34

2 populieren
HINDERWET

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort; gelet op de Wet
algemene bepalingen Milieuhygiëne; maken bekend dat:
I. op 14 juni 1985 bij hen is ingekomen een aanvraag voor een
vergunning ingevolgde de Hinderwet voor het uitbreiden/wijzigen van een restaurantbedrijf voor Italiaanse gerechten,"gelegen aan het Raadhuisplein 3 te Zandvoort;
de aanvraag en andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 26 juli 1985 tot 26 augustus
1985 voor een ieder ter inzage;
gemotiveerde bezwaren kunnen tot 26 augustus 1985 schriftelijk bij ons college worden ingediend;
indien daarom wordt verzocht, kunnen tot één week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen;
de aandacht wordt gevestigd op het volgende:
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als
bovenomschreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, zal in de gelegenheid
worden gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te
dienen;
II. zij die voornemens zijn om op de aanvraag om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet, voor een machine- en apparatenbouwbedrijf, gelegen aan
de Noorderduinweg 44 en Kamerlingh Onnesstraat 1 te Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B nr.
7605/7606 positief te beschikken.
De ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van 26 juli 1985 tot
9 augustus 1985 voor een ieder ter inzage.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaar hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet toe in staat is geweest,
kunnen tot 9 augustus 1985 gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen tegen de ontwerp-beschikking.
Alle stukken liggen ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
Algemene Zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort op werkdagen
van 08.30 -12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen. Voorts liggen de genoemde
stukken ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg
34 te Zandvoort.
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken ter inzage
worden gelegd.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Zandvoort, 26 juli 1985.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
De Secretaris, De burgemeester.
A.H.Merts
H. Machielsen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, maken bekend,
dat zij besloten hebben bij de aan de oostzijde van de Swaluëstraat aangebrachte parkeervakken een negental parkeermeters te doen plaatsen.
Zandvoort, 18 juli 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris, De burgemeester,
N. Dost, wnd. H. Machielsen.

TGEMEENTE

nieuws

weekprogramma rekreade

kort & klein

Deze week opent Rekreade met het
liedje 'Ik stond laatst voor een poppenkraam' de poppenkastgordijntjes
en het volksdansen op het Jan
Snijerplein, zondag 28 juli om 19.15
uur.

• Zondagnacht gooiden twee
Amsterdammers een aantal ruiten
van een strandpaviljoen in. De
strandpachter hield het baldadige stel
vast totdat de politie arriveerde, die
hen aan de Haarlemse justitie
overleverde.
• Deze week kwamen op het buro
aangiftes binnen van vier gestolen
portefeuiHes, een ontvreemde bril,
surfpak en jas met geld, diefstal van
katamaranonderdelen en
weggenomen frisdrank uit een
ventwagen.
Verder registreerde het buro 26 diefstallen uit auto's, acht gepikte
rijwielen en vier gestolen auto's.
• De provincie Noord-Holland heeft
een folder uitgebracht over de
Tijdelijke Bijdrageregeling
Provinciale Bevordering Beeldende
Kunst (B PB K).
Voor 1985 is een bedrag van
f 800.000- uitgetrokken om de
produktie en verspreiding van beeldende kunst te stimuleren. Het
grootste deel van dit bedrag is
bestemd voor aankopen van een
bruikleenvergoeding voor
kunstwerken. De verschenen folder
geeft informatie over de mpgelijkheden van de BPBK-regeling, wie er
voor in aanmerking komen en hoe
subsidies moeten worden aangevraagd. Eksemplaren zijn aan te
vragen op dit nummer 023-169933.
• De Kamper organist Willem
Hendrik Zwart zal maandag 5
augustus het orgel in de Hervormde
Kerk bespelen. Hij opent het konsert
met een eigen koraalwerk, gevolgd
door een der fraaiste en speelse
konserti van de komponist Geroge
Friedrich Handel. Op het programma staan onder andere nog werken
van Boëlman, Jacob Bijster en F.
Mendelsshon-Bartholdy.
• Onder het motto 'Maak sport van
uw vrije tijd' hebben de Sportraad en
het Korfbalverbond de Korfbaltoer
1985 Noord Holland opgezet.
Zaterdag wordt het evenement
geopend op het Zandvoortse strand
(Bad zuid). De voorzitters van de
organisaties zullen daar arriveren per
luchtballon en elkaar in een duel
vanaf de strafworpstip op de korf
bekampen onder het toeziend oog
van voetbalscheidsrechter Jan
Keizer.
Na dit ritueel kan iedereen proberen
gedurende één minuut zoveel
mogelijk ballen in de korf te krijgen.
De winnaar wordt in de grote ballon
genezen en mag in zijn roes even
opstijgen naar hogere oorden.

Maandag 29 juli van 10.00 uur tot
12.00 uur gaat de poppenkraam
open. Van 15.00 tot 17.00 uur wordt
Grumpie opgevrolijkt. Dinsdag 30 juli
van 10.00 uur tot 12.00 uur komt de
vierling op bezoek. Van 15.00 tot
17.00 uur afgelost door de Dubbelingen.
Woensdag 31 juli van 10.00 tot 12.00
uur begint het speuren naar Sjon
Karko. Van 15.00 tot 17.00 uur krijg
je de kriebels, krabbels en
hanepoten.
Donderdag 1 augustus van 10.00 tot
12.00 uur helpt Djebel met kleren
maken. Van 15.00 tot 17.00 uur
verkleden voor de poppenkraam.
Vanaf 19.15 uur wordt het Jan
Snijerplein weer opgevrolijkt door
volksdansen en poppenkast.
Vrijdag 2 augustus neemt de
poppenkraam afscheid van 10.00 tot
14.00 uur.
In het Stekkie danst Tippie
Tuinkabouter in de tulpentuin,
zondag 28 juli verwelkomt door
dansen en de poppenkast in het
winkelcentrum van Noord, aanvang
18.15 uur.
Maandag 29 juli van 10.00 tot 12.00
uur leert het baasje hoe te harken,
schoffelen en tuinieren.
Van 15.00 tot 17.00 uur verdwijnt de
kabouter opeens, een speurtocht
dus.

v.iWerff

mijn bikker
lindi 174«
GMthuupUin 3
•• •iakekentrum
NfcuwNooró
TeL 12129

Dinsdag 30 juli van 10.00 tot 12.00
uur zijn er spelletjes te beleven met
Tippie Speelgraag. Van 15.00 tot
17.00 uur wordt er getrippeld op een
levend ganzenbord.
Van 18.30 tot 20.00 uur gaat
Rekreade op vossenjacht in het dorp.
Verzamelen bij het Stekkie.
Woensdag 31 juli van 10.00 tot 12.00
uur maken de flierefluiters muziek in
de tulpentuin. Van 15.00 tot 17.00
uur komen de spelletjes en
knutselwerkjes voor de dag.
Donderdag 1 augustus van 10.00 tot
12.00 uur worden de
wandelschoenen uit de kast gehaald.
Van 15.00 tot 17.00 uur is het
kokkerellen geblazen.
Vrijdag 2 augustus van 10.00 tot
14.00 uur geeft Tippie als afscheid
een tuinfeest

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,-(één tientje)
over op giro

39.555,30
Greenpeace

Negende GRATIS Jazz-fesitïvaÏ!
Zandyport,2;3en *augustus

'

'

Vrijdag, zaterdag én zondag 1 6,00 - 24 00 uur

,

.

l r in«nf rondom de volgende bedrijven :
• Chaplin Bar • Black Jack • Oase Bar • Cécils
• De Raadsheer • Café Bluijs • Casa di Pizza
• Wapen van Zandvoprt> Sociëteit Duysterghast
• Albatrös • Aquarius • Hotel Keur • Prixd'Ami
• Scandals • De Klikspaan • Pannëkóekenhuis
> Café Koper • De Banjer * La Bastille • Chin Chin
• Kerkhoyeh> Happy Days • De Kousenpael
• Hollandja Bar «Café Oomstee • Zirberl Stube
• De Manege •Junior Bar «Bar Fairway... '
Vrijdag 20.00 - 24.00 uur - Gasthuisplein

i// i:i:ni\imn ui: u n
l PHILIP MORRIS

Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

Voorronde landelijke kompetitie m.m.v.
bncler anderen:
• Solid State Band • Jazz-O-Maniacs
Zaterdag 16.00 --24.00 uur - Gasthuisplein:

JA//Hi:illMM III ItllU II
MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
Woemwerken.

J BLUYS

16.00-16:50"
ia.OÖ- 18,5p
17.00 V17.50
19:00 -19.50
20,00 -20.50
21.00 - 22;|5
22.25-24.00

André Val kering & Annekede Bruin
Bealë Street Band & GréetjeKauffeld
Pookel Band
Nature Kaseko Band
All Stars & Milly Scótt
^
Pia Beek Combo
FrankGrasso Band & Dee Daniels

•Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

Zaterdag én zondag 1 3.00 - 1 9töÖ uur

iedereen leest
dekraat

en overal

Installatie bureau

Clu i Mariime » Fredcl& pa
Take Five • Seagiill * FiTrnèr

OPOEMEIÏHM BJÜ.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
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1 augustus 1985 treedt de Wet op het Basisonderwijs in werking'.
Deze zin moet u al meermalen onder ogen zijn gekomen. U kwam hem tegen in
publicaties van de gemeente, in berichten en beschouwingen in de krant en, voor
zover u de ouder of verzorger bent van een schoolrijp of schoolgaand kind, in brieven of andere berichten van een van de scholen.
Het inwerking treden van de wet betekent de start van het basisonderwijs in ons
land: officieel per 1 augustus aanstaande, in feite na de grote vakantie.
Er is dus over dat basisonderwijs al veel gepubliceerd. Toch blijkt het nog steeds
wat vragen op te roepen.
Daarom hier een overzicht.

BINNENKORT GAAT HET BASISONDERWIJS
VAN START
De term basisschool klinkt velen al
jarenlang vertrouwd in de oren. Voor
hen is de basisschool de grofe
school: dus de school voor kinderen
van 6 tot en met 12 jaar.
Dat is begrijpelijk, omdat overal in
het land al scholen voorkomen die
zich basisschool noemen en determ
ook in officiële kringen al geruime
tijd volop wordt gebruikt.
In feite is dat onjuist. Want de echte
basisschool bestaat nog niet.
Ons land kent op dit moment voor
kinderen in de genoemde leeftijd alleen nog lagere scholen en voor jongere kinderen de kleuterschool.
Wat is er nu aan de hand? Per 1
augustus aanstaande houden kleuter- en lagere scholen op te bestaan
en gaan ze op in de basisschool. Dat
wordt dus een school voor 4- tot en
met 12-jarige kinderen.
En onze mr. G. J. van Heuven Goedhartschool dan? Dat is een zogeheten experimentele basisschool, die
ook pas per 1 augustus aanstaande
officieel een basisschool wordt.

ad a: elk kind kan direct na zijn of haar
vierde verjaardag naar de basisschool, dus net zoals op dit moment
elk kind direct na zijn vierde verjaardag naar de kleuterschool kan;
ad b: wordt het kind vijfjaar, dan moet het
naar school en wel op de eerste dag
van de maand die volgt op de
maand van zijn of haar verjaardag
(dus: 3 maart jarig (vijfjaar), dan op
1 april naar school).
Het ziet er niet naar uit dat het verlagen van de leerplichtige leeftijd
problemen zal opleveren. Ook op
dit moment zit immers al 98% van
alle vijfjarige kinderen op school.
Bovendien mogen vijfjarige leerlingetjes zónder toestemming van de
directeur vijf uur per week thuisblijven en mét toestemming van de
directeurzo nodig nog eens vijf uur.

draait als leerkracht mee in het onderwijsteam.
De kinderen blijven dus dezelfde, vertrouwde gezichten om zich heen zien.

Derde vraag:
WELKE SCHOLEN ZIJN
ER IN ZANDVOORT?
Tot zover de bevolking van de basisschool: de leerlingen, het lerarenteam en de twee-koppige directie.
Nu nog wat over de school zelf.
Zoals u inmiddels weet worden de nieuwe
basisscholen gevormd uit koppels van
een bestaande lagere school en een bestaande kleuterschool.
In Zandvoort lag die koppelvorming voor
de hand en gaf dan ook geen problemen.

Eerste vraag:
HOE ZIT HET MET
DE LEERPLICHT?
Ondanks het feit dat in Zandvoort
niet alleen de genoemde experimentele school, maar ook de meeste
andere al zijn voorbereid op het
toekomstige basisonderwijs is een
aantal ouders daar toch nog niet
helemaal gerust op.
'Een kleuter moet spelen', vinden ze, 'en
hoort daarom thuis op de kleuterschool.
Het leerproces van de grote school is voor
zo'n kleintje nog veel te strak: dat is het
zelfs nog wel voor sommige zes-jarige kinderen!'
Inderdaad. En juist daarom is, na een
discussie op landelijk niveau van meer
dan vijftien jaar, het basisonderwijs ingevoerd.
In de afgelopen jaren zijn deskundigen op
onderwijsgebied ervan overtuigd geraakt
dat de overgang van het kleuteronderwijs
naar het praktisch uitsluitend op leren
ingestelde lager onderwijs voor veel kinderen te groot was.
De barrière tussen die twee was te hoog.
Zou ze worden geslecht, dan zou dat een
oplossing betekenen voor leergierige
kleuters én voor nog speelse zes-jarigen,
omdat het onderwijs zich dan zou kunnen
aanpassen aan hun individuele mogelijkheden en niet slechts aan hun kalenderleeftijd.
En zo is tenslotte in Den Haag besloten.
Een van de belangrijkste doelstellingen
van het basisonderwijs is een continu, dus
zeg maar drempelloos ontwikkelingsproces, dat zich richt op de geleidelijke
ontplooiing van ieder kind afzonderlijk.
Betekent dat nu dat iedere basisschoolleerling, dus ook de vierjarige, leerplichtig is?
Nee.
De regeling is als volgt:
a. elk kind van vier jaar kan naar de
basisschool en
b. elk kind van vijf jaar móet naar de
basisschool.

De zeven Zandvoortse basisscholen0
Openbaar
Hannie Schaftbasisschool
Dr. Albert Plesmanbasisschool
Mr. G. J. van Heuven Goedhartbasisschool

- Cornelis Slegersstraat
- A J. van der Moolenstraat
- Flemingstraat

protestants christelijk
Oranje Nassaubasisschool
Beatrixbasisschool

Lijsterstraat
J. P. Thijsseweg 26 en 27

rooms-katholiek
Mariabasisschool
Nicolaasbasisschool

Prinsesseweg
Lorentzstraat

"in totaal rond 1.100 leerlingen.

Tweede vraag:
WIE LEIDT
DE BASISSCHOOL?
Directeur dat is even wennen. Geen
lagere school meer, dus ook geen
hoofd; geen kleuterschool meer,
dus ook geen hoofdleidster.
De nieuwe term is directeur, of dat
nu een man is of een vrouw.
Ook de onderwijzer verdwijnt Hij of
zij heet voortaan leraar, een term die
tot nu toe alleen werd gebruikt in het
middelbaar onderwijs.
In de praktijk maakt dat alles weinig uit. In
de meeste nevallen zal het hoofd van de
lagere school of de hoofdleidster van de
kleuterschool directeur zijn, de ander
wordt als hij of zij dat wenst adjunctdirecteur (een verplichte functie bij scholen van meer dan honderd leerlingen) of

Er zullen per 1 augustus 1985 in totaal
zeven basisscholen zijn, die u hier apart
vermeld ziet.
Hun namen zijn over het algemeen gelijk
aan die van de betreffende lagere en kleuterschool, behalve in het geval Beatrixbasisschool, die gevormd wordt uit de huidige gelijknamige lagere school en de
huidige kleuterschool De Woelwaters.
Het spreekt vanzelf dat de gebouwen
waarin de toekomstige basisscholen (nu
al) gevestigd zijn, in veel gevallen zijn uitgebreid en aangepast aan de kleintjes.
Denkt u maar aan de noodzakelijke speellokalen, toiletten, gymnastiekvoorzieningen.

GEMEENTE

Het is immers niet de bedoeling de kleuters van voorheen in de nieuwe basisschool letterlijk of figuurlijk op hun teentjes te laten lopen. Integendeel. Het zijn
de scholen die als het ware op de knieën
gaan.

Vierde vraag:
BLIJFT DE VRIJE SCHOOLKEUZE VAN KRACHT?
De gemeente Zandvoort heeft de
scholen verzocht zoals gebruikelijk
zélf de aanmelding van de nieuwe
leerlingen te regelen en bovendien
de ouders en verzorgers van de kinderen attent te maken op de nieuwe
soort van onderwijs.
In tegenstelling tot menige-andere
gemeente kon Zandvoort die taak
rustig aan de scholen overlaten, omdat al direct duidelijk was dat de gemeente niet zou hoeven ingrijpen.
Dat had ze wél moeten doen als de ene
school veel te veel en de andere school
veel te weinig aanmeldingen zou hebben
verwacht.
De spreiding van de huidige kleuter- en
lagere scholen en van de toekomstige
basisscholen in Zandvoort is echter zo
gunstig, dat daarvan in het geheel geen
sprake is. De vrije'schoolkeuze blijft dus
bestaan.
Wat de toekomstige aanmeldingen betreft
voor alle duidelijkheid nog even het volgende: u weet inmiddels dat met ingang
van het nieuwe schooljaar de vierjarige
kinderen naar school kunnen en de vijfjarige kinderen naar school móeten.
Op het moment dat u als ouder of verzorger uw kind als leerling bij een bepaalde
school aanmeldt maakt u een keuz-e: niet
voor een periode van een of twee jaar, zoals tot nog tóe, maar in principe voor een
tijdsduur van zeven of acht jaar.
Als dat nodig mocht zijn kunt u in de loop
der jaren natuurlijk besluiten uw kind naar
een andere school over te plaatsen, maar
regel zal dat niet zijn.
Overweegt u uw keuze dus goed.
Uw kind zal niet meer in een Was komen,
maar in een jaargroep, die uit maximaal 32
leerlingen bestaat en niet perse door één,
maar bij tijd en wijle mogelijk door meer
leerkrachten zal worden (be)geleid.
Omdat er, zoals in het begin opgemerkt,
sprake is van een drempelloos.ontwikkelingsproces dat zich richt op de geleidelijke ontplooiing van ieder kind afzonderlijk kunnen het tempo en het niveau in de
jaargroep van kind tot kind verschillen.
Met dat alles staat de basisschool nog
volop in de kinderschoenen. Daarom
zou het mooi zijn als uw keuze voor een
bepaalde school voor uw kind ook zou
inhouden dat u.bereid bent met die
school mee te leven en mee te denken
over het oplossen van mogelijke problemen.
juli 1985

dinsdag 30 juli 1985
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11.53 19.52
28
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29
01.43 09.42
30
02.49 10.49
31
03.38 11.38
Springtij 4 en 20 juli
Doodtijd 12 en 27 juli.
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Giro
55055

14444 Politia (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politia
14841 GemeentOMkretarit
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Automobitlbadrijf
Fl interman, ZandvoortMlun
365. Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
133§9 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaulti
12136 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

Bank 70.70.70.120

nieuws'
kort & klein
Zondagnacht kwam een 47-jarige Rotterdammer op het buro aangifte doen
van diefstal.' Zijn vrouw was beroofd
van haar tas met inhoud ter waarde van
f. 1.100. Een nog onbekende man vroeg
haar om een vuurtje en terwijl zij hem
dat gaf, rukte hij de tas uit haar handen
waarna hij wegvluchtte in een auto.
Dezelfde nacht werd een 64-jarige inwoner van Haarlem bestolen van zijn
portefeuille met f.300,-. De man was
in zijn wagen aangesproken door een
vrouw, die hem om een vuurtje vroeg.
Op dat moment trokken twee andere
mannen.de portiers van de wagen open.
Geschrokken door deze overmacht
gaf de Haarlemmer zijn portefeuille af,
daarna aan zijn lot overgelaten door
het drietal, dat nog niet is opgespoord.
Het bleef rommelen, die nacht in Zand.voort. Vijf Duitsers deden aangifte van
zware mishandeling. Zij werden geslagen en geschopt, nadat één van hen
een opmerking had gemaakt tegen een
man die een vrouw sloeg. Later kreeg
één v-.,n de Duitsers een pistool op de
borst gedrukt en terwijl hij zijn handen
in de lucht stak, sloeg de dader hem
met de kolf van het pistool tegen de
schedel. Een tweede man hield de rest
van het stel onder schot met een harpoengeweer. De volgende dag werden
de vermoedelijke daders aangehouden.
Ze komen uit Maastricht.
Vanavond om 20.00 uur gaat het Zandvoorts Mannenkoor weer repeteren
in het Gemeenschapshuis. Het koor
verwelkomt graag nieuwe leden in alle
stemsoorten. Belangstellenden kunnen
bellen naar de volgende nummers;
17272 en 16711.

Vrijwillige Hulpverlening
De wielerronde van Zandvoort is
moeilijk meer weg te denken uit
het zomers evenementenprogramma. Ook de vijfde editie van
deze koers door de dorpsstraten
werd weer een prachtig stuk
wielersport, zowel voor de echte
kenners als de duizenden minder
deskundige kijkers.

Het hoofdnummer over 72
ronden ofwel 100 kilometer
bracht een sterke meute
amateurs aan de start. Die gingen
meteen fe! in de slag en bij
vrijwel iedere doorkomst was de
volgorde weer gewijzigd.
Prachtige uitlooppogingen en
knappe kombines resulteerden
tenslotte in een kopgroepje van

drie sterke pedaleurs. In een
lange eindsprint triumfeerde
Amsterdammer Ralf Moorman
voorRagnar Martens, Haarlem
en Rori Bessems, Amsterdam.
Zandvoorter Wim Koene bracht
het in dit sterke gezelschap tot
een eervolle veertiende plaats.

17373
SOMS praat Ja met een
vreemde wat gemakkelljker over dingen die Je
dwarszitten.

De organisatie was bij HSV De
Kampioen en plaatselijk promotor
Peter Versteege in goede
handen en de races voor nieuwelingen, liefhebbers/veteranen en
amateurs waren zonder meer
spannend en spektakulair.
De nieuwelingen, die het eerst
over het parkoers joegen, kregen
Edwin Hage na 40 kilometer als
winnaar. P. Stroucken,
Munstergeleen finishte als
tweede, D. Hoopman, Koog aan
de Zaan als derde.
De liefhebbers en veteranen
kregen 60 kilometers voor de
smalle wielen en in die kategorie
was het Haarlemmer Ron
Bakker, die met een eindsprint
uit een acht man sterke kopgroep
ontsnapte en met ruim een
lengte als eerste over de meet
kwam. J. Blijleven, Lelystad eiste
hier de tweede plek op en R. v.
Wieringen, Leiden de derde.

"met de VW
door '85"

Heren automobilisten, heeft u al een
101 .Stedenboek? Nog enkele ex. beschikbaar. Opgave kamers nog steeds gewenst
Schoolpiein 1-Tel. 1 7947

Een stevige wolkbreuk veranderde een
gedeelte van het dorp gistermiddag
in een flink pierebad. Het water kwam
zo hoog, dat de Haltestraat tijdelijk
voor verkeer moest worden afgesloten.
Tegen vijven brak de wolkbreuk los.
Even later gingen burgers en brandweer,
gewapend met bezems en slangen, het
water in de overstroomde kelders,
winkels en huizen te lijf. De zandbak
aan de Koningstraat werd metvuilniszakken leeggeplunderd om de omliggende woningen te beschermen.
Ook houten planken en schotten dienden als barrikades voor huisdeuren
aan de Kanaalweg, Schoolstraat en
Willemstraat.
Mannen met grote houwelen hakten
stukken steen uit de achterzijde van
het muurtje rond het Gemeenschapshuis om het overtollige regenwater
door het gazon te laten wegsijpelen.
Tegen acht uur s'avonds herinnerden
alleen de stinkende rioolbuizen nog
aan de kleine zondvloed. Maar het
staat al vast dat verzekeringsmaatschappijen binnenkort overstroomd
zullen worden met schadeklaims van
gedupeerde burgers.

HEBT UNOGVRAGEN
OVER UW TERUGGAAF VOETÖVERHEVEUNG?
Zoals u weet kunnen tweeverdieners, onder bepaalde voorwaarden, een 'teruggaaf voetoverheveling' aanvragen. Als u dit vóór
1 aprilj.l, hebt gedaan, kunt u binnenkort de besHssingdaarop verwachten.
Ongeveer twee weken na ontvpngst van de beslissing krijgt u dan de
eventuele terugbetaling.
Nu kan het zijn dat u nog verdere vragen hebt nadat u de
achterzijde van het formulier met de beslissing op uw aanvraag hebt
gelezen. U kunt dan gratis de BelastingTelefoon bellen onder nummer
06-0543.
Is de teruggaaf lager dan u verwachtte? Dan kan dat liggen aan
de gegevens die u in uw verzoek hebt verstrekt, fits u die bij nader
inzien wilt corrigeren, is dat mogelijk dooreen nieuwe aanvraag vóór
30 september 1985 in te d/enen. U kunt de BelastingTelefoon ofde
Inspectie der Directe. Belastingen in uw omgeving om een nieuw formutier vragen.

De 8e/ast/ngTelefbon «s bereikbaar van 10 juni tot en met 19 juli
op werkdagen van 09.00-17 00 uur, aWéén voor vragen over de voetoverheve/ing.

HOE ZAT HET OOK ALWEER METD/E VOETOVERHÊVEL/NG?
De voetover/7eve//ng is belangrijk voor gehuwde tweeverdieners
en ongehuvvrfe tweeverdieners die een gezamenlijk huishouden voeren.
Ak één van de twee inkomens over 1985 *••»
lager is dan de belastingvrije som waarop elk
van beide partners recht heeft, dan wordt
het 'ongebruikte' deel van de belastingvrije,
som bij de belastingvrije som van de
partner geteld. Zo betaalt hij of zij niet teveel belasting.

De nieuwe akkommodatie, die
in de volksmond al tot 'het glazen
huis' is gebombardeerd, bevat
aan de zuidzijde - tevens
voorgevel en hoofdingang - een
aantal grote serres om het
zonlicht op te vangen en om te
zetten in warmte-energie. Een
warmteregelaar zorgt er voor dat
de zonnestralen de achter de
serres gelegen werkruimte van
het politiepersoneel op de
gewenste temperatuur brengt.
Deze passieve zonne-energie
wordt zonodig buiten werking
gesteld door zonwerende
rolgordijnen. Het gebouw is
maksimaal geïsoleerd zodat de
energiekosten volgens korpschef
Menkhorst met zo'n dertig
procent gedrukt worden.
De gemoderniseerde meldkamer
maakt het in principe voor één
persoon mogelijk om het binnenen buitengebeuren via de
panelen te koördineren. Op
dezelfde verdieping zijn ruime
werkkamers ingericht voor de
rechercheurs, die geen trappen
meer hoeven te lopen om verdachten onder te brengen. Aan
de noordzijde zijn zes cellen
gebouwd. Zij zijn voorzien van
stenen bedden, tafeltjes en
stoelen. Bovendien is in het
plafond van één dezer
vertrekken een kamera
bevestigd, de zogenaamde
'observatie-cel'. Voor mensen
'opgebracht wegens dronkenschap' staat een volledige lege
ruimte ter beschikking. Door de
uitbreiding van het cellenbestand
hoeven de verdachten niet meer
vroegtijdig naar Haarlem
overgebracht te worden.

Eén van u twee verdient jaarlijks bijvoorbeeld f3.000. Maar, de
belastingvrije'som bedraagt f 7.168. Uw partner mag dan de
ongebruikte f4.168 van uw belastingvrije som bijzijn of haar belastingvrije som van f7.168 optellen. Hij of zij hoeft dan over f4.168 plus
f7.168 -f11.336 géén belasting te betalen.

AANVRAGEN KAN NOG TOT30 SEPTEMBER.
Als u denkt voor teruggaaf voetoverheveling in aanmerking te
komen, maar deze nog niet hebt aangevraagd, kunt u dit vóór
30 september 1985 alsnog doen. Vraag dan bij de BelastingTelefoon om
toezending van het aanvraagformulier. Maakt u geen gebruik van deze
mogelijkheid, dan kunt u een eventuele teruggaaf pas in 1986 aanvragen door het indienen van een aangifte /nkomstenbe/asting over 1985.

BaGEWOON 06-0543 DE 6ELAST/NGTELEFOON.

nieuw onderdak voor politie
vanaf heden in gebruik
De zandvoortse politie heeft haar
tijdelijk onderkomen op het
terrein aan de kop van de Van
Lennepweg vanaf heden weer
verruild voor de oude stek aan de
Hogeweg, waar de afgelopen
maanden in ijltempo een groot
wit buro met veel glas is
verrezen, dat drie keer zo ruim is
als het vorig jaar afgebroken
pand. Het nieuwe onderdak van
de sterke arm, dat in architektonies opzicht zeker een aanwinst
mag worden genoemd, heeft
ruim vijf miljoen gulden gekost.

EEN VOORBEELD.

De kelder doet dienst als magazijnruirnte en opslagplaats voor
gestolen goederen. Voor het
personeel zijn verkleed- en
douchehokjes gemaakt.
Op de eerste verdieping is
gezorgd voor een kantine en
vergaderruimte.
Het gloednieuwe buro biedt

nieuws
kort £ klein"
ondermeer ekstra voorzieningen
voor de eerste opvang van dieren, een aparte EHBO-ruimte,
dokamateriaal en een redelijke
luchtplaats.
In oktober wordt het buro
officieel geopend, terwijl het
publiek 21 september a.o. welkom
is op de open dag.

• In november organiseert de
Emancipatiekommissie een manifestatie onder de naam 'Mensen in het Vrijwilligerswerk'. Het
doel hiervan is zichtbaar maken
hoe groot het aantal vrouwen in
die sektor werkzaam is. Ook
wordt aandacht besteed aan de
roldoorbreking binnen het onbetaalde werk, omdat vooral
vrouwen daarin ongeschikte
funkties vervullen. Verenigingen,
die zich vooral richten op
vrouwen, ouderen en jongeren
kunnen over het gebeuren rond
de manifestatie kontakt opnemen
met mevrouw Mulder, Karel
zelfgemaakte poppen. Uitgedost in Doormanstraat 18. Tel. 1 4462.
prachtige Weertjes zaten een
paar antieke popppen zij aan zij
• Als het weer meezit, wordt het
naast hun jongeren broers en
woensdag vliegeren geblazen bij
zusjes van papier, stof en plastik.
strandpaviljoen 5. Iedereen die in
Ook.een verzameling oude
het bezit is van een vlieger, kan
lithoos en gravures trok veel
zich morgen vanaf negen uur
publiek. Voor bedragen tussen
aanmelden bij de strandtent om
de vijf en 35 gulden konden de
braderiebezoekers in het bezit
komen van een originele,
ingelijste prent.
Helaas konden de speciaal voor
jongeren georganiseerde
festiviteiten en behendigheidsspelen in de pits zondagmiddag
het hoofd niet meer bieden aan
de plensende regen, die het
'Over smaak valt niet te twisten' is
onmogelijk maakte om het
een gezegde dat zeker opgaat als
gevarieerde aanbod van
het gaan om het selekteren van
openluchtaktiviteiten suksesvol
de mooiste uit dertig min of meer
te laten verlopen.
fraai-gemodelleerde jongedames.
Maar op de keuze van de jury die
zaterdagmiddag Miss Beach
1985 moest aanwijzen, zal weinig
kritiek zijn geweest.

aan een gratis wedstrijd mee te
doen, georganiseerd door de
vliegerklup Fly Away. De wedstrijd is geïspireerd op de beroemde Uivervlucht naar
Melbourne in 1934, waar het
vliegtuig vijf dagen over deed.
Om deze tocht te evenaren
moeten de vliegers woensdag vijf
uur lang in de lucht wapperen.
Deze vlucht begint om half elf en
een uur later stijgt de drie-uurs
vlucht op.

braderie niet helemaal
in het water gevallen
Ondanks de vastbeslotenheid
van enige weergoden om als
spelbreker te fungeren, viel de
braderie op het binnenterrein van
het circuit zondagmiddag niet
helemaal in het water.
Tegen tweeën barstte een flinke
bui los, die urenlang niet van
wijken wist. Het vergde soms
enig doorzettingsvermogen om
tussen de vele groepjes schuilende mensen een weg te banen
naar de uitgestalde marktwaren.
Een handelaar in eksotiese
paraplu's oogstte veel sukses met
zijn artikelen. De kleurige
papieren regenschermen
domineerden op vrolijke wijze
het tot marktplein omgetoverde
race-gebied. Ook de overdekte
kramen met warme hapjes
werden bezocht, dit in schril-

kontrast met de voor de gelegenheid opgezette terrasjes, die een
wat trieste aanblik vormden.
Toch waren de meeste venters
niet ontevreden, want ondanks
het slechte weer trok het
markgebeuren enkele duizenden
bezoekers. Naast braderiegoederen zoals sieraden, kleding,
speelgoed, antiek en kuriosa,
konden de bezoekers zich ook
laten verleiden tot verschillende
spelen. Een enorme sjoelbak van
zo'n vijftien meter lang stal
hiermee de show. Wie de grote
ronde schrijven behendig hun
weg langs het trajekt lieten
afleggen, maakte kans op een
dineetje-voor-twee. Veel aanloop
kreeg de marktvrouw die haar
standplaats had ingericht met
tientallen oude, nieuwere en
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eanduoorrse taerari

verkiezing miss beach zonnig
gebeuren in trieste zomer

WEGGELOPEN : op 24/7
verdween onze grote zwarte
kater genaamd Monza.
Gaarne terugbezorgen tegen
beloning. Celsiusstr.: 200.
Telef. 16000.

VERMIST: lapjespoes van
boven donker, onder roodwit, witte sokjes. Roep naam MIES, weggelopen
omgeving Celsiusstraat.
Fam. de Groet, Lorentzstraat 92. Telef. 12584.

Het werd overigens toch een
genoeglijk gebeuren, daar in de
royale tent bij Rich, die de
winderige lokatie rondom het
zwembad redelijk verving.
Tweemaal kwamen de
pretendenten opdragen voor de
als deskundig aangediende keurmeesters en -juffen. Eenmaal in
vrijtijdskledij en eenmaal in
badkostuum en beide keren
speurden de jury-leden met
kennersblik naar eventuele
onvolkomenheden in anatomiese
vormen, beweging, kleding en
zinnige zeggingskracht.
Voor dat laatste onderdeel was
TV-babbelaar Hans van
Willigenburg geëngageerd, die

de schoonheden aan een minikruisverhoor onderwierp
betreffende hun verleden, heden
en toekomst.
Tussen al dat moois door was er
nog muziek van de Revival
Jazzband en een badmodeshow
van Beach-in en zo werd het al
met al best een gezellig middagje
in de volle tent.
En dan was er aan het eind van
het door Vvv en Riche Bad
voortreffelijk georganiseerde
evenement uiteraard een uitslag.
Wel, jury praeses Hans Mollerus
kon het zich vergapend volk
meedelen, dat de beslissing
moeilijk was geweest en dat hij
de finale fase aan Hans van
Willigenburg overliet. Na een
summum aan spanning stond ze
daar dan eindelijk in volle glorie,
gekroond als Miss Beach 1985:
Rosalie van Breemen, 18 jarige
studente rechten uit Utrecht.
Shirley Jan Mercier uit Den Haag
werd met een klein verschil
tweede.
Het door regen en wind
geteisterde Zandvoortse strand
heeft één troost: het heeft weer
een nieuwe Miss voor een heel
jaar.
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voort moet reqen en storm
burgerlijke stand
Nog even en het grillige hoogseizoen
zit er weer op. Voor badgasten en
strandpachters gaat '85 in als een
verwaaide, verregende, kortom
verloren zomer indien de weergoden
de komende twee maanden geen
overvloed aan zonnestralen over de
badplaats uitstrooien.
Zandvoort moet het 's zomers
hebben van het strand, dat weet
iedereen. Maar wat heeft het dorp
haar gasten te bieden als zij tijdens
hun vakantie dagenlang geteisterd
worden door storm en regen?
'Een uitstapje naar het achterland',
suggereert direkteur Hilbers van het
Zandvoortse Vvv in een gesprek over
Zandvoort als badplaats met
gebreken, toeristen van vroeger en
nu en de kursus sociale
^
vaardigheden voor Vw-personeel.

Omdat 14 dagen puzzelen in het
hotel ook niet alles is, vindt de Vvvdirekteur dat de overheid maar eens
met financiële steun over de brug
moei komen: 'De funktie die wij als
badplaats hebben is van nationaal
belang, zowel op ekonomies als op
sociaal gebied. Met subsidie kunnen
we het gezicht van Zandvoort opvijzelen en behoorlijke rekreatievoorzieningen scheppen voor de opvang
van onze toeristen bij minder
gunstige weersomstandigheden'.
Toch hangt het welslagen van een
vakantie aan zee volgens Hilbers niet
alleen af van de zon of een groot
skala aan vervelingsverdrijvende ontspanningsprojekten. 'De toeristen
eisen méér tegenwoordig , zegt hij.
'Vroeger hadden ze maar 14 dagen
vakantie. Tegen de kerst werd dan al
een zomerhuisje besproken, waar
men maandenlang naartoe leefde.
Als het dan zo ver was maakten ze er
gewoon wat van, weer of geen weer.
Nu is dat anders geworden, de
vakantiegangers verlangen steeds
meer.
Dat toeristen kribbig worden als de
dóór hen uitgekozen vakentiobestemming door het weer of andere
oorzaken niet aan hun verwachtingen
voldoet, is ook duidelijk merkbaar
voor het Vvv-baliepersoneel.
De Algemene Nederlandse
Vereniging van Vw-kantoren besloot
daarom dit jaar om haar werknemers
een sociale vaardigheidstraining aan
te bieden, zodat ze het publiek beter
leren opvangen en wegwijs maken in
het doolhof der toeristiese attrakties.
Het Zandvoortse Vvv-bestuur heeft
onlangs besloten deze kursus vanaf
volgend jaar in haar bijscholingspakket op te nemen. Hoe bedreven het
personeel ook wordt in vriendelijke

23 juli -29 juli 1985
ondertrouwd: Wilhelmus
Everhardus Ganzeboom en Marijke
ten Wolde; Johan Paulus Laarman en
Marjan Coule.
geboren: Synthia Lisette, dochter
van J.R. Derr en P.M.B. Schelvis;
Susan dochter van R. Boekelman en
M.T.G. Roof; Nathalie, dochter van
J.H.L Offerman en H.J.M. Heitkönig;
Lisa Diana dochter van P. Booker en
D.Y. van Berkum.
overleden: Hans de Haan, oud 69
jaar; Hendrika Maria Renes geb.
Butzelaar, oud 85 jaar; Bertus
Gerardus Korthof, oud 76 jaar;
Johanna Elisabeth van Voorthuijsen,
geb. van der Sloot, oud 90 jaar. .

BABY IN DUINEN BEGRAVEN
Afgelopen vrijdag ontdekte een wandelaar
in de Zandvoortse duinen het stoffelijk
overschot van een baby. Het kind was daar
twee weken terug begraven door zijn Islamitische vader, die het doodgeboren jongeije eerder vergeefs te ruste had willen leggen bij twee begrafenisondernemingen.

Theo Hilbers: 'we moeten wat inventiever worden'
suggesties voor ontspanningsalternatieven bij slecht weer, ontevreden
badgasten zullen nooit verdwijnen,
want-om met direkteur Hilbers te
spreken: 'Als het regent, wordt je nat'.
Maar hoewel het bijna vertrouwde
beeld van een uitgestorven strand

een weinig hoopvolle aanblik geeft,
zal geen enkele strandpachter zich
nu al wagen aan de uitspraak: '1985
was voor ons een verloren seizoen.'
'Want de zomer is nog niet
afgelopen', zegt paviljoenhouder
Paap: 'Eind september gaan we pas
de balans opmaken.'

waterstanden

geluidhinder zandvoort vraagt

De regen tikt zachtjes tegen de
ramen van het Vvv-kantoor, terwijl
Hilbers met wijdse gebaren de
mogelijkheden opsomt om te
rekreëren onder een bewolkte lucht:
'Zandvoort is het hart van de nederlandse kust', begint hij. 'Binnen een
uur ben je in de dierentuin, een
museum of bij de havens. Onze
omgeving is rijk aan natuur- en
stedenschoon. Als het geen
strandweer is moeten de mensen
hun vertier elders zoeken. Maar als
we ze op die dagen toch in Zandvoort
willen houden... tja, dan moeten we
wat inventiever worden. De pensionhouder, die 's ochtends door het raam
naar buiten kijkt en ziet dat het
noodweer wordt, kan een stuk of
zeven puzzels kopen en tegen zijn
gasten zeggen: 'Het is puzzeldag
vandaag. Ik bedoel hiermee te
zeggen, dat als we allemaal zorgen
om op onze eigen plaats gastheer te
zijn, dan kunnen we de frustraties van
in het water gevallen vakantiedagen
nog een beetje verlichten'.

De Stichting Geluidhinder Zandvoort
-voortzetting van het Anti-Circuit-komitee dat zijn aktiviteiten ter
bestrijding van Zandvoorts
lawaaivijand no. 1 op bredere basis
aanpakt - heeft het Noord-Hollands
provinciebestuur met klem verzocht
'de inwoners van de gemeente op
korte termijn te verlossen van het gebrul en gehuil van motoren en auto's
op het beton van de racebaan'.
Direkte aanleiding voor de -zoveelste- noodkreet aan het adres van
Gedeputeerde Staten zijn de op 26
en 27 juli j.l. door formule 1 wagens
gehouden bandentests ter voorbereiding van de eind augustus te
verrijden Grand Prix. 'Het lawaai van
de bolides was zo krachtig, meldt de
stichting, 'dat het hele dorp er door
werd overspoeld en zelfs klachten
van mensen uit Haarlem en
Aerdenhout bij de stichting werden
gedeponeerd'. In het centrum van de
Spaarnestad (op 10 km afstand van
Zandvoort) was het gebrul duidelijk
hoorbaar, aldus de stichting.

Door de miljeu-organisatie werden op
beide genoemde dagen in de
woongebieden rond de racebaan
geluidwaarden gemeten van 85 tot
95 decibel met pieken die opliepen
tot 103 decibel. In de natuurgebieden
voor stille rekreatie op een afstand
van ongeveer 2 km werden er
waarden gemeten van 75 tot 85 db
(A) met pieken naar de 94 db (A). In
de overige natuurgebieden, zoals de
Kennemerduinen, Elswout, Koningshof enz. werd het rekreëren
eveneens onmogelijk gemaakt.
Een week tevoren werden tijdens
trainingen voor motoren en
sportwagens op de racebaan
waarden van 80 tot 90 decibel
geregistreerd 'en ook toen was het
lawaai op een afstand van 5 è 6 km in
de eerder genoemd natuurgebieden
'te beluisteren', schrijft de stichting.
Afschriften van het verzoek aan de
provincie zijn verzonden aan een
groot aantal provinciale instanties en
een drietal ministeries.

Datum
1 aug.
2 aug.
3 aug.
4 aug.
5 aug.
6 aug.
7 aug.
8 aug.

HW
4.24
5.07
5.45
6.29
7.087.42
8.16
8.58

LW
0.18
1.03
1.48
2.27
3.02
3.34
4.05
4.37

HW
16.51
17.35
18.18
18.58
19.31
20.04
20.38
21.17

LW
12.47
13.24
14.00
14.40
15.16
15.46
16.18
16.56

18 juli werd de baby levenloos geboren in
het Haarlemse Elisabeth Gasthuis. Het ziekenhuis ging met toestemming van de GD
enGG in op het verzoek van de vader om
het jongetje op religieuze wijze te mogen
begraven. Het is in Marokko-zijn land van
herkomst- gebruikelijk dat Islamieten in
doeken gewikkeld ter aarde worden besteld.
Zo bezocht de man met het lijkje van zijn
kind twee begraafplaatsen in Amsterdam.
De ondememsrs weigerden het jongetje
echter te begraven omdat het niet in een
kistje lag maar in een reiswieg. Om niet in
konflikt te komen met zijn godsdienst,
besloot de man daarom zelf een grafje te
maken voor het kind. Hij begroef het in
de duinen bij het fietspad Zandvoort- Noordwijkerhout, waar hij een week later terug
kwam om een beter graf te maken op een
andere plek. Daar werd het lijkje vorige
week gevonden en is inmi duels opgebaard
in het Elisabeth Gasthuis.

Maanstanden: 8 augustus LK 20.29

uur.

Springtij: vrijdag 2 aug. NAP + 111

cm.

Nationaal
Revalidatie
Fonds
Steun het
Nationaal Revalidatie Fonds
U w gif t wordt snel en goed besteed. Het NRF weet precies waar de behoeften
liggen en ook waar'dc nood het hoogst is. Wordt eenmaal besloten een project financieel te steunen, dan bereikt het geld -**Ie snel zijn bestemming.
Zelf werkt het NRF tegen de laagst mogelijke ko-

Git o: 953
Bank: 70.70.70.953
't/A*

Nationaal Revalidatie Fonds
Oude Gracht 136, 3511 AX Utrecht
Postbus 323, 3500 AH Utrecht
Telefoon: 030 - 331165

wordt donateur

van
GREENPEACE

halve eeuw strandkamperen
wordt uitbundig gevierd

kerkdienstei.
HERVORMDE KERK
zondag 4 augustus a.s.:
10.00 uur: Kand. H.A. van Til,
uit Haarlem

GEREFORMEERDE KERK
zondag 4 augustus a.s.:
10.00 uur: Ds. P. van Hall, Pernis
kindernevendienst en
crèche.

maak minimaal
f 10,(één tientje)
over op giro

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 3 augustus a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 4 augustus a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering met
mmv. StCaeciliakoor

39.555,30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

medische dienst

onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

belaiiynjke adressen

ondanks verhoging van het staangeld met 10 qb in één jaar,
De meest trouwe badgasten van Zandvoort
zijn zonder meer de strandkampeerders
langs het Noorderstrand. Jaar op jaar komen
ze terug, vier maanden lang, weer of geen
weer. In mei bouwen ze hun houten hutjes
keurig in twee rijen langs de zeereep op en
in september trekken ze weer naar Amster
dam, gebruind en gesterkt door zon en wind.

Drie dagen 'Jazz behind the beach', het festival dat dit jaar 40 jazzformaties met meer
dan 70 optredens in het dorpscerrtrum en
op het strand Lrengt, breekt vanmiddag in
al Ie hevigheid l eb.
'Nóg verder uitgebreid', melden de aktieve
organisatoren en dat is geenszins overdreven.
Op acht podia in de open lucht, in en om
dertig café's en hotels en bij acht strandpaviljoens, zal de jazz de komende dagen opklinken, meer dan dertig uur lang.
Nieuw is de lokatie in de Zeestraat, waar nu
ook een podium zal verrijzen en wel tegenever het café van Co Kerkhoven, die zijn
straat weer in de vroegere luister wil terugbrengen.
Samen met hotel Keur, bar Aquarius, 't
Pannekoekenhuisje en restaurant Sevilla
heeft Kerkhoven een attraktief jazz-prograrrv
ma gerealiseerd, dat uitstekend past
in het veelzijdige jazz-circuit Vrijdag spelen
daar The Memphis Four en André Valkering
met Anneke de Bruin, zaterdag Shakey
Ground en Batida, zondag New Combo en
Jaap Dekker.
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Sommigen van hen korren al precies een
halve eeuw naar de vloedlijn en dat mag best
een zeldzaam jubileum heten. Twae van de
vier kampeerverenigingen vieren deze maand
hun 50-jarig bestaan, KV Amsterdam deed
dat al eerder. KV Strandgenoegen stort zich
deze week in de festiviteiten. In een enorme
en stevig verankerde feesttent op het strand
die alle 600 KVS-ers kan herbergen, zijn al
lerlei aktiviteiten als klaverjas- en tafeltennistoemooi, kindercirkus en feestavonden
gepland. Op het strand wordt gevoetbald,
er zijn kinderspelen en er wordt een speurtodit uitgezet, alles gezellig en in grote
saamhorigheid georganiseerd door vrijwilligers.
Tijdens de drukbezochte receptie zijn uiteraard veel herinneringen opgehaald door de
kampeerders van het eerste uur. De oudste
van hen, Dirk Parmentier(81) weet daar
nog alles van. 'We zijn in 1932 in Wijk aan
Zee met een paar Mokummere begonnen',
\Nset hij nog. 'In 1935 hebben we daar KVS
opgericht en na de oorlog zijn we in Zandvoort neergestreken met zeven kampeer eters en nu staan we hier met 160 huisjes.'
Voorzitter Huib Plemper is trots op zijn
dorpje met ruim 600 bewoners. 'Samen met
de andere verenigingen staan hier nu zo'n
700 huisjes en dat betekent toch een 3000
strandkampeerders, die hier een brok gezondheid opdoen', aldus Plemper. 'Het gaat ook
van generatie op generatie. Ome Dirk heeft
hier zelfs al achterkleinkinderen rondlopen.
Het is een fijne gemeenschap met veel meer
sociale kontakten dan in de grote stad'.
Piet Middelberg(68), die als jongeling ook
aan de wieg van KVS stond, knikt nadrukkelijk. 'Vreemden komen er ook niet tussen en het verhuren van je huisje is niet toegestaan', meldt dit erelid. 'Jammer dat het
kamperen hier zo duur wordt Vroeger betaalden we 60 cent per week en wat denk
je nu?'
Het blijkt f 435,- staangeld plus f 90,- toeristenbelasting te zijn en Henk Plemper wil
daar ondanks de feestvreugde in het kamp
toch wel een kritiese kanttekening bij plaatsen. "We hebben goede kontakten met de
gemeente en er is wel één en ander voor

ons gedaan', vertelt Plemper. 'Maar een verhoging van het staangeld van tien procent
in één jaar is toch te gek. Bijzondere kostenstijgingen zijn er niet geweest en overleg
met onze federatie heeft ook niet plaatsgevonden. De strandkampeerders brengen
samen f 260.000,- inkomsten voor de gemeente op en dat betekent een voordeel
van een ton. Met andere onkosten als aanen afvoer en opslag van de huisjes komt het
ons op ongeveer f 1500,- per gezin en dat
is vooral voor de ouderen teveel.'
De voorzitter vertelt in zijn gezellige optrekje met uitzicht op zee, dat de strandkampeer-

ders niet beschikken over een aansluiting op
de waterleiding, elektra en gas. 'Dat is ook
niet erg, maar dat staangeld voor een huisje
van 6 bij 3 en een halve meter rijst nu toch
echt de pan uit', verzekert Huib Plemper.
'Politietoezicht is hier ook niet nodig. Dat
regelt zich hier vanzelf.'
Hij wordt weggeroepen en moet in de feesttent de prijzen van het tafeltennistoernooi-;
uitreiken. 'Een fijn stel mensen', zegt Huib
Plemper nog eens ten overvloede bij het
afscheid. De Zandvoorters, die wel eens te
maken hadden met deze hechte, gemoedelijke gemeenschap daar aan het Noorderstrand,

raadslid wil maatregelen
tegen wildgroei autohandel
Het gemeenteraadslid Frits van Caspel (vvd) heeft vragen aan het kollege
van b en w gesteld over vestiging van
een verkooppunt van gebruikte auto's
onder de naam 'Sandevoerde' in de
nabijheid van het benzinepompstation
onder de al even milieuvriendelijke
benaming 'Duinzicht' aan de Corn. van
der Werffstraat.
Van Caspel, die er vanuit gaat dat het
dorpsbestuur van het verkooppunt op
de hoogte is, wil graag van b en w
vernemen of zij met hem van mening
zijn dat de autohandel een nadelig
effekt heeft op het woon- en leefklimaat van' de straat en direkte omgeving. Volgens vragensteller is het
verkooppunt in strijd met het kontrakt
met het benzinepompstation, het voor
dit gebied geldende bestemmingsplan,
de hinderwet en de plaatselijke politieverordening. Wanneer het kollege dit
met hem (Van Caspel) eens is dringt
hij aan op sluiting van het verkooppunt.
Voor het liberale raadslid is deze
handel in tweedehands auto's kennelijk de druppel die de emmer doet
overlopen. Het vrije ondernemerschap hoog in het vaandel, maar wildgroei is uit den boze moet 20 ongeveer
zijn redenering zijn. Daarom wil hij
van het kollege weten of het inmiddels
al is opgetreden tegen dergelijke
initiatieven elders in Zandvoort, waar-

14444 Poli* (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarh
17947 Inform&ticburo vvv
023-242212 Automobielbtdrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko v:?koopeantrum, nic-uwa
en gebruikte Renaulti
12135 Zandvoortsa Koerant b.v.
Achterweg 1

JSSS»

Astma
Fonds
Voor Van Caspel is de maat nu vol
bij hij kennelijk het oog heeft op een
bedrijf in de buurt van het gemeentehuis. Onder de rook om zo te zeggen.
Wanneer de dorpshoofden een andere
mening zijn toegedaan is Van Caspel
zeer benieuwd naar hun argumentatie.
Hij hoopt tenslotte op een snelle
reaktie van de zijde van het raadhuis.

Giro
55055
Bank 70.70.70.120

rekreade nog één
van de partij
Ondanks het slechte weer draait
Rekreade uitstekend. "Je kunt beter
zeggen "dankzij" want tijdens de twee
zomerse dagen van de afgelopen
week was de belangstelling veel minder", aldus Nel de Waard v. d. Waal,
die voor de achttiende maal haar
schouders onder het traditionele
kindervakantiefeest zette.
Het vinden van geschikte onderkomens is iedere keer opnieuw een
probleem maar ook dit jaar lukte het
weer om voor de verschillende
aktiviteiten goede akkommodaties op
de kop te tikken. Zoals bekend werd
dit voor Centrum het jeugdhuis van de
hervormde kerk en voor Noord het
gloednieuwe Stekkie aan de Flemingstraat De speurtochten, vossejachten
en talrijke andere spelletjes werden
door de teamleden uitgedacht op de
kabouterzolder achter de rooms
katholieke kerk en in het gebouw van
de nederlandse protestantenbond, en
de gebeurtenissen rond de poppenkraam, het speuren naar de verdwenen Sjon Karko, het dansen met Tippie
Tuinkabouter in de tulpentuin, de
mevr. Kraan-Meeth
spelletjes met Tippie Speelgraag en
het tuinfeest dat Tippie vandaag als
afscheid gaf, bewezen dat deze ruimten heel inspirerend hebben gewerkt.
Ook voor de komende week staan er
een heleboe.l spannende gebeurtenissen op het programma. Zo is het in
Centrum afwachten geblazen of het
mannetje met de plu of het vrouwtje
met haar zonnehoed uit het weerREKTIFIKATIE
De eerste repetitie van het Zandvoorts Mannenkoor was niet afgelopen dinsdag, zoals
de Koerant per abuis berichtte, maar zal
dinsdag 6 augustus in het Gemeenschapshuis ten gehore worden gebracht.
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom. Tel.
17272 of 16711.

huisje komt, terwijl zich in Noord bij
het droomgebeuren veel leuke maar
ook enge dingen zullen afspelen.
Evenals de voorgaande weken
bestaat er voor jong en oud op het
Jan Snijerplein en in het winkelcentrum in Noord gelegenheid zich te
bekwamen in het volksdansen, terwijl
de bekende gele bakfiets tussen deze
twee punten pendelt met de behuizing van Kizzebis en Kizzebientje.
Na drie keer het slotfeest op het Jan
Snijerplein te hebben gevierd heeft
de Rekreadekommissie dit jaar weer
eens gekozen voor het Gasthuisplein,
dat wat ligging betreft toch aantrekkelijker is. Op 9 augustus zal deze historiese plek van 11 tot 2 uur in het teken
staan van het Jaar van de Muziek. Kinderen kunnen muziekinstrumenten

maken, er komt een grote notenbalk
waarop de noten worden vervangen
door poppen, de aluminiumfiguren
zullen dit jaar ballerina's zijn en in het
Grote Muziekboek mogen muzikale
uitingen in de vorm van versjes en
verhaaltjes worden opgetekend.
Het "Carnaval des Animaux" zal bij het
grimeren centraal staan zodat tijdens
"Santekraampie" tal van dierfiguren
op het Gasthuisplein zullen rondwandelen. En om het muziekgebeuren
helemaal kompleet te maken verrijst
er een theater met orkest en publiek.
Tot geruststelling van de ouders:
mevrouw Keur uit de Willemstraat zit
weer aan de kassa, bekleedt de funktie
van E.H.B.O.-ster en "sleutelbewaarster", en zal de jeugdige bezoekers
met raad en daad terzijde staan.

al uw
kwaliteitsdrukwerk
in goede
handen...

BOUWES HOTEL MOET BOEKHOUDER
WEER IN DIENST NEMEN

Achterweg 1
2042 LH Zandvoort
Telefoon 02507 -1 65 81

Bouwes Hotel eksploitant Meerburg moet
zijn door hem eerder ontslagen boekhouder
weer in dienst nemen. Dat besliste de president van de Haarlemse rechtbank in een
kort geding, dat Heres vorige week aanspande tegen zijn ontslag.
De administrateur werd ontslagen nadat
hij tegenover het Haarlems Dagblad uit de
school was geklapt over de financiële moeilijkheden van Bouvws. Volgens Meerburg
had Heres zich hiermee niet gehouden aan
de spelregels van het bedrijf, waaronder de
geheimhoudingsplicht valt. Maar de advokaat van de boekhouder wist de rechtbank
ervan te overtuigen dat zijn kliênt niet vals
had gespeeld, omdat Heres' uitlatingen over
de hotelschulden geen schade kunnen doen
aan de naam van het bedrijf.
In brede kring was immers reeds be kend
dat de financiële situatie waarin Bouwes
momenteel verkeert niet bepaald rooskleurig is te noemen. Als dat nou maar geen invloed heeft op de werksfeer.

verzekeringskantoor

A,M. FOLKERS

Gasthuissstraat 4
tel. l 32 83

LAAT UW HUIS, UW INBOEDEL EN AUTO
DOOR ONS VERZEKEREN
BIJ DE "AEGON"
Div. reisverzekeringen
(ev. met automobilistenhulp)
van de "Europeesche" kunnen direct aan u
worden meegegeven.

BEGRAFENISSEN

5-sö

CREMATIES

TRANSPORTEN

Te koop: vouwcaravan
type Road Master F 1000,Tel. 12880 - 17600.

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON

Installatie

(Voorhean J*c. Koptr. Dorpsplein 11, Zandvoort )
Verbindingsweg 38
Bloamwdaal
T«lafoon023-280633

GHOENEIfEIÜ!
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centmte
verwarming, airconditioning en ioodstotoTSWsrfe,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38/z@ra8voor£/
telefoon 02507 -184 84*

tft

Informaties batraffanda Begrafaniasen of Cromatias
gahaol vrijblijvend
Qaan lidmaatschap

GEMEENTEWONINGEN
De gemeente Zandvoort biedt onderstaande
gemeentewoningen te koop aan:
I.

II.

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
ÉN PLANTEN VAN

J BLUYS

in a! uw

Haltestraat 65 - Zandvoort

' Woemwerken.

Tel. 1 20 60

Van Speijkstraat 19 beneden.
Grondoppervlak: + 314m2
Indeling: woonkamer met serre, 3 slaapkamers, keuken, toilet, hal, douche.
In de tuin bevindt zich tevens een zomerhuis. De woning is voorzien van c.v.
Koopprijs: f. 95.000,- k.k.
Van Speijkstraat 19 boven.
Indeling: kamer en suite, 2 slaapkamers,
keuken, berging, toilet, balkon.
Koopprijs: f. 59.000,- k.k.

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

Geïnteresseerden kunnen hun reacties schriftelijk bij het college van Burgemeester en
Wethouders indienen.

BLOEMENHUIS
De specialist

VERHUREN ?
Plaats eer» een advertentia
in een Duits dagblad.
Inl./folder: 01720-43719.

Rosarveer tijdig uw tafel

Nadere informatie is te verkrijgen op de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening ter secretarie (op werkdagen
geopend van 9.00 tot 12.00 uur).

mijn bakker
sinds 1746
G**thuispiein 3
en winkelcentrum
Niouw Noord
Tel 12129

ISiiSIll
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

4e krant
altijd en overal

Voorde icden komt beschikbaar:
1. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 387
Huut f671.- permat.nd.
Bestaande uit: vvoonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging,
lift, CA.

2. De flatwoning
KEESOMSTRAAT509
Huur f 852.85 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging,
lift, c.v.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
e (onvolledige) gezinnen
° 2-persoons huishoudens.

3. De woning voor alleenstaanden
VANLENNEPWEG55
Huur f 201.90 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
• alleenstaanden.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende ,puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen
van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
« het rangnummer van de vereniging;
» uw geboortedatum;
« het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
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4. De garage
KEESOMSTRAAT119A
Huur f 57.70 per maand.

5. De garage
KEESOMSTRAAT 39A
Huur f 57.70 per maand.
De huurders van de woningen Keesomstraat 401 t/m 519 hebben
voorrang bij toewijzing.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 augustus 1985 vóór 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen en/of garages kan men dat kenbaar maken in
één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven.
U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de VOORLOPIGE toewijzing zal eerst op vrijdag 9 augustus
a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging
worden gepubliceerd.

RUILRUBRIEK AUGUSTUS 1985
1. Aangeboden: de 4-kamermaisonnette
BREDERODESTRAAT
Huur f 586,60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging,
individuele c.v.-installatie.
Gevraagd: 4-kamerwoning (of groter), liefst Sophiaweg, bovenste
etage.

2. Aangeboden: 4-kamerflat
CELSIUSSTRAAT
Huur f 479.40 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging.
Gevraagd: eengezinswoning.

3. Aangeboden: 4-kamerflat.
LORENTZSTRAAT

-tFf? Öpii|
«LY^m^Mi

tuur
iifs

K

Voorronde landelijke köi^p
••

,•*•-!-

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

Er schijnen
mensen te zijn,
diezegge'hdat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

•' • •

•..

•

•

.

-

.

Zaterdag
1 6,00 - 24:00
uur>
'•• « " - - - - - -- • - ' - • ' - • •
'••- •'•'•••
1 6,00 - 1 6f5Q Andre Valkering ^^nr^J|<|j|gri^
18.00-10.50 Beale Street Band $
iJtife-tf-gQ. Ppokel Rand , :HS;ISiffl SB1
19.00- 19.50 Nature Kaseko Banöl iSiill i ti i
20.0Q - 2Ql50 All Stars & MHfy Sc^tt WIK' % I
21 ,00 - 22.15 ^ia Beek Co.rnbo: ,.,.: -v-l^iiiji l W^
205^^4.00
FrankGrasso
' '
' ~ ' ' ' '
"""
"' Bancl & Üülianiilë •'; <M
Zaterdag en zondag 13.QQ - tOiuuBS

;
'

'

'
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in de volgende strandpaviljoens^
Club Maritime • Freddy^S p^§j^|^||n
• Take Five • Seagull t Filmer%||i|ie|!
• .

Huur f 671.- per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging, lift.
Gevraagd: 2- è 3-kamerwoning in Zandvoort-Zuid.

GEZONDHEIDSCENTRUM 'BALANS'
Kleine Houtstraat 117 - Haarlem
start vanaf 2 september met kursussen
Yoga, natuurgeneeskunde, tarot, massage,
astrologie en sitar en tablales. Tevens
konsulten en lezingen. Bel voor info:
023 - 31 83 98

wereld

wereld
tuur
•J's. .
nederkiud

B

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

' • •' • ••-••••:
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Zondag 1 1 .30 uur - GasthuJi$pl ïn

Ruud Janssen & Milly Sc

pieinekeraj
Voor het bezorgen van week- en maandbladen
zoeken wij nog enige scholieren in Zandvoort.
Te bevr. bij: A. de Groot, 023 - 37 96 90

*-*

eanduoorrse

*"

dinsdag 6 augustus 1985

85e jaargang no. 58

Noeranr

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, 114.50 per half jaar, f 37.50 per post

nat en kil jazz-weekend toch geslaagd

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

swinging
in the rain
Het festival Jazz behind the beach
1985 krijgt als titel mee: 'Swinging in
the rain'. Het werd een natte, maar
wel gezellige bedoening, die drie
herfstachtige dagen met veertig jazzformaties op de openluchtpodia en in
de kroegen, die ondanks de barre
weersomstandigheden toch nog dui'enden fans naar het centrum
trokken.
Het programma was -zowel in
tijdsduur als in het aantal lokatiesmisschien wat overdadig, maar bij
een zonnig weertje was dat waar- schijnlijk niet opgevallen. De nijvere
organisatoren hadden er maanden
aan gewerkt en de deelnemende
horekaffers hadden er omstreeks een
ton ingestoken, maar de weergoden
kenden geen pardon. Wind en regen
zorgden voor trieste tafreeltjes met
veel parapluies in de natte straten,
maar er waren ook trossen geestcriftige toehoorders die welgemoed van
podium naar podium trokken. De
muzikanten deden er ook alles aan
om er toch een zonnig festijn van te
maken en tijdens de zeventig uur jazz
was er van vele hoogtepunten te
genieten. Daarbij was zeker 'Jazz at
the church' op het volle
Gasthuisplein met een grandioze Milly
Scott, maar eigenlijk hadden alle
optredens het nodige nivo.
In vele drinkhuizen rinkelden de
kassa's konstant, maar een flink
aantal van de bierpompen in de
openlucht bleef vrijwel onberoerd.
De reakties van de kroegbazen
waren dan ook nogal verschillend:
wie vlak bij een jazz-brandpunt zat
was wel kontent met zijn omzet, maar
er werd ook danig gemopperd, met
name op de kollega's die niet hadden
willen investeren in het jazzprojekt
maar toch een graantje meepikten.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal

ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
onder vermelding
van:
nieuwe donateur.

nieuwsf
kort & klem l
foto Arent Dudok van Heel
Maar al met al werd het toch een gebeuren, waar duizenden veel plezier
aan beleefden. De organisatoren
denken alweer aan het 10e jazzfestival, dat zich in 1986 gaat
afspelen. Misschien is het nuttig dat
ze daarbij rekening houden met de

mogelijkheid, dat het dan opnieuw
slecht weer is en een aantal indoorakkommodaties achter de hand
hebben. Hun aktiviteit verdient een
nog groter sukses dan deze keer.
Ze verdienen ook dat het komend
weekend volledig zonnig wordt, want

het onderdeel 'Jazz on the beach'
werd terecht uitgesteld tot komende
zaterdag en zondag. Bij acht
strandpaviljoens zullen de jazz-klanken dan opklinken. Het programma
zal worden vermeld in de koerant van
a.s. vrijdag.

b en w: shell moet autohandel lïëfangrijke adressen
bij pompstation beëindigen
Het dorpsbestuur heeft de Shell
gelast een eind te maken aan de
handel in tweedehands auto's op het
door de benzinemaatschappij van de
gemeente gehuurde terrein nabij de
Corn. van der Werffstraat/hoek Dr.
C.A. Gerkestraat.
Dit blijkt uit het antwoord van het
kollege aan het raadslid Frits van
Caspel (vvd) die over het
verkooppunt van gebruikte vehikels
schriftelijk vragen had gesteld. Eind
vorige week gleed de reaktie van de
dorpshoofden in zijn brievenbus.
B en w zijn het met de liberale
politikus eens dat de vestiging niet
bevorderlijk is voor het woon- en
leefklimaat van de Corn. van der
Werffstraat en naaste omgeving.
Evenals vragensteller achten zij de
handel in tweedehands auto's op het
terrein van de Shell in strijd met de
gemeentelijke bepalingen en
voorschriften, alsmede de twee jaar
geleden door de gemeenteraad
goedgekeurde huurovereenkomst
met de maatschappij. Reden voor het
kollege met ingang van heden het
betreffende kontrakt met deoliegigant
op te schorten.
Van Caspel is tevreden met het
resultaat van zijn initiatief (Shell heeft
het kollege inmiddels mondeling toegezegd maatregelen te zullen treffen
de autohandel van het terrein te
verwijderen) maar vindt de aanpak
van b en w t.a.v. soortgelijke
bedrijven in de gemeente ontoerei-

kend. Hij noemt met name
Brederodestraat/hoeK Dr.
Schaepmanstraat en Swaluëstraat.
Van de ekstra aandacht die het
gemeentebestuur zegt te schenken
aan deze handel op grond van de
algemene politie verordening, is hem
tot dusver niets gebleken. Volgens
Van Caspel beschikt de gemeente
over de nodige middelen om
beëindiging van de straathandel in
gebruikte wagens door middel van
politie-optreden af te dwingen.
Het kollege is dan ook nog niet van
Van Caspel af. In de komende dagen
gaat hij zich bezinnen op
mogelijkheden de plaatselijke
autoriteiten te bewegen tot het
ondernemen van stappen tegen de
wildgroei van de verkoop van
tweedehands auto's en de overlast
die de handel voor omwonenden
veroorzaakt. Vooral de bewoners van
Brederodestraat/Dr. Schaepmanstraat zullen reikhalzend uitzien naar
de bevindingen van het raadslid.
Eindelijk een politikus die voor hen in
de bres springt.

watëfstanttèïï
5
6
7
8

aug.
aug.
aug.
aug.

HW

LW

7.087.42
8.16
8.58

3.02
3.34
4.05
4.37

HW

19.31
20.04
20.38
21.17

LW

15.16
15.46
16.18
16.56

Maanstanden: 8 augustus LK 20.29
uur.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentasekretarie
17947 Informatieburo vw
023-242212 Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek', werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortie Koerant b.v.
Achterweg 1

• Ruim vijftig deelnemers zullen
zich zaterdag 10 augustus weer in de
langzamerhand traditioneel
geworden solex-race storten, 's
Middags zijn de originele bouwsels,
gefabriceerd rond een solex-motorblokje, te bewonderen op het
Raadhuisplein vanaf 13.00 uur. Daar
worden de fantasie-brommertjes ook
gekeurd door een jury.
De race -altijd een spektakel vol
verrassingen- begint 's avonds rond
achten op het Gasthuisplein.
Toeschouwers kunnen gratis
meegenieten.
Zondagnacht trof de politie een Zandvoortse jongen liggend aan op het
Raadhuisplein. Hij vertelde daar door
drie jongens in elkaar geslagen te zijn.
Het slachtoffer werd overgebracht
naar de Mariastichting, waar men een
hersenschudding, snijwonden en een
gebroken jukbeen konstateerde. Ook
in de Haltestraat werd gevochten, die
nacht. Twee Amsterdammers en een
paar Zandvoorters kregen het met
elkaar aan de stok, waarbij één inwoner van de hoofdstad bewusteloos werd
geslagen. Hij kwam met een hersenschudding in het ziekenhuis terecht.

vrijdag start zwemvierdaagse
In en rond het zwembad 'De Duinpan
zal vanaf maandag 12 augustus weer
de jaarlijks terugkerende zwemvierdaagse worden gehouden.
De wedstrijden vinden plaats van
maandag tot en met donderdagochtend (tussen 9.00 en 11.00 uur) en
maandag tot en met vrijdagavond
(tussen 18.00 en 20.00 uur).
Behalve vrijdag zullen op alle
avonden de voorrondes van het kampioenschap plankhangen worden
gehouden, afgewisseld door het

achteruitzwemmen, een nieuw onderdeel waarin de deelnemer op zijn
buik achteruitzwemmend een
bepaalde afstand zo snel mogelijk
moet afleggen. Op dezelfde avonden
kunnen liefhebbers van speelautomaten hun geluk beproeven met het
zandvoortse kampioenschap flipperen.
De finales van alle wedstrijdonderdelen beginnen vrijdagavond,
voorafgegaan door een barbeque
vanaf 17.00 uur.
De feestelijkheden zullen worden
afgesloten met een grote ballonwedstrijd en een rommelmarkt op het
terrein van het sportfondsenbad.
Wie een kraampje wil bespreken kan
bellen: 16778. •

etsen
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat het college voornemens is om
met toepassing van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8
van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor het aanleggen van een zwembad
en het oprichten van een pergola/erfafscheiding bij perceel Julianaweg 19.

In de onlangs verschenen 'Klink'
herdenkt de voorzitter van het
Genootschap 'Oud Zandvoort' de
heer Th. Hilbers, zijn op 18 juli
overleden medebestuurslid Jaap
Koning. Met waardering memoreert
hij de inzet van de heer Koning voor
het genootschap, voortkomend uit
diens grote aanhankelijkheid aan het
dorp en de zandvoortse samenleving.

Betreffend bouwplan ligt met ingang van
09 augustus 1985 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor een
ieder ter inzage. (Geopend van 8.30 -12.30
uur)

Verder bevat de als altijd uiterst
verzorgde periodiek weer tal van
historiese wetenswaardigheden. Zo is
het bijvoorbeeld aardig om, nu het
nieuwe politieburo vorige week in
gebruik is genomen, te lezen hoe de
Heilige Hermandad in vroeger jaren
gehuisvest was. Daarover vertelt ons
uitvoerig een 'Zandvoortsche
Courant' uit die tijd. Op 22 september
1900 werd namelijk in de Kerkstraat
een nieuw poütieburo en een kantoor
van de gemeente-ontvanger in
gebruik gesteld. 'Aan de straatzijde is

Tijdens voormelde termijn kan een ieder
schriftelijk bij burgemeester en wethouders
bezwaren tegen dit bouwplan indienen.
Zandvoort, 1 augustus 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

rrravr. Kraan-Rflesth
het buro van den inspecteur van
Politie gevestigd, waarachter twee
arrestantenkamers, waarvan een
ingericht is overeenkomstig eene
aanschrijving namens de minister
van Justitie en voorzien van een bed,
enz. Dan volgt de kamer der
veldwachters en agenten, tevens
wachtkamer...' Met voldoening wordt
dan gekonstateerd: 'Het geheel ziet
er keurig uit en voldoet zeker aan alle
gestelde eisenen'. Tijdens de
openingsplechtigheid bracht de
toenmalige burgemeester Beeckman
de raad dank voor zijn financiële
steun. Hij sprak de wens uit dat de
aangename verhouding die tusschen
den Raad en de Politie bestond
steeds bestendigd mocht worden...
Opnieuw blijkt dat 'De Klink' ook
buiten Zandvoort een funktie vervult.
Vroeg in één van de vorige edities
Wolfgang Saai, die aan de universiteit
van Bonn kunstgeschiedenis
studeert, informaties over het in 1924
gebouwde Muluru, ditmaal doet het
Amsterdams Historisch Museum een
beroep op de lezers. Het museum wil
in 1986 een tentoonstelling wijden
aan de Amsterdamse Joodse
kunstenaar Sal Meijer, die in de
twintiger jaren regelmatig Zardvoort
bezocht en zijn schilderijen en etsen
te koop aanbood bij Hotel d'Orange
en Muluru. Kontakt met bezitters van
werken uit Sal Meijer's 'Zandvoortse
periode' zal door het museum dan
ook zeer op prijs worden gesteld.
De genealoge mevrouw Van der
Oord-Wisker vertelt een interessant
verhaal over een zekere Klaas Loos
die in verband met zijn voorgenomen
huwelijk met Sara Oud een uittreksel
uit het doopregister aanvroeg en ten
antwoord kreeg dat hij niet gedoopr
c.q. zelfs niet eens geboren zou zijn.
Het lukte hem uiteindelijk zeven
getuigen van zijn doop bij elkaar te
zoeken, die op 15 juni 1819 voor de
vrederechter in Haarlem verklaarden
'de visloper Klaas Loos te kennen en
dat hij verwekt is uit het wettig
huwelijk van Jacob Loos en Lybetje
Kraainoord'.

® IJ en weder dienende start
vanavond om half acht de door
Rekreade georganiseerde vossenjacht op het Jan Snijerplein. Jagers in
de leeftijd van nul tot tachtig zijn
tegen betaling van f 1 - van harte
welkom Na afloop is er gelegenheid
om met de vossen een dansje te
maken.

het eerste politieburo van Zandvoort was gevestigd in de Kerkstraat

Eén van de getuigen was de
legendariese Matthijs Molenaar.
Ook dit keer staan er in 'De Klink'
weer een paar aardige foto's zoals die
uit 1955 va de Julianaschool ten tijde
van de heer Kiewiet, waarop alle
leerlingen duidelijk herkenbaar zijn
afgebeeld.
Het is en blijft stil rond de werkgroepen die twee jaar geleden van de
grond kwamen. Het Zandvoorts
dialekt, de monumenten, de
klederdracht, de visserij e.d., het zou
allemaal nader onderzocht worden maar

verder hoort men er niets sneer van.
Genootsehapsvoorzitter Hiboes
schrijft in 'De Klink' dat 'uitvoering
van ontworpen plannen in belangrijke
mate belemmerd wordt door het
gebrek aan een centrale plaats, waar
men bijeen kan komen en waar ook
écht gewerkt kan worden.' Zouden
de leden van de werkgroepen in afwachting van deze centrale plaats
berustend met de handen over elkaar
zijn gaan zitten?

Dijkgraaf en Hcemrajlen van het Waterschap
Groot-Haarlemmermeer brengen bij deze ter openbare kennis, dat zij in verband met noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden met toepassing van
artikel 137 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens hebben besloten de brug over de
Ringvaart van de Haarlemmermecrpolder te Hillegom tijdelijk gesloten te verklaren voor alle verkeer
op dinsdag 6 augustus 1985 van 7.30 uur tot 21.30
uur of zoveel korter of langer als de werkzaamheden vorderen Bovenstaande maatregel zal ter
plaatse zijn aangegeven door de plaatsing van
borden overeenkomstig model 11 (bijlage II
R.V.V.).
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan de in
artikel 133 van het RVV genoemde instanties en
verenigingen.
Hoofddorp, 2 augustus 1985.
Dijkgraaf en Hcemraden van het Waterschap
Groot-H aartcmmcrmecr
drs. M.G. Spaans, dijkgraaf
P.N. de Groot-, secretaris

Waterschap
£2
Groot-Haarlemmermeer

spelbreker
Aanhoudende storm en regen weerhield een groot aantal kraamhouders
er zaterdagmorgen van om een reeds
besproken standplaats te bezetten in
de pits van het circuit, die voor de
gelegenheid was veranderd in een
vlooienmarkt.
De handelaars die zich wel op het
terrein hadden begeven waren niet
erg over het evenement te spreken.
Onverwacht hadden de organisatoren namelijk besloten om entreegeld
te heffen. De slagboom voor de
ingang van het gebeuren ging pas
omhoog, nadat de bezoeker een tol
van zes gulden had overgedragen,
waar nog eens twee gulden bovenop
kwam voor autobezitters, die hun blik
wilden stallen.
De rommelmarkt - eerder in de
kranten als gratis aangekondigd werd daarom door sommigen voor
ongezien de rug toegekeerd.
De bezoekers die wel diep in de
beurs tastten om het terrein te
mogen betreden, kregen ruimschoots

de kans om zich tegen bescheiden
prijzen verschillende
gebruiksvoorwerpen tweedehands
aan te schaffen, waarvan de
winkelprijzen vaak dwingen tot
doorlopen.
Voor verzamelaars hadden de
honderden kraampjes met gebruikte
meubelen, sieraderj, oude munten en
andere artikelen ook het nodige in
huis. Achter de markt toonden
tietallen trotse bezitters van historiese automobielen hun glimmende en
blinkende vehikels, waarvan enkelen
pronkten met een medalje van onverwoestbaarheid; zij hadden in een
recent verleden nog de tocht ParijsMoskou-Parijs overleefd.
Het plein was ook opgeluisterd door
de berijders van stokoude scooters
en motoren, die zich tuffend en
pruttelend tussen de old-timers
begaven. Zoals gezegd bleef er die
dag voor marktlieden nogal wat te
wensen over. De wind had het
gebeuren er stevig onder zitten en
weerhield de mensen ervan naar het
circuit te komen.

En ruim 1 Vz miljoen Nederlanders gaan verder. Ondanks een
lichamelijke handicap. Revalidatie is voor hen niet zomaar "opnieuw gezond worden". Zij moeten een - meestal - blijvende
handicap overwinnen om toch mee te kunnen. Het Nationaal
Revalidatie Fonds helpt daarbij. Al 25 jaar. Ook in uw
omgeving.
Het Nationaal Revalidatie Fonds bestaat in 1985 25 jaar.
Duizenden projekten werden reeds mogelijk.
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gemeenteraad moet woningboy
voor de jaren '86-'88 invullen
Op basis van de aan de gemeente
Zandvoort van hogerhand
toegewezen woningbouwkontingenten voor de jaren '86, '87 en '88 stellen b en w voor in de komende drie
jaar een tiental bouwprojekten op de
planninglijst te plaatsen, een lijst die
ingevolge de richtlijnen van het mi-,
nisterie van volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening voor 1
september a.s. door de raad moet
worden vastgesteld.
De Schelp (Dr. C.A. Gerkestraat)
Het bouwplan bevat 50 woningwetwoningen. Het plan zal als z.g. knipplan worden uitgevoerd t.w. 19-1985
en 31-1986. Voor 1986 zijn derhalve
31 woningwetwoningen opgegeven.
Sterre der Zee (Hogeweg/Brederodestraat). *
Het terrein zal worden bestemd voor
vrije sector bouw met zo mogelijk
premie C. Een nieuw bouwplan is in
ontwikkeling. Het aantal woningen
voor '86 is voorlopig vastgesteld op
60 premie C. •
Stationsplein
In de notitie woningbouwbeleid is het
Stationsplein als vrije sektorplan opgenomen. Een bouwplan is in ontwikkeling. Het plan kan in de premie C
sfeer worden gerealiseerd. Voor
1986 zijn 80 premie C woningen
opgegeven.
Terrein Karel Doorman
Het door de stedebouwkundige ontworpen plan voorziet in de bouw van
± 75 woningen.
Het zuidelijke gedeelte met uitzon- dering van het gedeelte aan de zijde
Dr. Smitstraat zal in de premie A/B
sfeer worden gerealiseerd. Voor
1986 is opgegeven 16 premie A en
15 premie B.
Het noordelijke gedeelte zal in de
woningwetsfeer worden gerealiseerd.
Het door de woningbouwvereniging
in te dienen bouwplan zal ± 25
woningen bevatten. Het plan kan in
1987 worden uitgevoerd.
Het terreingedeelte aan de zijde van
de Dr. Smitstraat is geen eigendom
van de gemeente. Aankoop van het
terrein is slechts mogelijk indien uit
het provinciaal stads- en dorpsvernieuwingsfonds voldoende subsidie
wordt verstrekt, hetgeen niet voor
1988 kan worden verwacht
Het plan is voor 1988 als premie A
project opgenomen. Het aantal is,
vastgesteld op 22.
Tollensstraat
Door de woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht is een bouwaanvraag ingediend voor de verbouw
van de twee winkels aan de
Tollensstraat tot twee woningen. De
woningbouwvereniging wil dit plan in
de woningwet realiseren. Het plan is
voor 1986 opgenomen.
Prinsenhofstraat
Door de gedeeltelijke afsluiting van
de Prinsenhofstraat en de sloop van
de winkel, kunnen op het
vrijgekomen terrein een 5-tal
woningen worden gerealiseerd. Het
plan is voor 1986 opgenomen als
premie A projekt.
Bejaardenwoningen Huis in de
Duinen
De NCHB is voornemens om de 48
bestaande bejaardenwoningen te
slopen en hiervoor 48 nieuwe
bejaardenwoning te realiseren. De
NCHB wil indien mogelijk het plan in

de woningwetsfeer realiseren. Het
plan is voor 1988 opgenomen.
Bramenlaan 2 (Huize Bodaan)
Aan de Bodaanstichting is bouwvergunning verleend voor de bouw van
36 bejaardenwoningen. Genoemde
stichting wil dit projekt in de woningwetsfeer realiseren. B en w zijn van
mening dat gelet op de woningwetkontingenten andere bouwplannen
een hogere prioriteit hebben. Het
bouwplan is voorlopig voor 1989
opgenomen.
Terrein Chr. MAVO (Clara Stichting)
Eind 1987 zal het terrein van de Chr.
MAVO beschikbaar komen. Hoewel
nog geen definitieve invulling voor
voormeld terrein is gemaakt, kunnen
naar raming 40 woningen gerealiseerd worden. Afhankelijk van de
kontingenten zal dit plan in de
woningwetsfeer gerealiseerd worden.
Voor 1988 is derhalve 40 woningwet
ingevuld.
Van Speijkstraat
Dit bouwplan staat reeds een aantal
jaren op de planningslijsten. Hoewel
b en w twijfels hebben omtrent
de realiseerbaarheid van dit plan
hebben zij dit plan voor jaren
1989-1990 opgegeven.
Bij de planning van deze
bouwprojekten gaan b en w er van uit
dat in de komende jaren een
duidelijke verschuiving zal plaatsvinden van de sociale sektor naar de
markt sektor en zelfs vrije sektor. Met
/iame in de premie-C sfeer zullen in
de komende jaren ekstra kontingenten
worden verstrekt, hetgeen naar hun
oordeel ten koste zal gaan van de
sociale woningbouw.
Van de gemeenteraad mogen de vele
honderden woningzoekenden, die

Op het terrein van de Karel Doormanschool tussen burgem. van Alphenstraat en
Dr. Smitstraat zijn 75 woningen gepland in de premie- en woningwetbouw

zijn aangewezen op woningwetwoningen méér verwachten dan deze
passieve reaktie van b en w op de
stagnatie van de sociale woningbouw
in Zandvoort. Of die verwachting zal
worden gehonoreerd komen de
dorpelingen op 27 augustus a.s. aan
de weet. Op die datum moet de
gemeenteraad een besluit nemen
over de door het kollege voorgestelde
invulling van de toegewezen woningbouwkontingenten.
Die toewijzing draagt overigens een
voorlopig karakter en kan nog
worden gewijzigd alvorens een

definitieve vaststelling plaatsvindt. En
wat ook kan veranderen is de öoor
het gemeentebestuur als vaststaand
aangenomen verschuiving van de
sociale woningbouw naar de vrije
sektor. Wanneer er na de 2e
Kamerverkiezingen van volgend jaar
een kabinet van andere politieke
samenstelling komt dan het thans
zittende landsbestuur, is weer van
alles mogelijk.
Zelfs het omgekeerde.
Een verschuiving van de markt
sektor naar de sociale sektor.
Misschien wel een aardverschuiving.

strand vliegers hie§<
5-uurs uivervluchf
Vijf uur lang een zelfgebouwde
vlieger konstant in de lucht houden
vereist naast enige handvaardigheid
een flinke portie geduld en uithoudingsvermogen. Verder moeten de
weergoden een beetje meewerken
en tenminste een flink briesje over
het vliegerterrein blazen.
Al die ingrediënten voor een
geslaagd vliegerfeest waren woensdagmiddag voorhanden bij de Uivervlucht, die de organisatie Fly Away in
samenwerking met een regionaal
dagblad op het strand organiseerde.

waterstanden
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archieffoto Zandvoortse Koerant

Het idee was van Edo van Tetterode,
die de legendariese Uivervlucht uit
1934 al eerder door vliegeraars liet
nabootsen: in vijf uur via de stopplaatsen Bagdad, Singapore en
Albury van Amsterdam naar
Melbourne vliegeren. Maar stoppen
was er voor de fanatieke vliegeraars
niet bij, want zij mochten na ieder uur
alleen hun vlieger vijf minuten uit
handen geven en zich even
vertreden.
Het werd een boeiend schouwspel,
de twaalf kleurige vliegers in de

vrijwel onbewolkte lucht en de
spanning op de gezichten van
deelnemers en supporters langs de
branding.
Acht vliegeraars "haaiden Melbourne' en kwamen ir, het verdiende bezit
van een kunstige draagmedalje.
Daarbij waren drie generaties van de
familie Stevens uit Overveen: opa
Henk (73), diens zoon Henk jr. (34)
en zijn kleinzoon Sjaran (5). De
andere doorzetters waren: mevr. G.
van Giezen en N. Koenekoop,
Haarlem, P. Takens, Bloemendaal, F.
van Wensen, Heemstede en J.
Berhitoe, Bilthoven.
'Het aantal deelnemers viel iets
tegen, maar het was toch een
prachtig gezicht', konstateerde Edo
van Tetterode. De vele wandelaars
langs strand en boulevard zullen dat
ongetwijfeld met hem eens zijn
geweest.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat j© roet een
vreemd!® wal gemakïïeüjker over dingsn di© ja
dwars zitten.

30 juli - 5 augustus 1985
gehuwd: Willem Jan Edward
Zwemmer en Henriëtte Jacoba
Hyacintha Slop.
geboren: Robbert-Jan zoon van C.
Molenaar en A.M.E. Meulman; llja
dochter van J.A.H. Noltee en M.
Hoefnagel; Jenny Jacoba Maria
dochter van D. van Wijnen en O.L.
Soering.
overleden: Cornelis VVeber, oud 85
jaar; Hendrik Keur, oud 63 jaar;
Erzsébet Bannmk.geb. Balog, oud
65 jaar.

© In de nacht van dinsdag op
woensdag betrapte de politie drie
Westduitsers die met een slangetje
bezig waren om illegaal benzine te
tappen uit bij de Tolweg geparkeerd
staande wagens. De door een
onbekend gebleven persoon getipte
politie trof de jongens aan op het
moment dat zij zich met een volle
jerrycan uit de voeten wilden maken.
Het drietal kreeg een gratis tochtje
naar de Hogeweg.

ners van schoolstraat
aansprakelijk
In een brief aan b en w stellen de
buurtbewoners van de omgeving
Schoolstraat, Willemstraat en Kanaalstraal cie gemeente Zandvoort
aansprakelijk voor de overstroming
van vo.'ige week maandag.
De gedupeerde burgers eisen dat het
gemeentebestuur op korte termijn
iet? gaat doen aan het rioleringstelsel, zodat bij hevige regenval het
riooi- en hemelwater ook op het
laagste ount van Zandvoort goed en
voldoende kan worden afgevoerd.
Diverse bewoners van deze straten
zijn in een tijdsbestek van twee jaar
vijf keer getroffen door een
overstroming.

Lasth-jh: csmeento geeft zelf toa dat er
var, EÜC-S aan het riool mankeert

De stank van rioolwater in kelders,
vloeren, meubels en tapijten komt
hen letterlijk de neus uit. Na
jarenlang vergeefs te hebben
aangeklopt bij de plaatselijke overheid voor vergoeding van geleden
schade, pikt de buurt het woordje
'overmacht' niet meer, waarmee de
gemeente hen telkens afscheepte.
Zij schrijven aan het bestuur: Wij
weten dat u zich wel weer zal beroepen op overmacht. Doch wij hebben
de bewijzen in handen dat u zelf
toegeeft, dat bij hevige, regenval de
riolering niet goed funktioneert'.
Meneer Lasthuis, bewoner van het
Schoolplein en door de'jaren heen al
aardig bedreven geraakt in het kelderdweilen, is er van overtuigd het
bewijsmateriaal in handen te hebben.
Toen zijn kelder in '83 was ondergeiopen liet hu de brandweer komen
om het water weg te laten zuigen.
Enige tijd later kreeg hij voor de
kosten van dit karwei een gemeentelijke rekening gepresenteerd.
Ten onrechte, meende Lasthuis, .
omdat burgers ook niet persoonlijk
hoeven opdraaien voor de kosten
van brandbestrijding en andere
kalamiteiten die al in het
belasting pakket zijn opgenomen.
In een bezwaarschrift aan de
gemeente protesteerde hij tegen de
door hem ontvangen nota en stelde
dat de aanslag ten onrechte was
opgelegd. B en w reageerde positief
en besloot de aanslag in te trekken
omdat; 'In dit geval sprake is van
wateroverlast veroorzaakt door
hevige regenval in kombinatie van
het niet goed funktioneren van het
gemeentelijk riool'.
'De gemeente geeft dus toe dat er
wel degelijk van alles aan het
rioolsysteem mankeert', konkludeert
Lasthuis.
In onze brief hebben we het bestuur
opgeroepen om een bijeenkomst te
organiseren voor alle betrokken
bewoners. Wij willen graag horen wat
er voor ons gaat gebeuren in de
naaste toekomst en dan praat ik niet
over twintig jaar'.

de buurtbewoners pikken de wateroverlast niet langer
«#^ï^*sa'«SW'S8ïS^^

kerkdiensten

van
oversteekp
Het gemeentebestuur gaat binnenkort maatregelen treffen om de voetgangers op de Van Lennepweg
tegemoet te komen.
Twee oversteekplaatsen en een
drietal middengeleiders op het
gedeelte van de Van Lennepweg
tussen de Tollensstraat en de
Nicolaas Beetslaan moeten in de
toekomst garant staan voor meer veiligheid.

De gemeente wil het plan zo snel
mogelijk realiseren. Tijdens de
eerstkomende raadsvergadering 27
augustus a.s., zal zij de gemeenteraad voorstellen om de benodigde
financiën voor het projekt vrij te
maken.

Hoe de gemeente zal reageren op de
uitnodiging is nog niet te voorspellen. Maar dat de buurt tegen haar
'under-dog' positie in aktie komt, .
staat vast. 'Deze brief is het begin',
aldus Lasthuis. 'Ik heb nog veel meer
pijlen op mijn boog'.

HERVORMDE KERK
zondag 11 augustus a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman,
gemeensch. dienst
GEREFORMEERDE KERK
zondag 11 augustus a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman, gemeensch. dienst herv.
kerk.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 10 augsutus a.s.
19.00 uur: eucharistieviering
zondag 11 augustus a.s.:
10.45 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceadlia koor.

adviesdiensten
WETSWINKEL

© Omdat 'Jazz on the beach' vorige
week wegens het slechte weer werd
opgeschoven naar het komend weekend, kunnen jazzliefhebbers zaterdag
en zondag tussen 13.00 en 19.00 uur
hun har: nog eens swingend ophalen
bij acht strandpaviljoens. Meer en
m'ndsi bekende Jazz-musici zullen
op het -wie weet toch zomersestrsndfestival- zonder twijfel met
rnuïikals overgave hun best doen om
de mislukte eerste poging waardig te
overstemmen.
O Op dinsdag 20 augustus staat de
politie-inforrnatiebus van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
van 10.00 tot 17.00 uur op de Zandvoortse Rotonde. Op deze voorlichtingsdag van de plaatselijke politie en
brandweer kan de bezoeker via foto's
kennis nemen van een aantal verandermgen binnen de politic-organisatie als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen.
De bus geeft tevens informatie over
de nieuwe politie-opleiding en
beschikt over tips ter voorkoming van
misdrijven.
De zandvoortse brandweer zal -evenals voorgaande jaren- met enkele
brandweerauto's en materiaal aan
deze presentatiedag deelnemen.

Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.

EKSTRA KOMMISSIEVERGADERING OP MAANDAG 12
AUGUSTUS A.S.
Het zomerreces van de
gemeenteraad is voorbij en het is
direkt al raak. A.s. maandag vinden
twee ekstra kommissievergaderingen
plaats in het dorpskantoor (ingang
Haltestraat en vrij voor het publiek
toegankelijk). Tussen 19.00 en 20.00
uur vindt een bijeenkomst plaats van
de kommissie van algemene zaken
en ruimtelijke ordening, waarin o.m.
de planninglijst voor woningbouw in
de jaren '86 tot en met '88 aan de
orde zal komen (zie elders in dit
nummer).
Vanaf 20.00 uur begint een
gekombineerde zitting van de kommissies van financiën en publieke
werken. In deze vergadering komt
een voorstel tot het beschikbaar
stellen van een krediet van
f 2.910.000.- voor het zogeheten
effluent (rioolwaterafvoer) ter sprake.

eanduoortee hoeran*

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM

En ruim 11/2 miljoen Nederlanders gaan verder. Ondanks een
lichamelijke handicap. Revalidatie is voor hen niet zomaar "opnieuw gezond worden". Zij moeten een - meestal - blijvende
handicap overwinnen om toch mee te kunnen. Het Nationaal
Revalidatie Fonds helpt daarbij. Al 25 jaar. Ook in uw
omgeving.
Het Nationaal Revalidatie Fonds bestaat in 1985 25 jaar.
Duizenden projekten werden reeds mogelijk.

Nadere informatie:
Postbus 323
3500 AH UTRECHT
Tel. 030-331165

geeft d i rekt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
•12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenteiakretarii
17947 Informatiaburo vvv
023-242212 Autotriobielbedrijf
Flinttrman, Zandvoortselaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
133§0 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaulti
12136 ZandvoortM Koerant b.v.
Achterweg 1

knotsgekke vehikels door dorpskern

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een duits dagblad.
Inl/folde*: 01720-43719

Te koop : keukenbuffetje
zo goed als nieuw. F 100,Tel. 15189

Zaterdagavond zal een deel van het centrum weer tijdelijk knetterend in rookwolken gehuld gaan.
Tientallen gekke, verrassende, soms professioneel in elkaar getimmerde solexbouwsels binden vanaf
acht uur gezamelijk de strijd aan tegen een wekker. Want wanneer die begint te schudden en te
bellen, mag het op dat moment over de eindstreep tuffende vehikel zich winnaar van de solexrace
noemen, 's Middags vanaf 13.00 uur staan de brommers verzameld op het Gasthuisplein.

Gevraagd : opslagruimte
50 of 100 m2
Telefoon : 02507-13815

Bank 70.70.70.120

verregende vakantieganger
konden toeren met vw
De daad bij het woord voegend is
direkteur Hilbers van het Vw dinsdag
de storm en regen kreatief te lijf gegaan door -na vele telefoontjes met
hotels, pensions en kampings- met
een bus vol toeristen de omgeving te
verkennen.

wereld
oiuls
nederkiiid
Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
:djn van het
Wereld Natuur
bnds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

wereld
iiaiuur
foiuls „ .
iiederkind
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

Rond elven begon de rondtoer, eerst
kris kras door Zandvoort, daarna op

Nationale
Astmakollekte
6-12 mei

weg naar l J muiden om nog net op
tijd de scheidende Sail-manifestatie
uit te kunnen wuiven. Via Haarlem
stopte de volgeladen bus tegen
vieren weer voor het Vvv-kantoor.
Mede door het enthoesiasme van de
badgasten over het ritje, rijpt bij
Hilbers het plan om in de toekomst
meerdere uitstapjes te gaan
organiseren.

AAN DE KANT GEZET BOUW ES PERSONEEL NOEMT
ONTSLAG ONAANVAARDBAAR
De onder forse schulden gebukt gaande
Bouwes-eksploitant Meerburg heeft bij
het arbeidsburo ontslag aangevraagd
voor de acht stafmedewerkers van zijn
bedrijf. Hij bedankt voor de diensten
van de Bouwes-top omdat 'het hotel
in een zeer kritiese situatie verkeert en
een nieuwe en eenvoudiger opzet het
bedrijf zal moeten redden', zoals hij de
gedupeerden schriftelijk mededeelde.
De met ontslag bedreigde general mana
ger, het hoofd techniese dienst en zijn
assistent, de sales manager, de ober
kelner, de restaurant manager, het hoofdhuishouding en de ontbijtserveerster
vinden de ontslagaanvraag onaanvaardbaar.
Tegenover het Haarlems Dagblad verklaarden zij donderdag dat zij het ernstige vermoeden en aanwijzingen hebben
dat een gedeelte van de Bouweswinsten
doorstromen naar Meerburgs eigendom
hotel lepenhove en het door hem gepachte hotel Noordwijk in Bloemendaal.
Volgens de acht personeelsleden staan
er bij Bouwes bovendien mensen op de
loonlijst die in de Bloemendaalse Meerburg-hotels werken.
De stafmedewerkers begrijpen niet waarom het Zandvoorste bedrijf in financiële
moeilijkheden verkeert.
'We weten uit jarenlange ervaring dat het
hotel bij de huidige bezetting een goede
omzet moet maken. Bouwes is niet
seizoengevoelig. We draaien het hele jaar
door.'

De adviseur van Minko Meerburg, Hans
•Keune, ontkent deze uitspraken. 'De
omzet is sterk gedaald. We moeten alle
zeilen bijzetten om het hotel te redden,
anders gaat het kapot. Er moet een
frisse wind door Bouwes gaan waaien
en daar wilden de mensen voor wie ontslag is aangevraagd niet aan meewerken-.
Daarom hebben we deze onplezierige
maatregel moeten nemen.'
Volgens Keune is er nog nooit één gulden
uit de Bouwesverdiensten doorgevloeid
naar de Bloemendaalse hotels, die onder
beheer van Meerburg staan.

nieuwi
kófToTKïëlff

• Zondag 11, 18 en 25 augustus
nodigt het Evangelisatiewerk Sion
iedereen die daar behoefte aan heeft
uit om te komen praten en luisteren
over persoonlijke problemen. Op die
dagen staat het evangelisatiebusje
open op het Kerkplein tussen 13 en

18 uur.
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Hoera!
Sandra
is eenjaar.
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Ruim twee j<var voordat Sandra er was,
namen haar ouders een belangrijke stap.
Er waren namelijk erfelijke factoren in het
spel die de geestelijke en lichamelijke
gezondheid van Sandra nadelig hadden
kunnen beïnvloeden.
Na overleg met hun huisarts gingen zij
naar één van de centra voor erfëlijkheidsonderzoek die Nederland rijk is. Daar
werden die zorgen weggenomen, het
Ziekenfonds betaalde het consult.
Over erfelijkheidsvoorlichting is een
boekje geschreven. Aanstaande ouders
doen er goed aan dit boekje te lezen. Ze
kunnen dit boekje van de Vereniging
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties gratis aanvragen. Een gefrankeerde brief naar: IDC, Postbus 70,
3500 AB Utrecht is voldoende.

EÏ^UJKHEIDSVOORLICHTING.
ZQKGMTÜDEWEGWEET.
Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame.

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS
De specialist

in al uw
•hloemwerken.

., BLUYS

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Haltastraat 65 - Zandvoort '•
Tel. 1 20 60

Drukkerij Oudt
iirconditicrring
uw sis onderhoud.

„: - f
ut

'•'?

GEZONDHEIDSCENTRUM 'BALANS'
Kleine Houtstraat 117 - Haarlem
start vanaf 2 september met kursussen
Yoga, natuurgeneeskunde, tarot, massage,
astrologie en sitar en tablales. Tevens
konsulten en lezingen. Bel voor info:
023 - 31 83 98

eanduaorbe
hoeranr

TERUGGAAF VOE7ÜVERHEVEL/NG?

De BelastingTele/bon is bereikbaar van 10 juni tot en met 19 juli
i ii
-" hjnn-n tweeverdieners, onder bepaalde voorop werkdagen van 09.00-17.00 uur, a/téén voor vragen over de voet'., ' . "jOGfi'octoverheve/ing' aanvragen. A/s u dit vóór
„ . J,T \-untubinnenkortdebeslissingdaoropverwochten. overheve/i'ng.
" _ - !'cn n a oitvangst van de beslissing krijgt u don de

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET D/E VOEtOVERHEVÊL/NG?

1

Achterweg 1 / Zandvoort / 025O7 -16581

De voetoverheveling is belangrijk voor gehuwde tweeverdieners
en ongehuwde tweeverdieners d/e een gezamenlijk huishouden voeren.
A/s één van de twee inkomens over 1985 «*••»
<^*
lager is dan de belastingvrije som waarop e/k
• • • u't oaf /oge'' dan u verwachtte!?Dan kan dat liggen aan van beide partners recht heeft., dan wordt •
"- t/i -11 fl u'v verzoek hebt verstrekt. A/s u die bi/ nader
het 'ongebruikte' deel van de belastingvrije
r coi ng.-ren, is dat mogelijk door een nieuwe aanvraag vóór
som by de be/ast/ngvnje som van de
T t,i !Q85 m ts dienen. U kunt de BelostingTelefoon ofde
partnergete/d. Zo betaalt hij of zij niet tec'ei Lurc-rte Bo/ostipgcn in uw omgeving om een nieuw formu- veel belasting.
. z-f ÓA u nog verdere vragen hebt nadat u de
- / • . ii formulier met de beslissing op uw aanvraag hebt
,_,, , ;:;-, --jatis de Be/astingTelefoon bellen onder nummer

EENVOORBEaD.
Eén van u twee verdient joar/j//cs bijvoorbeeld f3.000. Maar, de
belost/ngvri/esom bedraagt.f7.168. Uwpartnermagdande
ongebruikte f4.168 van uw belastingvrije som bi)' zijn of haar belastingvrije som van f7.168 optellen. Hij of zij hoeft, dan over f4.168 plus
f7.168 - f11336 géén belasting te betalen.

AANVRAGEN KAN NOG TOT30 SEPTEMBER
A/s u denkt voor teruggaaf voetoverheveling in aanmerking te
komen, maar deze nog n/et hebt aangevraagd, kunt u d/t vóór
30 september 1985 alsnog doen. Vraag don b// de Be/ast/ngTe/e/bon om
toezending van het aanvraagformulier. Maakt u geen gebruik van deze
mogelijkheid, dan kunt u een eventuele teruggaaf pas in 1986 aanvragen door het indienen van een aangifte /nkomstenbe/ast/ng over J985.

BELGEWOON 06-0543 DE BELASTINGTEUEFOON.
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vermomde solexen bromden
door dorpskern

(Foto Dtok Loenen)

nieuws
kort & klein
• In de nacht van zaterdag op zondag beroofden twee nog onbekende
mannen een restaurant in de Kerkstraat. De gemaskerde dieven gristen
f 2.000.- uit de kassa nadat ze de
eigenaar gas in zijn ogen hadden
gespoten onder bedreiging van een
pistool. Het enige spoor dat ze voor
de politie achterlieten was een
nylonkous, die één van de daders na
de beroving van zijrj hoofd trok en
voor de deuropening gooide.
• Vanaf woensdag 21 augustus zullen de wijkagenten uit het centrum
en Zandvoort-zuid hun wekelijkse
spreekuur verplaatsen naar het politieburo op de Hogeweg.
Gelegenheid tot praten is 's ochtend
van 10.00 uur tot 11.00 uur en 's
avonds van 19.00 uur tot 20.30 uur.

sport in t kort
Het nieuwe voetbalseizoen staat voor
de deur en de eerste trainingen en
oefenwedstrijden zijn inmiddels al
achter de rug.
Het gedegradeerde Zandvoortmeeuwen heeft trainer Willem Groen vervangen door Jaap Doornbos, leraar
aan het CIOS en laatstelijk aktief bij
SVIJ. De geel-blauwen hebben het
omvangrijk trainingsprogramma ingezet met een forse 5-0 zege op
Madjoe en voor de komende weken
staan er nog diverse oefenduels op
het programma. De eerstvolgende
zijn: 14 augustus tegen SDW, 17
augustus tegen NFC en 21 augustus
tegen Telstar-C, steeds om 19.00 uur
op eigen terrein.
De kompetitie voor de Meeuwen in
de 3e klasse start op 1 september.
OokTZB trekt dan onder leiding van
trainer Ed Keur weer van leer. Als
oefenwedstrijden werkt de ploeg nog
een aantal duels af, o.a. op 13,17 en
20 augustus tegen resp. WA,
Lelystad en DSS, eveneens om 19.00
uur.
De zaterdagklup Zandvoort '75 met
aan het hoofd trainer Gerard Nijkamp
stort zich op 31 augustus in de
kompetitie. Het trainingsschema
bevat o.a. een wedstrijd op 15
augustus tegen Hoofddorp om 19.00
uur en het Arend Volkers-toernooi op
17 augustus.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Autojnobielbedrijf
Flinterman. Zandvoortsalaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
(CRISISCENTRUM
Het door de Zandvoortse auto en
motorclub georganiseerde solex-evenement, dat zaterdag haar achtse
jaargang in ging, trok ondanks het
wispelturige weer voldoende publiek
om het festijn ook dit jaar weer tot
een sukses te maken.
Meer dan vijftig deelnemers hadden
zich voor de race ingeschreven, 's
Middags verzamelden zij zich in de
stromende regen op het Raadhuisplein, waar een vijfkoppige jury de
solex-bouwsels keurde op techniese
en originele kwaliteiten.
Een pausmobiel uit Velsen-noord stal
de show en popie jopie (P. Schravemaker) vergezeld door zijn chauffeur
(M. Lobbers) behaalden de eerste
prijs voor het meest in het oog springende voertuig. Tweede op de lijst
was Leo Kemmer uit Diemen die een
levensgroot maar niet levensecht
paard .voor zijn wagentje had
gespannen om als jockey de race in
te gaan. De gele wegenwachtsolex
van R. van Dommelen uit Elshout
was een goede derde.
Dat de techniek wel eens voor verrassingen zorgt bewees het knap in
elkaar gezette zijspan van de
gebroeders Enkhuizen uit Zaandam,
dat voor de techniek het hoogste
puntenaantal skoorde maar zich
wegens panne niet kon kwalificeren
en daardoor ook nog de pechprijs
wist weg te slepen. De formule 1
koereurs Olthoff-Bakker eindigden
als tweede op de techniek-prijzenlijst, gevolgd door plaatsgenoot Graftdijk, die een landwaardig schip had
ontworpen.
Rond kwart over acht 's avonds loste
burgermeester Machielsen het
startschot op het inmiddels droge
Gasthuisplein. Dat werd beantwoord
met een knetterend saluut van de
deelnemers die eikaars schommelen-

de mobielen tijdens de toer behendig
wisten te ontwijken.
De bonte stoet solex-brommers,
sommige in originele staat, andere
vermomd als wagens, fietsen en
steppen scheurden al toeterend en
zwaaiend naar de toeschouwers
tientallen rondjes door het dorpscentrum.
Kommentator Toon van Lachterop
strooide in een razend tempo
allehande premies over de in rook
gehulde optocht. De plaatselijke
middenstand had weer eens flink
uitgepakt.
Even na negenen besliste de
aflopende wekker wie de achtste
solex-race op zijn of haar naam
mocht zetten.

De zandvoorter Willem van der Meye
passeerde de eindstreep op het
moment dat het apparaat begon te
rinkelen.
Met zijn milieuvriendelijke vehikel,
uitgerust met vuilnisbakken en
bezemstelen, werd hij winnaar van
het spektakel. Plaatsgenoot Jan
Zonneveld, popie jopie de tweede,
bromde vlak achter van de Meye
over de finish. Leo Kemmer gaf zijn •
paard nog even de sporen en volgde
als derde. Bekers, bloemen,
waardebonnen en zoenen van de
burgemeestersvrouw vielen hen ten
deel.

geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen die Je
dwarszitten.

rekreade '85 zwaaide af
met zonovergoten santekraampje
Rekreade nam vrijdag traditiegetrouw afscheid van de kinderen van
badgasten en plaatsgenoten in het
Santekraampje, dat dit jaar in de
vorm van een orkestbak was
gegoten.
Het feestelijke slotgebeuren vond
weer als vanouds plaats op het
Gasthuisplein, waar het ook
thuishoort volgens de organisatoren
en daar konden ze best wel eens
gelijk in hebben.
De in het teken van de muziek
staande kleurig versierde kraampjes
trokken twee keer zo veel peuters en
kleuters als vorig jaar op het Jan
Snijerplein. Mevrouw Keur verkocht
aan de kassa meer dan driehonderd
deelnemerskaarten en nog was er op
het plein voldoende ruimte voor het

grut om naar hartelust te rennen,
stoeien en spelen.
Spelletjes waren er weer in overvloed. Terwijl de orkestbak voor een
vrolijke noot zorgde - bestaande uit
een onuitputtelijk repertoire kinderliedjes - vermaakten de kleintjes zich
met boetseren, plakken, weven en
tekenen. Vanaf elf uur waren zij druk
in de weer met het ontwerpen van
sierlijke ballerina's in de éne kraam;
een groot muziekboek voltekenen in
de andere en tussendoor nog even
een snarenspel uitdokteren op het
weefraam. Met knijpers en karton
werden gevoelige stukjes muziek
gekomponeerd op een in de>
notenbalk omgetoverde waslijn. De
kleine muzikanten werden in hun
bezigheden ekstra geïnspireerd door
de aanvoer van pannekoeken, limo-

nade en zelfgemaakte koekjes.
Bij de grimeurstent was het dringen
geblazen. De meeste
rekreadeklantjes voelden er we! voor
om hun gezichtjes door de professioneel gehanteerde stiften en
penselen langzaam te zien
veranderen in wilde dierenkoppen of
ondeugende klownshoofdjes.
De zon liet het bonte gezelschap op
het Gasthuisplein geen ogenblik in
de steek. Ze besloot pas weer achter
de wolken te verdwijnen nadat de
Rekreade-troubadours om twee uur
waren uitgezwaaid.

eanduoortee hoerartf

familieberichten

fi.mi leber.chteii

Geen zwaard snijdt diepere wonden,
dan kletspraat uit jaloerse monden.
Fam. Drommel
Kerkstraat

Amnesty International
werkgroep Zandvoort
POSTGIRO: 4202255
omroeper

foto: Dfek Loenan
Zaterdag leek het erop, dat het uitgestelde 'Jazz on the beach'nogmaals geheel zou verregenen,
maar die teleurstelling bleef het aktieve organisatie-komité bespaard. De eerste dag ging hopeloos de
mist in, maar zondagmiddag kon de jazz bij acht strandpaviljoens uitbunding opklinken. De zon liet het
afweten, masr de enthoesiaste musici wisten toch honderden liefhebbers vele uren aan de vloedlijn
te kluisteren. Een prima slot van een festival, dat ondanks de overvloedige wind en regen toch als
geslaagd de jazz-historie ingaat. 'We denken alweer aan het volgende jazz-festijn', aldus een van de
organisatoren. 'Dat wordt het tiende en dat wordt nog grootser opgezet'.

"Met de VVV
door '85"
IETS TE VIEREN?
Nog steeds heel goed
een vvv-geschenkenbon .
Schooplein 1 - tel. 1 79 47

Iwerkers goed gebekt

Te koop : keukenbuffetje
zo goed als nieuw. F 100,Telefoon15198.
Voor direct gevraagd :
KAMERMEISJE EN
AFWASHULP
Hotel T. Faber, Poststr.9
Tel. 13588

Verloren op 1 augustus
CAMERA
merk Fuji D.L. 100
in de omgeving van het
Favaugeplein. Tegen beloning terug te bezorgen
Telefoon 08330-20300.

tel
Vierentwintig goedgebekte marktkooplieden hebben zondagmiddag
het jaarlijks standwerkerskonkoers
weer tot een suksesvol evenement
gemaakt.
Ze werden daarbij niet weinig
geholpen door de weergoden, die de
ochtendzon achter de wolken lieten
verdwijnen en veel strandgangers
dorpswaarts lokten. Het werd gezellig
druk op Kleine Krocht en Gasthuisplein, waar vele kijkers kopers
werden en een bont assortiment aan
handelswaar van eigenaar verwisselde. Poetspommades, paling, juwelen,
douchekoppen en bananen, alles
werd met een vlotte babbel en een
keur aan grollen aan de man of vrouw
gebracht.

De jury, gerekruteerd uit de
organiserende
Evenementenkommissie van de Vw,
had te letten op welsprekendheid,
verkoopkunde, overtuigingskracht en
originaliteit en dat werd een moeilijke
klus voor het kwartet Holsteijn, Esseling, Kok en Keur. Tussen de vele
honderden kooplustigen kwamen ze
er toch uit en unaniem was de

kritiese vierschaar van mening dat
marktkramer A. van Est de beste was
met zijn massale verkoop van
wónder-dweilen. R. de Raafff, die de
meute voorzag van enorme trosse
bananen en prachtige planten werd
tweede, de Belgiese verkoper van
zoete brokken Van der Eist derde.

eanducjcrrse feoeranr

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Matuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of Schrijf:

wereld
latuiir
onjls
net

I

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164
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rioolwater stond weth. flieringa
maandag tot aan de lippen
Er zal nog heel wat afvalwater door
de huidige noodbuizen vloeien voor
de zandvoortse gemeenteraad bereid
is 3 miljoen voor een nieuwe
pijpleiding uit te trekken,

6 augustus -12 augustus 1985
geboren: Andreas Abraham Jisk,
zoon van B.A.C. Eijsenring en A.E.
Boschma; Nicolaas Adriaan, zoon van
A. Goossens en M.C.M. Fiaven;
Samantha Stephanie, dochter van D.
Berg en A. Bakker.
overleden: Pieter Loos, oud 78 jaar;
Sésité Arie Maria Lichtveld, oud 60
jaar; Hendrika Elisabeth Johanna
Wigboldus, geb. van der Boogert,
oud 77 jaar; Jantiena Margretha
Kroes, geb. Withoff, oud 87 jaar;
Elisabeth de Roode, geb. Bol, oud 94
jaar; Wilhelmina van Soolingen geb.
Szezettok, oud 87 jaar; Cornelis Driehuizen, oud 71 jaar; Elizabeth Kerkman, geb. Bol, oud 91 jaar.

In de ekstra gekombineerde kommissiebijeenkomst van j.l. maandag
bleek het verzet tegen het kollegevoorstel om het miljoenenkrediet
alvast goed te keuren 'om de uitvoering van het werk niet te laten stagneren', zo groot dat de
hoofdverantwoordelijke, financiënmeester Flieringa, zich geen raad
meer wist. Hij verloor zijn beheersing, kreeg een driftaanval en liet een
volle vloek neerkomen op het hoofd
van pvda-er Toonen die vanaf de
tribune zijn deuntje wilde blazen.
Dat het (riool)water Flieringa aan de
lippen stond was niet alleen te wijten
aan de tegenstand van de kommissieleden, dat had hij kunnen
verwachten. Maar ter vergadering
bleek ook de vvd-helft van b en w
zich te hebben afgewend van de
inspraak-nu-kollega. De archirekt van
het verzet tegen de dure plannen,
liberaal Frits van Caspel, was er in
geslaagd zijn hele fraktie mee te krijgen inklusief zijn wethouders.
In innige samenwerking met de
zandvoortse socialisten en met steun
van d'66 werd de goedkeuring van
het krediet getorpedeerd. De volksvertegenwoordigers wilden zich er
niet bij neerleggen dat de provincie
een nieuwe rioolafvoer per verordening afdwingt zonder zelf diep in de
buidel te tasten. De toegezegde
subsidie van 6 ton beschouwt men
als een fooi, het dreigen met
intrekking als chantage. Van Caspel en
zijn medestanders vinden dat het
krediet desnoods beschikbaar
gesteld kan worden onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat
aanwending van de gelden moet
wachten op de afhandeling van nog in
te stellen beroepsprocedures bij GS
en de raad van State.
Als Zandvoort weigert mede te
werken aan de provinciale verordening vervalt over 3 jaar de huidige
ontheffing voor de zandvoortse
rioolafvoerlozingen. De provincie kan
dan op kosten van de gemeente zelf
ingrijpen. Volgens Van Caspel zal het
zo'n vaart niet lopen. 'In redelijkheid
kan van de zandvoortse burgerij niet
verwacht worden dat ze voor het .
grootste deel opdraait voor de lasten
van een nieuwe leiding. Het is een
eksorbitant bedrag, we zijn wel
gedwongen een langere of
permanent ontheffing te vragen. Als
we nu dit krediet zouden hebben
goedgekeurd hebben we straks bij
de rechter geen been meer om op te
staan'.

Vrijwillige Hulpverlening

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

burgerlijke stand

waterstanden
AUG.
16
17
18
19
20
21
21

H.W.
04.03
04.43
05.24
06.07
06.50
06.50
07.30

LW.

12.03
12.41
13.23
14.07
14.50
14.50
15.31

H.W.
16.28
17.08
17.52
18.37
19.18
19.18
19.51

LW.

00.27
01.05
01.50
02.37
03.20
03.20
03.53

Flieringa: krachtterm waarvoor je in Staphorst wordt beboet

geen sprake van toezegging
f 300.000.- aan circuit
De Grand Prix nadert ras en dat is
jaar in jaar uit voor veel kranten aanleiding hele pagina's te besteden aan
de racerij.
Het nieuwselement is daarbij
doorgaans geringer dan de onbetaalde
reklame die overigens gezien de
steeds dalende belangstelling van
racebaanbezoekers weinig resultaat
blijkt af te werpen. Onlangs deed het
Parool een duit in het circuitzakje
door zijn kolommen vol te schrijven
over de zandvoortse racebaan. Een
artikel over het wel en wee van
Grand Prix en Cenav metserieuse
bedoelingen. Historie dreigende
faillissementen, geluidsperikelen, politieke strijd, het komt allemaal aan
bod. Jammer alleen dat circuitvoorlichter Buwalda nagenoeg als enige
aan het woord komt. Vooral om zijn
beklag te doen over de jarenlange
tegenwerking van bijna iedere
denkbare instantie, financiële
rampspoed, kommer en kwel.
Een lichtpuntje is volgens het Parool
dat de gemeente Zandvoort eindelijk
over de brug komt en heeft toegezegd versneld f 300.000.- in het
cenavlaatje te storten. Het dagblad
voert lokosekretaris Dost ten tonele
die meldt: Wij hebben begrepen dat
de Cenav dringend verlegen zit om die
toegekende subsidie van drie ton.
Daarmee kan een saneringsplan in
werking worden gezet waarmee men
voor een groot deel uit de problemen
is... Het kollege heeft toegezegd,
behoudens goedkeuring door de
raad, de subsidie versneld uit te
keren'.

De in krantenletter gezette hulpvaardigheid van het huidige zandvoortse
bewind, dat ook al bezig zou zijn een
nieuw 25-jarig kontrakt met de Cenav
op te stellen, zal de circuitbazen
deugd hebben gedaan. Het is dan
ook treurig te moeten melden dat er
sprake is geweest van een misverstand. In antwoord op vragen van
d'66-er Jan Termes, evenals vele
andere hogelijkst verbaasd over de
hernieuwde vrijgevigheid van de
gemeente, wist burgemeester
Machielsen afgelopen maandag

zeker dat zijn topambtenaar Dost
verkeerd geciteerd was. Van
toezeggingen was geen sprake.
Het kadootje werd in 1983 al aan de
Cenav-beloofd. Het geld ging toen
echter niet over de toonbank omdat
de Cenav niet aan gestelde voorwaarde voldeed. Het bedrag werd
vervolgens geruisloos van de
begroting afgevoerd. Heel goed
mogelijk blijft het intussen dat de
raad binnenkort een nieuw voorstel
krijgt orr --nkele tonnen in het

nieuws
kort & klein
• Een stel jeugdige zandvoorters
heeft in het weekend amok gemaakt
in het dorpscentrum. Een plaatsgenoot die hen in de weg stond werd
toegetakeld en buiten bewustzijn
op een bankje achtergelaten. Het
slachtoffer is later overgebracht naar
de Mariastichting waar men een
gebroken jukbeen en een scheurtje
in de oogkas konstateerde. De
daders waren inmiddels
teruggekeerd naar een kafé op het
Kerkplein waar ze eerder op de
avond zonder te betalen waren
weggelopen en het aan de stok
hadden gekregen met het personeel.
Een van de onverlaten sloeg een ruit
van de onderneming stuk, klaarblijkelijk om een ruzie uit te lokken. Die
kon hij krijgen, want voor dergelijke
noodgevallen lag in het kafé een
stevig slaghout klaar. Dat bracht na
een paar fikse tikken de rust terug.
• Whisky vloeide zondagnacht rijkelijk toen twee oosterburen met een
zelfgekochte fles sterke drank een
bar aan de Haltestraat wilden
betreden. De portier weigerde hen
de toegang en in de ruzie die daarna
ontstond kwam de deurwachter op
het idee een fles whisky over de
ongewenste gasten uit te gieten. Dat
leidde tot een schermutseling. De
politie onderzoekt de zaak.
• Elektriese apparatuur was jongstleden weekeinde weer populair bij
dief en diefjesmaat. Vier
radiokasetterekorders verdwenen
evenals een video, een walkman, een
scheertoestel en een akkulader. Ook
surfplanken, -masten en -zeilen
gingen in grote getale in vreemde
handen over.

immer noodlijdende bedrijf te steken.
Dat wordt dan wel.moeilijk uitleggen
aan hogere overheden: 'Beste
provincie, belastinggeld voor nieuwe
rioolbuizen (zie elders in deze
koerant) kunnen we niet aan onze
burgers vragen, maar voor het laten
rollen van de racewieltjes heeft elk
huishouden hier wel f 50- ekstra
over'.

groeten uit zandvoort

Van de op deze uit
1907 daterende
ansichtkaart afgebeelde huizen is de
pastorie van de
rooms katholieke
kerk het enige
bouwwerk dat de
tand des tijds heeft
doorstaan. Ook het
Kwattarepen
ventende jongetje
links op de foto is al
lang uit het
dorpsbeeld verdwenen.

amateuristiese kunstbeoefening leeft op maar...

hoop van zegen
houdt het voor gezien

familieberichten
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat op 81 jarige leeftijd
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster en tante
GRIETJE PAAP-MEIJER
weduwe van W. Paap
eerder weduwe van J. Belder
Rink Belder
Bep Belder-Hamerling
Margriet, Frans
Wilma, René
Leonie
en overige familie
Zandvoort, 14 augustus 1985.
Quarles van Uffordlaan 64
Correspondentie adres:
R. Belder,
Prof. Zeemanstfeat 1
2041 CN Zandvoort.
Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van
"Huis in het Kostverloren", Burg. Nawijnlaan 1 te
Zandvoort.
Bezoekuur zal zijn op zaterdag a.s. 17 augustus
van 15.00 tot 16.00 uur.
De crematie zal plaatsvinden op maandag 19
augustus om 13.00 uur in het crematorium
Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de
ontvangkamer van het crematorium.
Vertrek vanaf Huis in het Kostverloren om
± 12.15 uur.

Op woensdag 4 september kunnen
zandvoortse verenigingen en
instelling die betrokken zijn bij het
sociaal kultureel werk in de badplaats
een hoorzitting verwachten over het
voorlopige programma voor 1986 en
bijbehorende gemeentelijke
subsidies.
Aan de hand van de resultaten van
de inspraak kan het ontwerpplan
aangepast worden alvorens de raadskommissies er het woord over
Krijgen. In de eerste twee weken van
november zal het konsept vervolgens
ter inzage liggen op het dorpskantoor
zodat belanghebbenden eventueel
nog hun bezwaren kenbaar kunnen
maken. Eind november wordt het
sociaal kultureel programma definitief
vastgesteld.
Aldus wordt een inmiddels bekende
procedure afgewerkt ondanks het feit
dat de wetgeving op dit terrein
binnen afzienbare termijn flink
gewijzigd zal worden. Op rijknivo wil
men de planning van het welzijn op
bredere leest schoeien maar het is
zeer de vraag of het parlement er in
slaagt nog vóór 1 januari a.s. spijkers
met koppen te slaan. In verband met
die ontwikkelingen heeft men in
Zandvoort besloten het soc. kult. plan
'82-'85 gewoon met een jaar te
verlengen.
De kommissie specifiek welzijn
schetst in de inleiding van het
programma in het kort een 'aantal
noemenswaardige gebeurtenissen'..
Zo vindt men dat met het gereedkomen van het nieuwe wijkcentrum in
noord op dit moment voldoende
akkommodatie voor soc. kult.
aktiviteiten voorhanden is en ook de
spreiding er redelijk uitziet. Wat het
vormingswerk voor volwassenen
betreft ziet het er naar uit dat na het
afhaken van de stichting Eva in
februari '85 ook de Federatieve
Vrouwenraad er volgend jaar het
bijltje bij zal neergooien wegens
gebrek aan belangstelling.

. . . en legt het bijltje er bij neer
In de sektor amateuristiese
kunstbeoefening lijkt het diepste dal
voorbij. In 1974 nog lieten zowel de
kinderoperettevereniging als de
toneelklup 'Op Hoop van Zegen' het
geheel afweten en gaf het
Oratoriumkoor slechts één in plaats
van de gebruikelijke twee
uitvoeringen. Maar volgens de
kommissie is de afgelopen tijd bij
vrijwel alle verenigingen het aantal

leden stabiel gebleven of zelfs iets
gestegen. Met name de
kinderoperette is er in geslaagd door
een fikse propaganda-aktie het aantal
leden fors op te krikken. Alleen de
beide toneelklups komen er bekaaid
af. 'Op hoop van Zegen' heeft voor
het komend jaar niet eens meer
subsidie aangevraagd. Met nog maar
zes liefhebbers op de planken zijn de
aktiviteiten voorlopig gestaakt.

sport int kort
Het is gek maar waar, het weer was
te mooi, zo meenden de
organisatoren,om de horekawedloop,
ook bekend als de kelners-race,
gisteren doorgang te laten vinden.

Een meerderheid van de lokale
politici, zo werd duidelijk, heeft geen
bezwaar tegen de opstelling die b en
w hebben gemaakt. Als Zandvoort
inderdaad de benodigde
woningkontingenten krijgt toegewezen staan er tot 1990 zo'n 100
woningwethuizen op het programma
(afgezien van een aantal bejaardenhuizen bij Bodaan en Huis in de
Duinen) en tweemaal zoveel koophuizen eventueel met premies A, B
of C.
Een magere oogst voor een dorp met
ruim 2000 ingeschreven woningzoekenden en minstens 250 urgente
gevallen die zeker niet gebaat zijn
met koophuizen. Zij moeten uitzien
naar de 50 woningwethuizen die
komend jaar bij de Schelp verrijzen
en mogen het jaar daarop vechten
om de 25 woningen in de sociale
sfeer op het Karel Doormanterrein.
De al dan niet vrijwillige voorstanders
van de vrije sektor - het haags
kabinetsbeleid houdt iedereen in de
tang - vleien zich met de gedachte
dat de doorstroming naar de
duurdere optrekjes betaalbare huizen
elders oplevert. Een argument dat al
sinds de jaren '50 opgeld doet maar
de woningnood niet zichtbaar heeft
opgelost.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRl>~.
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

nieuws
• Vanavond vinden in het kader van
de zandvoortse zwemvierdaagse in
de Duinpan de finales plaats van het
plankhangen, achteruitzwemmen en
het bespelen van de flipperkast. Wie
verder de 2 kilometer
baantjeszwemmen nog niet heeft
volgemaakt kan daar vanavond
tussen 18.00 en 20.00 uur nog een
poging toe doen en een
herinneringsmedalje in de wacht
slepen. Een barbecue, loterij, rommelmarkt en balonnenwedstrijd
zullen een ekstra feestelijk tintje
geven aan het sportrekreatieve
evenement.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 18 augustus a.s.:
10.00 uur: G. v.d. Dool, Amsterdam.

adviesdiensten

Afgelopen maandag rees opnieuw
verzet van d'66 en pvda tegen de
plannen om op het sinds kort voor
veel geld aangekochte terrein aan
het Stationsplein koophuizen neer te
zetten in plaats van uitvoering te
geven aan de vorig jaar ingediende
Emm-plannen. De cda-er Ingwersen
wilde fraktieberaad afwachten
alvorens een definitief oordeel te
vellen. Het tegensputteren van de
oppositie zal echter niet verhinderen
dat de woningenlijst goedgekeurd
wordt op de raadsvergadering van 27
augustus a.s.

kort & klem

HERVORMDE KERK
zondag 18 augustus a.s.: '
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 17 augustus a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering
zondag 18 augustus a.s.:
10.45 uur: eucharistieviering.

woningzoekenden niet gebaat
bij bouwprogramma '86-'88
De lijst met bouwplannen voor de
komende jaren die de gemeenteraad,
volgens rijksrichtlijnen vóór 1
september moet vaststellen, is begin
deze week besproken in een
ingelaste kommissievergadering.

kerkdiensten

medische dienst
Na de rampzalige natte weken nodigt
elk straaltje zonneschijn immers uit
op de terrassen plaats te nemen en
hebben de dames en heren obers
hun handen al zo vol drankjes dat het
dienblad voor de wedstrijd er niet
meer tussen past. Voorgoed van de
baan is het evenement echter niet.
Op 28 augustus aanstaande
vertrekken de horekaffers om 15.00
uur in vol tenue voor hun wedloop
vanaf het Kerkplein.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tal.023 -.313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

poppenbeurs in de krocht
verdient meer bezoek
Zondag bleek in Verenigingsgebouw
"De Krocht" dat het zelf vervaardigen
van poppen nog steeds een
boeiende bezigheid is. Tal van
poppen maaksters uit het hele land
waren er bijeen om niet alleen hun
kreaties maar ook de zelf gemaakt
accessoires als schoentjes, tasjes,
hoeden en zelfs pietepeuterige
handschoentjes te tonen.
Allemaal erg leuk maar onze
persoonlijke-voorkeur ging uit naar
een kist met 'afgedankte' teddyberen,
waarvan de kale plekken bewezen
hoe innig ze indertijd door de
jeugdige bezitters zijn geknuffeld.
Dat was niet meet te zien aan de
antieke poppen (in prijs variërend
mevr. Kraan-Meeth

twee- tot vierduizend gulden)
waarvan mevrouw Van Hoog-Spoorenberg een unieke verzameling
bezit. Dat zij zich niet tot poppen
beperkt bleek uit de aanwezigheid
van o.a. een fraaie zilveren tas, een
oira beursje en een emaille suikerpot
en melkkan met saskies motief.
Verder zagen wij op de poppenbeurs
nog meer antiek kinderspeelgoed, zij
het niet te kust en te keur. Een
Marklin lokomotief', een
bagagewagen en een Speisewagen
DSG waren echter voldoende om de
harten van de ware liefhebbers
sneller te doen kloppen, en dat kan
ook gezegd worden van de tinnen
soldaatjes en van het etenstampertje en de taartvormpjes uit een
speelgoedkeuken.
Terug naar de poppen. Ria van
Buggenum vervaardigde schitterende haremvrouwen en onze plaatsgenote Thea van 't Hof breidde haar
kollektie uit met o.a. een kostelijke Ot
en Sien.

nieuws
kort& klein
• De ANBO, zandvoortse afdeling
van de ned. bond voor ouderen,
heeft na een korte zomerrust haar
zeergewaardeerde programma weer
opgepikt. In het Gemeenschapshuis
is volop gelegenheid tot bridgen,
klasverjazzen, zang, gymnastiek en
gezelligheid.
• Morgenochtend om 10.00 uur
begint op de grasmat van de
'zandvoortse hockeyklup
(Duintjesveld) het 4e door zaalvoetbalvereniging FC Zandvoort-noord
georganiseerde toernooi. 26 Teams
spelen er volgens de zaalvoetbalregels in de open lucht. De finale
wordt rond 15.00 uur verwacht.
• De wijkfunktionarissen van de
zandvoortse politie die voor het
publiek van centrum en zuid zitting
hielden in de openbare bibliotheek
vertrekken a.s. woensdag naar het
buro aan de Hogeweg. Daar zijn ze
's morgens te spreken van 10.00 11.00 uur en 's avonds van 19.00 20.30 uur.
• Zaterdag en zondag zullen de
vaderlandse surftoppers in een
hopelijk felle branding de strijd met
elkaar aanbinden. Bij goed weer en
een stevige bries een spektakulair
schouwspel aan het zandvoortse
strand voor Club Nautique met
oogstrelende akties in de onderdelen
slalom en golvenberijden. Van
bekende cracks als olympies kampioen Stefan v.d. Berg, Olaf van Tol,
Onno Tellieren Johan Driehuizen
zijn de verrichtingen te
aanschouwen.

Loek Looman zorgt er voor dat zowel
de maaksters van antieke als van
hedendaagse poppen aan hun trek
komen door niet alleen mul en oude
kantsoorten maar ook nylon stoffen
in voorraad te hebben. Bep
Blenderman van atelier 'Het Stokpaardje' had in haar kollektie ook de
met heel aparte tinten blauw ingekleurde etsjes van Toosje Mulder
opgenomen en Margreet de Jong uit
Haarlem hield zich onledig met het
smaakvol samenstellen van droogboeketten.
De prachtige handgemaakte poppen
van Riet Platje-Houttuin zijn
opgehangen in een raamwerk en

daardoor ekstra dekoratief. Ook zij
was tijdens de poppenbeurs
entoesiast met haar hobby bezig en
zo konden we zien hoe het brokje
dasklei onder haar vaardige handen
het begin werd van een nieuwe
kreatie.
Jammer dat er door de organisatie zo
weinig bekendheid aan het gebeuren
was gegeven, met als gevolg een
zeer matig bezoek. Dat de eind vorig
jaar in 'De Krocht' gehouden poppententoonstelling niet minder dan
twaalfhonderd bezoekers trok bewijst
dat er voor een dergelijk evenement
wel degelijk belangstelling bestaat.
Men moet het echter wel weten!

touwtrekken aan 't strand
Het sukses van het vorig jaar voor de
eerste maal gehouden touwtrekkampioenschap, dat toeschouwers en
deelnemers veel plezier bood, heeft
er toe geleid dat ditmaal een
ongekend aantal 'sjor-ploegen' zullen
aantreden.
Morgenmiddag om 12.00 uur staan
ze klaar met opgestroopte mouwen
(wat tussen haakjes in verband met
schaafwonden niet snugger is) om
elkaar over de streep te trekken. 24
Heren- en 12 damesteams die op het
strand voor paviljoen Filmer's
nummer 11 - rechts van de rotonde alles op alles zetten om de grote
wisselbeker te veroveren. Voor de
vrouwelijke mannetjesputters is een
beker beschikbaar gesteld door
judoka Wim Ruska, in '67 door hem
gewonnen bij het wereldkampioenschap te Salt Lake City.

Vervelen zal men zich morgen niet bij
deze strandpret, want snelheid en
variatie in het programma staan
voorop. In maksimaal 5 minuten valt
voor elk paar kombattanten de
beslissing. Tot de finales die om
18.00 uur beginnen, daarin worden
de al gepijnigde spieren nog eens tot
het uiterste beproefd in een
krachtmeting van onbeperkte duur.
Afafa heeft de verwaterde olympiese
gedachte glanzend opgepoetst:
'Meedoen is belangrijker dan
winnen'. Pure rekreatie van de
bovenste plank.

Ruim twee jriar voordat Sandra er was,
namen haar ouders een belangrijke stap.
Er waren namelijk erfelijke factoren in het
spel die dé geestelijke en lichamelijke
gezondheid van Sandra nadelig jiadden
kunnen beïnvloeden.
Na overleg met hun huisarts gingen zij
naar één van de centra voor erfélijkheidsonderzoek die Nederland rijk is. Daar
werden die zorgen weggenomen, het
Ziekenfonds betaalde het consult.
Over erfelijkheidsvoorlichting is een
boekje geschreven. Aanstaande ouders
doen er goed aan dit boekje te lezen. Ze
kunnen dit boekje van de Vereniging
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties gratis aanvragen. Een gefrankeerde brief naar: 1DC, Postbus 70,
3500 AB Utrecht is voldoende.

ERFEUJKHEIDSVOORQCHTING.
ZORGDATÜDEWEGWEET.
Publicatie aangeboden door dit blad m samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. QIBP

De organisatie is in de vertrouwde
handen van 'omnivereniging' Afafa.
Kontaktman René Kamperman heeft
de deelnemers genoteerd. Daaronder veel ploegen afgevaardigd
door restaurants, kafees en
strandtenten, van Afafa zelf, maar ook
bijvoorbeeld van de zandvoortse politie, het mannenkoor, de taxicentrale
en gelegenheidsteams als de
trekkende Broeders, Zuster en
Zeemeerminnen. Het kommentaar
tijdens de wedstrijd wordt natuurlijk
verzorgd door de heer Hilbers van de
VVV.

In de Raadsheer
hedenavond
om 21.00 - 24.00 uur
UOCHESTRE DE
MAÜRICE WOLLMER
Stijl: Hot Club de France
Bezetting: Jan de Jong - gitaar
Hans Schaap - gitaar
Louis Schuurman - viool
Wietze van Foeken - bas

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

De specialist
in al uw
•bloemwefken.

Hoera!
Sandra is één jaar.
Zij zit al 2'/2jaar
in het ziekenfonds.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reclamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

Installatie bureau

OnOENESTilN BJ
centrale verwarming
airconditioning
loodgietersbedrijf

BLOEMENHUIS

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswork,
zowel nieuw al» onderhoud...

J BLUYS

kamerlingh onnewtraat 08/zandvoort/
totofoon 02507-184 84*

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60
O o r>r>

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeesteren wethouders. Deze
bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
110B85
111B85
112B85
113B85

Hobbemastraat 8
Zuidlaan 43
Boul. Paulus Loot 27
Van Lennepweg 2/14

FRANS HALSMUSEUM
DE HALLEN
T/M DECEMBER '85

FOTOGRAFIEËN VAN
JACQUES-HENRI LARTICUE
VISHAL
3 AUGUSTUS T/M
15 SEPTEMBER

berging
zwembad
woning
plaatsen dakkapel

Van deze wereldberoemde fotograaf toont het Frans Halsmuseum in de Vishal een 100-tal "geschoten" tijdsbeelden.
Beelden van het Frankrijk tijdens het interbellum:
de mondaine wereld in de badplaatsen, bij de autoraces en
de paardenrennen, de boulevards en op zee. Altijd is het
menselijk aspect aanwezig. De foto's zijn vooral staaltjes
van een fotografische techniek, die ons,werkend met onze
moderne apparatuur, bijna ongelooflijk voorkomt.
Dat de expositie in Haarlem wordt getoond, heeft te maken
met de plannen en gekoesterde wensen om de stad met
een foto- en grafisch museum te verrijken.

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT.
70B85
98B85
46B85
43B85
87B85
85B85
96B85

Kerkplein 6
Duinweg 23
Kerkepad 3-5
Zeestraat 49/51
Haarlemmerstraat 33
A.J. v.d. Moolenstraat 68
Tolweg 32

vernieuwen-berging
gevelverandering
aanleg terras
gevelverandering
verbouw woning
verbouw woning
oprichten pergola

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een duits dagblad.
Inl/folder: 01720-43719

TE KOOP : Imperiaal
1.50x300
Vaste prijs F 125,-. Brieven onder no. 512.

INLICHTINGEN:
D. SNOEP

Automobile Hispano Sui» 32HP. sur la route de
Houlgate avec Mamie, Slbi et Jean Ie chauffeur
1927.

WANDEN EN PLAFONDS^
tekeningen uit de verzameling
Lodewijk Houthakker

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
Op 21 augustus 1985 vergadert de Welstandscommissie der
gemeente Zandvoort. De bouwplannen, die zullen worden beoordeeld, worden daags tevoren via de publicatieborden bekend
gemaakt.

omroeper

VLEESHAL
31 AUG. T/M
6 OKT.

Zandvoort, 7 augustus 1985.
De Voorzitter,
J. Attema.
INLICHTINGEN:
E. WOUTHUYSEN

Uit de grote verzameling architectuurtekeningen van Lodewijk
Houthakker is voor deze tentoonstelling een selektie van
honderdertig ontwerpen die betrekking hebben op de vormgeving van het interieur.
Zij geven een beeld van wand- en plafonddecoratie die architechten en decorateurs uit verschillende landen van Europa
over een periode van vier eeuwen, de 16e t/m de 19e eeuw,
hebben getekend.
In de bijbehorende catalogus zijn alle tekeningen afgebeeld.
Dezelfde tentoonstelling was eerder dit jaar te zien in het
Nijmeegs Museum "De Commanderie van St. Jan".

TE KOOP : Kleuren tv.
62 cm beeld - F 150,-Telefoon 12615
TUINMAN gevraagdvoor F 10,- per uur. Te
bevragen Flemingstr. 20
Telefoon 15428

KURSUS KERAMIEK
Start september a.s. bel
voor info:
15536
of
16344

ARMANDO
Jacobus van Looy prijs 1985
VISHAL
28 SEPTEMBER T/M
27 OKTOBER

INLICHTINGEN:
M. HOOCENDONK

Zaterdag 28 september zal in de Gravenzaal van het stadhuis
de eerste "Van Looyprijs" uitgereikt worden; een door de
Stichting Jacobus van Looy ingestelde vijfjaarlijkse onderscheiding aan een - zoals schilder-schrijver Jacobus van Looy dubbel getalenteerde Nederlandse kunsteaar.
~
De keuze viel op dichter, schrijver, schilder, tekenaar
Armando.
Ter gelegenheid van de prijsuitreiking zal in de Vishal een
tentoonstelling worden geopend van het literaire en visuele
werk van deze kunstenaar.
Er is voor een thematisch uitgangspunt gekozen met evenredig veel poëzie of prozafragmenten, schilderijen en enkele
tekeningen. Getracht is een relatie tussen geschreven,
geschilderde en getekende beelden te laten zien.
De rode lijn of het "verhaal" van deze tentoonstelling volgt
globaal de dichtbundel "Dagboek van een dader" (Leiden 1973).

v. d. Werft
mijn bakker
lindi 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

BIENNALE NOORD-HOLLAND
MUSEUM
5 OKTOBER T/M
10 NOVEMBER

INLICHTINGEN:
M. HOOGENDONK

Zaterdag 5 oktober om 11 uur zal in 11 verschillende musea
en culturele instellingen in Noord-Holland een tentoonstelling
worden geopend van werk van Noord-Hollandse beeldende
kunstenaars.
Deze qua samenstelling en invulling van de
ruimten verschillende exposities zullen met elkaar een beeld
geven van wat er momenteel door ongeveer 12 vrij jonge
kunstenaars in het brede scala van beeldende kunsten gemaakt
wordt. Een selektiekommissie heeft de definitieve keuze
gemaakt met als uitgangspunt het kriterium "kwaliteit"
met een vernieuwend of verrassend karakter".
In het Frans Halsmuseum is werk van zes kunstenaars te
zien:
de schilders Dirk Gorter (Den Helder). Rob Verkerk (Bergen)
en Maarten Ploeg (Amsterdam); Walter Carpay (Amsterdam)
met gemengde technieken en Lex Schabracque (Amsterdam)
en Sander Jansen (Bergen) met ruimtelijk werk.
Een folder en katalogus zullen informatie geven over de
kunstenaars, de musea en tentoonstel l ingscentra.
CORNELIUS ROGGE

EN ZONDAG 03 AUGUSTUS FEJ33

VLEESHAL
19 OKT
T/M 2H NOV
INLICHTINGEN:
M.H. HOOGENDONK

Openbare Bibliotheek
Zandvoort

Astma
Fonds

BOEKEN MAKEN
VISHAL
1 T/M 21 NOVEMBER

Prinsesseweg 34 - 2042 N H
Zandvoort

Tel. 1 41 31

WIJZIGING OPENINGSUREN

Het accent in deze tentoonstelling ligt op de relatie tussen
sculpturen uit de jaren '60 en het meest recente werk van
Rogge: 'modellen op schaal ' van papiermaché-bamboestekjes en cement die associaties oproepen met tenten, dodentorens en grafheuvels en zijn laatste bedden van hout,
zand en gehakte steen.

INLICHTINGEN:
E. WOUTHUYSEN

Het produceren van een boek. staat in deze tentoonstelling
centraal. Het gaat hierbij in het bijzonder om het ambachtelijk proces, het oorspronkelijke handwerk zoals dat nu nog
met name door amateurs van het mooi verzorgde boek wordt
uitgevoerd. De verschillende stadia in de produktie worden
op de tentoonstelling in beeld gebracht: lettergieten, zetten,
drukken, papier maken, papier marmeren, binden en calligraferen. In de weekeinden zullen bovendien demonstraties
gegeven worden van deze verschillende technieken.
De tentoonstelling wordt georganiseerd ter gelegenheid van
de jaarlijkse manifestatie "Haarlem Boekenstad" en in samenwerking met de Stichting Drukwerk in de Marge.

Giro
55055
Bank 70.70.70.120

VANAF MAANDAG 19 AUGUSTUS:

maandag
10.00-12.00*; 15.00-17 00; 19.00-21.00 uur
dinsdag
10.00-12.00 ; 15.00-17 00 uur
woensdag ...10.00-12.00 ; 13.00-17. 00; 19.00-21.00 uur
vrijdag
10.00-12.00 ; 13.00-17, 00; 19.00-21.00 uur
zaterdag
10.00-14.00 uur
* alleen leeszaal geopend

LE CORBUSIER
MUSEUM
22 NOVEMBER T/M
19 JANUARI

INLICHTINGEN:
M. FERNHOUT

l.s.m. het Nederlands Dokumentatiecentrum voor de Bouwkunst
'aat net niuseum een tentoonstelling zien over de invloed van
*-e Corbusier op Nederlandse architekten, tussen 1920
en 1965. De tentoonstelling maakt deel uit van de manifestatie
"La France aux Pays-Bas".
De Fransearchitekt Le Corbusier (1887-1965) heeft, met zijn
grote oeuvre van gebouwen, tekeningen en geschriften,
onbetwist een belangrijke invloed gehad op de architektuur
van onze eeuw.

Nationale
Astmakollekte
6-12 mei
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zandvoortse suksessen bij kampioenschappen
prindle en surfzeilen
Drie prachtige zeildagen waren er het
afgelopen weekeinde weggelegd
voor tachtig deelnemers aan de
Europese Kampioenschappen Prindle,
die bij de Watersportvereniging
Zandvoort werden afgewerkt.
Voldoende wind, vooral op de eerste
twee dagen, een zonnetje en
spannende races rond de boeien
zorgden voor een kleurrijk
schouwspel langs het zuiderstrand.
Van de plaatselijke watersporters
zorgden René Bos en Rogier Staal

nieuws
kort & klein
• Vanaf vrijdagavond 30 september,
als de officiële opening plaatsvindt,
tot 22 september a.s. eksposeren
Günther Borst en Eric Levert met
resp. houtsneden en etsen in het
Cultureel Centrum. Dat heeft zijn
deuren aan het Gasthuisplein
dagelijks (behalve maandag en dinsdag) van 13.30 - 16.00 uur
openstaan.
• Morgen betrekken de
wijkfunktionarissen van de
zandvoortse politie die voorheen
voor de bewoners van zuid en
centrum spreekuur hielden in de
bibliotheek, naar hun vaste plek in
het nieuwe buro aan de Hogeweg.
Ze zijn te spreken 's morgens van
10.00 -11.00 uur en 's avonds van
19.00-20.30 uur.

voor het grootste sukses. In hun
Prindle 18 voeren ze in zeven races
met veel machtsvertoon naar een
verdiende europese titel.
De overige zandvoortse ere-plaatsen
werden veroverd door Duco Drenth,
die als eervolle vierde eindigde in de
kategorie Prindle 15 en door Rob en
Ronald Bossink, die met hun Prindle
16 eveneens naar een knappe vierde
plaats zeilden.
De topsurfers, die aan het
Noordstrand aktief waren in de strijd
om de Holland Surf Cup, troffen het
minder met de wind. Ze startten pas
op zaterdag en toen kon er tenminste
één wedstrijd course-racing worden
afgewerkt, die telde voor het totaalklassement. Die werd gewonnen
door Haarlemmer Marcel v.d.
Zwaard, met Olaf van Tol en Mare
Thoms in zijn kielzog. Uitstekende
vierde werd Zandvoorter Jolïan
Driehuizen, nog vóór Olympies
kampioen Stefan v.d. Berg. Bij de
dames won plaatsgenote Petra
Oudendijk voor Martine van
Soolingen, ook al een zandvoortse.
Zondag moesten de surfprominenten
zich door te geringe windkracht
beperken tot het geven .van
overigens interessante
demonstraties.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

groepje huizen mezgerstraat
legt eindelijk het loodje

• Het politieke bedrijf komt weer op
gang. Na de ekstra kommissiebijeenkomst van 12 augustus is het
hedenavond om 20.00 uur de beurt
van de raadskommissie voor
maatsch. welzijn en volksgezondheid.
Publiek is welkom, ingang
Haltestraat.

Vrijwillige Hulpverlening
AUG.

H.W.

LW.

H.W.

LW.

20
21
22
23
24
25
26
27

06.50
06.50
08.04
08.44
09.48
11.17
00.04
01.41

14.50
14.50
16.06
16.46
17.49
19.17
08.04
09.40

19.18
19.18
20.24
21.11
22.25

03.20
03.20
04.25
05.11
06.24
08.04
20.55
22.20

12.57
14.22

17373
SOMS praat Je mat ««n

vreomde wat gamakkca)kar over dingen dto Ja
dwan/tttMi.

verbetering kruispunt
moet voor 1 november klaar

' adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Qemeentesekretarn
17947 Informatieburo wv
023-242212 Automobielbedrijf
Flinttrman, Zandvoortielaan
385, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13300 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaulti
12136 Zandvoortie Koerant b.v.
Achterweg 1

waterstanden

Ruim f 30.000.- zal de gemeenteraad
volgende week uittrekken voor de
sloop van de laatste huizen en de
voormalige garage van Raay op de
bouwlokatie Karel Doorman.
Het geïsoleerde plukje huizen aan de
Dr. J.G. Mezgerstraat heeft het lang
uitgehouden na de eerdere kaalslag
in de omgeving maar zal nu toch op
korte termijn het loodje leggen. De
slopersharner zal dan volbrengen wat
de tand des tijds net niet is gelukt.
Als het aan het gemeentebestuur ligt
wordt dit jaar nog een aanvang
gemaakt met woningbouw aan de
zuidzijde van het terrein, terwijl in '86
het meest noordelijke gedeelte aan

de beurt is. Bij de afdeling
volkshuisvesting van de gemeente
hoopt men zo spoedig mogelijk het
laatst overgebleven gezin dat op de
begane grond van een van de
panden woont, elders onder nieuwe
pannen te brengen.
Voorde (alternatieve) historici van de
badplaats: het meest rechts gelegen
huis op de foto gaat niet roemloos
ten onder, het staat genoteerd als het
allereerste kraakpand van Zandvoort.
De illegale bezetting van het huis in
het prille stadium van de 70-er jaren
verwekte destijds de nodige
opschudding.

Als de dorpspoiitici volgende week
hun fiat hebben gegeven aan een
krediet van f 54.000.- hebben de
mannen van publieke werken precies
2 maanden de tijd om het kruispunt
Dr. C.A. Gerkestraat - Tolweg zodanig
aan te passen dat aanrijdingen en
ernstige ongelukken in de toekomst
(hopelijk) tot het verleden behoren.
Vóór 1 november moet het karwei
geklaard zijn om de rijkssubsidie van
90% - f 41.000.- - niet mis te lopen.
De gehaaste besluitvorming over het
onveilige kruispunt was er de oorzaak
van dat omwonenden geen kans
kregen zich te beraden over de
gemeentelijke plannen tot
verkeersaanpssing. De burgers
kregen wel na het toezenden van
informatiemateriaal 2 weken de tijd
om een reaktie te geven. Twee
inwoners deden nadere suggesties
o.a. een voorstel tot het aanleggen
van een rotonde ter plekke en het

afsluiten van de rijrichting TolwegHaarlemmerstraat. De gemeente zal
die welgemeende raad echter niet
opvolgen.
Zoals bekend wordt het uitzicht van
naderend verkeer verbeterd door het
verbreden van het trottoir in de
Gerkestraat aan de noordzijde vanaf
de Tolweg over een lengte van 45
meter, krijgt het fietspad in de
Gerkestraat een andere en
duidelijker markering, en wordt de
parallelweg aan de zuidzijde van
Tolweg afgesloten. Om het geheel
een vriendelijke aanblik te geven,
verschijnt er een nieuw plantsoentje
met 4 aanpalende parkeerplaatsen
om verdwijnende blikruimte te
vervangen.

prof s trokken zaterdag aan het langste eind
Een kleine depressie leek j.l. zaterdag bij de aanvang van het 2e zandvoortse kampioenschap touwtrekken
de kabels onsportief met regenwater
te zullen bevochtigen. Terwijl eerlijk
zweet toch het enig reglementair
toegestane vocht was.

omroeper

Gelukkig dreven de dreigende
wolken zonder veel schade aan het
evenement te berokkenen verder en
konden de organisatoren van Afafa
opgelucht adem halen. Voor het kampioenschap dat vorig jaar als een
aardigheidje begonnen was, als een
zomers intermezzo, stonden ditmaal
35 ploegen klaar,280 deelnemers,en
ondanks de herhaalde.aanmaning dat
meedoen belangrijker was dan
winnen was de verbetenheid aanzienlijk groter dan in '84. Dat bracht
in de finales enige wrijving tussen de
overgebleven professionele
trekkers, maar de jury wist alles in
goede banen te leiden.
Op het rulle zand voor paviljoen
Filmer's omzoomden honderden toeschouwers het strijdperk. Niet alleen
de direkte aanhang van de teams
maar ook veel passanten die van de
zeilwedstrijden in het zuiden naar de
surfers aan het noorderstrand
wandelden en-onderweg het
touwtrekspektakel ontdekten.
Na bijna 6 uur inspanning moesten
de pretploegen die voor een tussentijds pilsje meer of minder niet
beducht waren, afhaken en plaats
maken voor de serieuze kanshebbers
op de zandvoortse titel. De
opgetrommelde 'profs' van de Puur
en Filmer wisten in de eindstrijd van
geen wijken. Na een kwartier lang
tegen elkaar te hebben stand gehouden werd het duel afgevlagd om
even later in een nieuwe en laatste
krachteksplosie uit te monden. Evenals vorig jaar kwamen de mannen van
de Puur als triomfators te voorschijn.
Filmer's 1 en 2 kregen de troostprijzen, terwijl Casa di Piza verdienstelijk
4e werd.
Bij de dames ging de erepalm naar
het team van Rinko. Duidelijk was dat
dit voortvarende achttal niet op de
bonnefooi maar terdege getraind aan
het karwei begon. Niet louter kracht,
zo bleek, maar perfekte koördinatie
tussen de ploegleden gaf de
doorslag. De Play In, Chaplin bar en
de Trekkende Zeemeerminnen volgden Rinko op de ranglijst.

iedereen leest
de krant
altijd en overal

geanimeerde zwemvierdaagse
ondanks minder deelnemers
Een kleine zeshonderd zwemmers en
zwemsters hebben de afgelopen
week de begeerde vierdaagsemedalje kunnen inkasseren in
zwembad De Duinpan. Dat aantal was
nog al teleurstellend vergeleken bij
de meer dan duizend deelnemers die
zich in voorgaande jaren aan de
viermaal 500 meter waagden, maar
toch werd deze tiende zandvoortse
Zwemvierdaagse een boeiend
geheel.
Dat mede door de vele aktiviteiten in
en om het water, zoals een
kinderkermisje, een rommelmarkt,
een ballonwedstrijd en sportieve
evenementen als plankhangen en
achteruitzwemmen.

Bij het spannende plankhangen met
tachtig deelnemers hield de jeugdige
Carlo Macknack het met 2 min. 29
sec. het langst vol. In zijn kategorie
(10-15 jaar) werd Leo Groenenstein
tweede met 2.09. Bij de jongste
jeugd (onder 10 jaar) won Ronald van
Veen met 2.19 voor Bas Severein
met 2.02 en in de oudste groep was
het 'veteraan' Jaap Paap, die pas na
2.06 min. te water viel.
Het op de buik achteruitzwemmen
was een nieuw en moeilijk onderdeel.
Over de vijftien meter maakte Annet
ter Heijden met 18 sekonden de
snelste tijd van de vijftig deelnemers.
In de groep boven 16 jaar werd
Jeroen Schultheis met 20.2 tweede.
Onno Joustra won de groep 10-15
jaar met een knappe tijd van 18.2,
vlak voor Ingrid Duivenvoorden in
18.5. Snelste in de jongste groep
werd Suntha Veerkamp met 32.1.
Een wedstrijd met flipperkasten, met
als prijs een echte kast, werd
gewonnen door Hedwich Gansner. Al
met al werd de Zwemvierdaagse
vooral voor de jeugd een aantrekkelijk gebeuren. Duinpan-direkteur
Hans Mollerus was dan ook na afloop
tevreden. 'Het weer heeft deze
zomer natuurlijk niet meegewerkt en
het aantal deelnemers viel erg tegen',
aldus Mollerus. 'Maar verder is alles
plezierig verlopen en we hopen dat
het volgend seizoen beter wordt'.

wejrelil

imuiir
muis. .
nederland

i

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

nieuws
kort & klein
O Tot en met 25 augustus bestaat er
gelegenheid om een bezoek te
brengen aan de tentoonstelling
'Zandvoort in oude ansichtkaarten' in
het Cultureel Centrum op het
Gasthuisplein. De ekspositie, die een
beeld geeft van ons dorp in het begin
van deze eeuw en waar tot nu toe
ruim 1800 belangstellenden een
kijkje kwamen nemen, is tot en met
bovengenoemde datum iedere middag
te bezichtigen van half twee tot vier
uur.

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164
(Foto Mok Lowwn)

eanduoortse Noerar*

NEDERLAND
UIT DE BOL
bankrekening: 70.70.70.554
jubileum-infolijn: C20-326272
Postbus 323, 3500 M.-| Utrecht
De jubileum-pakketten kunt u ook kopen bij de erkende tuincentra,
aangesloten bij de NVT, herkenbaar aan het aktie-spandoek.

Voor het BEZORGEN van
week- en maandbladen zoeken wij

nog enige

SCHOLIEREN
in Zandvoort.
Te bevr. tussen 9.00 -17.00 uur bij
A. de Groot, tel. 023 - 37 96 90

"Met de VVV
door '85"

IETS TE VIEREN?
Nog steeds heel goed
een vvv-geschenkenbon
Schooplein 1 - tei. 1 7947
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puntensysteem zandvoortse woningzoekenden
zal binnenkort worden gewijzigd
Het puntensysteem, waarin de urgentie van zandvoortse woningzoekenden wordt neergelegd, zal binnen
kort vrij ingrijpend worden gewijzigd.
De gemeente voelt zich vrij het tot nu
toe gehanteerde systeem naar eigen
goeddunken aan te passen, omdat
van regionale samenwerking op dit
gebied niets is terechtgekomen. Na
aanvankelijke globale
overeenstemming tussen de
gewestgemeenten, bleek Haarlem
niet bereid haar afspraken met de
woningbouwverenigingen aldaar op
het spel te zetten en haakte af.
Daarop lieten ook Haarlemmerlied en
Bennebroek verstek gaan. Deze
dorpen vonden standarisering niet
persé nodig omdat ze niet tot automatisering van het woningzoekendenbestand overgaan.
Die automatisering is, zo bleek
dinsdag in een kommissievergadering, voor Zandvoort een van de
voornaamste redenen voor de
aanpassing en rekenkundige
vereenvoudiging van het puntensysteem. Daarnaast wil men proberen
meer differentiatie aan te brengen
in de grote groep woningzoekenden
die met een gelijk aantal punten om
de schaarse huizen danst. De leeftijd
zou daarvoor een geschikt kriterium
zijn: 18-jarigen krijgen 1 punt, 19-jarigen 2 enz. tot 30 jarigen en ouder die
het maksimum van 13 punten vergaren.
De duur van inschrijving gaat in de
nieuwe aanpak per maand gelden, te
weten 12 punten per jaar met een
maksimum van 84. Het aksent komt
met name te liggen op de mediese
en/of sociale indikatie, waarvoor naar
gelang de situatie 12, 36 of 72 punten
vergeven worden. Met betrekking tot
de huidige wijze van huisvesting zal
het onderscheid tussen 1 en 2
persoonshuishoudens wegvallen. Zij
krijgen 12 punten als ze zelfstandig
woonruimte ontberen, meerpersoonshuishoudens 24. De puntentelling vervalt voor het wonen in een
krot (zonodig sociale indikatie) en voor
de woon-wérkafstand.
Diskussie was er dinsdag met name
over de vraag of bij mediese én
sociale indikatie slechts het in punten
hoogst genoteerde zou gelden, zoals
het kollege wil, of dat het beide tot
uitdrukking zou moeten komen,
hetgeen de pvda-er Toonen bepleitte. Het zag er naar uit dat hij daarvoor
genoeg medestanders vond. Dat was
niet het geval voor zijn verzet tegen
de leeftijdspunten. '18-jarigen
hebben wettelijk hetzelfde woonrecht
als anderen, meende de socialist,
daar horen wij niet aan te knibbelen'.
Maar volgens wethouder Jongsma
was het geven van woonrecht aan
18-jarigen 'een idiote regeling als er
niets te verdelen valt. In onze visie
moet een 18-jarige gewoon op zijn
beurt wachten'.

13 augustus - 19 augustus 1985
ondertrouwd: Taco Reijenga en Sirikit Peeman.
gehuwd: Ronald Jozua Schenk en
Titia Theresia Gebe.
geboren: Hilde dochter van P. Bos
en C.G. ter Maat.
overleden: Anna Geertruida Koper,
geb. Weber, oud 67 jaar; Christina
Frederika Wilhelmina Lubbe, geb. Klaverstijn, oud 93 jaar; Jan Molenaar,
oud 68 jaar; Margaretha Lutjeveld, oud
72 jaar; Grietje Paap, geb. Meijer, oud
81 jaar.

waterstanden

GEMEENTELIJK BURO VOOR VOLKSHUISVESTING

AUG.

Hier kan je punten scoren

24
09.48 17.49
25
11.17 19.17
26
00.04 08.04
27
01.41 09.40
28
02.47 10.45
29
03.26 11.24
30
04.02 12.00
31
04.45 12.45
Springtij 18 augustus
Doodtij 25 augustus.

maar zijn er wel woningen?

emm laat woningwetbouw
aan stationsplein nog niet los
Ondanks de inspanningen van het
dorpsbestuur om de grond van het
Stationsplein zo snel mogelijk uit te
besteden aan een projektonwikkelaar
die zich mag uitleven in de vrije
sektorbouw, heeft het Emm bestuur
nog niet alle hoop op een socialer
oplossing opgegeven.
Een wonder mag dat wel heten, want
zelden is de woningbouwvereniging
zo hardhandig aan de kant gezet als
in dit geval. Na overigens gebruikt te
zijn om op tijd een grote subsidiepot
in het kader van dorpsvernieuwing
voor de gemeente binnen te slepen
door op verzoek binnen 2 weken een
kant en klaar bouwplan in te leveren.
De bij die gelegenheid levende overtuiging dat de dure grond bestemd
zou worden sociale woningbouw
werd in maart j.l. teniet gedaan toen
het gemeentebestuur een notitie
over het bouwbeleid het licht deed
zien. Daarin werd zonder veel
omwegen een voorkeur uitgesproken
voor koophuizen, niet alleen op het
Stationsplein maar ook op veel
andere zandvoortse lokaties. Als
argument daarvoor gold dat de
schaarse toewijzing van kontingenten
geen andere keus iiet.
De oppositiepartijen lieten toen al
doorschemeren dat de Emm wellicht
ook buiten die kontingenten om
mogelijkheden had om betaalbare
huizen te bouwen. In dat geval kan
geen beroep worden gedaan op
overheidsgeld, maar moet het geld
ergens anders vandaan komen. 'Op
de gewone kapitaalsmarkt hoeven we
dat niet te proberen, aldus Emmvoorzitter Jan Termes, daarvoor is de
rentevoet te hoog. We zijn op zoek
naar institutionele beleggers. Bij het
algemeen burgerlijk pensioenfonds
vingen we bot. Maar we zijn er op
gewezen dat op dit moment in Almere een kleine 100 woningen

worden gebouwd in de sociale sektor
waarbij het pensioenfonds PGGM de
financiering verzorgde. Daar gaan we
nu achterheen'.
'Zolang dit soort kansen om betaalbare woningen te maken voor de
zandvoortse woningzoekenden nog
niet zijn uitgeput, leggen we het
hoofd niet in de schoot, aldus Termes. 'Iets dergelijks geldt ook voor
het spoorwegterrein aan de Van
Speijkstraat. Wij hebben het plan
klaar, de NS heeft de grond in bezit,
een eigen pensioenfonds en een
eigen bouwbedrijf als dochteronderneming. Die mogelijkheden mogen
we niet laten liggen'.
De vraag zal echter zijn of de
gemeenteraad waarvan de vvd-in-

H.W. LW.

spraak-nu meerderheid zich ondubbelzinnig akkoord verklaarde met het
vrije-sektor-beleid, wil wachten met
een definitief besluit over o.a. het
Stationsplein. Als de Emm de
financiering rond krijgt en met een
nieuw voorstel kan komen zal het
politiek moeilijk te verkopen zijn om
'nee' te zeggen tegen sociale woningbouw. Al zal niets ons nog verbazen.
In ieder geval mag de korporatie wel
haast maken met haar plannen vóór
het doek gevallen is.

H.W. LW.
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Vrijwillige Hulpverlening

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

eanduoorrse Noeranr

groeten uit zandvoort

Optreden van een,
volgens een
reklame op het terras, wereldberoemd
orkest maakte een
bezoek aan het restaurant van hotel
Driehuizen ekstra
aantrekkelijk. Links
ziet men de
verblijven van het
inwonend personeel, terwijl het gebouw op de voorgrond (pension
Sans Souci) later
een dependance
van het vermaarde
hotel zou worden.
Rechts - nog gedeeltelijk zichtbaarhotel Princess
House en daarnaasthet bekende
pension 'Beau
Séjour' van de heer
K. Rollema.

vakbonden willen bouweshotelier
voor de rechter dagen

familieberichten

Heden is van ons heengegaan mijn lieve vader
NICO OCKERSEN
op de leeftijd van 95 jaar.
Thijs Ockersen
Zandvoort, 21 augustus 1985
Wilhelminaweg 54
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der
rouwkamers van de Associatie Uitvaartverzorging, Zijlweg 63 te Haarlem van-14.00 - 15.00
uur en van 19.00 -19.30 uur, uitgezonderd zaterdagavond en zondagavond.
De teraardebestelling zal plaatshebben maandag
26 augustus om 11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek van huis omstreeks 10.45 uur.
Geen bezoek aan huis.

nieuws
kort & klein
De twee vakbonden die betrokken
zijn bij de met ontslag bedreigde personeelsleden van hotel Bouwes, de
horekabond fnv en de ned. centrale
voor hoger personeel, hebben hun
juridiese medewerkers opdracht
gegeven uit te zoeken of het zinvol is
Bouwes-eksploitant Meerburg voor
het gerechtshof te slepen wegen
wanbeheer.
Dat kan alleen als een algemeen
belang in het geding is. Volgens de
bonden is dat het geval omdat
Meerburg ten gunste van zijn
bloemendaalse hotels 4% ton aan
hotel Bouwes zou hebben ontrokken, geld dat aan de gemeenschap
behoort. Meerburg staat immers voor
f 600.000.- in het krijt bij de bedrijfsvereniging omdat geen sociale
premies zijn afgedragen. Een
gerechtelijk onderzoek naar de
handel en wandel van Meerburg kan
er toe leiden dat de eksploitant die
geen eigenaar maar direkteur is van
het hotel, aan de dijk wordt gezet.
'Wij zouden graag zien dat de leiding
nu eindelijk eens in goede handen
kwam en er een eind gemaakt werd
aan het geknoei', zo zegt fnv-hoofdbestuurslid Wieffering desgevraagd'.
We moeten zelf de bewijzen daarvoor
bij de procureurgeneraal op tafel
leggen. De overheveling van geld uit
Bouwes blijkt ons inziens uit de
cijfers van de saldibalans die
Meerburg bij zijn ontslagaanvraag
voor de 8 personeelsleden heeft
moeten overleggen. Maarzo'n
gerechtelijke procedure is geen
sinekure, kost tienduizenden guldens
en kan lang duren. We bezien nu of
het zin heeft ermee te beginnen, of
het effekt heeft voor degenen die nu
met ontslag wordt bedreigd'.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30

De hotelier lijkt ondertussen niet
wakker te liggen van de tot nog toe
verbale vakbondsdreigementen en
is zich van geen kwaad bewust. Bij
zijn start als ondernemer in Zandvoort presenteerde hij zich als een
sociaal bewogen mens. Ondanks eerder gedane beloftes om geen

personeel te ontslaan vloog echter
binnen de kortste keren de helft van
zijn medewerkers de laan uit en
werden kontraktarbeiders ingehuurd.
Evenals toen het beschuldigt hij ook nu
het ontslagrijpe personeel van
gebrek aan inzet.

lionsklup gaat wandelen
voor kinderen in india
De Lionsklup Zandvoort komt op
zaterdag 14 en zondag 15 september in beweging. Ze gaat in het
prachtige duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk op de loop om
300 kinderen van het SOS-dorp
BylaKuppe in India steun te
geven.
Het is voor de derde maal dat de
Lions, die zich voor beel goede
zaken inzetten, dit
wandelevenement organiseren en
geheel belangeloos hopen ze ook
deze keer weer op een grote
opkomst. In het dorp, waarvoor
men de aktie voert, worden
ouderloze en verlaten kinderen
van tibetaanse vluchtelingen
opgevangen en verzorgd. De
tibetanen ontvluchtten hun land
toen dat door chinese troepen werc
bezet. Buurland India, zelf al zo
arm, nam hen gastvrij op maar er
is tekort aan alles, huisvesting,
kleding, voedsel enzovoort.
De Lions vinden het een reden om
te pogen een steentje bij te
dragen. Vandaar het wandelevenement "Lopen voor Kinderen'. De
bijdrage van de deelnemers f 5.per persoon, gaat rechtstreeks
naar de kinderen van BylaKuppe.
Simpel en direkt, zodat er
onderweg niets aan de strijkstok
blijft hangen.
De wandeltocht neemt op 14
september een aanvang bij de
ingang van de waterleidingduinen
aan de Zandvoortselaan tegenover
Nieuw Unicum (John's Trefpunt)
o.a. te bereiken met bus 80. Het
programma ziet er als volgtr uit:
40 km, start tussen 09.00 en 09.30
uur, vanaf 16 jaar (looptijd ± 8
uur); 30 km., start tussen 09.00 en

10.00 uur, vanaf 14 jaar (looptijs i
6 uur); 20 km., start tussen 09.00
en 13.00 uur, vanaf 11 jaar
(looptijd ± 4y 2 uur); 10 km., start
tussen 0900 en 14.00 uur, vanaf 7
jaar (looptijd ± 2y2 uur); 5 km.,
start tussen 09.00 en 15.00 uur,
vanaf 5 jaar.
Officieel aanmelden is niet nodig,
het is gewoon een kwestie van
komen en de aangegeven
maksimum starttijd niet overschrijden, anders loopt men de
kans uit het duin opgepikt te
moeten worden door de
bestuurders van de rondrijdende
jeep, die een oogje in het zeil
houden.
Voor nadere informatie: Pieter
Joustra, Wilhelminaweg 24,
Zandvoort, tel. overdag 0205452341 of 's avonds 02507-15155.

• Twee gewapende mannen
hebben zaterdagmiddag aan de
Kostverlorenstraat onder bedreiging van wapens een goudsmit en
zijn echtgenote sieraden ter
waarde van f 250.000.- afgeperst.
De daders gingen er met de auto
van het slachtoffer vandoor en
werden later door een
plaatsgenote gesignaleerd in de
omgeving van het centrum. De
politie heeft nog geen
aanhoudingen kunnen verrichten.
• Dorpsdienders hebben j.l.
zondag een herderhond uit een
geparkeerde auto gehaald. Het
dier had in de broeiende hitte van
het blik ademhalingsmoeilijkheden. Het is naar het asiel
overgebracht.
• Behalve de gebruikelijke reeks
diefstallen van fietsen, auto's,
apparatuur en portemonnees verdwijnen soms ook minder voor de
hand liggende artikelen spoorloos.
Een etalagepop bijvoorbeeld of
een heel motorblok. Dinsdag
bemerkten bewoners van de Zeemanstraat dat hun tuinmeubilair
onzichtbaar was geworden en een
waslijntje in de Pasteurstraat
werd kaalgeplukt van kleding ter
waarde van f 600.-.
• Morgen is er gelegenheid om
bij de gemeentepolitie uit te zien
naar uw gestolen fiets. In de
voormalige garage Raayen aan de
Burg. van Alphenstraat staan de
teruggevonden eksemplaren
geparkeerd tussen 10.00 en 13.00
uur.
• De Rode Kruis afdelingen in de
regio zoeken op korte termijn
EHBO-kursisten die belangstellen
in afwisselend werk. Omdat er bij
evenementen maar ook bij
eventuele kalamiteiten effektieve
hulp verleend moet worden, is een
eerstehulp-diploma noodzakelijk.
De nieuwe kursus start op 24
september. Geinteresseerden
worden in de gelegenheid gesteld
kennis te maken met het Rode
Kruis-korps tijdens een viertal
informatieavonden. Voor Zandvoort
zal dat plaats vinden op donderdag 5 september in het Rode
Kruis gebouw aan de Nic.
Beetslaan 14. Leden van het
vrijwilligerskorps krijgen een
Ehbo- en basisopleiding plus een
volledige opleidingen gewondenzorg-onder-rampomstandigheden.
Algemene informatie is ter plaatse
verkrijgbaar onder de tel.
nummers 14622 of 17537.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 25 augustus a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 25 augustus a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 24 augustus a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang
zondag 25 augustus a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv
St. Caeciliakoor.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KfUSISGENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagidienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige ttl.023 - 313233.
APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71. tel. 13073

huize pniël kansloos

Hoera!
inhet ziekenfonds.
Ruim twee j^ar voordat Sandra er was,
namen haar ouders een belangrijke stap.
Er waren namelijk erfelijke factoren in het
spel die dé geestelijke en lichamelijke
gezondheid van Sandra nadelig hadden
kunnen beïnvloeden.
Na overleg met hun huisarts gingen zij
naar één van de centra voor erfdijkheidsonderzoek die Nederland rijk is. Daar
werden die zorgen weggenomen, het
Ziekenfonds betaalde het consult.
Over erfelijkheidsvoorlichting is een
boekje geschreven. Aanstaande ouders
doen er goed aan dit boekje te lezen. Ze
kunnen dit boekje van de Vereniging
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties gratis aanvragen. Een gefrankeerde brief naar: IDC, Postbus 70,
3500 AB Utrecht is voldoende.

Pogingen van woningbouwvereniging Emm om het voormalige zusterdiakonessenhuis Pniël in de
Zuiderstraat in te lijven bij haar
woning bestand hebben tot nu toe
allemaal schipbreuk geleden.
Ingrijpende verbouwingen zouden
noodzakelijk zijn om het 10 jaar oude
gebouw voor normale huisvesting geschikt te maken. Voor de Emm, die
betaalbare appartementen wenst,
was de vraagprijs van 9 ton een
onoverkomelijk bezwaar. Zelfs rnet
de door Emm geboden f 350.000.- en
de verwachte f 250.000- verbouwkosten zou alleen met een forse
dosis subsidiegeld een aantal hateenheden gerealiseerd kunnen
worden.

nieuws
kort & klein
• De stichting Nieuw Unicum,
wooncentrum voor blijvend gehandikapte mensen begint in oktober
met een kindercreche in een van
de dienstwoningen. Het gaat met
name om kinderen van O tot en
met 4 jaar van personeelsleden die
anders niet kunnen blijven
werken. De crèche is temeer noodzakelïjk omdat het moeilijk is
nieuw geschoold personeel voor de
hulpverlening aan bewoners aan
te trekken. De kinderopvang zal
worden verzorgd door
vrijwilligers, zowel medewerkers
als bewoners, aangevuld met
mensen van buiten de instelling.
Deze laatste groep zal door middel
van advertenties (zie deze
koerant) worden geworven.
Het Arend Volkerstoernooi,
georganiseerd door zaterdagvoetbalklup Zandvoort '75 is gewonnen
door VVRA. Zandvoort '75
eindigde op gelijke hoogte en
speelde ook in het onderlinge duel
met VVRA met 2-2 gelijk maar
moest door een iets lager doelgemiddelde de eer aan de gasten
laten.

Een dergelijke objektsubsidie heeft
men niet in de wacht kunnen slepen
en daarmee was de kous voor de
korporatie af. Als laatste suggestie is
de mogelijkheid tot kamerverhuur
aan de orde geweest, maar ook in dat
geval zouden op zijn minst
wasbakken en toiletgroepen
geïnstalleerd moeten worden en een
huisbewaarder aangesteld. Dekkende
eksploitatie leek daarbij uitgesloten.

Volgens de laatste berichten zou de
portefeuillehouder van ruimtelijke ordening, de heer Machielsen, op dit
moment nog pogingen in het werk
stellen een niet met name genoemde
instelling te interesseren voor het
pand. Gezien de ligging van het
zusterhuis, de bouwstruktuur en de
vraagprijs heeft niemand veel hoop
op een voor de zandvoortse gemeenschap gunstig resultaat.

hier staat uw brief
In Uw artikel over het touwtrekis dat ons team nu een hecht blok
ken van j.l. 20-8-'85, stelt U dat
is geworden, en dat de vlam van
het duidelijk was dat het RINKOde geestdrift hoog is opgelaaid,
damesteam terdege getraind had.
ook natuurlijk door de vele eompliHelaas moeten wij U teleurstellen
menten die wij ontvangen hebben.
Daarom gaan wij ons de komende
en kennelijk bent U in de war met
enkele andere ploegen, want onze • maanden intensief voorbreiden op
het 3e Zandvoortse tournooi.
ploeg is ter elfder ure tijdens het
We hebben een trainer
Jazz-Behind-the-Beach als een
gijntje grotendeels tot stand geko- aangetrokken, trainingskampen
men. De woensdagavond voor de
besproken, speciale schoenen
wedstrijd hebben we met slechts 6 besteld en we gaan een aangepast
van de 9 dames getraind bij de
trekkersdieët volgen.
strandtent van de heer Filmer en
We beloven U dat Uw journalist
wel een % uurtje. De deskundige
volgend jaar het nu over ons
aanwijzingen van de heer Filmer
geschrevene letterlijk kan
zijn ons van veel nut geweest.
kopiëren, met dat verschil dat
Onze coach verslaapt zich zelfs op
onze tegenstanders door onze
deze avond en verschijnt op het
professionele aanpak en
moment dat we het strand
superieure techniek zo overromverlaten, en meldt nog en passant
peld zullen zijn dat ze hun deel
dat hij nog nooit naar touwtrekvan het touw al in onze richting
ken heeft gekeken, laat staan dat
zullen zien verdwijnen voordat ze
hij deze edele sport ooit heeft
zelf ook nog maar l trek hebben
beoefend.
gedaan. In dat geval mogen ze
Donderdag paniek, 2 dames
gratis lid worden van één van de
haken af.
inmiddels opgerichte RINKO-girls
Vrijdag gelukkig nog 2 dames
fanclubs.
gevonden als vervangers en
Met professionele groeten,
reserve.
Joke, Anette, Thea, Hanneke,
Zaterdag om 15.00 uur druppelt
Janny, Marjolein, Yvonne,
het team het strand op en moeten
Elles, Elly
enkele teamleden zich nog even
coach Jan
aan elkaar voorstellen.
Om 19.00 uur neemt ons team de
wisselbeker in ontvangst. Maar
wat ons werkelijk over de brug
heeft geholpen waren de terzakekundige aanwijzingen van de heer
Als de aanwijzingen van een
Filmer tijdens het lk uurtje
strandpachter tijdens een half
trainen en verder natuurlijk onze
'uurtje trainen u de finale hebben
binnengeloodst, moet die 60%
intelligente aanpak tijdens de
wedstrijd.
intelligentie zwaar hebben
Volgens onderzoeken van de
gewogen, dames, onze komplimenE.N.D.T.T.B. win je een
ten. Wat de belgiese methode
damestournooi op basis van 15%
betreft: dat zouden badplaatsbegewicht, 15% kracht, 10% grote
woonsters zeker weten als ze wel
voeten en 60% intelligentie.
eens kryptogram oplosten, het is
Bij gemengde tournooien de 10%
natuurlijk 'Knokke(n)'.
grote voeten in 3% en wordt het
geheel aangevuld met 7% charme.
Wat U hiermee wel bereikt heeft

ERFEUIKHE1DSVOORUCHT1NG.
ZÖRGDATÜDE WEG WEET
Publicatie aangeboden doorditblad in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame.

TE KOOP
HUIS AAN DE PARKLAAN IN HAARLEM
VOOR BELEGGING. LEEG OP TE LEVEREN.
EVENTUEEL OOK RUILEN MET HUIS IN
ZANDVOORT.
Brieven onder no. 507.

NIEUW UNICUM

vooncentrum voor 200

lichamelijk gehandicapte mensen, vraagt voor
nieuw te starten kindercrèche (0-4 jaar) vrijwilligers m/v voor minstens twee dagdelen ( 2 x 4 uur)
per week.
In de crèche zullen circa 5 kinderen aanwezig
zijn. De mogelijkheid bestaat om één eigen kind
mee te nemen gedurende de werktijden.
Openingstijd van de crèche is van 7.30 uur tot 17
uur, reiskosten worden vergoed. Voor meer informatie kunt u bellen naar Ans Wouda, tel.
02507.-1 54 41, toestel 119.
Sollicitaties te richten aan de afdeling personeelszaken van Stichting Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort of na telefonisch
overleg.

v. d. Werff
mijn bakker
sindi 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en
woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
114B85 Curiestraat 2a
verbouw loods
115B85 Zandvoortselaan 179
veranderen achtergevel
Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

104B85
10OB85
106B85
99B85
91B85
92B85

Nicolaas Beetslaan 14
aanbrengen garagedeur
wijzigen gevel
Thorbeckestraat 33
Tollensstraat 2
uitbreiden woning
Oosterparkstraat 25
plaatsen garage
Jac. v. Heemskerckstraat 27 verbouw woning
plaatsen dakkapel
Thorbeckestraat 46
UITNODIGING
Voor de hoorzitting inzake het voorontwerp

Op basis van het met één jaar verlengde Sociaal-Cultureel Plan
1982 t/m 1985 heeft de planvoorbereidingsôommissie een voorontwerpprogramma 1986 opgesteld.
Belangstellenden kunnen het voorontwerpprogramma opvragen
bij: Gemeentesecretarie Zandvoort, afd. welzijn, Raadhuisplein 4
te Zandvoort, tel. 14841, toestel 138.
Het voorontwerp ligt tevens ter inzage in het Raadhuis en de
Openbare Bibliotheek.

café
de
'Raadsheer'
A.S. ZATERDAG VAN
21.00-24.00 uu r
COMBO JIMMY ONCE
C.A. EINMAHL

5

café de 'Raadsheer'
Dorpsplein 2 - Zandvoort

•nitaltetfta bu

SOCIAAL-CULTUREEL PROGRAMMA 1986
te houden op woensdag 4 september a.s. in wijkcentrum
" 't Stekkie, Flemingstraat 9 te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.

u

GPOIMECTHM
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

De hoorzitting is bedoeld om iedereen in de gelegenheid te stellen
zijn/haar mening kenbaar te maken.

*condHioning«nl
*ow«l nteuw «to onderhoud.-

Graag tot ziens op de hoorzitting.
De Commissie Planvoorbereiding
Specifiek Welzijn.

kanwriingh onmtstraat 38/i
telefoon 02507-184 84*

rCEMEENTE

r

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
afd. ZANDVOORT

L

De vergadering wordt gehouden in het Rode Kruis
gebouw, Nic. Beetslaan 14, op woensdag 11
september 1985, aanvang 20.00 uur.

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

NEDERLAND
UIT DE BOL
bankrekening: 70.70.70.554
jubileum-infolijn: 020-326272
Postbus 323, 3500 AH Utrecht

De jubileum-pakketten kunt u ook kopen bij de erkende tuincentra,
aangesloten bij de NVT, herkenbaar aan het aktie-spandoek.

Te koop aangeboden zeer
solide bankstel bruin wollen bekleding F. 650,Telef. 16290

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag welfare
7. Jaarverslag colonne
8. Verkiezing bestuursleden:
Aftredend zijn de heer H.B.A. Mulder en
mevrouw G.P.Th. Horning.
De heer Mulder stelt zich niet meer herkiesbaar.
Het bestuur stelt als kandidaat voor mevrouw
U. Bosman en de heer ing. N. Wertheim.
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 5 september a.s. opgegeven worden bij het bestuur.
9. Uitreiking onderscheidingen
10. Rondvraag
11. Sluiting.

NATIONAAL
-,«0=1 REVALIDATIE
J985] FONDS

KURSUS KERAMIEK
Start september a.s. bel
voor info:
15536
of
16344

BLOEMENHUIS

1

in al uw
bloemwerken.

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

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een duits dagblad.
Inl/folder : 01720 - 43719

wcjrcld
ur
s.
rlnml

E

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

dinsdag 27 augustus 1985

85e jaargang no. 64

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

Vrijwillige Hulpverlening

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

zvm aan vooravond van kompetitie '85-'86:

prestatievoetbal en spelplezier
moeten hand in hand gaan

vrouwenkoor
geen grap
meer

adviesdiensten
WETSWINKEL

Het sukses van het Zandvoorts Mannenkoor werkt aanstekelijk. Op initiatief
van Annette Kalk en Tonneke Jongert
zal op 5 september a.s. een eerste repetitie gehouden worden voor een
vrouwelijke tegenhanger.

Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK

Ook twee jaar terug werd de oprichting
van een Zandvoorts Vrouwenkoor aangekondigd maar dat bleek een 1 aprilmop
te zijn. Voor een septembervariant daarvan hoeft men echter niet bevreesd te
zijn. Al meer dan zestig zandvoortse
dames hebben zich aangemeld om hun
stem te laten klinken bij de test in het
Gemeenschapshuis die om 18.30 uur
begint. Men heeft de dirigent van het
mannenkoor, Dico van Putten, bereid
gevonden ook dit gezelschap te leiden
volgens beproefd recept.
Jong en oud zal zich kunnen vinden,
zo menen de initiatiefneemsters, dat
zowel populair als klassiek en alles daartussen bevat.
Mochten zanglustige lezeressen nog nadere
ZVM gaat net als in 1982 een gooi doen naar de hoogste plaats
informatie wensen, dan kan dat deze week
via de telefoonnummers 19372 of 18591.
Maar eigenlijk is er geen enkele reden om In luttele jaren is Zandvoortmeeuwen
aanwinst zijn, die samen met v.d.
niet meteen binnen te stappen in het
gekelderd van de 1e klasse amateurs
Meij en Schmidt een alleszins respektaGemeenschapshuis voor de stemmentest zondagvoetbal naar de 3e klasse. De
bel middenveld gestalte kan geven.
U wordt met open armen ontvangen.
dalende prestatiekurve zal en moet aan- Ook de defensie baart weinig zorgen,
staand voetbalseizoen tot staan gebracht al zal Frans Post zich nog als laatste
worden. Meer nog; leiding, spelers en
man moeten bewijzen. Veel zal afhanaanhang zijn er van overtuigd dat ZVM
gen van de spitsen, zoals bijvoorbeeld
dit jaar een gooi gaat doen naar de hoog- John v.d. Zeijs, die in de woorden van
ste plaats op de ranglijst.
Doornbos 'een frustrerende tijd achHOCKEYERS VAN START MET
ter de rug hebben' en gemotiveerd
BALLEDUX-TOERNOOI
De faam die de klup enkele jaren terug
zullen moeten zijn om een eind te
met name onder de latere Telstartrainer maken aan het grootste probleem
van vorig seizoen: gebrek aan doelOok de hockeyers van de ZHC neAndré genoot en die onder het bewind
puntenmakers. Na de oefenwedstrijvan oefenmeesters als Frans Kramer en
men de stick weer ter hand voor
Willem Groen gestaag afbrokkelde, moet den valt wat dat betreft nog geen konhet seizoen 1985- '86, dat op zonklusie te trekken : 5-0 tegen Madjoe
weer glans krijgen. Aan het roer staat
dag 1 september officieel van start
(4e kl.), 2-2 tegen SDW (1e kl.) en
de komende 8 a 9 maanden een nieuwe
gaat met de eerste kompetitiewed0-2 tegen N FC.
man,
de
50-jarige
Cios-leraar
Jaap
Doornstrijden.
bos, voorheen trainer van o.a. Ijmuiden
Maar een dag eerder, op zaterdag
Juist omdat de basis zo smal is, is er
en SVIJ.
31 augustus dus, is er al een attrakDe velsenaar Doornbos , die in het begin Doornbos veel aan gelegen om uit
tiefhockey-evenement op Duintjesvan de jaren '70 eveneens de touwtjes
veld en wel het Balleduxin handen had bij ZVM , heeft er geen
toernooi. Dat werd vorig jaar ingeenkele behoefte aan beschouwingen te
steld en opgedragen aan het sporwijden aan de mistroostige ZVM-jaren
'82-!85. 'Dat is ver van mijn bed', zegt
tieve echtpaar Bertus en Cor Ballehij. 'Toen ik benaderd werd voor de
dux, dat toen de unieke prestatie
funktie van trainer stond het nog allerhad geleverd om samen tachtig
minst vast dat ZVM zou degraderen.
jaar in doel te staan bij de ZHC.
Ik vond het natuurlijk vreselijk jammer
Er zullen zaterdag tien veterinnendat het gebeurde, maar het heeft verder
en tien veteranenteams van de par-'
geen rol gespeeld. Van een depressieve
De aktie van vvd-raadslid van Caspel
tij zijn bij dit feestelijk toernooi,
sfeer wil ik niets weten. Er wordt van me om een eind te maken aan het geschardat duurt van elf tot vijf uur en
verwacht dat ik de zaken weer op poten rel met tweedehands auto's op straten
zet, ook in organisatories opzicht, bewordt opgeluisterd met muziek en
en pleinen die daar niet voor bestemd
geleiding en dergelijke. Voor dat laatste
een barbecue.
zijn, krijgt binnenkort nog een staartheb ik Ab Koning bereid gevonden, die
je.
De kompetitie begint zondag voor
zit op mijn.lijn.'
het eerste damesteam met een
Welke lijn dat is wordt al snel duidelijk.
Zoals eerder gemeld hebben B en W
thuiswedstrijd tegen Ede in de
'Als men gezellig tegen een balletje wil
op aandringen van het raadslid de Shell
sterk bezette 1e klasse B. De heren
trappen heeft ZVM geen trainer nodig,
gesommeerd de .autohandel bij het
dan is een rekreatieleider voldoende.
starten in de 3e klasse C met een uitpompstation aan de Gerkestraat te
We zijn het er allemaal over eens dat er
wedstrijd tegen Magnus.
beëindigen. Daar leek ook gevolg aan
prestatievoetbal gespeeld moet worden gegeven te worden, maar onder het
om op z'n minst in de kopgroep te
mom van 'reparatiebedrijf ' is de negoeindigen. Dat is het uitgangspunt.'
tie in blik er al weer teruggekeerd.
'Zo schieten we er natuurlijk niets mee
op', aldus van Caspel. 'Het gemeenteVoor dat doel heeft de nieuwe oefenbestuur zal opnieuw moeten optreden.'
meester voorlopig een vrij smalle selektie klaarstaan van 13,14 man. Roode, van Staveren, Water en Vastenhouw
Omdat niet alleen daar maar op meer
haakten dit jaar af. Van de nieuwelinplekken in het dorp deze handel welig
genmoet vooral Meijer (ZFC) een

Noorderstraat 1. tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KiRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

de A-junioren de doorstroming op
gang te brengen. 'In de eerste plaats
moeten we ze bij ZVM zien te houden
en,de meest talentvollen horen zo
hoog mogelijk te spelen, liefst in
het 2e elftal. Ik heb daar al gesprekken over gevoerd'.
Vanavond kunnen de fans van ZVM in
de eerste bekerronde zien of het beoogde prestatievoetbal ook zijn vruchten.afwerpt. Over één ding wil Doornbos echter geen misverstand laten besstaan: spelvreugde staat voorop.
'Ik zeg altijd maar: je moet lachend
naar je werk kunnen gaan, aan het
werk zijn en weer naar huis kunnen
gaan. En anders moetje je afvragen;
waar ben ik in godsnaam mee bezig?
Dat geldt voor het voetbal ook.'

AUG.

H.W.

LVV.

26
27
28
29
30
31

00.04
01.41
02.47
03.26
04.02
04.45

08.04
09.40
10.45
11.24
12.00
12.45

H.W.

l_W.

12.57 20.55
14.22 22.20
15.18
15.56
16.31
17.11

23.19
23.55
00.31
01.11

nieuws
kort & klein9 De emancipatiekommissie komt op
woensdag 11 september in het raadhuis
bijeen. Vanaf 20.00 uur bespreken de
leden een agenda die vooral het oog
heeft op de manifestatie 'mensen in het
vrijwilligerswerk.'

van caspel (vvd) wil dat kollege
optreedt tegen straathandel in auto's
tiert(Brederodestraat, Swaluëstraat)
en omwonenden de overlast beu zijn,
zal naar maatregelen gezocht moeten
worden. Een diskussie over de aanpak
zal vermoedelijk in september plaatsvinden m de kommissie algemene
zaken, al had portefeuillehouder Machielsen in eerste instantie aangegeven
dat een snelle afwikkeling van deze
affaire er niet in zat. Van Caspel is van
plan het kollege uitspraken te ontlokken die de autohandel van straat moet
halen. 'Als dat niet lukt', zo zei hij
gisteren, 'zal ik kontakt opnemen met
de buurtbewoners om ze te wijzen
op welke manier zij hun recht kunnen
halen.'
Ambtelijke verhalen als zou deze ongeregelde vorm van nering moeilijk
te bewijzen zijn en dus lastig aan te
pakken, slikt van Caspel niet. 'Dat

werd ook gezegd over de handel in de
Swaluëstraat, maar toen ik daar onlangs
voorbij liep stond er een levensgroot
bord met naam en toenaam van de
handelaar. Die man heeft absoluut
geen vergunning. Op een seintje van
mij is er snel iemand van het gemeentehuis met een fototoestel naartoe
gehold om het bewijs vast te leggen.
Aardig natuurlijk, maar de ambtenaren
werken er om de hoek. Ze staan er
bijna dagelijks met hun neus bovenop.'

gaat zandvoort straks in zee
met nieuwe hoogvlieger ?

IETS TE VIEREN?
Nog steeds heel goed
een vvv-geschenkenbon
Schooplein 1 - tel. 1 7947

Enkele tienduizenden mensen hebben,
ditmaal zonder paraplu, hun favoriete
koereu r s en bolides voorbij zien racen
tijdens de Grand Prix 1985. Het zit er
weer op en ze zullen moeten wachten
tot volgend jaar voor ze weer aan hun
trekken kunnen komen.
Als er tenminste in 1986 nog sprake is
van een Grand Prix in Zandvoort.
Definitieve /ijfers over bezoek en recettes laten nog op zich wachten maar
de voorverkoop van kaarten was allerbedroevendst, de trainingsdagen werden
nauwelijks bezocht en lege plekken op
de tribunes konden internationaal
aanschouwd worden. Gevreesd moet
worden dat de Grote Prijs ook dit jaar
een stevig verlies oplevert. Verlies dat
door formule-1 baas Ecclestone moet
worden bijgepast.
Wie de uitspraken van de man in de
pers (o.a Telegraaf en H.D.) heeft gelezen, weet dat de toekomst van.de
Grand Prix aan een zijden draadje hangt.
Het is, zo zei hij ongeveer, een onooglijke bende op en rond het circuit.
De organisatie deugt niet, de leiding
bestaat uit beunhazen en de nederlandse wetten weigeren rekening te houden
met Bernie's wensen. Enfin, een klaagzang die heel goed kan uitmonden in
een zwanenzang voor het zandvoortse
circuit. Tenzij 'onze' mentaliteit verandert, aldus Ecclestone, en de badplaats
bereid is toe te geven aan de grillen van
de renstallendiktator, die dan op zijn
beurt uiteraard grootse plannen met de
racebaan zal verwezel ijken.
Een voordelige ruil voor Zandvoort, zo
wil hij ons doen geloven, want de ogen
van de wereld blijven dan drie dagen per
jaar op de badplaats gericht.
Aan het gebral van de focabaas, dat doet
herinneren aan 'filantroop' Hordo, zou
niemand zich hoeven te storen, als niet
in de beleidssfeer een aantal potjes op
het vuur stonden. Dat betreft vooral
een nieuw 25-jarig kontrakt tussen gemeente en cenav en-in mindere mateeen mogelijk financieel gebaar van goede
wil in die richting, dat nog vóór de verkiezingen uit de gemeenschapskas geplukt
zou moeten worden. Het dorpsbestuur

VOOR RAADSLEDEN KAN
ER GEEN KAARTJE
M E E R AF
De tijd dat zandvoortse raadsleden gratis kaartjes kregen
voor de VIP-tribune van de
Grand Prix is voorbij.
Er zijn nog enkele honderden
Very Important Persons maar
de dorpspolitici die beslissingen nemen over leven of dood
van de racebaan, horen daar
niet meer bij. In een in het
engels gestelde brief, rechtstreeks uit het hoofdkwartier
van Ecclestone, zij het ondertekend door diens paladijn
'secretary' Jim Vermeulen,
werd de volksvertegenwoordigers te verstaan gegeven dat
de aanhoudende verliezen op
de Grand Prix noodzaakten
tot drastiese bezuinigingen.
De raadsleden mochten voortaan toegangsbewijzen kopen
tegen de (peperdure) prijzen
die een bijgesloten folder
aangaf.
Public relations van de beste
soort, dat is duidelijk. Nieuw
is deze gang van zaken overigens
niet. Begin dit jaar al kregen obligatiehouders die ooit meenden
met hun steunaandelen het circuit uit de puree te helpen, te
horen dat hun jaarkaart op
last van Ecclestone geen recht
meer gaf op toegang tot de
Grand Prix. Ecclestone gelooft
nu eenmaal in miljoenen, niet
in 'kleine luiden'. Een mentaliteitskwestie.

"Met de VVV
door '85"

raads
agenda
voor de bijeenkomst van de dorpsraad op dinsdag 27 augustus. Al ruim
vóór de aanvang om 20.00 uur staan
de deuren van de raadszaal open
voor belangvoor belangstellende zandvoorters.
Ze kunnen de volgende
onderwerpen verwachten:

wil het niet riskeren na vier debakeljaren een minder circuitvriendelijk geluid
van de bevolking te vernemen.
Het is inmiddels klinkklaar datcenavdirekteur Vermeulen zich met huid en haar
heeft overgeleverd aan Ecclestone en
nog geen wind mag laten zonder diens
toestemming. Die ontwikkeling is eigenlijk nog het meest door nederlandse
autosportkringen met afgrijzen gadegeslagen. Want Ecclestone, die alleen
oog heeft voor de tv-reklame, heeft geen
enkele boodschap aan de belangen van
de racesportliefhebbers, laat staan aan

de belangen van het dorpje aan de zee.
Voordat Zandvoort zich-via de cenavzetbazen-overlevert aan dat heerschap,
mag het zich wel tien maal bedenken.

PRINSES BEATRIX
INDS
7

SCHIJNEN ^
GEEF IN DE LANDELIJKE OtLLECTE
16-22

OF BANKREKENING 70.70.70.325
Nationaal Fonds ter bestrijding van ondermeer: polio.
spasttciteit, multiple sclerose, spier/icktcn, /iekle van
Huntlnijdon, /lekte van I'arkinsnn.

Centraal Bureau Prinses Beatrix Fonds:
Postbus 30470,2500 GL Den Haag

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken:
a. onderzoek geloofsbrieven en toelating van de heer M.B.V. Jansen, als
lid van de raad.
ter afdoening:
a. verzoek om verkeersmaatregelen
te treffen om de veiligheid van de
kinderen op weg van en naar school
te verbeteren.
b. verzoek om toestemming tot het
uitbreiden van de windsurfschool met
een horekagedeelte.
c. begroting 1986 en het investeringsplan 1986-1990 van het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland.
d. verzoek betreffende aanleg van
een speeltuin met midgetgolfbaan op
dakterras van perceel Raadhuisplein 1.
preadvies:
a. brief van Initiatiefgroep Onafhankelijke krant voor Haarlem en Regiogemeenten i.o. houdende verzoek
om subsidie voor opzet en
eksploitatie van een onafhankelijke
krant.
b. brief van voetgangersvereniging
V.B.V. houdende verzoek om een
subsidie voor 1986.
3. Begrotingswijzigingen: geen
4. Bestemmingsplannen e.d.:
a. verzoek om schadevergoeding als
bedoeld in artikel 49 W.R.O.
b. voorbereidingsbesluit Keesomstraat 15.
c. voorbereidingsbesluit Jac. van
Heemskerkstraat 4.
5. Transakties onroerend goed:
a. grondverkoop Zandvoortselaan
113.
b. verkoop woning Burg. v. Alphenstraat.
c. grondverkoop Dr. C.A. Gerkestraat 20
d. verkoop grond aan de Voltastraat.
6. Onderwijsaangelegenheden:
a. ekstra kredieten Hannie Schaftschool.
b. ekstra krediet leesonderwijs basisscholen.
7. Benoemingen: geen.
8. Overige raadsvoorstellen:
a. beschikbaarstelling krediet tb.v.
aanpassing kruispunt Dr. C.A. Gerkestraat-Tolweg
b. tweerichtingverkeer voor
(brom)fietsers.
c. veiligheidsbevorderende maatregelen voor de Van Lennepweg.
d. wateroverlast binnenterrein circuit/
vol kstuinenkompleks
e. wet op de stads- en dorpsvernieuwing.
f. planningslijsten nieuwbouw, verbouw en verbetering.
g. sloop diverse panden terrein 'Karel
Doorman'.
h. goedkeuring jaarrekening 1984
Stichting Openbare Bibliotheek
Zandvoort.
i. voorstel tot verlenen van een
krediet t.b.v. de aanleg van
effluentleiding
9. Rondvraag

omroeper
Dr. P.F. Flieringa, arts
afwezig tot 23 september
waarnemers:
Dr. Anderson
Dr. Drenth
Dr. Zwerver
GARAGE voor auto stalling te huur gevraagd.
Tel. 18172

sport in t kort
Haarlemspeler Piet Keur traint ter voorbereiding op een te volgen jeugdtrainerkursus de jeugd van voetbalvereniging Zandvoort '75.
De 24- jarige profvoetballer uit Zand-voort wil het volgende jaar beginnen
met de kursus jeugdtrainer.
'Ik zie het trainen van de Zandvoort
'75-jeugd als een goede oefening en
een manier om ervaring op te doen.
Gelukkig ben ik in staat het te kombineren met de trainingen die ik zelf
volg bij Haarlem', aldus Piet Keur.
Steeds meer praktijkmensen uit het
profvoetbalcircuit zetten hun krachten,
ervaring en kennis in voor het nederlandse voetbal. Ook de Zandvoorste
jeugd kan onder de bezielde leiding
van Piet Keur het voetbalspel nog beter
onder de knie krijgen.
De F-junioren (5 tot 8 jaar) openen
de training op woensdagmiddag van
twee tot drie uur. Aansluitend van
drie tot vier uur worden de E-junioren
(8 tot 10 jaar) onder handen genomen,
de D-junioren (10 tot 12 jaar) sluiten
de rij van vier tot vijf uur.
Woensdagmiddag 28 augustus beginnen
de trainingen op het voetbalkompleks
van Zandvoort '75, gelegen op het
binnenterrein van het circuit, ingang.
tunnel oost.
De oudere junioren worden getraind
door Guus Marcel Ie op de dinsdag-en '
donderdagavonden.
Jongens die alleen of met hun ouders
belangstelling hebBen om een training
mee te maken kunnen iedere woensdagkomen kijken.
Voor nadere informatie is Henk Vermeulen bereukbaar aan de Voltastraat
2, telefoon 12324 of Philip van den
Heuvel, Kam. Onnesstraat 28,telefoon
16242.

x
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raad wil niet door b en w
worden gemuilkorfd
• Zondagnacht was de eigenaar van
een snackbar aan het Kerkplein aan
het opruimen toen er geklopt werd.
Bij het openen van de deur zag hij
zich geplaatst voor 3 gemaskerde
personen die hem een pistool onder
de neus drukten. Na het legen van de
kluis verlieten ze de zaak met de
waarschuwing het eerste kwartier de
politie niet te waarschuwen. De
gedupeerde hield zich ruim aan die
opdracht. Toen de politie eenmaal
was ingelicht waren de daders
uiteraard gevlogen.

waterstanden
sept.

1
2

4
5
6
7

Een nieuw voorstel van b en w om de
informatiestroom binnen en vanuit
het gemeentehuis te 'kanaliseren' is
woensdagavond door de kommissieleden voor algemene zaken van tafel
geveegd.
Het voorstel was een zoetsappiger
versie van eerder door het kollege
aangedragen ideeën, geënt op de
interne richtlijnen over informatieverstrekking en openbaarheid die
gemeentesekretaris Merts in 1983
aan zijn ondergeschikten wilde, opleggen. Die affaire deed toen nogal
wat stof opwaaien. Merts zag alleen
de hoofden van dienst en in laatste
instantie zichzelf als doorgeefluik van
gegevens aan raadsleden en
anderen. Na woedende reakties van
raadsleden werden die richtlijnen
toen in de ijskast gezet. Daar waren
ze deze week blijkbaar weer
uitgehaald.
D'66-er Jan Termes beet eergisteren
de spits af en zette de toon.
'Uiteraard verontrustend', noemde hij
^het, dat raadsleden voor hun
informatie 'aan de sekretaris
geketend' werden. Ik vind het erg dat
men denkt dat raadsleden gemuilkorft moeten worden, dat druist in
tegen ons demokraties beste! en
ontkracht het noodzakelijke
tegenspel vanuit de raad. 'Wie maakt
hier de dienst uit, vervolgde cda-er
Van As, 'het kan niet zo zijn dat de
sekretaris bepaalt welke informatie
beschikbaar is. We hebben tot onze
spijt moeten ervaren dat informatie
soms wel eens verkeerd kan worden
gebruikt, maar dat is nog geen reden
om ons te muilkorven'.
Liberaal van Caspel deed het nog
eens dunnetjes over. 'Dit voorstel, zei
hij, is geboren uit een nare situatie
rond de verhuiskostenregeling van
de sekretaris en dat weerspiegelt
zich in dit stuk. Raadsleden, zo proef
ik, worden gezien als de vijand, niet
als volwaardige bestuurders. Pvda-er
Kuiken kon uit eigen ervaring putten
omdat hij bij een vraag aan een
ambtenaar om inzage te krijgen in

bepaalde (geenszins geheime)
papieren, te horen had gekregen: 'ik
weet niet of dat wel mag'. Als de
sfeer zo is, aldus de socialist.is er iets
goed mis'.
Alleen inspraak nu-man Gielen vond
het 'normaal dat er interne richtlijnen
zijn, ook ter bescherming van de
ambtenaar zelf. Ik deel wel de zorg
dat we bevoogd zouden kunnen
worden, maar het onjuist dat alle
ambtenaren informatie zouden
mogen geven. De organisatie heeft
nu eenmaal spelregels nodig.'
Voorzitter Machielsen was
buitengewoon verontwaardigd over
de stemming in de kommissiekamer.

'Ik sta versteld dat u woorden als
muilkorven durft te gebruiken. Het is
moeilijk diskussiëren vanuit zo'n
negatieve houding. We hebben
gewoon geprobeerd een aantal
zaken te regelen en hebben lering
getrokken uit het verleden'. Het mag
niet zo zijn dat Jan, Piet of Klaas
vrijelijk op de registratuur kan
rondlopen'. Die laatste opmerking
deed Termes nogmaals ontploffen:
'wie mogen dat wel zijn, die Jan, Piet
of Klaas? Een Machielsen weer: 'de
raadsleden'.
De lezer begrijpt, dat was nu niet
bepaald de methode om de
volksvertegenwoordigers van
gedachten te doen veranderen.

kunstenaar pikt 't niet.»
stoelendans van roland
werd verbannen
De zandvoortse kunstenaar Roland
van Tetterode heeft een verbolgen
brief geschreven aan het bestuur van
't Stekkie.
Zijn immense schilderij 'Stoelendans',
dat in maart door de gemeente voor f
10.000- werd aangekocht om het
een plaats te geven in het nieuwe
wijkcentrum in zandvoort-noord, is
zonder overleg uit de ontvangsthal
verwijderd en hoog in de grote zaal
opgehangen. 'Gewurgd door
feestslingers', zoals van Tetterode
eraan toevoegt.
Het kunstwerk is, zo zegt hij, na
uitgebreid overleg met het stichtingsbestuur, de architekt en het
gemeentebestuur speciaal voor de
ontvangsthal vervaardigd. 'Met alles
moest ik rekening houden, aldus van
Tetterode, de kleurafstelling, de maat
die driemaal moest worden
aangepast, de kleur van de lijst, zelfs

de lichtval m het schilderij heb ik
afgestemd op de lichtval in de hal'.
Ook heb ik 4 keer een speciale lak
aangebracht tegen krassen en
andere ongelukken. De hal werd al
maanden van tevoren uitgekozen ais
beste plaats'.
Van Tetterode wil van het Stekkiebestuur antwoord op de vraag waarom
het kunstwerk zonodig verhangen
moest worden en bovenal waarom
men hem nergens in gekend heeft.
Op vragen van het raadslid Aukema,
die destijds de officiële opening van
het nieuwe gebouw verrichtte,
deelde wethouder Jongsma dinsdag
mee dat de gemeente mogelijk een
bemiddelende rol zou kunnen spelen
tussen kunstenaar en wijkhuisbestuur
maar dat in eerste instantie het
antwoord van het Stekkiebestuur
moest worden afgewacht.

H.W.
05.24
05.59
06.34
07.02
07.28
08.02
08.50

L.W.

13.24
13.59
14.32
15.01
15.28
16.04
16.52

H.W.

17.52
18.26
18.50
19.13
19.38
20.16
21.12

L.W.

01.52
02.27
02.53
03.14
03.38
04.16
05.10

• Het hoogseizoen voor
winkeldiefstallen en hotelinsluipingen
loopt ten einde, het staartje betreft
irritant kruimelwerk. Bij een warenhuis aan het Raadhuisplein
opereerden 3 mannen en een vrouw.
Ze lieten artikelen als een
horlogebandje, een blikopener, een
herenhemd en -slip in een tas glijden,
werden betrapt maar zagen toch kans
te ontkomen. Bij een supermarkt in
de Burg. Engelbertstraat werd een
64-jarige man gesnapt bij het
verduisteren van snoep, worst en
een sleepkabeltje. Uit hotelkamers
verdwenen dit weekeind tassen met
resp. f 100- en f 200.-.

2 O augusts - 2 6 augustus 1985
• 42 mensen kwamen j.l. zaterdag
ondertrouwd: Wilhelmus Christianus kijken of hun gestolen fiets wellicht
Croijmans en Johanna Wilhelmina
was teruggevonden en in de
Koper.
politiegarage stond. Slechts één
overleden: Dirk van Zadelhoff, oud
gelukkige kon zijn rijwiel weer mee
51 jaar; Dmytro Bohoslawec, oud 62
naar huis nemen. Een kans van 2Yz%
dus. Altijd wel gedacht, maar het
jaar; Johannes Hendricus Seeger,
maakt mistroostig.
oud 88 jaar.

groeten uit za iid voort

Een aardig
strandtafereelt/e uit het
begin van
deze eeuw.
Het spoelen
en wringen
van aan
baders verhuurde
badpakken
en handdoeken was een
dagelijks terugkerend
karwei voor
de badvrouwen.
Op de achtergrond het
Kurhaus met
de vier
pittoreske torens. In 1913
werd het
fraaie gebouw afgebroken om
plaats te
maken voor
een kleiner,
moderner.
Kurhaus.

gs: groen licht voor woningbouw, maar...

Astma
Fonds

geluidsproduktie formule 1 races
moet drasties worden beperkt
Volgens provinciewoordvoerder Vonk
zal aan het eind van dit jaar door GS
een konseptbesluit genomen worden
over het verlenen van een vergunning aan racebedrijf de Cenav.

55055

Bank 70.70.70.120

Het is inmiddels duidelijk geworden
dat daarbij van een ontheffing voor
de Grand Prix geen sprake zal zijn.
Een paar dagen vóór het verrijden
van de Grote Prijs '85 is het noordhollands bestuur in konklaaf gegaan
om de situatie rond de racebaan nog
eens te bezien. Pas na het turboweekeinde is hun konklusie
wereldkundig gemaakt: de Formule 1
aktiviteiten zijn in het kader van de
vergunningverlening een normale
bedrijfsomstandigheid en voor dat
lawaai zal geen uitzondering op de
wet geluidshinder worden gemaakt.
Als het echter gaat om het vaststellen van de geluidszones is de GrandPrix 'niet-representatief', hoeft m.a.w.
niet meegerekend te worden bij de
gemiddelde geluidsbelasting. Dat
maakt de weg vrij voor woningbouw
in Zandvoort. Gs kunnen zich in
principe verenigen met de zonering
zoals door de gemeenteraad onlangs
werd vastgesteld. Officieel
goedgekeurd is de zonering
overigens nog niet. En de zandvoortse argumentatie dat bij het bepalen
van de lawaaigrenzen de Grand Prix
op grond van een Uitzonderlijke Bedrijfsomstandigheid (UBO) buiten beschouwing gelaten kan worden, is
door GS niet overgenomen.
Ook woordvoerder Vonk moet
toegeven dat de circuitkwestie zo
ingewikkeld is geworden dat
misverstanden voor de hand liggen
en de verwarring hier en daar ten top
stijgt. Van belang is vooral dat het
verlenen van de vergunning voor de
racerij en het vaststellen van de
geluidszones goed uiteikaar
gehouden worden. Dat zijn twee
geheel verschillende procedures. GS
zijn de gemeente Zandvoort omwille
van de woningbouw met de zonering
genadig geweest maar de race-onderneming krijgt het in het kader van
de vergunningverlening heel
moeilijk.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 1 september a.s.:
10.00 uur: Ds. JA van Leeuwen
PROTESTANTENBOND
zondag 1 september a.s.:
10.30 uur: Ds. R. Gaaikema
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 31 augustus a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang
zondag 1 september a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
jeugdkoor St. Agatha

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienstworden verstrekt via het telefoon:,
nummer van uw huisarts.
WIJKVERPLEGING
'sAvonds, 's nachts en in het weekeinde
tel.023-313233
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek. H.B.A.
Mulder, tel. 13185

nieuws
kort & klem
• Gistermorgen is een geweldige
ravage ontstaan toen bij het nieuwbouwprojekt aan de Hogeweg-Westerparkstraat een grote hijskraan
doormidden brak. De plaat beton die
het stalen gevaarte op dat moment
vervoerde tuimelde door dak, plafond
en woonkamer van een van de
aanpalende huizen. Reusachtige
materiële schade was het gevolg en
vanzelfsprekend grote paniek.
Gelukkig deden zich geen
persoonlijke ongelukken voor.

GS zullen namelijk voorschrijven dat
het geluidsnivo_op de dichtst bij het
circuit gelegen woningen per 1
januari 1990 de 65 decibel (voor de
Grand Prix) of 55 decibel (voor
overige races) niet mag
overschrijden. Technies is dat
volgens GS haalbaar als er een
(uitgebreid en kostbaar)
saneringsprogramma wordt uitgevoerd. Er zullen in ieder geval
geluidswallen en schermen moeten

worden geplaatst en ook de formule
1 bolides moeten geloven aan
geluidsdempers. In dat geval kan het
lawaai met 10 a 15 decibel omlaag.
De circuitleiding heeft al laten weten
dat het besluit van GS de doodsteek
voor de formule 1 racerij in
Zandvoort zal betekenen. Ze acht
zich niet in staat het turbolawaai zo
ver terug te schroeven.

Vrijwillige Hulpverlening

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

raad liet zich niet vermurwen
geen drie miljoen voor rioolafvoer
De raad heeft dinsdagavond voor de
derde achtereenvolgende keer het
kollege naar huis gestuurd met de
boodschap dat men zich principieel
blijft verzetten tegen de provinciale
eis tot effluent-aanleg zolang de
financiële lasten daarvan
onrechtvaardig verdeeld zijn.
De enige politiek gekozen
bewindsman die het daar niet mee
eens was, wethouder Flieringa (de
overige wethouders deden er
nagenoeg het zwijgen toe) kon zich
beroepen op een juridies advies,
uitgebracht door een gespecialiseerd
buro. Maar helpen deed dat niet.
Onder aanvoering wederom van wder Van Caspel en pvda-er Toonen
werd het advies onder tafel geveegd.
Niet zo verwonderlijk want het buro
was slecht en onvolledig door kollege
en gemeentesekretaris
geïnformeerd, de uitgangspunten
klopten niet en het antwoord leek op
een roeletteballetje, Flieringa, die wel
met de provincie wilde meewerken
en pas achteraf wilde procederen
over de kosten, was zich dat ook wel
bewust: 'met zo'n juridies advies heb
je nooit zekerheid, meldde hij. Ik
schat onze kansen op ekstra geld op
deze wijze hoger maar argumenten
heb ik er niet voor'.
Die argumenten konden de
raadsleden voor hun standpunt wel

aanvoeren. Het bovengemeentelijk
belang, de onaanvaardbare
tariefstijging voor zandvoorters, het
vergooien van schadeklaims bij
goedkeuring van het 3 miljoensvoorstel, het was reden genoeg om zich
niet te laten vermurwen en de
plannen te verwerpen. Alleen cda en
inspraak nu steunden de financiën-

• Tijdens het race-weekeinde
hebben dieven meermalen hun
slag geslagen. Vier auto's, 2
brommers en een aantal fietsen
bleken spoorloos verdwenen, elf keer
kwam melding van inbraak in
vierwielers, terwijl ook zakkenrollers
en tassenrovers bijzonder aktief
waren.

bewindsman o.a. om aanspraak te
kunnen blijven maken op de
provinciale bijdrage van 6 ton. Dat
bedrag zal na het raadsbesluit van
afgelopen dinsdag vrijwel zeker
volgende week in de provinciale
kommissies voor andere doeleinden
bestemd worden.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 025O7 - 16581

• De meeste ballonnen die op 11
mei van dit jaar de lucht in gingen ter
ere van de opening van wijkhuis 't
Stekkie belandden in zee. Maar een
paar eigenwijze eksemplaren
kwamen nog ver. Volgens de pas
bekend gemaakte uitslag werd de
ballon van Tamara Molenaar
teruggevonden in Oranjezon op
Walcheren, die van Dennis Koene
haalde Katwijk. De winnaars kunnen
een wv-bon tegemoet zien. Vanaf 2 „
september is overigens een fotoverslag van de openingsdag te
vinden in het wijkcentrum.
Nabestellingen zijn mogelijk.

• Het bestuur van de politieke partij
Demokraten '66 laat weten dat de
volgende zandvoorters zich
kandidaat hebben gesteld voor de
gemeenteraad, in alfabetiese
volgorde: Coen Bleys, Fred Boeré,
Hans van Brero, Wim van Kleef, Cees
de Koster, Hans Lammers, Thea
Robbers, Ruud Sandbergen, Jan
Termes en Nel Vreugdenhil. De
officiële volgorde zal worden bepaald
op de algemene ledenvergadering
van de partij in november. Enige
kandidaat voorhet lijsttrekkerschap,
dat staat vast, is Jan Termes.
• Zoals elk najaar start de afd.
preventie en jeugdzorg van het
Riagg-zuid kennemerland in
september weer een kursus voor
ouders van kinderen in de leeftijdsgroepen 4-12 en 12-17 jaar. Het gaat
om 9a10 kosteloze,
avondbijeenkomsten waarop
informatie zal worden gegeven over
specifieke problemen en situaties en
ervaringen kunnen worden
uitgewisseld. Een open informatieavond wordt gehouden op maandag
9 september, 20.00 uur., Wilhelminapark 6 te Haarlem. Ook kunt u zich
nu al voor opgave of inlichtingen
wenden tot de afdeling jeugdzorg, tel.
023-319325.

kelners lieten 't afweten

familieberichten

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven ons
betoond na het heengaan van onze zorgzame
moeder, groot en overgrootmoeder
JOHANNA PETRONELLA ANTONIA
TEROL- DE VOS

betuigen wij U onze oprechte dank.
De kinderen, klein,
en achterkleinkinderen
' Zandvoort, augustus 1985.

SPORTCENTER

W l M BUCHEL
A. J. van der Moolenstraat 47 - Zandvoort
Tel. 1 39 65 / 1 58 29
Voor uw recreatieve sport
overdag, 's avonds en tijdens de weekends!

SPEL:
BADMINTON - SQUASH - VOLLEYBAL

LICHAMELIJKE OPVOEDING:
AEROBIC DANCE - DAMESGYM NASTI EK 40+ en 60+ club
YOGA - JEUGDJUDO v.a. 5 jaar

(Foto Otek Loanen)
Een grote horde Horeka-figuren
kwam er niet opdraven voor de
Jaarlijkse wedloop van obers en
serveersters, die woensdagmiddag
op touw was gezet, maar gezellig
werd het wel. Vooral op het
Kerkplein, waar de start- en finishlijn
van de twee kilometer lange
snelwandelwedstrijd lag en waar
honderden kijkers zich in het
zonnetje koesterden.
Maar datzelfde zonnetje was oorzaak
dat de meeste verstrekkers van eeten drinkwaren genoodzaakt waren in
hun établissement te blijven om de
dorstige gasten te laven.
Toch kwamen er nog elf horekaffers
opdraven voor dit volksfeest, dat het
nog steeds zonder dranghekken,
afgezette straten en politionele
assistentie kan stellen. Daarvoor en
voor de duidelijk verbeterde
organisatie verdienen de initiatiefnemers Hans Bank en Fred Paap een
royale pluim.
Komplimenten ook voor de deelnemers, die zich met een vol dienblad
tussen wandelaars en geparkeerde
auto's door moesten wurmen en er
een
spektakel van maakten.
Daarin overigens luid en duidelijk
gesteund door het bloemrijk
kommentaar van speaker Alfred
Abbenes.

•RLAND
UIT DE BOL

bankrekening
70.70.70.554

jubileum-infolijn:
020-326272
Postbus 323,
3500 AH Utrecht

Ö96Ö'
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De uitslag, die tot stand komt door
een kombinatie van de gemaakte
tijden en de resterende hoeveelheid
vocht in de glazen, was in feite
minder belangrijk dan het totale
sukses van het evenement. Toch was
het aardig voor werknemer Jan
Puttenaarvan De Bastille, dat hij
door zijn snel en behoedzaam
manoeuvreren de Brometwisselbeker en een kosteloos verblijf
in Parijs verwierf. Als bajesklant
verkleed en geketend aan Bastillekollege Matthieu Emmer ging hij vlot
over het parkoers en het duo won '
ook nog de prijs voor de meest

ludieke kostumering.
Ger ter Braak van La Gage werd
tweede in de race, Matthieu Emmer
van De Bastille derde, Ellis Vernooy
van Happy Days vierde en Jan Baars
van Kafé Koper vijfde. Jan Baars
sleepte ook de tweede prijs in de
wacht van de jury, die de aankleding
van de lopers beoordeelde en
bestond uit Aimée Post, Lida Bromet,
Josien Hildering, Bertus Balledux en
Peter Kuling.
Resumerend was de Horekawedloop ook dit jaar een boeiend en
vrolijk gebe'uren, dat volgend jaar
meer deelnemers verdient.

sport in t kort
BEKERVOETBAL

Geen van beide zandvoortse
voetbalklups die deelnamen aan de
KNVB-bekerkompetitie heeft de
eerste ronde overleeft.
Dinsdagavond ging ZVM met 2-5 ten
onder in de uitwedstrijd tegen DCO
en Zandvoort'75 verloor op eigen
terrein met 3-5 van Bloemendaal. De
doeipuntrijke duels waren alllezins
het aanzien waard, al was het maar
omdat de spanning over het
eindresultaat lang gehandhaafd bleef.
ZVM narn in de eerste speelhelft
door John v.d. Zeijs een voorsprong,
die helaas om zeep werd geholpen
door ploeggenoot Richard Kerkman
(eigen doel). Marcel Schoorl zette
ZVM na rust opnieuw op winst maar
dat werd teniet gedaan door DCO-er
van Ingen. Met die 2-2 eindstand
begon de verlenging waarin ZVM niet
overeind wist te blijven. DCO
skoorde nog driemaal en kan verder
bekeren.
Ook bij Zandvoort '75 was er een
verlenging nodig om een beslissing
te brengen. Tot driemaal toe zagen
'de zandvoorters kans in de normale
speeltijd een achterstand weg te
werken (Zwerver en Koning). In de
ekstra tijd maakte Bloemendaal een
eind aan de badplaatsillusies door
treffers van Ouwens en Kampyon.
VOLLEYBAL

Volleybalvereniging Sporting OSS
heeft na de doorstroming van heren,
dames- en jeugdteams naar hogere
klassen, ruimte voor nieuwe leden.
Iedereen vanaf 8 jaar die zin heeft de
wintermaanden sportief door te
brengen is van harte welkom bij de
klup. Niet alleen voor kompetitiespel
maar ook voor puur rekreatieve
deelname op het thuishonk de
Pellikaanhal. Informatie geven Ad
Akkerman, tel. 15556 en Inge
Hassink, tel. 16312.

ZANDVOORT'75 BEGINT
KOMPETITIE IN AALSMEER
De zaterdagvoetballers van Zandvoort '75 gaan op 31 augustus eveneens weer de wei in voor hun eerste
kompetitieduel. Ze hebben al een
intensief oefenprogramma achter
de rug met als klimaks het Arend
Volkers-toernooi, waar de groenwitten samen met VVRA op de
eerste plaats eindigden.
De kompetitie begint zaterdag voor
Zandvoort '75 met een uitwedstrijd
tegen Aalsmeer, aanvang 14,30 uur.
Voor september staan verder op
het programma:
7 sept.: thuis tegen Kennemers,
14 sept. uit tegen Amstelveen,
21 sept. thuis tegen Swift,
28 sept. uit tegen Jong Hercules.

Donderdag 5 september begint de Zandvoortse Schaakklup aan het nieuwe
verenigingsjaar. Zoals vanouds in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. De klup die al meer dan 55 jaar
op de 64 velden opereert ziet het seizoen zonnig tegemoet en hoopt o.a.
door de terugkeer van leden die in verband met studie en dergelijke moesten
afhaken, een gooi te doen naar het
kampioenschap in de 3e klasse van de
NHSB.
Aan jonge leden in de leeftijd van 8 tot
15 jaar heeft ze geen gebrek en dat is
een goed teken. Maar in de middenmoot van twintig tot veertig jaar zou ze
graag nieuwe leden welkom heten.
Huis-tuin-en keukenschakers en schaaksters, die zich nu wel eens méér dan sporadies aan het koninklijk spsl willen wagen, kunnen even bellen naar 17272 of
14441. |\la de ledenbijeenkomst op 5
september start op 12 september de
kompetitie voor jeugd en senioren.

ZELFVERDEDIGING:
gecombineerde les JIU JITSU en JUDO

voor dames en heren,
iedere dinsdagavond van 7 tot 8 uur.
GEZONDHEID:
SAUNA en ZONNEBANKEN

(l

café
de
'Raadsheer'
A.S. ZATERDAG VAN
21.00-24.00 uur

ANDRE
VALKERING

café de 'Raadsheer'

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een duits dagblad.
Inl/folder : 01720 - 43719

Dorpsplein 2 - Zandvoort

SPORTCENTER
Wim Buchel

Gevraagd oppas voor twee
kinderen van 4 en 7 jaar v.
14.30- 18.00 uur versch.
dgn. p. rnaand.Tel. 18580

Met ingang van
2 september a.s.
beginnen alle

JEUGD
JUDOLESSEN
NIEUWE CLUB
jongens en meisjes
leeftijd 5 en 6 jaar
VRIJDAGMIDDAG
15.30 uur.
TeL 139 65 of 15829

v. d. Werff

mijn bakker
lindi 1746
Guthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

jan koster
b«uw- en
aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderhoudswerk
zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort
tel.02507-120 13

FORD

FORD

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
FORD naar het
Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord
Autobedrijf J. Jongsma
Curiestraat 8
tel. 02507 -123 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60 magazijn
Off. FORD Verkoop- en Servicedealer
FORD

wereld
natuur
tomls
nederlsiiifl

Installatie bu

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw «fcand (nstaMafeburaau voor central»
VWWMflMnQt •sTCOOdniOOsnQ Ml lOOClQWHfWVM'fci

zowvl nieuw ws oncMfnouo.«

kanwriingh omeMtraat 38/zandvoort/
tetofoon 02507- 1 8484*

FORD
RENAULT

RENAULT

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
RENAULT naar het
Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKO
Curiestraat 8
tel. 02507 -1 23 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60 magazijn
Off. Renault Verkoop- en Servicedealer
RENAULT

SPORTAKADEMIE NAÜWELAERTS de AGE
SINDS 1945

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

Wintertennis met lessen
jeugdclubs na schooltijd
volwassenen overdag en 's avonds
privelessen en baanverhuur
ZWEMLESSEN
voor alle leeftijden, opleiding KNBZ diploma, moeder/
baby en conditiezwemmen, gezondheidszwemmen voor
50 plussers, vrij zwemmen,
modern instructiebad met warm water van 30
gratis proefles
MODERN JAZZ-DANCE
eigentijds jazzballet voor alle nivo's, leerkracht met internationale danservaring, jeugd na schooltijd vanaf 5 jaar
en volwassenen overdag en 's avonds
OVERVEEN - BLOEMENDAALSEWEG 152
tel. 023-27 66 67

restaurants

RENAULT

BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 lot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
116B85
117B85
118B85
119B85
120B85
121B85

Frans Zwaanstraat 78
Binnenterrein circuit
Kruisstraat 12
Hogeweg 48
Haltestraat 43
Julianaweg 19

Duivenvoorden
TELEFOON

02507-12824
Reserveer tijdig uw tafel

vergroten berging
oprichtten noodgebouw
wijzigen gevel
verbouw pension
vergroten woning
erfafscheiding, pergola

HMTISTRAAT49

ZANDVOORT

* tweewielerbedrijf
Haltestraat
Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend
voor het kappen van bomen op het onderstaand perceel. Zij die
menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Jhr. Q. v. Uffordlaan 3 2 iepen

GEMEENTE

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zcndvoort)
Verbindingsweg 38
Bloemandaal
Telefoon 023-260633
Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

BLOEMENHUIS

1

in af uw
Woemwcrken.

J, BLUYS
Haltestraat 65 • Zandvoort
Tel. 1 20 60

85e jaargang no. 66

dinsdag 3 september 1985

eanduüürbe

nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vri|dags
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de aap uit de mouw

Waterstanden

bouw van 80 koopwoningen moet
stationsplein beter aanzien geven
Waarom is vorig jaar in allerijl het
Stationsplein voor méér dan een
miljoen door de gemeente
aangekocht?
Om er sociale woningbouw te kunnen plegen, betoogde d'66, cda en
pvda vorige week eensgezind op de
bijeenkomst van het zandvoort parlement. Geenszins, meende hettitulair
hoofd van de gemeente,
raadsvoorzitter Machielsen, het is gedaan omwille van de dorpsvernieuwing.
Die aap kwam zonder blikken of blozen uit de burgemeesterlijke mouw
toen de toekomstplannen voor
nieuwbouw moesten worden vastgesteld. Hij bevestigde daarmee de vermoedens van de oppositieleiders dat
ze in de herfst van 1984 ronduit in de
maling genomen waren. De miljoenenaankoop, die overhaast binnen
een week beklonken werd omdat
men bang was een 80%-rijkssubsidie
mis te lopen, werd destijds door de
raad aanvaard omdat ze in de stellige
overluiyitig verkeeide dat t>uciaie
woningbouw dik voor elkaar zou
komen. Als men enig geduid had
tenminste, want na de subsidie moest
de toewijzing van kontingenten nog
volgen. In een eerste versie van het
koopkontrakt stond dan ook met zoveel woorden dat de koop pas
definitief zou worden als sociale
woningbouw mogelijk was. Een
passage die later geschrapt werd. De
intentie echter werd door velen uitgesproken en door niemand
bestreden.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesakretarie
17947 Informatieburo vvv
023-242212 Autowobielbedrijf
Flintorman, Zandvoortaalaan
365, Bentveld
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinkc verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults

Het was dan ook een koude douche
voor de pleitbezorgers van woningwetwoningen toen duidelijk werd dat
het huidige kollege heei andere
plannen uitbroedde. 80 koophuizen
in de vrije sektor (premie C is de bedoeling) moeten het Stationsplein nu
een beter aanzien geven. Want
volgens Machielsen en zijn kollega's
zitten de zandvoortse woningzoekenden (zo'n 2200 van wie 250 urgent)
niet te springen om 3-kamer-etagewoningen zoals bijvoorbeeld
woningkorporatie Emm op stapel had
staan.
De woede van de pvda ('de raad is
belazerd en de minderdraagkrachtigen worden in de kou gezet'), d'66
('voor de vrije sektor hadden we het
niet op stel en sprong hoeven kopen')
en cda ('dit is een kwalijke zaak')
vond geen enkele weerklank bij de
liberale meerderheid. Die deed in het
geheel de mond niet open. Op zoek
wellicht naar wisselgeld voor
komende kollegeonderhandelingen?
Zelfs inspraak nu-man Gielen, die het
dorpshoofd tegen de bu^e kiitiek in
bescherming nam, werd die stilte van
de zwijgende meerderheid teveel.
'Het valt me op dat ik als enige van
de kollege-ondersteunende partijen
het woord voer' zei hij geïrriteerd.
Het moet hem vaker zijn opgevallen
de laatste tijd.

Een van de woordvoerders, Huub
van der Vlugt: 'wonen, uitkeringen,
racisme, dat zijn zaken die voor een

L.W.

H.W.

L.W.

07.02
07.28
08.02
08.50

15.01
15.28
1604
16.52

19.13
19.38
20.16
21.12

03.14
03.38
04.16
05.10

kort&4lein
O Aan de Techniese School Twente
te Enschede slaagde Jan Herman
Deesker voor het doktoraal eksamen
bestuurskunde. Drs. Deesker heeft
per 2 september een benoeming
aanvaard bij de provinciale Griffie te
Utrecht.
a) Wijkhuis 't Stekkie opent a.s.
donderdag 5 september de deuren
voor een wekelijke koffie-ochtend
van 8.30 -11.30 uur. Op donderdagmiddag houdt men tussen 14.30 en
17.00 uur open huis voor de jeugd.
De toegang is in beide gevallen
kosteloos. Een piek kost deelname
aan de kinderdisko (tot 12 jaar) a.s.
vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur.

stationsplein-aap van b en w: 'al draag ik dan een gouden
ring ik ben en blijf een lelijk ding'

kranten in zd. kennemerland
gooien er met de pet naar

Vlak voor de zomer heeft een dozijn
werkloze burgers de koppen bij
elkaar gestoken en een initiaitefgroep op poten gezet die de belangstelling voor een (maatschappij)krities blad is gaan peilen bij buurthuizen, aktie- en belangengroepen. De
onvrede was algemeen. De regionale
kranten geven weinig of geen
serieuze aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen die van belang
zijn voor grote groepen van de bevolking: uitkeringsgerechtigden, vrouwen, jongeren in achterstandssituaties,
bewoners van verpauperde wijken,
psychiatriese patiënten, homofielen,
kulturele minderheden. Hun positie
verschijnt in de marge van het
nieuws.

4
5
6
7

H.W.

nieuws

initiatiefnemers nieuw blad:

Een nieuwe onafhankelijke krant
voor Haarlem en omstreken, die een
alternatief vormt voor de huidige berichtgeving in de regio. Dat is het
doel van een aantal mensen, die het
beu zijn dat kritiese informatie over
onze samenleving nauwelijks aan
bod komt in de gevestigde media.

sept.

deel van de bevolking heel ernstig
zijn, diep ingrijpen. Mensen die zich
daarmee bezig houden merken keer
op keer dat de informatie die ze bijvoorbeeld via persberichten willen
doorgeven, badinerend behandeld
wordt in de regionale pers'.

langlopende abonnementen. Het
streven is er op gericht om quitte te
spelen, maar voor het aanvankelijke
eksploitatietekort is subsidie
gevraagd bij de 10 gemeenten in het
verspreidingsgebied (Zuid
Kennemerland, Umond en Hillegom).

De doelstellingen van het nieuw op
te richten blad, dat vooralsnog één
maal per maand van de offsetpersen
moet rollen, zijn duidelijk:
Aandacht voor sociale en politieke
ontwikkelingen en voor knelpunten
tussen overheid en bevolking.
Ondersteuning van maatschappij
kritiese groepen en personen door
het geven van informatie over eikaars
aktiviteiten en het doorgeven van
hun ideeën aan een breed publiek. In
het algemeen moet de krant een
alternatief zijn voor de schrale en
bevooroordeelde informatieverschaffing door de huidige dag- en
weekbladen in de regio.

Voor nog geen f 1.500.- per
gemeente kunnen de autoriteiten in
de regio zich hun eigen horzels
aanschaffen. Zo'n goedkoop en
zinvol werklozenprojekt hebben we
in tijden niet gezien.

De -niet-kommerciële- opzet en
uitvoering van het projekt is volledig
in handen van vrijwillig(st)ers. De lopende kosten moeten worden gedekt
door verkoop van de oplage, advertentieinkomsten, donaties en

0 A.s. donderdag start de zandvoortse afdeling welfare met de 'Rode
Kruissoos' in het pand aan de Nic.
Beetslaan 14. Voor inlichtingen staat
mevrouw Roosendaal-Strijder klaar,
tel. 1 4464.
• Elk jaar overlijden 20.000 nederlanders als gevolg van een
hartinfarkt. Een groot percentage had
misschien gered kunnen worden als
iemand in de omgeving direkt was
begonnen met hartmassage en
beademing. Dat heet reanimeren.
Iedereen vanaf 14 jaar kan dat van
deskundigen leren. In Zandvoort
wordt geregeld zo'n mini-kursus
reanimatie van 4 lessen gegeven. In
kleine groepjes van 8 deelnemers
met schitterend oefenmateriaal in het
Gezondheidscentrum van de zandvoortse kruisvereniging aan het
Beatrixplantsoen. Inlichtingen zijn te
verkrijgen bij de heer de Leeuw, tel.
16085 of bij de kruisvereniging, tel.
16364.
© Het Prinses Beatrixfonds dat in de
week van 16 t.e.m. 22 september zijn
landelijke inzameling zal houden
zoekt voor ons dorp nog kollektanten.
Zij die zich voor het goede doel
willen inzetten kunnen zich opgeven
bij mevrouw Machielsen-Mouw, tel.
1 6488 of bij Betty Smits-Schotvanger, tel. 1 31 29.

gasfabriek in zandvoort
steeds onvindbaar
Het onderzoek van provinciale diensten naar bodemvervuiling, ooit teweeggebracht door een zandvoortse
gasfabriek, zal normaal doorgang
vinden.
uat verklaren provinciale woordvoerders als reaktie op berichten als
zou van zo'n gasfabriek in ons dorp
nooit en te nimmer sprake zijn geweest. Ambtenaren van publieke
werken en sekretarie in de gemeente
zijn er tot nog toe niet in geslaagd het
bestaan van een degelijk bedrijf,
laat staan de juiste lokatie (die
volgens de provincie de Van Lennepweg moet zijn) uit de archieven op te
duiken. Zij hebben hun provinciale
kollega's bij herhaling laten weten de
fabriek als een hardnekkige fiktie te
beschouwen.
Bij provinciale waterstaat beweert
men echter dat een eks-werkneemster van de fabriek juiste inlichtingen heeft verschaft, f 15.000- blijft
dan ook gereserveerd voor oriënterend onderzoek dat eventueel kan
uitmonden in een echte saneringsstudie en het opruimen van vooral
giftige zware metalen die zijn achtergebleven.

nieuws
kort & klein
• Autosportvereniging Sandevoerde
organiseert a.s. zaterdag haar
najaarsrit 1985. De roete wordt
verreden binnen de gemeentegrenzen en deelname staat open voor
iedere sportieve automobilist. De 30
km-rit begint om 20.01 uur bij hotel
Delicia in de Kerkstraat, waar men
zich vanaf 19.30 uur kan laten inschrijven. Het inschrijfgeld bedraag f
12.- en leden krijgen f 2.- korting.
Inlichtingen bij de sekretaris, tel.
1 31 80.
G Op zondag 8 september zal onder
auspiciën van rijwieltoerklup Olympia
een 100 km. fietstocht gereden
worden 'Rond de Zuid'. Deze tocht
vindt plaats achter voorrijders die er
een gemiddeld gangetje inhouden
van 25 km per uur om op schema te
blijven. Om 09.00 uur vertrekken de
toerfietsers vanaf strandpaviljoen 8,
waar ze zich vanaf 8.00 uur kunnen
laten inschrijven tegen betaling van f
2,50 of f 12.50 als men tevens
prijsstelt op een fraaie herinneringsmedalje. De rit voert via Langevelderslag naar Noordwijk, Katwijk, Scheveningen en Kijkduin. Na de
koffiepauze loopt de terugweg over
Den Haag, Wassenaar, Valkenburg,
Rijnsburg, Voorhout, Lisse, de Zilk en
Vogelenzang naar de badplaats waar
de deelnemers rond 14.00 uur
arriveren. Voor nadere inlichtingen:
K. Koper, tel. 1 48 33 of C. Hoedt tel.
1 2604.

De eks-werkneemster moet een
hoogbejaarde dame zijn, zoveel is
duidelijk. Want in de jaren '20 is in de
gemeente de bouw van een
(nieuwe?) gasfabriek aan de orde
geweest en na langdurig beraad niet
doorgegaan. Op dat moment moet
het oude bedrijf dus al ter ziele zijn
geweest. Volgens de woordvoerder
van de provincie zijn rond de eeuwwisseling op veel plaatsen in ons land

gasfabrieken gesloopt en men
vermoedt dat dat ook in de badplaats
het geval was.
Aan de redaktie van de koerant is ter
ore gekomen dat er zelfs foto's van
de inmiddels antieke onderneming in
omloop zijn geweest. Zijn er lezers of
lezeressen die ons daarvan op het
spoor kunnen zetten?

FRANS HALSMUSEUM
DE HALLEN
T/M DECEMBER '85

FOTOGRAFIEËN VAN
JACQUES-HENRI LARTIGUE
VISHAL
3 AUGUSTUS T/M
15 SEPTEMBER

sport in t kort
ZANDVOORT '75 GELIJK TEGEN
AALSMEER.
Zaterdagklup Zandvoort '75 heeft de
eerste kompetitiewedstrijd, uit tegen
het sterke Aalsmeer, kunnen afsluiten met een verdienstelijk 2-2
gelijkspel. Ondanks vele kansen voor
beide doelen bleef het tot de rust 0-0,
waarna de thuisklup, mede door een
strafschop, kon uitlopen tot 2-0. Met
nog tien minuten te spelen leek het
een verloren match, maar de
jeugdige Z'75-ploeg dacht daar
anders over. Uit een vrije trap lanceerde René Paap teamgenoot Ruud
v.d. Putten, die knap inkopte: 2-1.
Doelman Ruud Bakx moest zijn talenten nog enkele malen tonen, de
arbiter onthield de zandvoorters een
strafschop wegens hands en toen
kreeg Z'75 in blessure-tijd een vrije
trap. Johan van Marie trok de bal
naar de vrijstaande Rob Gansner, die
de toestormende Luit Veenstra op
maat bediende. Die kopte zijn klup
naar een verdiende puntenverdeling.
Komende zaterdag speelt Zandvoort
'75 op eigen terrein tegen De
Kennemers.

bijeen zijn. Sinds enkele weken is er
op zondagmiddag en -avond een
diner-dansant, dat zich eveneens in
een ruime belangstelling mag verheugen.
De kosten voor het driegangen-meINLICHTINGEN:
D. SNOEP
nu bedragen slechts tien gulden.
'Harten Twee' gaat ook danslessen
organiseren en wel op de
donderdagavonden. Op donderdag 5
september is er 'open huis', waar
men zich kan opgeven. De lessen
VLEESHAL
31 AUG. T/M
beginnen om half negen en
6 OKT.
gedurende de hele avond kan men
het geleerde in praktijk brengen.
Verder komt er ook nog een vaste
klaverjas-avond, eveneens in De
Manege aan de Zandvoortselaan.
INLICHTINGEN:
Voor nadere informatie kan men
E. WOUTHUYSEN
terecht bij gastvrouw Elly van Schaik,
tel. 023-280442.

Van deze wereldberoemde fotograaf toont het Frans Halsmuseum in de Vishal een 100-tal "geschoten" tijdsbeelden.
Beelden van het Frankrijk tijdens het interbellum:
de mondaine wereld in de badplaatsen, bij de autoraces en
de paardenrennen, de boulevards en op zee. Altijd is het
menselijk aspect aanwezig. De foto's zijn vooral staaltjes
van een fotografische techniek,'die ons, werkend met onze
moderne apparatuur, bijna ongelooflijk voorkomt.
Dat de expositie in Haarlem wordt getoond, heeft te maken
met de plannen en gekoesterde wensen om de stad met
een foto- en grafisch museum te verrijken.

Autowobil* Hlipino Suil* 32HP, tu,
Houlgate avec M«niie, Bibi et Je«n l<

WANDEN EN PLAFONDS,
tekeningen uit de verzameling
Lodewijk Houthakker
Uit de grote verzameling architectuurtekeningen van Lodewijk
Houthakker is voor deze tentoonstelling een selektie van
honderdertig ontwerpen die betrekking hebben op de vormge-ving van het interieur.
Zij geven een beeld van wand- en plafonddecoratie die architecht'en en decorateurs uit verschillende landen van Europa
over een periode van vier eeuwen, de 16e t/m de 19e eeuw,
hebben getekend.
In de bijbehorende catalogus zijn alle tekeningen afgebeeld.
Dezelfde tentoonstelling was eerder dit jaar te zien in het
Nijmeegs Museum "De Commanderie van St. Jan".

toren wordt gevoegd

ZHC-VETERANEN EERSTE IN
BALLEDUX-TOERNOOI.
Het tweede Balledux-hockey-toernooi voor veteranen en veterinnenteams is met twintig deelnemende
elftallen weer een groot sukses geworden. Het sportieve echtpaar
Bertus en Cor Balledux werd terecht
uitgebreid verwend, maar dat
verhinderde hen niet ook nog het
ZHC-doel met élan te verdedigen.
'Het was echt te gek', melde Bertus
na de feestelijke barbecue, waarvoor
onder meer de oprichters en eksbestuursleden van de basketball-klup
zijn uitgenodigd.

omroeper

CURSUSSEN
1. Tarot start 17 sept.
2. Astrologie start 18 sept.
Inlichtingen: 02507-18100.
ASTROLOGIE CURSUS
horoscoopbespreking +
uitleg.
02507-19480.

GARAGE voor auto stalling te huur gevraagd.
Tel.18172

"HARTEN TWEE" BREIDT
AKTIVITEITEN VOOR
ALLEENSTAANDEN UIT.

BEVRIJDINGSFONDS
KOMITEE
ZUIDELIJK AFRIKA

De stichting 'Harten Twee', die zich
ten doel stelt alleenstaanden uit hun
isolement te halen, gaat haar programma binnenkort uitbreiden. Tot
nu toe beperkte men zich tot het
origaniseren van dansavonden op
zaterdag in De Manege, waar
gemiddeld zestig bezoeker gezellig

"Met de VVV
door '85"
IETS TE VIEREN?
Nog steeds heel goed
een vvv-geschenkenbon
Schooplein 1 - tel. 1 7947

sandurjorrse toeranr

Steun het verzet
van de onderdrukten
in Zuid-Afrika.
Weer en wind hebben het voegwerk van de toren van de
ned. hervormde kerk aan het Kerkplein op sommige
plekken zo zwaar aangetast dat vernieuwing niet langer op
zich kon laten wachten. De kerkspits is in de steigers
gezet na een seintje van de monumentenwacht, die
halfjaarlijks een insprektieronde maakt langs het histories
erfgoed in de provincie. Het voegzame karwei zal enkele
weken duren en kost om en nabij f 50.000.-.

Wij hebben urgente
verzoeken om
hulp gekregen.

GIRO 26655
AMSTERDAM
Oudezijds Achterüurgwal 1T3
Tel.020-270801
1012 DJ Amsterdam
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waarschuwing van raadskommissie:

weth. attema moet zelfs
de schijn vermijden

2 7 augustus - 2 september 1985'
ondertrouwd: Johannes Geert
Gerhardus Boukes en Mirjam Blitz;
Vistor Joseph Elgey en Helena
Antonia van den Berkt.
gehuwd: Willem Bernardus Stephanus de Jong en Jennifer Margaretha
Sturmer; Frans Elkhuizen en Maria
Elisabeth Saueressig; Jacobus
Johannes van Dam en Véronique
Thérèse Simone Meurillon; Robert
Runhert en Karin Sebregts; Frans
Alexander Keur en Astrid de Jong;
Ferdinand Wendelgelst en Nelly
Spierieus.
geboren: David Frits René, zoon
van L.C. Paap en E.S. Wesselius;
Nienkedochtervan P.G.M. Krouwels
en Karoline Gerarda Stenger; Eddy
William, zoon van LJ.J. Buhling en
M.B. de Vries.

Boos was wethouder Attema. Meer
dan verontwaardigd toen hem deze
en vorige weeK weer eens onder de
neus gedrukt werd dat hij het
onderscheid tussen zijn funkties als
bewindsman en makelaar betefin de
gaten moest houden.
De leden van de raadskommissies
voor publieke werken en financiën
lieten zich niet door zijn woede van
de wijs brengen en kappittelden Attema voor zijn naieve houding in de
volgende kwestie. De huurders van
een huis in de Prinsenhofstraat, dat
op de lijst van te verkopen gemeentebezit stond, wilden het pand graag
overnemen tesamen met 11 m2
grond. Het huis was door gekwalificeerde ambtenaren van pw getakseerd. De aspirant kopers vonden de
prijs echter wat aan de hoge kant en
vroegen een onderhoud aan met burgemeester en wethouder pw. Attema
moest maar even gaan kijken,
meende dorpshoofd Machielsen. De
bewindsman, privé makelaar en dus
deskundig, keerde niet onverrichtte
zaken terug. Van de prijs kon wel
10% af en over de kosten voor de
grond werd niet meer gesproken. Aldus besloot ook het kollege.
Gielen (inspraak nu), Ingwersen
(cda), Kuiken en Aukema (pvda)
waren in de kommissies allesbehalve
te spreken over deze gang van
zaken. Vooral Gielen die al vaker,
vóór en tijdens verkiezingen, zijn
afschuw had uitgesproken over belangenverstrengeling ('een makelaar
op pw dat kan echt niet') trok fel van
leer. Omstandig werd overigens
meermalen betoogd dat de goede
trouw van Attema in het geheel niet
in het geding was. Hij was, zoals
hijzelf en kollega Flieringa zeiden, als
wethouder en niet als makelaar
opgetreden. Dat wilde iedereen met
een gerust hart aannemen. Maar, zo
zei men, zelfs de schijn van belangenvermenging dient vermeden te
worden. In soortgelijke gevallen zal
dan ook voortaan hertaksatie moeten
plaatsvinden door pw of door
eksterne deskundigen.
Bewuste, laat staan boosaardige vermenging van privé-belangen en
openbare taakuitoefening zal ook de
koerant de huidige bewindslieden
niet verwijten. Maar politieke naïviteit
kan toch Attema {makelaar op pw),
Jongsma (Stationsplein-affaire) en
Flieringa (raadszaalreceptie voor een
familielid) niet ontzegd worden.

waterstanden
sept.

8
9
10
11
12
13
14
15

H.W.

L.W.

09.52 17.55
11.12 19.13
07.46
01.13 09.13
02.17
10.16
03.01 11.01
03.44 11.45
04.24 12.24

H.W.
22.26
23.51
12.35
13.51
14.50
15.33
16.07
16.43

L.W.
06.24
07.46
20.33
21.50
22.51
23.36
00.09
00.44

nieuws
kort & klein
ft Geld en juwelen werden j. l. maandagnacht buit gemaakt bij een
gewapende roofoverval in de zandvoortse zeeheldenbuurt.
Gemaskerde mannen drongen de
woning binnen van een
autohandelaar, bedreigden de man
en zijn echtgenote met een vuurwapen, bonden hen vast en
verdwenen met de sieraden en
f 15.000.-. De slachtoffers slaagden
er vrij spoedig in zich'los te werken
en de politie te waarschuwen. Die
heeft de zaak in onderzoek.

jelle in zijn wiek geschoten . ..

bouwes: een feuilleton
met vele afleveringen
Hotel Bouwes blijft in de publiciteit, al
is het niet dankzij de steeds wisselende 'public-relation'-medewerkers die
direkteur Meerburg aantrekt
Wat na het verscheiden van stichter
Nico Bouwes een drama scheen te
worden, begint steeds meet op een
goedkope komedie van neerlands
bodem te lijken. Met wisselende spelers die het nooit-eindigende verhaal
tegen beter weten in in stand nouden. De zang van de stervende
bouweszwaan is overgegaan in
tragietragie-komies gehuppel van een lelijk
eendje. Het werkt wel op de lachspieren maar echt vrolijk wordt men
er niet van.
Begin deze week kwam de voorheen
onzichtbare Caransa plots uit de
koelissen. De amsterdamse miljonair,
eigenaar van Bouwes na het Hordo, bankroet, heeft een kort geding
aangespannen tegen eksploitant
Meerburg. Hij vraagt de rechter ontruiming van het hotel op te leggen en
opzegging van de huur toe te staan.
Wanbeheer is het motief en het niet
nakomen van kontraktuele
verplichtingen.
Volgens Caransa's juridies adviseur is
de zakenman door het zandvoorts
gemeentebestuur gemaand het
achterstallig onderhoud aan het hotel
ter hand te nemen. Het (voor ieder
zichtbare) verval van het pand - het

beton rot me't de dag verder weg begint een gevaar te vormen voor de
gasten. Meerburg is echter volgens
het huurkontrakt verantwoordelijk
voor onderhoud en reparaties en zou
derhalve in gebreke gebleven zijn.
De hotelier, die voor tonnen in het
krijt staat bij belasting- en bedrijfsdiensten en ook nog een proces
wegens wanbeheer door de vakbonden boven het bloemendaalse hoofd
hangt, beweert op zijn beurt dat er
niets aan de hand is: de
huurpenningen worden keurig
betaald en offertes voor herstelwerk
liggen klaar. Meerburg beschuldigt
Caransa ervan hem eruit te willen
werken om het hotel leeg te kunnen
doorverkopen aan een nieuwe
gegadigde. Puur zakelijke streken
dus.
Konklusie: aflevering 33 is er een van
toneelspelers met margarina op het
hoofd. Slechte recensies, geen open
doekje.

belangrijke adressen
14444 Politi» (aÜMn noodg«v*II«n)
12000 BranditMldingin
13043 PoJitit
14841 GcmMntMMkreUrii
17047 Infomwtitboro wv

jan wijnbeek
geridderd
Onder grote belangstelling heeft
burgemeester Machielsen gistermiddag de heer J.G. Wijnbeek
gedekoreerd als Ridder in de orde
van Oranje-Nassau. De plechtigheid
vond plaats in de openbare bibliotheek en wel tijdens een receptie ter
gelegenheid van zijn pensionering als
stafmedewerker bij de Stichting Orgaan voor Overleg en Advies in de
provincie Noord Holland.

9 Hoewel de rust aan het autokrakers-front begint terug te keren,
werden dit weekeinde nog 2 jonge
hoofdstedelingen gearresteerd die
op heterdaad konden worden betrapt
in een wagen op de Hogeweg,
waaruit het kontaktslot reeds
verwijderd was. De amsterdammers
waren naar de badplaats gekomen in
een andere gestolen auto die het
nodige inbrekersmateriaal bevatte.
• Een weekeinde vol
vliegervermaak staat, ijs en weder
dienende, voor de deur. Op het
terrein in de zui^ begint a.s. zaterdag
om 11.00 uur de laatste voorronde
van het nederlands kampioenschap
gevechtsvliegeren, om 14.00 uur
vindt de finale plaats. Zondag is op
dezelfde tijd deelname mogelijk aan
het kampioenschap stabielvliegeren.

Jan WijnbeeK heeft zich onder meer
onderscheiden door zijn vele
aktiviteiten op het terrein van welzijn
en kuituur. In 1951 trad hij in dienst
bij de Gemeentelijke Sociale Dienst
in Zandvoort als maatschappelijk wer• De ANBO, algemene nederlandse ker, in 1960 werd hij sekretaris van
de Zaandamse Gemeenschap en
bonden voor ouderen, afd. Zandvoort
tevens ambtenaar kulturele zaken bij
organiseert op donderdag 19 sepde gemeente Zaanstad en in 1969
tember een dagtocht naar de Achtertrad de heer Wijnbeek in dienst van
hoek. Na het vertrek om 08.00 uur
de Stichting.
vanaf het Gemeenschapshuis wordt
Verder was Jan Wijnbeek vier jaar
koffie met gebak genuttigd in
zandvoorts raadslid voor d'66 en
Hoenderloo, gelunched in
ontplooide hij vele initiatieven. Op
Varsseveld, een bezoek gebracht aan
plaatselijk gebied waren dat o.a. de
het Mosterdmuseum in Doesburg en
Contact Commissie Culturele
gedineerd in Scherpenzeel. De prijs
Belangen, Stichting Culturele Kring 't
voor deze tocht bedraagt alles
Helm, het Gemeenschapshuis, het
inbegrepen f51,50 p.p. Aanmelden
lokale welzijnsberaad Platvorm en
kan men zich op vrijdag 13 septemmet name de bibliotheek.
ber tussen 14.00 en 16.00 uur in het
Ook voor de Zandvoortse Koerant
Gemeenschapshuis.
heeft Jan Wijnbeek veel inzet aan de
^ Aan de Gemeentelijke Universiteit dag gelegd. De redaktie wil hem
te Amsterdam slaagde Paul Dikker op
graag van harte geluk wensen met
29 augustus cum laude voor zijn doczijn onderscheiding. Die is, zoals ook
toraal examen politicologie, terwijl
de burgemeester en de andere
zijn broer Aldo Dikker op dezelfde
sprekers onderstreepten, meer dan
dag slaagde voor het kandidaatsexamen eveneens in de politicologie.
verdiend.

groeten uit zaïidvoort

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

f amilieberichten
Een ansichtkaart van de Haltestraat met links 'Restaurant en Vischhandel van E.
Drukker'. In het nog steeds bestaande panü was reeds eerder een restaurant gevestigd, namelijk dat van Frank Gerzon, terwijl er na het vertrek van de heer Drukker
een banketbakkerij annex lunchroom kwam. Oudere Zandvoorters zullen zich
'Heimerix' waarschijnlijk wel herinneren en dat zal zeker het geval zijn met de daarna
komende firma Thomas.
Dat het Bureau van de Zandvoortsche Courant indertijd in de Haltestraat zetelde is
niet zo verwonderlijk. Her blad werd namelijk uitgegeven door de aldaar wonende
gemeentesecretaris P. L de Vries.

Dankbaar voor alles wat zij voor ieder van ons
heeft betekend, geven.wij U hierbij kennis, dat
toch nog onverwacht op 3 september van ons is
heengegaan onze lieve schoonzuster, nicht, tante
en oud-tante
JANSJE PIETERSEN-VAN KEEREN
weduwe van Bauke Rijke Pietersen

nieuws
kort & klein
6 A.s. zondag kunnen kinderen in de
leeftijdsgroepen 4-8 jaar en 9-12 jaar
terecht in de zondagschool achter de
Hervormde Kerk. Na een kort bezoek
aan de kerk is er gelegenheid een
vertelling aan te horen, te zingen, te
tekenen, met de handen te arbeiden
of spelletjes te doen. Wie een
muziekinstrument bespeelt is welkom
op de muziekgroep die 1x per maand
zangertjes en zangeresje begeleidt in
de kerk. Informatie geven o.a.
mevrouw Smit, tel. 1 81 50, mevrouw
Koper tel. 1 6017 en Y. Bol tel.
1 6029.
€> Groepen en instellingen kunnen
voor emancipatie-aktiviteiten
subsidie aanvragen bij het provinciaal
bestuur Noordholland. De aktiviteiten
moeten dan wel van bovengemeentelijke betekenis zijn en gericht op
doorbreking van het traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen
en/of de akseptatie van
homoseksualiteit bevorderen. Meer
over de subsidievoorwaarden is te
lezen in een folder die de provincie
uitgeeft. Aanvraagformulieren,
folders en inlichtingen zijn te verkrijgen via tel. 023-16 35 05,16 34 47 of
163478.
0 Bij de strandwachteksamens te
Bloemendaal op zondag 1 september
slaagden de volgende leden van de
Zandvoortse Reddings Brigade:
voor het strandwachtbrevet:
Monique Alblas; Monique van
Koningsbruggen; Marieke Pol;
Marcello Geerts; Dennis Keuning;
Michael Lijessen; Michel de Roode
en Patrick Vos.
Voor het strandwachtdiploma A:
Rosali Harkamp en Dirk Spaans.
Vóór het strandwachtdiploma B:
Martine Paap en Jerien Beliën.
Alle kandidaten werden opgeleid
door de vrijwillige instrukteurs van de
Zandvoortse Reddings Brigade.

horeka wil verloedering
van zandvoort te lijf
De samenkomsten van de plaatselijke horeka-ondernemers, die zich op
gezette tijden op het wel en wee van
Zandvoort en met name van de eigen
bedrijfstak storten zijn informele
vergaderingen met een drankje,
waarbij de aanwezigen zich enigszins
ongeordend zetelen rond de barkruk,
vanwaar Horeka-voorzitter Fred Paap
zijn volkje toespreekt.
Dat wil niet zeggen, dat er geen
zinnige dingen worden gezegd, want
steevast wordt de vinger onverbloemd op zere plekken gelegd.
Remedies worden ook in ruime mate
aangedragen en met die suggesties
kunnen de aanwezige raadsleden
dan desgewenst weer het hunne
doen.
Woensdag werden in Zomerlust
er ook weer harde noten gekraakt
De kreet 'verloedering van Zandvoort' viel nogal eens, evenals de
vergelijking met Scheveningen, dat
Zandvoort wat allure en aktiviteit
betreft al mijlenver voorbij is
gestreefd.
Het ontbreken van een degelijk
toeristjes beleidsplan is een eerste
vereiste, zo werd herhaaldelijk vanuit
de zaal betoogd. Er wordt op
meerdere fronten aan gewerkt, zo
meldden onder meer de vertegenwoordigers van Handelsvereniging
en Vw. Over luttele weken zullen de
plannen op papier staan en daarna
uitgebreid in bespreking komen.
Kritiek was er ook op hiaten in de
samenwerking tussen Horeka,
Handelsvereniging en VW en op
onder meer het afzetten van
bepaalde straten bij evenementen.
Maar ook daarover gaan de
betrokkenen op korte termijn
brainstormen, zodat ook dat vlotjes
gaat verlopen.
De lokale Vw kreeg de meeste
vegen uit de Horeka-pan en dan
vooral over de sluiting van het
kantoor op de avonduren en het
evenementenbulletin, dat in meer
talen zou moeten verschijnen.
Ook de hondepoep kwam weer ter
tafel, evenals de openbare toiletten
en de vuurwerken. Maar het was niet
alles kommer en kwel, want de
badplaats krijgt in oktober nog een
evenement. De Tros organiseert dan

namelijk een halve marathon vanuit
Haarlem. De lopers, die op de voet
worden gevolgd door de televisiekamera's, komen ook door Zandvoort
en dat kan weer een forse brok promotie opleveren.
De zandvoortse horeka blijft
optimisties en gaat er de komen
wintermaanden stevig tegenaan om
een verdere verloedering van hun
werkterrein te voorkomen. Ze
verdienen daarbij alle mogelijke
medewerking van allen die daarbij tot
steun kunnen zijn.

op de leeftijd van 90 jaar.
Namens ons allen:
H. Gansner
Zandvoort, 6 september 1985.
Oranjestraat 11 rd.
Correspondentie-adres:
Brederodestraat 60, 2042 BH Zandvoort.
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 8 september a.s.:
10.00 uur: Ds. A.Th. Rothfusz

wind met tornadokracht
kon zvm niet klein krijgen
Zandvoortmeeuwen heeft de eerste
punten binnen. In een stormachtig
duel met SRC dat uit het verre Schagen was neergestreken in de badplaats, zegevierden de zandvoorters
met een nipt maar verdiend 1-0.
Zeker de eerste helft was de wedstrijd het aanzien nauwelijks waard.
Dat lag niet zozeer aan de
goedwillende spelers als wel aan de
wind die op tornadokracht diagonaal
over het veld gierde en er
blaasvoetbal van maakte. De ZVMers joegen zonder ophouden achter
de bal aan, die doorgaans sneller
rolde dan hun toch rappe benen
konden bijhouden. Van treffende
kombinaties kon zondag maar
mondjesmaat gesproken worden.
Toch slaagden ZVM-debutant Jaap
Meijer en good-old Hans Schmidt
daar eenmaal in en dat betekende
meteen de ondergang van SRC, 1-0.
Na rust mochten de Schagenaars
proberen de leren stuiter in te halen,
maar dat lukte hen niet erg. De ZVMdefensie bleef attent want ongelukjes
zitten in een winderig hoekje. Echt in
problemen kwamen de verdedigers
zelden. Die van de klup uit Schagen
des te vaker, want de voorhoede van
de meeuwen, goed gesteund door
het middenveld, schoof tegen de

wind in de bal van voet tot voet en
stelde de SRC-keeper bij tijd en wijle
pp de proef. De goalie gaf echter
geen krimp zodat de minimale skore
ook de eindstand aangaf.
Hoe het werkelijke
prestatievermogen van de ZVM-ers
er op dit moment uitziet viel door de
buitenissige omstandigheden niet uit
het duel op te maken. Wellicht dat de
wedstrijd van overmorgen daar beter
zicht op geeft.

adviesdiensten

GEREFORMEERDE KERK
zondag 8 september a.s.:
10.00 uur: Mevr. R. van Osnabrugge
PROTESTANTENBOND
zondag 8 september a.s.:
10.30 uur: Ds. H.J.J. van Waveren.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 7 september a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 8 september a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv
St. Ceacilia koor.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 -.313233.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-2561 98.

APOTHEEK
Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

^•"^^««««•m*m~mt*r

hoorzitting in dorpskantoor
over circuitvergunning

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
Voor de leden komen beschikbaar

Binnen een paar weken wordt
verwacht dat GS een vergunning
zullen verlenen aan het circuitbedrijf
om binnen de grenzen van de wet
geluidshinder de raceaktiviteiten te
mogen voortzetten.
Zoals eerder gemeld zal dat gepaard
gaan met stringente voorwaarden
omtrent de toelaatbare geluidsnivo's,
zowel tijdens normale als formule-1
races. Een eksakte datum is nog niet
bekend maar er kan op gerekend
worden dat in oktober voor en
tegenstanders bezwaren kenbaar
mogen maken op een hoorzitting in
het zandvoortse raadhuis.
Het goedkeuren door GS van de
zonering, waarbij de Grand Prix als
'niet-representatieve' race buiten de
metingen kon worden gelaten, moet
binnen 6 maanden geschieden d.w.z.
voor 12 januari 1986. GS kan zijn
besluit een half jaar opschorten maar
in dat geval is de zonering 'ex lege'
vastgesteld. Gedurende 1 maand
staat vervolgens beroep open bij de
Kroon.
Het ziet er dus naar uit dat de jarenlange strijd om de racebaan ruim
voor de verkiezingen zijn beslag
vindt en dat zal het gevecht om de
zandvoortse stemmen een ander
aanzien geven dan gebruikelijk.
Reakties uit pro- en anticircuitkamp
op het onlangs genomen principebesluit van GS geven een verrassend
beeld te zien: beide partijen zijn
redelijk tevreden en zien er een (in
hun richting)positieve ontwikkeling
in. Een kompliment voor de
stuurmanskunst van GS dat nimmer
overstag ging voor de lobby van
racefanaten maar evenmin de
tegenpartij naar de mond praatte.
Lezing van de ambtelijke rapporten
die tot het principebesluit hebben
geleid maakt nog eens duidelijk dat
de 65 decibel die de Grand Prix mag
veroorzaken, het grote knelpunt zal
blijken. Anders dan hier en daar al
gesuggereerd is, kan aan dat
geluidsnivo niet getornd worden (art.
72 van de wet geluidshinder). In de 4
beslissingsvarianten die de
provinciale ambtelijke diensten hun
bestuurders hebben voorgelegd
speelt de lawaaireduktie bij de Grand
Prix de hoofdrol. De 65 db is het
'theoreties en technies maksimaal
haalbare', wordt alleen gerealiseerd
als de turbobolides met
geluidsdempers worden uitgerust
'ook alwordt dat internationaal nog
niet aanvaard'. Geluidsschermen en
-wallen brengen de herrie hoogstens
met 8 db terug. Provinciale
Waterstaat heeft de kosten van dit
soort voorzieningen geraamd op 3 tot
11 miljoen. Nauwkeurig zijn de totale
kosten pas te bepalen als onderzoek
heeft uitgewezen waar de schermen
en wallen moeten -'en planologies
ook mogen'- worden aangebracht.
Hoe het geld op tafel moet komen
staat nog geenszins vast.

ZRB START WINTERTRAINING
Voor de Zandvoortse
Reddingsbrigade staat het
winterseizoen voor de deur. Dit
betekent dat op donderdag 12 september a.s. de wintertraining begint
in het zwembad De Duinpan aan de
vondellaan te Zandvoort. Aanvang
19.00 uur.
Jongeren vanaf 6 jaar en in bezit van
het diploma A + B zijn van harte
welkom, terwijl er voor de iets
ouderen een rekreatie-zwemploeg is
samengesteld, die te water gaat om
20.20 uur. Voor informatie en
inlichtingen kunt u terecht op donderdagavond vanaf 7 uur in de Duinpan of bij de volgende telefoonnummers 1 51 86 / 1 6358 / 1 4869.

'Zou de minister niet in staat of bereid
zijn een miljoenenbijdrage ten laste
van de heffingenpot te brengen, zo
luidt het, dan zal de provincie het rijk
eraan herinneren dat het
herhaaldelijk betoogd heeft grote
waarde te hechten .aan het
voortbestaan van het circuit. 'Het zal
er dus op aankomen dat GS met de
minister van VROM t.z.t. nagaat wat
de sympatie van de bewindslieden
voor het circuit werkelijk waard is.

1. De woning voor alleenstaanden
LORENTZSTRAAT 569
Huur f 499,75 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, c.v.
douche, berging en lift.
2. De woning voor alleenstaanden
NIEUWSTRAAT 44
Huur f 349,05 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, douche, c.v. berging.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- alleenstaanden

sport int kort
NOGMAALS HET BALLEDUXTOERNOOI.
De opmerkzame lezer zal hebben
ontdekt dat in de Koerant van j.l.
dinsdag twee sportberichten per
abuis en ook nog onvolledig zijn
samengevoegd. In het bericht over
het hockey toernooi voor veteranen
en veterinnen, dat in het leven werd
geroepen ter ere van het onverwoestbare keepers-echtpaar Bertus
en Cor Balledux, is de uitslag wéggevallen. En dat terwijl het eerste
mannenteam van de ZHC de eerste
prijs in de wacht sleepte, met
Alliance en het Beursteam op de
tweede en derde plaats. Bij de dames
was de uitslag: 1. Alphen, 2. Laren,
3. Castricum.
BASKETBALL-CLUBTHE LIONS
2 O JAAR.
Basketball-vereniging The Lions herdenkt op zondag 8 september het feit
dat de klup twintig jaar geleden werd
opgericht. Dat gebeurt met een groot
Mix-toernooi, dat tussen 10.00 en
16.00 uur wordt afgewerkt in
Sporthal Pellikaan. Daarna is er een
feestelijke barbecue, waarvoor onder
meer de oprichters en eks-bestuursleden van The Lions zijn uitgenodigd.
VERLIES EN WINST
VOOR HANDBALLERS.
Het eerste herenteam van Zandvoortmeeuwen-handbal is zondag in
de 1 e klasse-veldkompetitie van start
gegaan met een minimale nederlaag
tegen Ookmeer. Het werd 15-14 in
Amsterdam, een puntenverlies, dat
woensdagavond op eigen terrein
weer werd rechtgetrokken door een
verdiende 10-9 zege op Vriendschap,
eveneens uit Amsterdam. Bij rust
keken de geelblauwen, die goalgetter
Cor v.d. Koekelt naar De Bunkert
zagen vertrekken, nog tegen een 5-3
achterstand aan. Na de doelwisseling
domineerde ZVM, na vele jaren weer
getraind door Herman Koper, met
meer inzet en techniek.
ROYALE ZEGE TZB OP
HEEMSTEDE.
In de afdeling-2e klasse zijn de
voetballers van TZB wel erg
produktief uit de startblokken
gekomen. De uitwedstrijd tegen
Heemstede werd omgezet in een
royale 1-5 zege, die zich in de eerste
helft door treffers van Martin v.d. Meij
en Ab Bol al aftekende. Na rust
maakte Hans Deelstra er 0-3 van
voor Heemstede kon tegenskoren.
Ron Zwemmer nam het vierde en
vijfde doelpunt voor zijn rekening.
STERK BEGIN VAN
HOCKEY-TEAMS.
Met een 3-0 overwinning op Ede
hebben de dames van ZHC de
kompetitie in de 1e klasse ingezet.
Yvonne Ovaa scoorde voor rust uit
een strafbal en daarna kon Sanne
Toenbreker het konstruktieve spel
van de Zandvoortse dames nog
uitdrukken in twee fraaie treffers.
De heren wonnen in Schagen met 24 van Magnus. De ruststand was 2-2
en de doelpunten kwamen van Rob
Assenbroek (3) en Giis Sterrenburg.

3. De flatwoning
SOPHIAWEG 49
Huur f 528,60 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers,
douche, c.v. berging.
Burgemeester .en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- tenminste bestaande uit 4 personen.
4. De woning
GASTHUISHOFJE 21
Huur f 228,50 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- alleenstaanden van 45 jaar en ouder
- echtparen waarvan één van de huwelijkspartners 45 jaar of ouder is.
5. De flatwoning
FLEMINGSTRAAT 262
Huur f 454,95 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging.
6. De flatwoning
VAN LENNEPWEG 10-4
Huur f 304,45 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging.
7. De flatwoning
CELSIUSSTRAAT 140
Huur f 493,95 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging.
8. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 517
Huur f 671,- per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging en lift.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
Belangstellenden leden dienen uiterlijk dinsdag
10 september 1985 vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere woningen en/of garages
kan men dat kenbaar maken in één brief; het is
niet nodig voor ieder object een aparte brief te
schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u
deponeren in de brievenbus van het kantoor op
het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt
een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de
voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 13
september a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op
het gemeentelijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:

- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het
aantal punten dat u scoort voor het onderdeel:
duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.
RUILRUBRIEK SEPTEMBER 1985
1. Aangeboden: 2-kamerflatwoning
LIJSTERSTRAAT 4
Huur f 390,- per maand.
Bestaande uit: slaapkamer, woonkamer, douche,
c.v., berging.
Gevraagd: Eengezinswoning in centrum.
2. Aangeboden: Eengezinswoning
CELSIUSSTRAAT
Huur f 352,30 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v.
Gevraagd: 3-kamerwoning in of nabij het dorp.
3. Aangeboden: 2-kamerflatwoning (begane grond)
SWALUESTRAAT
Huur f 481,15 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, c.v.,
berging.
Gevraagd: 3-kamerwoning, liefst in centrum.
4. Aangeboden: 3-kamerflatwoning
VAN LENNEPWEG
Huur f 309,15 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
c.v. berging, douche.
Gevraagd: beneden (duplex) woning.
5. Aangeboden: 2-kamerflat (begane grond)
NIEUWSTRAAT
Huur f 394,70 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
c.v., berging.
Gevraagd: 4-kamerflat met lift.
6. Aangeboden: 4-kamermaisonette (hoekwoning)
BREDERODESTRAAT 15
Huur f 574,20 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging, individuele c.v.-installatie.
Gevraagd: Eengezinswoning.
7. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur f 471,55 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging.
Gevraagd: eengezinswoning in Zandvoort-Noord.
8. Aangeboden: 4-kamerflat (1 e etage).
CELSIUSSTRAAT
Huur f 479,40 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging.
Gevraagd: eengezinswoning.
9. Aangeboden: 2 kamerflatwoning (1e etage)
NIEUWSTRAAT
Huur f 384,- per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaaokamer, c.v.
douche, berging.
Gevraagd: gelijkwaardige woonruimte binnen de
gemeente Zandvoort.
10. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
FLEMINGSTRAAT
Huur f 375,- per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging.
Gevraagd: 4-kamerwoning in het centrum.
11. Aangeboden: Eengezinswoning in NijmegenZuid. Huur f 598,- per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, open
keuken, c.v., ligbad, voor- en achtertuin.
Gevraagd: Eengezinswoning of 3-kamerflat te
Zandvoort.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand,
schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van
de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing
van een verenigingswoning iemands rangnurmer vervalt en men een nieuw nummer kriigt,
dat volgt op het, op 't moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte rangnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van
deze maand.

VOLKS'
IOK NEE?

DAN DE KAART OP, OF GOOI HEM IN DE BUS
VAN DE VOLGENDE ADRESSEN:
fpweg 12/2
isstraat 5/4
[ijsseweg 24
faweg 55
insstraat-27
fasteurstraat 13
fahrenheitstraat 10
fahrenheitstraat 32
fahrenheitstraat 80
boerlagestraat 11
celsiusstraat 247

r

brederodestraat 136
brederodestraat 15/2
troelstrastraat 54
zandvoortselaan 66
koninginneweg 35
opsterstraat 5
nieuwstraat 16
tolweg 2
p. leffertsstraat 4
w. draijerstraat 2
trans zwaanstraat 8
c. v.d. lindenstraat2/23

VREDESPLATFORM ZANDVOORT
MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN
Mocht u na het seizoen nog
duitse marken over hebben
of munten - wissel ze dan in
voor een goede koers bij
HENK OONK
Grote Krocht 20 tel 13203

Biedt zich aan:
GEROUTINEERDE
TANDARTSASSISTENTE
Brieven onder nr. 428.

CURSUSSEN
1. Tarot start 17 sept.
2. Astrologie start 18 sept.
Inlichtingen: 02507-18100.

BLOEMENHUIS
in al uw
' Woermverken.

J, BLUYS
Haltasucat 66 - Zandvoort
Tel. 1 20 GO

TE KOOP GEVRAAGD

voorbereidingsbesluit

voor één onzer cliënten:

De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22 lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat
de gemeenteraad bij besluiten van 27 augustus 1985 op grond van artikel 21 van deze
wet heeft verklaard, dat voor:

ROYAAL WOONHUIS
in Zandvoort-Zuid met 4 slaapkamers.
Prijsidee: f 200.000.- tot f 250.000.-

CENSE
MAKELAARS O.G.
Tel. 02507 -1 26 14

VERZEKERINGSKANTOOR

A. M. FOLKERS
Gasthuisstraat 4 - Tei. 1 32 83
LAAT UW HUIS, UW INBOEDEL,
UW AUTO DOOR ONS VERZEKEREN
BIJ DE „AEGON"
Div. reisverzekeringen
(evt. met automobilistenhulp)
van de „Europeesche" kunnen direct aan u
worden meegegeven.

Woningruil : Harlingen Zandvoort of omgeving.
Mooie ruime eensgezinswoning huur f 326,-- Wat
hogere huur geen bezwaar
Inl. tel 05178-6306.

VERHUREN ?
Plaats eens een advertentie
in een duits dagblad.
Inl/folder : 01720 - 43719

Bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter
gemeentesecretarie (afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geopend ma
t/m vrij 8.30 -12.30) ter inzage.
Zandvoort, 30 augustus 1985.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Het Nederlandse Rode Kruis
afd. Zandvoort, Nic. Beetslaan 14»
tel. 14345

jan koster
aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-. metaal-,
voeg- en onderhoudswerk

GARAGE voor auto stalling te huur gevraagd.
Tel.18172

1. perceel Keesomstraat 15
2. perceel Jac. van Heemskerckstraat 4

zeestraat 40 / 2042 Ie Zandvoort
tel. 02507-120 13

start op 19 september 1985
CURSUS E.H.B.O.
(eenheidsdiploma)
+
E.H.B.O. - herhaling
Inlichtingen en inschrijven op de
eerste lesavorid of telefonisch
nrs. 175 99/l 75 37

85e jaargang no. 68

dinsdag 10 september 1985

eanduoorrse hoeranr
nieuwsblad voor zanctooort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie postbus 15172040 AD zandvoort/ achterweg! /telefoon (02507)1 ^135/uitgave zandvoortsekoerantbv
losse eksemplaren 10.30 / advertentietarieven f O 30 per mm Ikontraktpriizen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek nr 6713 60 221
abonnementen f 25 - per jaar, (14.50 per half jaar, f 37 50 per post

zandvoortse gasfabriek stond
op plaats van kabel loods

nieuws
kort & klein

Maandenlang zijn zandvoortse
ambtenaren in touw geweest om een
gasfabriek op te sporen die volgens
de provincie in een ver verleden aan
de Van Lennepweg moest hebben
gelegen.
Tegenover de verslaggever van de
koerant werd destijds verklaard dat
men uitputtend archieven had
doorgespit en zelfs het kadaster in
Amsterdam had geraadpleegd. Geen
spoor van de gasfabriek en dat werd
de provinciale diensten, die onderzoek wilden plegen naar de mogelijke miljeuvijandige - resten
van het bedrijf, dan ook bij herhaling
meegedeeld.
Een slechte beurt van de lokale gemeentedienaren, zo kan nu worden
vastgesteld. Zandvoorter Maarten
Weber, die de krantenberichten las,
herinnerde zich prompt een kaart uit
het boekje 'Zandvoort in oude prenten', waarop de gasfabriek prijkte en
had vervolgens geen enkele moeite
de officiële gegevens over de
onderneming op te diepen. In tegenstelling tot de ambtenaren viste Weber, hoofd van de afdeling mutaties
van het kadaster te Amsterdam, de
papieren in een handomdraai uit de
kast.

waterstanden
sept.

11
12
13
14
15

Plaatsgenoot Weber kan zich er best
vrolijk over maken dat ambtenaren
van gemeente en provincie vruchteloos op zoek zijn geweest naar het
bestaan of op zijn minst de juiste
lokatie van de gasfabriek. 'Ik heb nog
even overwogen om vindersloon te
vragen', gekscheert hij. Vast staat dat
hij de officiële speurders veel ekstra
moeite heeft bespaard.

H.W.

LVV. H.W.

LW.

01.13
02.17
03.01
03.44
04.24

09.13
10.16
11.01
11.45
12.24

21.50
22.51
23.36
00.09
00.44

13.51
14.50
15.33
16.07
16.43

bewoners worden gehoord
over wateroverlast

De fabriek en bijbehorend terrein
werd in 1882 opgemeten en te boek
gesteld. Alle percelen stonden op
naam van de gebroeders Elzbacher
op grond van een haarlemse
koopakte uit 1881. De gashouder
bevond zich op de plek waar nu de
kabelloods staat aan de Van
Lennepweg. Fabriek en laboratorium
stonden daar vlak achter tussen het
huidige karavanterrein en de hekken
van het zwembad. In 1909 verdween
de gashouder onder de slopershamer.

Vrijwillige Hulpverlening

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

Zeventig rozen stonden er j. l. donderdagavond te pronken in het
Gemeenschapshuis. Daarmee
wenste het Zandvoorts Mannenkoor
de leden van het kersverse
Vrouwenkoor veel sukses. Een
sympathiek gebaar van Dico van
Putten en zijn zangers, dat door het
zingend vrouwenvolk op prijs werd
gesteld.
Ruim vijftig vokalistes waren er
komen opdraven voor de eerste repetitie van de dames trokken - eveneens onder leiding van Dico
van Putten - meteen flink van leer.
In verband met de beschikbare zaalruimte werd besloten de repetities
voortaan op woensdagavond te
houden. Nieuwe leden zijn nog van
harte welkom

• De Zandvoortse Schaakklup gaat
een ledenwerfaktie beginnen onder
de gehele bevolking. Aan jonge
talenten heeft deze klup verrassenderwijs geen gebrek, maar men is
driftig op zoek naar schaakliefhebbers vanaf 20 jaar. Vorige week
donderdag werden de winnaars van
het afgelopen seizoen gehuldigd.
Klupkampioen werd J.G. ter
Bruggen, die op de ranglijst werd
gevolgd door de heren Twint en
Geerts. In de B-groep (er is immers
voor schakers en schaaksters van
elke speelsterkte plaats in de vereniging) gingen Drost, Gude en de
nestor van de ZSC Piet de Bruin met
de eer strijken. Belangstellenden zijn
altijd op donderdagavond vanaf 20.00
uur welkom in het Gemeenschapshuis. Vooraf inlichtingen inwinnen
kan ook: 1 7272 of 1 4441.

VERLIES VOOR ZANDVOORT '75.
De eerste thuiswedstrijd van zaterdagklup Zandvoort '75 is uitgelopen
op een minimale nederlaag tegen De
Kennemers. Bij rust leidde Z'75 nog
met 1-0 door een treffer van Rob
Gansner, maar na de doelwisseling
konden de gasten ondanks de
moeilijke tegenwind sterk
terugkomen. Mede door zwak
ingrijpen van de zandvoortse
defensie wisten De Kennemers nog
tweemaal te skoren: 1-2.
Voor a.s. zaterdag staat voor
Zandvoort '75 de uitwedstrijd tegen
Amstelveen op het programma.

eanduoortee Nocrartf

• Dinsdag 10 september komt de
kommissie planvoorbreiding
specifiek welzijn (pvc) om 20.00 uur
bijeen in het raadhuis. Op de agenda
staat o.a. een brief van de emancipatiekommissie over de manifestatie
'vrijwilligerswerk', een subsidieaanvraag van het'Centrum Zero voor een
kleinschaligheidsmarkt, een
samenvatting van de onlangs
gehouden hoorzitting en de
vaststelling van het voorontwerp-program '86.
• In de week van 16 t/m 22 september kunnen zandvoorters
kollektanten van het Prinses Beatrix
Fonds aan de deur verwachten. Het
fonds, dat zich sinds jaar en dag
bekommert om mensen die aan
ziekten van het zenuwstelsel lijden
(multiple sclerose, Parkinson,
kinderverlamming e.d.) is een
partikuliere instelling zonder
overheidssubsidie en dus voor zijn
goede werk geheel afhankelijk van
de inzameling. Bijdragen kunnen ook
worden gestort op giro 969 van het
Prinses Beatrix Fonds te Den Haag.

VROUWENKOOR ZINGT OP
WOENSDAGAVOND

Maarten Weber zal geen vindersloon
vragen . . .

• De eerste repetitie van het Zandvoorts Vrouwenkoor is pen groot
sukses geworden. Ruim 50 dames
waren vorige week aanwezig in het
Gemeenschapshuis om onder leiding
van Dico van Putten een stukje
'Edelweiss' in te studeren. Het Zandvoorts Mannenkoor maakte een
aardig gebaar door ieder lid van het
nieuwe koor een roos aan te bieden
als kollegiale zanggroet. Het voorlopig bestuur o.l.v. Anette Kalk ziet de
toekomst van het koor optimisties
tegemoet. Dames die de 1e repetitie
hebben gemist hoeven niet te wanhopen, ze zijn iedere woensdag weikom in het Gemeenschapshuis, vanaf
plm. 19.30 uur. Telefonies informatie
geven Anette Kalk en Tineke
Jongert, 1 93 72 of 1 85 91.

De schriftelijke protesten van bewoners uit de omgeving van Schoolstraat, Willemstraat en Kanaalweg, die eind juli voor de zoveelste maal
hun huizen na hevige regenval onder water zagen lopen, hebben er in
iedere geval toe geleid dat de gemeente binnenkort met de gedupeerden
om de tafel gaat zitten. Op maandag 14 oktober a.s. vindt in het Gemeenschapshuis aam de Louis Davidsstraat een informatiebijeenkomst plaats,
waar tekst en uitleg zal worden gegeven over de toekomstplannen van de
gemeente m.b.t. het rioleringsstelsel in het dorp. Voor de bewoners van
het jaarlijkse rampgebied zal het daarbij wel niet blijven. Zo hebben ze
bijvoorbeeld nog een appeltje te schillen met het zandvoorts bestuur in
verband met ingediende schadeklaims.

automatisering gemeentediensten
werd een flop
In een spoedzitting van de kommissie
financiën is j.l. vrijdag het
komputerfiasko van de gemeente
Zandvoort uit de doeken gedaan.
De langdurige geheimhouding rond
de automatiseringsperikelen (op
grond van de juridiese positie van de
gemeente) werd na de besloten
aanvang van de vergadering
opgeheven om sekretaris Merts
gelegenheid te geven de situatie te
schetsen. Het komt er in het kort op
neer dat de 1 e fase van de automatisering kompleet is mislukt omdat het
CVA, een samenwerkingsverband
inzake automatisering waarbij meer
dan 1000 gemeenten zijn
aangesloten, in gebreke is gebleven
aan de door Zandvoort gestelde
eisen te voldoen. De apparatuur
heeft onvoldoende kapaciteit en de
programma's deugen niet. De ambtenaren van de afdelingen sociale
zaken, publieke werken en financiën'
zitten met de handen in het haar. Het
is zelfs nodig geworden om die reden
de begrotingsbehandeling voor dit
jaar 3 weken uit te stellen.
Om zo spoedig mogelijk, d.w.z. per 1
januari '86, de zaken weer op orde te
krijgen, is hetdorpsbestuurvan plan
het kontrakt met het CVA op te
zeggen en in zee te gaan met een
andere firma, die al heeft toegezegd
apparatuur en software te willen
leveren in afwachting van een
definitief raadsbesluit over deze
affaire. Tot aan de vergadering van
vrijdag heeft het CVA de kans
gekregen mee te delen of het de
afspraken volgens de offerte kon
nakomen of niet. Bij ontstentenis van
enig bericht ging het kollege er van
uit dat men daar blijkbaar niet toe in
staat was.

sport in t kort
ZHC VERLOOR MET 0-1
Ook het eerste herenteam van
de Zandvoortse Hockey Club kon het
eerste kompetitie-optreden voor
eigen publiek niet in winst omzetten.
Op Duintjesveld werd het 0-1 voor
tegenstander Hisalis. De wedstrijd
van de dames tegen Pinoké werd
afgelast.
VECHTVLIEGER-KAMPIOENSCHAP
Op het parkeerterrein Zuid werden
zaterdag de Nederlandse
kampioenschappen Vechtvliegeren
georganiseer! door Fly Away onder
leiding van Edo van Tetterode. Na
drie voorronden kwam de titel terecht
bij Amsterdammer Alex Lanu. Donny
en Albert Beckers uit Zeist eindigden
als tweede en derde. Davy
Kooymans werd jeugdkampioen.
De voor zondag vastgestelde kampioensvlucht in het stabiel-vliegeren
moest wegens het slechts vliegerweer uitgesteld worden tot zaterdag
14 september, 11.00 uur voorronde
en 14.00 uur de finale.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

De reeds geïnvesteerde f 280.000.zal moeten worden verhaald op het
CVA. Het resterende krediet wordt
voldoende geacht om de 1 e fase van
automatisering nog eens dunnetje
over te doen, hoewel dat bedrag
eigenlijk gereserveerd wgs voor een
2e fase waarbij de belastingdienst en
de dienst volkshuisvesting aan de
beurt zouden komen. Voor die 2e
fase zal m.a.w. te zijner tijd alsnog
geld beschikbaar moeten worden
gesteld. De schadeklaim op het CVA
komt in andere vorm overigens ook
weer op het bordje van de gemeente,
want Zandvoort is in feite
aandeelhouders van dat samenwerkingsverband.
De woordvoerders van de politieke
partijen stonden vrijdag niet onwillig
tegenover de kollegeplannen maar
weigerden ter plekke hun fiat te
geven. Haast was volgens Merts c.s.
geboden om de nieuwe apparatuur
vóór 1 januari bedrijfsklaar te
hebben. De politici wilden echter niet
op de louter mondelinge informatie
afgaan en eisten degelijke schriftelijke verslaglegging. Vermoedelijk
deze week nog zullen ze zich
opnieuw buigen over het komputer
drama.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

cUlvH!S(ilt;i)StlHI

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos adviei.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
deze komputer tapt zelfs bier . . .

wordt zwembad duinpan
proefterrein windmolenenergie?
Liberaal Jaap Methorst heeft het
dorpsbestuur gevraagd alles in het
werk te stellen om Zandvoort aangewezen te krijgen als proefgemeente
voor een windmolenprojekt.
Het provinciaal elektriciteitsbedrijf
(PEN) is namelijk van zin de
eerstkomende jaren 15 miljoen uit te
trekken voor de bouw en plaatsing
van 100 kleine windturbines (30-60
Kw) om de aanwending van alternatieve energie te stimuleren. Een al
ouder eksperiment met windmolens
in het noordhollandse Camperduin is
niet geheel naar wens verlopen
omdat o.a. de onderhoudskosten de
pan uitstegen, maar leerzaam was het
wel. Het projekt dat nu op stapel staat
zou gebruik maken van kleinere en
moderner types, in serie gebouwd,
die volgens onderzoek wel kans op
sukses bieden.

•CRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

wordt donateur
van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

Zwembaddirekteur Hans Mollerus
heeft als eerste aan de bel getrokken
na publikatie van het PEN-plan en
heeft de centrale organisatie van
sportfondsenbaden zo ver gekregen
de zandvoortse Duinpan als proefobjekt aan te bevelen bij het PEN. De
winderige kustgemeente lijkt bij
uitstek geschikt om met de turbines
te eksperimenteren. Voor het
zwembad zouden de windmolens een
aanzienlijke bijdrage kunnen levere'.i
in het streven naar bezuiniging. Een
fors deel van de jaarlijkse verliezen
- zo'n 8 ton - komt voor rekening van
de energiekosten, plm. f 100.000.-.
Enige jaren terug, zo weet Methorst,
heeft de Duinpan ook al de mogelijkheid van windenergie onderzocht.
Werkelijkheid werd dat idee toen niet
om financiële en techniese redenen.
Omdat de gemeente opdraait voor
alle verliezen en zwaar
vertegenwoordigd is in het
zwembadbestuur(2 topambtenaren
en een wethouder) vindt Methorst
dat ze 'druk op de ketel' moet zetten
om het nieuwe wi.idmolenplan van
de grond te krijgen.

belangrijke adressen

omroeper

Te koop aangeboden:
2 mod. zweedse stoeltjes
plus bijpassende salontafel f 150,-- 1 mod.fauteuil
f 60,--, 1 mozaik salontafel f 60,--, 2 dezelfde kistbedden met matras f 100,-1 mod. blank houten toilettafel f 100,--, 1 open
haard met rooster en la
f 50,- 1 surfplank bigshow met 2 tuigen f 700,Tel 15058

bankrekening: 70.70.70.554
jubileum-infolijn: 020-326272
Postbus 323, 3500 AH Utrecht
De jubileum-pakketten kunt u ook kopen bij de erkende tuincentra,
aangesloten bij de NVT, herkenbaar aan het aktie-spandoek.

ASTROLOGIE CURSUS
horoscoopbespreking +
uitleg.
02507 - 1 21 30
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treiteren vinden zij heel gewoon
Het zal niet iedereen zijn opgevallen
maar rond het braakliggend terrein
aan het Stationsplein is een stille oorlog aan de gang tussen
autohandelaar Jongsma en de 3
dorpsbestuurders die hij in zijn
hoedanigheid van wethouder als
kollega's placht te betitelen.

dorpsbestuurders gunnen elkaar
het licht in de ogen niet

Jongsma is vorige week door het
kollege gesommeerd de
reklameborden aan het Stationsplein,
die zijn kliëntèle moesten verwijzen
naar de nieuwe vestigingen aan de
Curiestraat, vóór 9 september te verwijderen. Al in een vroeg stadium had
de zakenman een vergunning aangevraagd voor 3 kleinere
verwijzingen op de hoeken van het
terrein. Die kreeg hij ook,. Voor de 2
grotere borden op het terrein zelf
was eveneens toestemming
gevraagd maar dat werd tot
Jongsma's verrassing afgewezen. In
de overtuiging dat overeenkomstig
de eerder verleende vergunning, zijn
aanmerkelijk zakelijk belang, de
beperkte tijd van plaatsing (voor 6
maanden) er geen problemen zouden
rijzen, waren de borden alvast door "
een reklamestudio geplaatst. De
sommatie om de borden stante pede
weg te halen schoot Jongsma in het
verkeerde keelgat. Gebruik makend
, van zijn rechten als burger vroeg hij
* telegrafies schorsing van het besluit
aan bij de Raad van State. Dat
kollege zag echter geen kans de zaak
reklameborden leiden tot veldslag in b en w
vóór de fatale datum te behandelen
en vroeg hij b en w uitstel van één
dag. Die kleine marge werd
rechtspraak noch Jongsma gegund.
Attema, Flieringa en Machielsen (zij
tekenden gedrieën de sommatie)
Naar de inhoud beschouwd wordt de
stonden op het standpunt dat het om eenDe ieu9<*- en Jongerennota van de
jeugdnota gekenmerkt door een fors
privaaterechtelijke affaire ging waar
gemeente Zandvoort, meer dan 3
pak inventarisatie van demografiese
de Raad van State geen stem in had.
J"aar geleden toegezegd, is inderdaad
gekomen.
gegevens en enquetemateriaal. Ook
de omstreden Stekkie-enquete is
In arren moede liet Jongsma vorige
verwerkt. De koerant zal te zijner tijd
Het kollege heeft de -reeds politiek
week vrijdag de borden verwijderen.
aangepaste- nota vrijgegeven. Niet
de meest saillant konklusies daaruit
Maar verslagen was hij nog niet. Op
bespreken. Hier volstaan we met een
zoals men zou verwachten voor een
het middenin gelegen openbare en
aantal
beleidsvoornemens die de
eerste
diskussieronde
in
brede
kring,
dus publiekrechtelijke
maar voor verspreiding 'in selektie
nota afsluiten. Volgens de
parkeerterreintje verscheen deze
kring'. Dat wil zeggen een paar instel- samenstellers zijn er minstens twee
week een auto die de bewuste
lingen en personen die blijkbaar
ambulante beroepskrachten nodig
verwijsborden droeg. Zolang dat
geacht worden sleutelposities in te
voor het jongerenwerk, één zou al
voertuig zo nu en dan verplaatst
nemen.
Op
hun
kommentaar
wordt
een aardige start zijn. Permanente
wordt, kan er niets tegen ondernogewacht alvorens de jeugdnota
buitenschoolse opvang voor de jeugd
men worden. Voor een meer
van
12 jaar en ouder is onontbeerlijk.
officieel
het
licht
zal
zien.
permanente plaats is niettemin
In samenwerking met de politie dient
opnieuw een vergunning gevraagd.
een beleid te worden opgesteld ter
Een onzinnige procedure. Vroegtijdige verspreiding aan alle belangheb- bestrijding van de drugshandel in
De affaire op zich is bijna te kinderplaatselijke horekahuizen. Bij nieuwe
benden en belangstellenden, die een
achtig om uit de doeken te doen,
initiatieven voor jeugdaktiviteiten die.rol
spelen
in
opvang
en
begeleiding
ware het niet dat het om kollega-bevan de jeugd of daar bestuurlijk een
nen filmvoorstellingen de hoogste
stuurders gaat die elkaar het licht in
prioriteit te krijgen. Verenigingen
taak
in
vinden,
zou
een
ruime
de ogen niet gunnen. Het onderlinge
zouden zich meer inspanning moeten
maatschappelijke diskussie kunnen
getreiter van partij- en koaltiegenogetroosten om naast hun eigenlijke
losweken. Politieke prartijen,
ten wijst op een grondig verpeste
aktiviteiten de jeugd meer
verenigingsmensen, planvoorbereistemming in het dagelijks bestuur
ontspanning te bieden. De
ders, leraren, om er maar enkele te
van deze gemeente. Dat dit te zijner
noemen
hebben
rechtstreeks
te
jeugdsubsidies
voor sport- en soc.
tijd ook politieke konsekwenties zal
maken met de opvattingen van het
kult. verenigingen zouden in dit
krijgen, daaraan hoeft niet te worden
verband verhoogd moeten worden.
dorpsbestuur. Het jongerenvraaggetwijfeld.
Het werk van de muziekschool en de
stuk -zo wordt het inmiddels al gebibliotheek is zo belangrijk voor de
noemd- betreft immers de toekomst
vorming en ontwikkeling dat men
van de zandvoortse gemeenschap.
vindt dat deze instellingen genoeg
Of zo'n brede diskussie ook nog zal
financiële armslag moeten houden.
plaatsvinden als de nota eenmaal tet
Ook aandacht voor werkloze
vaststelling op de raadstafel ligt is de
jongeren en voor zandvoortse
sept.
H.W. L.W. H.W. L.W.
vraag.

3 september - 9 september 1985'
ondertrouwd: Cornelis Marinusvan
Dam en Karine Marja Brugman.
gehuwd: Mattheus Johannes MariaCrabbendam en MonicaTheredia
Kist; Barry Pigge en Anita Maria
Huhl; Jan Hoogendijk en Narumol
Koewmongkolchareon; Jan Henri
Zorgdrager en Helene Marjolein van
Duijn; Jan Verdel en Linda Zwenne;
Wilhelmus Christianus Croijmans en
JohannaWilhelmina Koper.
geboren: Frank Alexander Christiaan, zoon van J. Verduijn en E.M.H.
Distelrath; Evert zoon van E. Bol en
C. van Keulen; Luciana dochter van
R.J.M. Luijten en M.T. Koks; Laura
dochtervan W. Koning en A.C. Bol;
Shinsuke zoon van K. Fujii en K.
Kato.
overleden: Hendrika Catharina
Luttik geb. van Ingen, oud 85 jaar;
Jansje Pietersen geb. van Keeren
oud 90 jaar; Albert Wilhelm
Notterman, oud 84 jaar; Jacoba
H u ijsman, geb. Aberson, oud 93 jaar.
foto Dick Loenen

gemeente heeft geen geld voor jeugdbeleid

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

05.01
05.43
06.24
07.03
07.44
08.32
09.41
11.13
00.04
01.39

13.03
13.45
14.25
15.03
15.43
16.30
17.39
19.10
08.02
09.38

17.25
18.06
18.45
19.18
19.55
20.51
22.16
12.49
14.08

01.25
02.05
02.41
03.16
03.54
04.51
06.17
08.02
20.50
22.09

u Kum HEH HELPEH

nationale hallehte geestelijk gehandicapten
gira 1122 22 2^«^irtrecht,bank 707070333^^

scholieren vindt een plaats in de
nota.
Niemand mag natuurlijk verwachten
dat de nota vraagstukken oplost waar
gans de wereld zich het hoofd over
breekt. Er is geen reden waarom het
nieuwe beleidsstuk geen goede
aanzet zou kunnen zijn voor
diskussie. Als het slot maar niet zo
ontmoedigend was. In een laatste en
-zichtbaar later aangeplakte- zin die
door de dorpsbestuurders is
opgesteld luidt het: 'zonder de
beleidsvoornemens geweld aan te
willen doen dienen wij te melden dat
thans de financiële middelen
ontbreken om ze uit te voeren'
En wij altijd maar denken dat het een
kwestie van prioriteiten is.

Vrijwillige Hulpverlening

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

nieuws
kort & klem
• Zondagmiddag is onder het
wegdek van de Kostverlorenstraat ter
hoogte van de Julianaweg een
hoofdwaterleiding gesprongen.
Nadat publieke werken de straat
tussen Sophiaweg en
Koninginneweg geheel had afgezet is
de leiding nog voor het vallen van de
duisternis gerepareerd door het
waterleidingbedrijf Zuid
Kennemerland.
• Een woonwagen op het terrein
aan het Keesonplein is geheel uitgebrand. De oorzaak van de brand kon
nog niet met zekerheid worden vastgesteld, maar vermoed wordt dat bij
het braden van vlees de vlam in de
pan is geslagen. Nabijgelegen
woonwagens ontsnapten aan de
vlammenzee al werd een ervan door
de hitte geblakerd en verwrongen.
0 Onder auspiciën van de Lokale
Raad van Kerken zal op zondag 22
september a.s. om 10.00 uur een
oekumeniese dienst gehouden
worden in de hervormde kerk aan het
Kerkplein. In deze dienst gaan Ds.
Brinkman, pastoor Kaandorp, Ds. van
Leeuwen en mevrouw Schram voor.
Het is bedoeld als start van het
winterwerk. Tevens zal men stilstaan
bij de vredesweek en verwante
vraagstukken, vandaar dat het thema
'Bent u de vijand van uw vijand'
gekozen is.

eanduoortee Noerartf

emm steekt negen miljoen
in groot onderhoud woningbezit

belangrijke adressen

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 15 september a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212 Automobiel bedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 15 september a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman, bevestiging ambtsdragers.

adviesdiensten
WETSWINKEL

PROTESTANTENBOND
zondag 15 september a.s.:
10.30 uur: mevr. Ds. C. E. Offerhaus

foto: Dtek Loenen
Op het gebied van groot onderhoud
heeft woningbouwvereniging Emm
de laatste weken ongekende aktiviteit
ontplooid. Op meerdere plaatsen
tegelijk in de gemeente zijn eigen of
ingehuurde werklieden druk bezig en
de komende maanden zullen nog
verscheidene lokaties in de steigers
gezet worden.
Het betreft honderden korporatiewoningen waar o.a. gevels een nieuw
aanzien krijgen, kozijnen, meestal
van kunststof soms van hardhout,
worden ingezet met dubbele beglazing. 36 woningen in de flat aan de
Sophiaweg, 100 eengezinswoning in
noord tussen Pasteurstraat en
Keesomstraat heeft men op dit
moment onder handen. Verder zijn
flats aan Fleming- en Celsiusstraat
aangepakt. Daar wordt met grit losse
en halflosse betondelen onder hoge
druk losgespoten waarna kunsthardmortel soelaas moet bieden tegen
verdergaande béton-averij. Voor de
Sophiaweg staan niet alleen gevels
en ramen op het programma maar
ook zgn. 'geriefsverbeteringen':
keukenblokken, betegelen van
toiletten, doucheaanpassingen, uitbreiding van centrale verwarming
e.d.
Nog voor het einde van het jaar zal
een aanvang gemaakt moet worden
met 110 woningen in het Tranendal',
62 aan de Vondellaan, Cath. v.
Renessestraat, J.P. Thijsseweg e.o.
en 20 aan de Heimanstraat, Ook
daarvoor denkt men niet alleen aan
kozijnen en beglazing enz. maar
tevens aan geriefsverbeteringen.
Hoe en in welke omvang is nog onduidelijk. Dat werk dient volgens
ministriële voorschriften kostendekkend te zijn en betekent derhalve
huuraanpassing. Uitgebreid overleg
met de bewoners vooraf is dan ook
noodzakelijk.

U KIM HEH
\!f*
nationale kallekte
geestelijk gehandicapten
gira 1122222 > s utrecht,
bank 7Ü7D7D333

,

Niet ten onrechte bij zoveel massale
aktiviteit spreek Emm-voorzitter
Termes van een 'voor Zandvoort en
Emm unieke operatie', die plaats kon
vinden omdat de korporatie nog voor
1985 ekstra onderhouds-kontingenten heeft weten los te krijgen. Te
danken vooral aan het feit dat
Haarlem nogal wat projekten heeft
laten liggen. De woningbouwvereniging zal, nog even afgezien van het
betonherstelwerk en het schilderen
van de flat-trappenhuizen deze win-

ter, voor de huidige projekten diep in
de beurs moeten tasten. De reserves
zullen worden aangesproken voor
liefst 8,9 miljoen, zoals direkteur
Visser meedeelt. Een kostbare vóórfinanciering, maar, aldus voorzitter
Termes, liever zo dan dat het op de
plank blijft liggen'. Bijna 3 miljoen
krijgt de Emm achteraf van het rijk
terug, de rest moet op termijn via
nieuwe leningen worden
aangetrokken.

Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.

ROOM KATHOLIEKE KERK
zaterdag 14 september a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang
zondag 15 september a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceacilia kerkkoor.

medische dienst

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 • 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 -313233.

wordt donateur
van

GREENPEACE

gouden bruidspaar in h. Ld. duinen
Wanneer Willem Jan Molenaar, de
jonge broodbezorger van bakker Van
der Mije in de Willemstraat, niet op
een zekere dag besloten had van
baan te veranderen dan zou hij Resie
Krenn nooit ontmoet hebben.
Hij trad in dienst bij bakker Smit in
Haarlem en kreeg een bezorgwijk in
Aerdenhout, waar de knappe Resie
uit Beieren in betrekking was in een
villa aan de Viersprong. Om een lang
verhaal kort te rnaken: vijftig jaar
geleden gaven ze elkaar op 19 september in het Zandvoortse raadhuis
het ja-woord en dat betekent dat volgende week donderdag de vlag zal
wapperen in de tuin van het Huis in
de Duinen, waar het echtpaar
Molenaar een jaar geleden zijn intrek
nam.
mevr. Kraan-Meeth
De eerste vijftien jaren van hun
huwelijk woonden ze in de Diaconiehuisstraat, daarna werd het de Potgieterstraat en tien jaar geleden
betrokken ze een flat aan de Lijsterstraat. Beiden hebben aan het wonen
daar de beste herinneringen en wanneer hun gezondheid het had
toegelaten waren ze er beslist niet
weggegaan. Met veel waardering
vertellen ze over het initiatief van de
heer De Vries, hoofd van de Oranje
Nassauschool, om de flatbewoners
die intens met de bouw van de
nieuwe school hadden meegeleefd,
dooreen wekelijkse ontspanningsavond wat nader met elkaar in
kontakt te brengen. Allengs werd de
animo echter minder zodat aan deze
bijeenkomsten een voortijdig einde
kwam.
Waar geen eind aan zal komen is hun
ingewortelde verknochtheid aan
Zandvoort, want al is mevrouw

Molenaar geen echte Zandvoortse,
met weemoed denkt ze aan de
vroegere Spoorbuurtstraat, de Pakveldstraat en het Zuiderbad, waar
haar man uit tal van gegadigden uitgekozen werd voor de funktie van
badman. Uiteraard vallen er namen,
waardoor direkteur Bolwidt en zijn
opvolger de heerVallo, Gien Otten,
Annie Volhand, Mien Koper, tante
Griet, Willem Drayer, Jan Paap en
Willem Koper weer even aan de vergetelheid worden ontrukt.
Een andere grote liefde van de
bruidegom is de Zandvoortse Reddingsbrigade, waarvan hij op
twintigjarige leeftijd voor zijn vele
verdiensten door de toenmalige
voorzitter, tevens kursusleider, dokter Van Fraassen de eremedalje
kreeg opgespeld. Met de verhalen
komen ook de andere onderscheidingen op tafel: de medalje die burgemeester Van Alphen uitreikte aan
een tiental leden van de ZRB die zich
na het omslaan van de reddingboot
op 10 februari 1937 zeer
verdienstelijk hadden gemaakt, een
bronzen legpenning van de Kon.
Ned. Bond tot het Redden van
Drenkelingen voor zijn inzet bij de
overstroming van Tuindorpen-Oostzaan in 1960 en een medalje van de
L.S.G. (Life Swimming Guards) nadat
hij tijdens de Jamboree in 1937' een
overmoedige padvinder uit een mui
had gered.
Niet alleen aan het Zuiderbad maar
ook aan de bakkers Van der Mije en
Smit en vooral aan zijn latere werkgever, het aannemersbedrijf Witkop
in Bloemendaal, denkt de heer
Molenaar met plezier terug. Met
laatstgenoemd bedrijf is er nog
steeds een goed kontakt, ook al heeft
hij zeven jaar geleden door een
bedrijfsongeval een punt achter zijn
werkzaamheden moeten zetten.
Het gouden bruidspaar, dat in het

gelukkige bezit is van twee zoons en
drie kleinzoons, wil het aanstaande
donderdag een beetje rustig houden.
Maar een gebakje bij de koffie en
een etentje 's avonds met de naaste
familie zit er wel in!

jubileumviering
jong zandvoort
gaat door

maak minimaal
ƒ10,(eén tientje)
over op giro

39.555.30

Een feestelijke bijeenkomst zal er
komen, dat wel, maar de geplande
massaregie gaat niet door. Om
organisatoriese en financiële
redenen, zo heet het netjes. Inderdaad is onder het voorzitterschap van
(de inmiddels afgetreden) Ron

Het zag er even naar uit dat dat via
relaties op een koopje kon gebeuren, maar toen dat niet lukte stortte
de opzet-ondanks een gemeentelijke
subsidie van f 2.500.- als een kaartenhuis ineen. 'Die kosten waren
eenvoudigweg voor onze vereniging
niet te dragen, aldus sekretaresse
Afra Amende. Maar de financiële
kant van de zaak was niet het enige
struikelblok. Ook de samenwerking
met de andere verenigingen liep
spaak. Volgens Amende omdat men
wel belangeloze medewerking toezegde maar vervolgens met allerlei
nadere eisen op de proppen kwam.
Het stelde de kinderoperettemensen
diep teleur. Het goede initiatief om
nu eindelijk eens alle verenigingen
de handen ineen te laten slaan, viel
in het water.

Schouten een spektakel voorbereid
dat in de Pagéehal zou plaats vinden
'bij gebrek aan een goede toneelakkommodatie'. Dat betekende wel dat
daar een groot podium moest
verrijzen voor het optreden van zo'n
140 zandvoorters uit de lokale zang,
dans en toneelwereld, diende er
vloerbedekking gelegd te worden om
de sportzaal te beschermen en
moesten honderden stoelen worden
gehuurd.

't Is niet anders, verzucht Amende,
hopelijk lukt het ooit nog eens, maar
ditmaal kwamen we er niet uit'.
Samen met de nieuwe voorzitter (en
regisseur) Ed Fransen is besloten van
het jubileum een kleinere maar niet
minder aangename gebeurtenis te
maken speciaal voor de kinderen.
Maar ook voor alle oud-leden, die zijn
opgeroepen 'liedjes van toen' ten
gehore te brengen op 5 oktober in
het gebouw de Krocht.

De kinderoperettevereniging Jong
Zandvoort, die dit jaar haar 70-jarig
jubileum grootscheeps en uitbundig
had willen vieren in samenwerking
met de andere Zandvoortse kulturele
amateursverenigingen, is van dat
idee teruggekomen.

„Aan de regering, aan de Staten
Ik keer mij tegen de kernbewapc
een besluit nemen over de plaz
Nederlands grondgebied. Ik v|
plaatsing".
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sport int kort
GARNALEN TOURNOOI IN DARTS
BAR AQUARIUS.
In darts-centrum Aquarius aan de
Zeestraat 36 wordt op vrijdagavond
20 september een Garnalen-toernooi
georganiseerd. Het is een 501singles-toernooi dat om acht uur
begint.
Voor een inschrijfgeld van f 7.50 kan
men deelnemen en ontvangt men
bovendien een garnalen-cocktail. ER
zijn fraaie prijzen te winnen,
ledere dag van 's middags vijf uur af
kan men vrij oefenen in Aquarius,
waar deskundige instruktie
voorhanden is. Voor nadere informatie kan men terecht bij Peter Jansen,
tel. 18748.
HANDBALTEAMS VERLOREN.
Zowel de dames als de heren van
Zandvoortmeeuwen-handbal hebben
afgelopen zondag een nederlaag
moeten inkasseren. Bij Concordia
ging het eerste damesteam na een 54 ruststand uiteindelijk met 10-6 ten
onder. De onvolledige heren-ploeg
trok naar Amsterdam, waar de
geelblauwen niet in hun normale spel
konden komen. Een forse 18-8
nederlaag was het resultaat.
OPEN DAG HCOKEYCLUB.
De Zandvoortse Hockey Club houdt
zondag 15 september een open dag
op Duintjesveld. Van 11.00 tot 13.00
uur kan men kennismaken met de
hockeysport en leren met een
hockeystick om te gaan. Voor de
jeugd vanaf 7 jaar woraen er spelletjes georganiseerd en ieder kind tot
15 jaar krijgt bij aanmelding als lid
een stick kado. Op de telefoonnurnmers 1 4441 en 1 4532 is
desgewenst nadere informatie te
verkrijgen.

MEER BEWEGEN VOOR
OUDEREN.
Op donderdag 3 oktober is er voor
ouderen vanaf 55 jaar weer gelegenheid om sportief bezig te zijn Het
komend seizoen niet in de Van
Pagée-hal. maar in de Pellikaanhal
aan de A.J v.d. Moolenstraat. waar
men iedere donderdag van 14 00 tot
16.00 uur badminton, course-bal.
gymnastiek, tafeltennis, kegelen,
volksdansen en nog meer
spelvormen kan beoefenen. De
leiding berust weer bij Alie Effern en
Atie Klijn en de kosten bedragen
twee gulden per keer.
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VERENIGING FEDERATIEVE VROUWENRAAD
ZANDVOORT
1. GESPREKS- en DISCUSSIETECHNIEKEN
5 lessen voor ( 25.-. maandagochtend.
Het doel van de cursus is dat vrouwen meer vertrouwen en inzicht
krijgen in eigen mogelijkheden, waardoor zij weerbaarder worden
in allerlei situaties.
In de cursus zul met name aandacht worden besteed aan het
oefenen met elkaar van vaardigheid als:
• spreken in het openbaar • luisteren • discussiëren • formuleren
• argumenteren • samenvatten • discussie leiden, etc.
2. CTRSl'S TEKENEN
8 lessen voor l' 52.-, maandagmiddag.
Onder leiding van Mevr. Wil Hoogendijk, aanvang 14 oktober, 14.00
• 1(5.00 uur.
3. NAAIEN.
12 lessen voor f 75.-, op maandag- en dinsdagavond.
Onder leiding van Mevr. Deesker, op dinsdag- en woensdagochtend,
woensdagavond, donderdagmiddag en donderdagavond onder
leiding van Mevr. Ovaa. Aanvang repectievelijk 23, 24, 25 en 26
september 1985.
MENSENDIECK/GYMNASTIEK.
K) lessen voor f 65.-.
Door beter spiergebruik klachten voorkomen op dinsdagmiddag van
Annemiek Smit, aanvang 24 september 15.00 - 16.00 uur.
Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij minimum deelname
van tien personen.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tolweg K).
Lestijden:
's morgens van 9.00 - 11.:JO uur / 's middags van 13.30 - 16.00 uur /
's avonds van 19.30 - 22.00 uur.
Aanmelden:
telefoonisch vanaf 16 september 1985, telefoonnummer: l 5551
tussen 20.00 en 22.00 uur.
Uw wordt, verzocht het lesgeld bij de Ie les contant te betalen.

omroeper
VERHUREN?
Plaats eens een advertentie
in een duits dagblad.
Inl/folder : 01720-43719

MORGEN
kunt u tussen 10 en 17 uur
kosteloos horen of u een
familiewapen heeft.
Tel.020-129700.

Onbeperkt tennissen voor
f 90,- p. persoon

van 1 oktober - 1 april
Zwembad de Duinpan
Telefoon 12170

CURSUSSEN

1. Tarot start 17 sept.
2. Astrologie start 18 sept.
Inlichtingen: 02507-18100.

v.d.Werff

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

BOUWVERGUNNINGEN

•nitallaf te bureau

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeesteren wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

o centrale verwarming

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.

o loodgietersbedrijf

Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde'Staten nodig is.
122B85 Jac. van Heemskerckstraat 61
123B85 Patrijzenstraat 4
124B85 Koninginneweg 29
125B85 Dr. C.A. Gerkestraat 9lzw

uw «ritcnd iMUNattoburaau voor cwrtrato
wwarming, «trcondHtoning «n toodBtotortmfk,
zowti niMJW ais onfferhoueL.

kanwlingri ormftsstraat 38/zandvoort/
teltfoon 02507- 1 8484*

gevelwijziging
oprichten bijkeuken
erfafscheiding
verbouw bijkeuken

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend.
Belanghebbenden die door een vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob
binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA ZANDVOORT.
121B85 Julianaweg 19

erfafscheiding/pergola

KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend
voor het kappen van een boorp op het onderstaand perceel. Zij die
menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn
getroffen, kunnen op grond vafi de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT.
Vinkenstraat 11

2 populieren

PARKEERVOORZIENINGEN BEZOEKERS POLITIEBUREAU

NEDERLAND
UIT DE BOL
NATIONAAL
„^.REVALIDATIE
1985] FONDS

bankrekening: 70.70.70. 554
jubileum-infolijn: 020-326272
Postbus 323, 3500 AH Utrecht

De jubileum-pakketten kunt u ook kopen bij de erkende tuincentra,
aangesloten bij de NVT, herkenbaar aan het aktie-spandoek.

Wijkcentrum 't Stekkie

jan koster

Flemingstraat 9 - Zandvoort
Zaterdag 28 september
„BINGO-FESTIJN"

15.00-17.00 uur
20.00-24.00 uur

bouw- en
aannemingsbedrijf

kinderbingo
bingo-en dansavond

CURSUSSEN
m.i.v. 1 oktober Brooddeegcursus
7 oktober Teken- en schildercursus

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metaeh
voeg-en onderhoudswerk
zeestraat40/20421e undvoort
tsl. 02507-120 13

AKTIVITEITEN
Koffie-ochtenden - Open huis jeugd - Kinder-

disco - Tienerdisco - Klaverjasclub - Kindertoneelgroep - Volksdansen - Klassiek ballet
kinderen - Trimmen voor vrouwen - JazzballetOSS.
(STUUDANSAVONDEN 18 +

Vanaf 5 oktober elke eerste en derde zaterdagavcnd van de maand, 20.00 uur, entree
gratis.

23 t/m 29 september

VRUWILLIGtSTlERS
Voor aktiviteiten en cursussen vragen wij
vrijwillig(st)ers.

NATIONALE COLLECTE
V
NIER STICHTING NEDERLAND

AANMELDING EN INFORMATIE

Giro 388000

Bij de beheerder van 't Stekkie of onder
tel.nrs. 1 71 13 / 1 76 12 en 1 89 48.

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS

J, BLUYS

eandu.

•

ÏÉ

HaltMtrMt K - Zandvoort
T«l 1 20 60

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, maken bekend, dat
zij hebben besloten aan de noordzijde van de Hogeweg ter hoogte
van het politiebureau vijf parkeerplaatsen, waaronder een
invaliden- parkeerplaats, aan te wijzen als plaatsen waar het
parkeren slechts is toegestaan aan bezoekers van het
politiebureau.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris,
De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort; gelet op de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, maken bekend dat: door hen
onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 27 augustus 1985 vergunning is verleend
ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvraag van
B.M.Z. B.V. te Zandvoort voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een machine- en
apparatenbouwbedrijf, gelegen aan de Noorderduinweg 44 en
Kamerlingh Onnesstraat 1 te Zandvoort, kadastraal bekend
gemeente Zandvoort, sectie B, nr. 7605/7606.
De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen van 13
september 1985 tot 13 oktober 1985 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort,
op werkdagen van 08.30 -12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne staat tot 13 oktober 1985 beroep open bij de Kroon
voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of
28, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid onder c. van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van
artikel 60 a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt
gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Koningin en
worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de
geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Zandvoort, 12 september 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
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leggen bomen bij burgemeestershuis
opnieuw 't loodje?

Stichting de Papieren Tijger heeft bij
het zandvoorts kollege bezwaar
gemaakt tegen het verlenen van een
kapvergunning voor 2 bomen bij het
burgemeestershuis aan de Quarles
van Uffordlaan.

zijn geworden. En ook bij het laantje
kwam de zaag er aan te pas. Het
zandvoorts dorpshoofd kreeg als
boetedoening een herplantplicht die
6 jonge boompjes opleverde. Ronduit
belazerd voelden zich de miljeuorganisaties.

De stichting, die zich o.a. het behoud
van dorpsgezichten en kultuurlandschappen ten doel stelt, heeft tegelijkertijd bij de Raad van State om
schrosing van de kapvergunning
gevraagd opdat de bomen niet al
hangende de procedure het
onderspit delven. Reden tot
wantrouwen is er immers volop.
Toen enige jaren terug bij de bouw
van de burgemeesterswoning nabij
het fraaie toegangslaantje tot het
Kostverlorenpark een groot aantal
bomen en struiken sneuvelden was
dat volledig in tegenspraak met
toezeggingen van gemeentezijde om
zuinig met het groen om te zullen
springen. Zelfs GS lieten zich na
bezwaren van miljeuorganisaties
door die afspraken lijmen. De
provinciale uitspraak luidde: 'Dat
langs het toegangspad geen bomen
of struiken ten behoeve van de bouw
behoeven te worden gerooid. Slechts
binnen een-afstand van 1 meter van
het te bouwen oppervlak zullen
enkele bomen en enige struiken
moeten worden verwijderd. Verder is
ons gebleken dat het zandvoortse gemeentebestuur heeft toegezegd dat
voor de overige op het betrokken
perceel aanwezige bomen geen
kapvergunning zal worden
afgegeven, indien al ooit om een
dergelijke vergunning zal worden
gevaagd'.

VANDAAG START TM-KURSUS
IN OPENBARE BIBLIOTHEEK
'Tweemaal per dag met vakantie'.
Onder dat motto organiseert de
stichting onderwijs WC1 binnenkort
een krusus Transcedente Meditaite
(TM). Een inleidende en kosteloze
lezing over dat onderwerp kan de
belangstellende op dinsdag 17
september, aanvang 20.00 uur,
bijwonen in de bibliotheek aan de
Prinsesseweg. TM betreft een
techniek om rust en ontspanning te
vinden. Geen ingewikkelde
oefeningen maar een eenvoudige
techniek die men na een korte
leergang van plm. 4 uur thuis kan
beoefenen in een komfortabele stoel.
Het volgen van de kursus omvat
geen lidmaatschap van een organisatie of sekte. Het is een doe-het-zelftechniek tegen stress en vermoeidheid. TM wordt in Nederland
verspreid door een stichting zonder
winstoogmerk. Men betaalt een
eenmalige kursusbijdrage die
afhankelijk is van de hoogte van het
inkomen. Voor inlichtingen kunt u
bellen: 03200-27027 / 30953.

Machielsen: belofte maakt schuld-...

De 'enkele bomen en struiken'
bleken er na afloop van de
werkzaamheden een stuk of 70 te

jarige kiek bluijs:
ze zitten er 5 jaar naast'
'Ik weet nog steeds niet hoe ze er bij
komen dat ik vijfenzeventig wordt'
zegt Kiek Bluys.
Ze zitten er vijf jaar naast, kijk zelf
maar' en inderdaad laat de stamboom
van de familie Bluys, die teruggaat
tot 1743, zien dat op 19 september
1915 Hendrika Bluys geboren werd
uit het huwelijk van Aleida Koreman
en Hendrik Bluys. Hendrika is
afgeleid van Hendrik, want vader
Bluys achtte het niet waarschijnlijk
dat er na vijf dochters ooit nog eens
een zoon geboren zou worden. Er
kwamen er maar liefst vijf, daarna
twee meisjes en toen nog eens twee
jongens. Van de veertien kinderen,
die allen geboren zijn in het huis dat
hun vader, aannemer van beroep, in
1907 aan de Zeestraat bouwde, zijn
er nog elf in leven waarvan er acht in
Zandvoort wonen.
Eigenlijk is het verwonderlijk dat alle
Zandvoorters met de naam Bluys
familie van elkaar zijn. Ook dat ze
geen bijnaam hebben, hoewel de
veertien in de buurt bekend stonden
als 'de ploissies van de kippetrap'.
m«vr. Kraan-Mmth

eanduoortee Noeranh

De Papieren Tijger basseert zijn
bezwaarschrift voor een groot deel
op hetgeen zich-in het verleden rond
het perceel afspeelde. De Raad van
State heeft de uitspraak van GS uit
1979 nog eens voorgeschoteld gekregen en het zandvoorts kollege
krijgt ongezouten kritiek. De
kapvergunning staat dan ook lijnrecht
tegenover 'toezeggingen van behoud
en zelfs herstel van aanplant'. Vraagt
u zichzelf niet af waar u mee bezig
bent? Het ontgaat ons volledig
waarom u thans toch weer een
kapvergunning heeft afgegeven voor
verdere afbreuk van de toch al
schamele restanten. Zeker
vergeetachtig! aldus de Papieren
Tijger.
Tot slot hoopt de organisatie dat 'de
schandalige wijze waarmee in 1980
bezwaarmakenden door het kollege
van b en w werden bejegend niet de
toon zet voor de gang van zaken in
1985.

Kiek, zoals Hendrika inmiddels genoemd werd, bezocht in Haarlem de
Mariaschool aan de Kleine Houtweg
(in Zandvoort was er toen nog geen
Rooms Katholieke school) en zou
later winkeljuffrouw worden bij de

firma Holt, een bekende haarlemse
zaak in dames- en herenlingerie, die
's zomers een filiaal had aan het eind
van de Kerkstraat. Tijdens de
evakuatie trouwde ze in Amsterdam
met Wim Harkamp en door diens
funktie als prokuratiehouder bij de
Markthallen was het gezin (er waren
inmiddels een zoon en een dochter
geboren) genoodzaakt in de
hoofdstad te blijven wonen. Na de
dood van haar man in 1966 zou het
toch nog negen jaar duren eer zij
naar haar geliefde Zandvoort kon
terugkeren. Ze is er zich beslist niet
van bewust dat ze daar de afgelopen
jaren een bekende figuur is geworden. Gewoon door zichzelf te zijn:
een gezellige opgewekte vrouw met
een zonnig humeur. Maar ook als
gewaardeerd lid van 'De Wurf', van
het Komité Viering Nationale Feestdagen en als bestuurslid van het Ge-nootschap 'Oud Zandvoort', in welke
funktie zij de ledenadministratie
verzorgt en het kontakt met de zandvoorters in den vreemde onderhoudt.
Het zal niemand verbazen dat zij zich
als echte zandvoortse met hart en
ziel inzet voor de doelstellingen van
het genootschap. Evenmin dat er de
volgende week in de Brugstraat een
ouderwetse koppiesdag zal worden
gehouden. Maar eerst zullen kinderen, kleinkinderen, broers en zusters
donderdag laten merken hoe blij ze
zijn met een gezonde zeventig-jarige
Kiek Bluys!

waterstanden
sept.

H.W.

L.W.

H.W.

18
19
20
21
22
23
24
25

06.24
07.03
07.44
08.32
09.41
11.13
00.04
01.39

14.25
15.03
15.43
16.30
17.39
19.10
08.02
09.38

18.45
19.18
19.55
20.51
22.16

L.W.

02.41
03.16
03.54
04.51
06.17
08.02
12.49 20.50
14.08 22.09

nieuws
kort & klein
POLITIE LEGT BESLAG
OP REKLAMEWAGEN
VAN JONGSMA
De list van auto-ondernemer Jongsma om na het verplicht verwijderen
van verwijsborden van het Stationsplein een auto met opschriften te
stationeren op de parkeerruimte
aldaar, is onmiddellijk na de eerste
persberichten daarover met een
tegenaktie van gemeentezijde beantwoord.
Vrijdagochtend verscheen de politie
bij de zakenman met het verzoek,
lees opdracht, om de personenwagen
terstond weg te halen op grond van
art. 60 van de a.p.v. (algemene politieverordening). Daarin staat dat het
verboden is zich met reklame of
propaganda op de openbare weg te
bevinden. Jongsma voldeed dezelfde
dag nog aan het verzoek.
Voor één gat gevangen was hij
echter niet. De wagen met verwijsborden verhuisde naar een plek in de
nabijheid van zijn vroegere nering en
op de roete naar zijn nieuwe bedrijf
aan de Curiestraat, namelijk op
partikulier terrein aan de kop van de
Van Lennepweg, tegenover garage
Strijder.
Zo vlot als de sterke arm (voor
zandvoortse begrippen althans) in het
geweer kwam bij het doen
verwijderen van ongewenste
reklame, zo traag is het dorpsbestuur
bij het al dan niet verlenen van een
vergunning aan Jongsma, die in
verband met zijn 'aanmerkelijk
zakelijk belang' toestemming tot het
plaatsen van de auto op het
parkeerterreintje had aangevraagd.
Op het moment van dit schrijven was
daarover in ieder geval nog niets
vernomen.
Bij het ter perse gaan van deze
koerant is nog net een nieuwe
magistrale tegenzet te melden in dit
kolederiek, maar toch ook wel
beschamend tegenspel.
Maandagmiddag heeft de politie het
mobiele verhuisbericht van Jongsma
namelijk weggesleept en in beslag
genomen, dit op grond van dezelfde
verordening.
Jongsma gaat nu de Officier van
Justitie benaderen om te trachten
zijn auto met borden zo spoedig
mogelijk terug te krijgen.

• Een jeugdige automobilist en
medepassagier hebben
donderdagavond op het nippertje het
vege lijf kunnen redden. Ze
passeerden rond 9 uur de reeds
gesloten overwegbomen bij de
spoorweg ter hoogte van de
Sophiaweg, maar zagen geen kans
meer de naderende trein, afkomstig
uit het dorpsstation, te ontwijken en
sprongen ijlings de auto uit. De
lokomotief reed de wagen in diggelen en het duurde lang voordat de
baan weer vrij was.
• Als afsluiting van het fietsseizoen
1985 organiseert rijwieltoerklup
Olympia op zondag 22 september
een 50 km tocht 'rond de noord'. De
deelnemers die zich die dag vanaf 9
uur a f 2,50 p.p. kunnen laten inschrijven, vertrekken om 10.00 uur vanaf
strandpaviljoen 't Trefpunt. Met een
vaartje van 25 km per uur gaat het
naar Bentveld, Bloemendaal en
Umuiden, waar een koffiepauze is
ingelast. Dan via de sluizen en
Velserpont naar Santpoort. Bloemendaal en op huis aan. Nadere inlichtingen geven C.C. Hoedt, tel. 1 2604 en
K. Koper tel. 14833.
• J.l. woensdag is de zandvoortse
Bridgeklup weer begonnen met de
winterkompetitie. Dat wil niet zeggen
dat de kaarters in de zomer hebben
stilgezeten. Velen namen de gelegenheid te baat om met een nieuwe
partner te oefenen en tvbridgekursisten zetten hun eerste
schreden op het officiële bridge-pad.
In de A-lijn kwamen woensdag de
Leeuw/Braun als besten te voorschijn, gevolgd door Heilker/Vulsma.
In de B-lijn bleken de Leeuw/Reijer
het spel nog niet verleerd en in de Clijn was er een eerste plaats voor de
dames Rooijmans/Slegers. Het
nieuwe tweetal mevrouw van
Tetterode/ de heer Van Beek werden
tweede. De bridgekursisten zullen tot
1 januari in een aparte kategorie
uitkomen alvorens te beslissen over
een eventueel lidmaatschap. Hun
eerste duel werd gewonnen door de
dames Klinkhamer/van Petegem.

aankoop nieuwe komputer
achter gesloten deuren bedisseld
De komputer-miskoop van de gemeente Zandvoort wordt zo langzamerhand een klein dorps drama,
waarvan overigens een flink aantal
taferelen met gesloten doek wordt
opgevoerd. Als dan ook nog een van
de akteurs het podium verlaat omdat
hij niet langer van plan is aan dit verstoppertje-spelen mee te doen, dan
wordt het verhaal wel heel onoverzichtelijk. De regie zal er uiteindelijk
wel een enigszins redelijk eind aan
breien, maar veel applaus zal er
beslist niet zijn.
Vrijdagmiddag was het weer zover.
De kommissie financiën was voor de tweede maal in spoedzitting bijeengeroepen om over de automatiserings-flop te diskussieren. In een
lijvig epistel was nog eens
uiteengezet dat de door het CVA
geleverde apparatuur volslagen onvoldoende is en met spoed moet
worden vervangen door apparatuur
van een andere firma. Wethouder
Flieringa en sekretans Merts
beantwoordden wat vragen van de
raadsleden, die op hun verzoek in de
afgelopen week inmiddels ook inzage
hadden gekregen m de gevoerde
korrespondentie, en toen bleek er
ineens weer beslotenheid nodig. De
nieuwe leverancier zou dit hebben
verordonneerd, zo werd meegedeeld.
De pers werd verzocht de kommissie-kamer te verlaten. D'66-er Jan
Termes had tevoren al aangekondigd
dat ook hij de verdere beraadslagingen niet zou meemaken als dit niet in
volledige openbaarheid zou gebeuren, In andere frakties werd iets
gemompeld van 'met de grootst
mogelijk tegenzin', maar daar bleef
het bij. Termes voegde de daad bij
het woord en toog huiswaarts. Na
langdurig geheim overleg gingen de
gesloten deuren weer open en kon
Flieringa in één zin resumeren, dat
de kommissie had besloten dat
wethouder en werkgroep gemachtigd
waren door te gaan op de ingeslagen
weg. Er komt dus nieuwe
automatiserings-apparatuur op de
sekretarie.
Hoe triest het ook is, bij die
informatie moeten we het laten.
Mogelijk komt de affaire bij de
behandeling in de gemeenteraad iets
meer uit de verf. Hopelijk besluit men
daar wel tot openbaarheid.

III

geheim beraad op verzoek van komputer-leverancier

de valken bezorgen zvm
eerste nederlaag in kompetitie
De Valken uit Hem (bij Venhuizen),
vorig jaar kampioen van de 4e klasse
en gepromoveerd, hebben aan ZVM
de eerste nederlaag toegebracht. Ze
stuurden de zandvoorters met 1-0
naar huis.
De sterk defensief ingestelde
ploegen waren in alle opzicht aan
elkaar gewaagd. Beide partijen
kregen slechts spaarzaam uitzicht op
treffers, slechts een van de Valken
greep in de tweede helft de gelegenheid aan. Daarvóór had ZVM-er Hans
Schmidt zich een uitmuntende kans
laten ontglippen, hij aarzelde te lang
waardoor de keeper kon ingrijpen.
Een solo-aktie bracht Jos v.d. Meij in
de doelmond, zijn schot ging net
naast. Voor de thuisklup kwam
Vroling gevaarlijk dicht bij een
openingsdoelpunt terwijl zijn
teamgenoot Koster alleen opdook
voor goalie Steffers maar deze rots in
de branding was niet te passeren. Bij
rust was de stand nog steeds dubbelblank.
Ook in de tweede spelperiode bleven
de twee verdedigingslinies het spel
bepalen. Bij de kustbewoners blonk
daarbij vooral Frans Post uit in zijn
centrale positie. Valkenspeler Jan
Koster verbrak het evenwicht in de
18e minuut. Hij schoot hard in en de
bal die van richting veranderde,
verdween onhoudbaar achter Stef-

fers, 1-0. ZVM-er Schmidt werd
daarna vervangen door Siem
Molenaar, die de rechtsbackpositie
van Van Meelen overnam om deze
gelegenheid te geven de aanval te
steunen. Bovendien kwam Wim
Buchel als aanvaller in het veld voor
Richard Kerkman. Baten mocht het
niet meer.
Volgende week komt het nog
ongeslagen LSW op bezoek in de
badplaats.
De stand op de ragnlijst is als volgt:
LSW
3
SVW
3
Valken
3
DTS
3
Alcm. Vict.
3
HSV
3
Volendam
2
Zandvoortmeeuwen
2
WGW
3
KGB
3
Westfrisia
3
SRC
3

6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1

De kunstenaar deed onlangs zijn
beklag over de verplaatsing van zijn
'Stoelendans' vanuit de ontvangsthal
van het nieuwe wijkcentrum naar de
grote zaal. Dat was zonder zijn
medeweten gebeurd. Tevreden over
de nieuwe plek was hij allerminst, zijn
werk hing nu 'tussen de feestslingers'. In een brief aan Van Tetterode
geeft het Stekkiebestuur zijn
beweegredenen. 'Op de open dag
bleek al, zo luidt het, dat het kunst-

werk erg kwetsbaar was in de veel te
kleine ontmoetingsruimte. Wij hielden ons hart vast dat het kunstwerk,
dat toch f 10.000.- heeft gekost,
beschadigd zou worden door de
kinderen of dat er bijv. een stoel
doorheen zou gaan. Want 4 laklagen
kunnen wel beschermen tegen
krassen maar niet tegen al te uitbundige jeugd. Dat u zich gekwetst voelt,
kunnen we wel begrijpen maar een
en ander is gebeurd om uw schilderij
voor vernieling te sparen.
De bezorgdheid voor het welzijn va'n
het kunstwerk siert de Stekkiebestuurders. Al maakt ook deze brief
niet duidelijk waarom geen overleg
met Van Tetterode, wiens geestelijk
eigensom het schilderij blijft, heeft
plaatsgevonden.
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eanduüorrse hoeranï

Jaarlijks worden in Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen. Dat
aantal stijgt de lasten ook!
De meeste van die zeehonden zijn
zwaar ondervoed en te verzwakt om zelf
nog op krachten te komen. Verzorging,
- voeding en de juiste medicijnen zijn
bittere noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen', Die verzorging geven wij
met liefde, het overige met geld!
Door een bijdrage te leveren aan de
Zeehondencrèche Pieterburen maakt u
het ons mogelijk deze zeehonden
gedurende de gemiddelde revalidatietijd
van 3 maanden weer nieuw leven in te
blazen, waardoor ze op eigen kracht
verder kunnen.
Die yoede daad vereist weinig moeite.
Door vandaag nog de bon in te vullen
noemen wij u morgen donateur!

l Ja, ik red een zeehondeleven!
iedereen leest
de krant
altijd en overal.

j Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
ter waarde van f ._
,
_
l Naam:
_
l Adres:
_
1
Kode:
_
| Plaats:
_
• Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950
J 9950 WL Pieteiburen
(Postzegel niet nodig) j

zwarte piet spel rond kunstwerk van roland
Het bestuur van de stichting aktiviteitencentrum Zandvoort, in de
volksmond 't Stekkie, heeft verontwaardigd gereageerd op mededelingen van wethouder Jongsma als zou
hij niets hebben geweten van het
verplaatsen van het kunstwerk van
de zandvoortse schilder Roland van
Tetterode.

Met uw bijdrage
" n ze me in
het diepe!

Dat is wel gebeurd met het
gemeentebestuur volgens de
schrijvers, die daarmee bewindsman
Jongsma weerspreken die in een
raadsvergadering zijn handen in
onschuld waste. 'Ook de heer
Jongsma vond dat het schilderij er te
kwetsbaar hing. Wij hebben toen met
hem afgesproken dat hij zou zorgen
voor de verplaatsing. Wij hoefden
daar niets aan te doen, de heer
Jongsma zou verder alles regelen.
Publiek werken heeft het schilderij
dan ook verhangen. Als Jongsma
zegt dat hij nergens vanaf weer, heeft
hij een slecht geheugen'.

zeehondencrèche
PIETERBUREN

Telefoon 05952-285, Pieterburen.
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dorpshoofd liet bomen voortijdig kappen
De Stichting de Papieren Tijger - in
verzet tegen het kappen van 2
bomen bij het burgermeestershuis
(zie de koerant van j.l. dinsdag) koesterde 2 weken terug nog de
hoop dat ditmaal, anders dan in 1979,'
niet de hand zou worden gelicht met
toezeggingen om het struweel te
behouden.
Met die opmerking besloten zij hun
bezwaarschrift tegen het verlenen
van een kapvergunning door b en w.
Het dorpshoofd heeft hen per
ommegaande van repliek gediend:
de 2 gezonde iepen zijn al
omgehaald vóórdat de termijn van de
beroepsprocedure is verlopen.
Bomen klagen nooit, burgers wel,
verschil blijkt dat niet uit te maken.
De magistrale haast zou volgens weiingelichte bronnen in verband staan
met pogingen om het burgemeestershuis aan het Kostverlorenpark te
verkopen. (Een voorbode van naderend afscheid?) De iepen zouden
teveel zonlicht weghalen en aldus
verkoopbelemmerend werken. Als
deze versie juist is, hebben privébelangen weer eens aardig
huisgehouden in de toch al
vermolmde facade van bestuurlijk
fatsoen. Formeel ligt er de vraag of
het omhakken van de bomen is
geschied na de ontvangst van het bezwaarschrift of al daarvoor, maar hoe
dan ook valt moeilijk in te zien
waarom burgers in de gelegenheid
worden gesteld bezwaar te maken als
hun protest bij voorbaat kansloos is.

nieuws
Juist om het gevreesde ijlings
verwijderen van de bomen te
voorkomen had de Papieren Tijger
op 6 september schorsing van de
vergunning gevraagd bij de Raad van
State. Machielsen heeft het blijkbaar
niet aangedurfd de uitspraak van dat
onafhankelijk rechtskollege af te
wachten. Dik Bol, in '79 een van de
protesterende aktievoerders namens

caransa eist dat meerburg
zijn
pakt
De amsterdamse zakenman-in-hetgroot Caransa, eigenaar van het
Bouwes hotel, heeft j.l. maandag in
kort geding voor de haarlemse rechter geëist dat de eksploitant en direkteur van het Bouwes hotel, Minko
Meerburg, zijn biezen pakt. De
hotelier zou in gebreke gebleven zijn
het huurkontrakt met Caransa na te
leven, wanbeheer voeren en het
gebouw verwaarlozen.

papieren tijger woedend . . .

waterstanden
sept.

H.W.

LW.

H.W.

09.41 17.39 22.16
11.13 19.10 — . —
00.04 08.02 12.49
01.39 09.38 14.08
02.40 10.40 15.02
03.19 11.20 15.41
03.54 11.56 16.14
04.33 12.35
16.46
04.09 12.09 16.17
Springtij 1 en 1 7 september
Doodtijd 9 en 23 september
22
23
24
25
26
27
28
29
30

L.W.
06.17
08.02
20.50
22.09
23.02
23.40
00.11
00.45
00.17

een milieuorganisatie en nu voorzitter van de Papieren Tijger heeft er
geen goed woord voor over. 'Het is
heel kwalijk, wat hier gebeurd. Al zijn
we langzamerhand wel wat gewend,
ledere fatsoenlijke burger zou even
op een officiële uitspraak wachten,
maar deze éérste burger heeft zo
snel mogelijk de bijl te voorschijn
gehaald'.

Aanstaande maandag zal blijken of
de rechter de eis, die vergezeld ging
van een gevraagde dwangsom van
f 10.000- per dag, inwilligt. De argumentatie van de amsterdammer, die
de eksploitatie van het bedrijf in
handen wil leggen van een
amerikaanse hotelketen, was al
bekend maar werd maandag nog
eens uitgebreid op de burelen gelegd.
De verloedering van Bouwes werd
geïllustreerd met verwijzing naar de
aanmaning van het zandvoorts
gemeentebestuur de wegrottende
betonkonstruktie van de hotelbalkons
weer in een veilige staat te brengen.
Een half miljoen is zeker nodig om
het pand op te knappen. Een onmogelijke opgave voor de noodlijdende
hotelier die overigens aan huur-na
aftrek van de kasinopachtpenningen nog geen f 5.000.- per kwartaal hoeft
te betalen. Als tegenprestatie was in
het kontrakt opgenomen dat
Meerburg zou zorgen voor
onderhoud en herstel van Bouwes.
Wanbeheer zou verder blijken uit de
immense schuld van de direkteur aan
de fiskus en de bedrijfsvereniging.
De belastingdienst heeft beslag
gelegd op de inboedel van het hotel
- eigendom van Caransa - en verkoop
van diens spullen dreigt derhalve als
Meerburg niet in staat blijkt aan de
getroffen schuldregeling te voldoen.

Volgens Meerburgs advokaat van der
Haven heeft Caransa geen been om
op te staan, voldoet de hotelier aan al
zijn verplichtingen en is het de
amsterdammer er alleen om te doen
het hotel leeg te kunnen opleveren
aan een nieuwe gegadigde. Caransa
heeft Bouwes in '83 gekocht, zo ging
het verhaal, om grip te krijgen op het
kasinowereldje. Niet toevallig op het
moment dat er sprake was van een
nieuwe casinovestiging in de hoofdstad, waar Caransa zakelijk in
geïnteresseerd was. Nu dat aan zijn
neus voorbij is gegaan heeft hij geen
belang meer bij Bouwes, aldus de
advokaat.
Die redenering werd aan de andere
zijde driftig ontkent, maar mag als
zeer plausibel getypeerd worden. De
koerant wees daar 2 jaar terug bij de
overname van Bouwes door Caransa
al op.

De stichting beraadt zich op verdere
stappen. Het lijkt ons toe dat het tijd
wordt dat ook de zandvoortse volksvertegenwoordiging haar mond
opendoet en om opheldering vraagt.

10 september -16 september 1985'
ondertrouwd: Jan Petrus Maria
Baars en Maria Cornelia Siepman;
Cornelis Gerardus Thijssen en Maria
Johanna Baron.
gehuwd: Alexander Johannes
Hendrikus Kleijberg en Leuny van
der Werff; Victor Joseph Elgey en
Helena Antonia van den Berkt.
geboren: Pieter Paul zoon van P.
Keur en P. Duivenvoorden; Steffanie
dochtervan H.J. Lefferts en A.M.
Schuiten; Paul zoon van J.E. Smit en
C.A. Kuipers; Niels Cornelis
Johannes zoon van C.P. van Dam en
J.H. Koopman.
overleden: Nicolaas Laurens van
Leeuwen, oud 39 jaar; Else Alma
Koper, geb. Peperkamp, oud 65 jaar;
Sara Herman geb. de Haan, oud 90
jaar; Sietsche Jacoba Schreuder,
geb. Hoogervorst, oud 80 jaar.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijkor over dingen dia je
dwars zitten.

Nationaal Revalidatie Fonds bestaat 25 jaar.
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kort & klem
• Morgen houdt de zandvoortse
politie open huis in haar gloednieuwe
onderkomen aan de Hogeweg. Alle
burgers zijn tussen 10.00 en 16.00
uur van harte welkom om deze aanwinst voor de gemeenschap te
komen bewonderen en het werk van
de politie in alle openheid te aanschouwen.
• Een brand aan de achterzijde van
de voormalige Mariaschool, het
huidige kreativiteitscentrum aan de
Koninginneweg werd maandagavond
bij toeval ontdekt door een van de
ateherhouders en kon in de kiem
worden gesmoord door de brandweer. Daar waren door de hevige
rookontwikkeling wel persluchtmaskers voor nodig. De oorzaak staat niet
vast, maar vermoed wordt dat
kinderen die wel vaker op het terrein
van het gebouw doordringen met
vuur hebben gespeeld.
• Om de een of andere reden
beginnen gasmeters populair te
worden. Vorige week werd aangifte
gedaan van diefstal van zo'n meter,
waarde f 150.-, uit een kist bij een
Pen-huisje aan de boulevard. De
rneter was losgedraaid van het
buizennet. Enkele dagen later
verdween opnieuw een gasmeter, nu
uit een woning aan de Van Lennepweg.
9 Dinsdagmorgen om 10.00 uur
vindt in het raadhuis een hoorzitting
plaats over het verlenen van een
vergunning aan zakenman Jongsma
om een auto met verhuisbericht te
mogen stationeren nabij zijn voormalige onderneming aan het Stationsplein. De inbeslagname van een
dergelijk voertuig j.l. maandag is
overigens al ongedaan gemaakt.
Afgelopen dinsdagmorgen kon de
autodealer, na een snelle aktie bij de
haarlems officier van justitie zijn bezit
weer meenemen.
9 Beeldbuisliefhebbers kennen
ongetwijfeld de spotjes over tal van
onderwerpen waarover een folder
met nadere informatie kan worden
aangevraagd via Postbus 51 in Den
Haag. Vanaf heden kan men zich de
kosten van een postzegel besparen.
Als service aan leden en niet-leden
heeft de zandvoortse bibliotheek een
rek geplaatst waarop alle folders te
vinden zijn.

cenav wil aktiegroep
de mond
snoeren

belangrijke adressen

Dat de zandvoortse politie de Cenav
bekeurde omdat de onderneming
zich bij de 'warming-ups' niet aan de
zondagwet hield en vervolgens
f 1.000".- boete kreeg, was zo zei de
circuit-advokaat onlangs in hoger
beroep nijdig: 'allemaal te wijten aan
het stoken van 4,5 man van een
aktiegroep'.
Een man of 4, 5. Dat is niets om je
zorgen over te maken, zou je denken.
Toch heeft Cenav-direktuer Vermeulen pas nog zwaar geschut aan laten
rukken en de bewuste aktiegroep, de
stichting geluidhinder Zandvoort, bedreigd met een proces en schadeklaims. De onverlaten hadden zich
namelijk verstout in het dagblad
Parool met een ingezonden brief te
reageren op een huns inziens eenzijdige reportage over het circuit. Om
ook 'de andere stem uit Zandvoort'te
laten horen schreef men: 'de stichting
Geluidhinder zal zich blijven inzetten
om Zandvoort te verlossen van dit
mens- en miljeuvijandig gebeuren.
Het circuit is een instelling: met
miljoenen guldens schuld; die zich op
de been houdt met gemeenschapsgeld (subsidies, het niet-afdragen van
belastingen); waaraan dure
meetprogramma's moeten worden
besteed (ook te betalen door de
overheid); waardoor in de toekomst
miljoenen moeten worden besteed
voor isolatie van woningen en het
aanbrengen van geluidswallen; die
de sociale woningbouw blokkeert; die
rekrëeren in de natuurgebieden rond
Zandvoort vaak onmogelijk maakt.'
De taaie antiherrie-muis die piepte
naar zijn aard, zag kort daarop een
kolossale olifantenpoot op zich neerdalen. 'Uw brief, schreef de
dikhuidige Vermeulen, bevat pertinente onwaarheden. Een aantal
punten.zijn voor ons bijzonder
kwetsend. Mochten we in'de
toekomst nog eens dergelijke uitspraken tegenkomen, dan zullen we onze
advokaat opdracht geven een
vervolging tegen u in te stellen,
waarbij het indienen van een schadeklaim voorop staat'.

u Kuni HEH
nationale kollekte
geestelijk gehandicapten
giro 1122 22 2 , 5 , utretht,
bank 7G7G70333 , « ,

kerkdiensten
WEEKEND: 21-22 september 1985
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wijkraad nw. nrd.
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn •
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst gezamenlijke pastores. Crèche
aanwezig.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15.

Zondag: 10.00 uur: Interkerkelijke
dienst in de hervormde kerk.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15.

Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:

MAATSCHAPPELIJK WERK

Zondag 10.00 uur: oecumenische
dienst in hervormde kerk. Geen
dienst in de Brugstraat. Woensdag
14.00 uur: vrouwenmiddag.

't Is zeker niet makkelijk voor de
Cenav om nog,ergens anders geld te
vinden. Het dreigend getrompetter
van de kreupele mammoet, die niet
eens zijn eigen baas is maar zijn oude
dag mag slijten in de dierentuin van
Ecclestone, wekte natuurlijk niet
meer op dan lachlust. En verbazing.
Want de koerant, ook al zo'n lastig
beestje, schrijft immers sinds jaar en

dag hetzelfde verhaal. Wat precieser
misschien en met alle punten en
komma's. Nooit iets gehoord van die
olifant.

WETSWINKEL

Zaterdag 19.00 uur: EV met orgel/samenzang. Zondag 10.00 uur. Gezamenlijke viering in de hervormde
kerk. Celebrant H. Kaandorp.

Noorderstraat 1. tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
•CRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

Ach, zuchten vóór- en tegenstanders
van het circuit tegenwoordig wel
eens: hadden we nog maar een
'Beerepoot'. Maar die wou niet in de
kooi.

medische dienst

lezing over kunstschatten
verdiende meer belangstelling

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagidienst
worden verstrekt via hst telefoonnSmmer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige ttl.023 -.313233.
APOTHEEK

De heer Kooi] uit Haarlem, die op
uitnodiging van de Vereniging
'Vrouwen van Nu' vorige week vrijdag
in het Gemeenschapshuis een lezing
hield over de kunstschatten van het
Frans Halsmuseum, stak zijn
teleurstelling over de geringe
belangstelling niet onder stoelen of
banken.
Het zal hem echter goed gedaan
hebben dat de dames die er wél
waren met interesse zijn boeiende
uiteenzettingen over o.a. het
restaureren van schilderijen, het
herkennen van oud zilveren de
bezienswaardige nederlandse
afdeling van het Kunsthistories
Museum in Wenen hebben gevolgd.
Veel bewondering hadden de aanwezigen verder voor de stijlkamers van
het Frans Halsmuseum, de meesters
van de Haarlemse School van de 16e
en de 17e eeuw, maar ook voor het
oudste portretje van het Rijksmuseum, de in 1430 geschilderde
Liesbeth van Duvenvoorde, en de
veelbesproken 'Doop van de kamerling'. het acht jaar geleden bij een
partikulier ontdekte schilderij, dat na
een röntgenologies onderzoek van
Rembrandt bleekte zijn.

Het lag voor de hand dat bij het
tonen van kunstschatten uit het Frans
Halsmuseum ook het vermaarde
poppenhuis onder de loep genomen
werd. Dit bleek zelfs letterlijk het
geval te zijn: de afzonderlijke kamers
werden namelijk sterk vergroot geprojekteerd zodat de prachtige
aankleding en inrichting van de
kraam-, de zilver- en de muziekkamer, om maar enkele vertrekken te
noemen, duidelijker te zien waren dan
bij een bezoek aan het museum waar
men toch altijd op een zekere afstand
moet blijven.

mevr. Kraan-Meeth

Dat de heer Kooij niet alleen een
kunstkenner maar ook een antiekliefhebber is bewezen de opnamen
van zijn prachtige Friese staartklok,
Delftsblauwe borden, fraaie
koffiekan, tinnen gortbus en peperstrooier.
Van de gelegenheid om in navolging
van het televisieprogramma 'Kunst of
Kitsch' voorwerpen te laten beoordelen en waarderen werd door de

aanwezigen een dankbaar gebruik
gemaakt. Onder de behoedzaam
meegebrachte eigendommen die vol
spanning aan de heer Kooij werden
getoond bevonden zich een biscuit
figuurtje uit de Camera Obscura, een
Japanse prent, een chatelaine, een
Meissener kannetje uit 1878, een in
de vorige eeuw geschilderd
landschapje, een beeldhouwwerk uit
Japan en een tondeldoosje. 'Aardig
om te zien, leuk om te hebben, maar
ook al omdat sommige voorwerpen
iets beschadigd zijn of niet vakkundig
gerepareerd, is de waarde ervan
voornamelijk gevoelsmatig' meende
de haarlemse kunstkenner. Een
uitzondering maakt hij voor een ring
die een van de dames droeg. Het
bleek een zilveren ring te zijn uit de
tijd van Napoleon met in de steen
een mooi gemodelleerd gehelmd
minervakopje. 'De ring heeft zeker
waarde' aldus de heer Kooij, die aan
het slot van de middag waarderend
werd toegesproken door de
presidente mevrouw De Leeuw-van
Wunnik, die namens de aanwezigen
dankte voor de bijzonder boeiende
kauserie.

Laatste kans!!
TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP
WEGENS ONTRUIMING PAND MEUBELKEUR
Alles moet weg! Uitsluitend a kontant.
Alle prijzen zijn meeneemprijzenü

Coupons showroomtapijt kleuren rood en
lila, 400 cm breed a f 2 O.-'per m2 .

Diverse 2 -zits leren banken van
f 12 95'.- voor f 595.'-, 2 9 salontafels t/m
70% korting.

De opheffingsuitverkoop is uitsluitend
op zaterdag, zondag en maandag van
11.00 -17.00 uur.

S tationsplein 13-15
telefoon l 84'94

Zeestraat Apotheek, A. van
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073

weth. Jongsma:
STOELENDANS IS ZAAK
VOOR'tSTEKKIE

Het STekkiebestuur, dat wethouder
Jongsma onlangs verweet 'een slecht
geheugen' te hebben na zijn ontkenning iets te maken te hebben met de
verplaatsing van het schilderstuk
'Stoelendans', is voikomen abuis.
Dat vindt de bewindsman zelf in ieder
geval. Jongsma meldde gisteren nog
eens nadrukkelijk dat hij niets met de
affaire van doen heeft gehad.
Volgens de bestuurders van het
wijkcentrum in noord echter heeft hij
hoogstpersoonlijk opdracht gegeven
aan de ambtelijke dienst het werk
van de zandvoortse kunstenaar
Roiand van Tetterode in de grote zaal
te hangen.
'Bij de opening van het gebouw,
aldus Jongsma, hebben we ons
allemaal grote zorgen gemaakt over
de veiligheid van het schilderij in de
ontvangsthal. Eerlijk gezegd stond ik
doodsangsten uit in al die drukte en
we hebben direkt met van Tetterode
over de situatie gesproken. Maar die
wilde het toch eerst even aanzien.
Een besluit over het verplaatsen is in
mijn bijzijn nooit gevallen', laat staan
aat ik er opdracht toe zou hebben
gegeven'.
'Het is ook mijn zaak niet, de
gemeente heeft het als geschenk
gegeven. Wat 't Stekkie er verder
mee doet moet ze zelf weten. Al kan
dat natuurlijk niet zonder de schilder
er zelf bij te betrekken. Ik kan me
best voorstellen dat van Tetterode er
heel ongelukkig mee is. Maar
nogmaals: ik kan er niet op
aangesproken worden'. De verwijten
in zijn richting doet Jongsma dan ook
af met een berustend: 'Ach, ik heb
een brede rug'.

„Aan de regering, aan de Staten
Ik keer mij tegen de kernbewapc
een besluit nemen over de pfaz
Nederlands grondgebied. Ik v|
plaatsing".

november
iketten op
! te zeggen tegen

EEN VAN DE VOLGENDE
v. lennepwec 12/2
linnaeusstraat 5/4
j.p. thijsseweg 24
sophiaweg 55
tollensstraat 27
pasteurstraat 13
fahrenheitstraat 10
fahrenheitstraat 32
fahrenheitstraat 80
boerlagestraat 11
celsiusstraat 247
brederodestraat 136

brederodestraa^
troelstrastraat
zandvoortsel;
koninginnewf
oosterstraat
nieuwstraat
hobbemast
tolweg 2
p. leffertï
w. draijei
trans z\
c. v.d.

KAART KWIJT?
TEKEN DAN BIJ DE VOLGENDE ADI

openbare bibliotheek

het htf
Jbuii

)ren

ierant

sport in t kort
KURSUS KERAMIEK DOOR
HENNY J. SOLARO.
Binnenkort start Henny J. Solaro een
kursus Keramiek, zowel voor
beginner; als voor mensen die al
eerder met keramiek te maken
hebben gehad. De beginnerskursus
omvat onder meer kneedtechnieken
met gechamotteerde klei , RAKUstoken, werken met fijnere klei,
dekoratie-technieken zoals mishima
en sgraffito, het werken met oxyden
en glazuren.
Bij de gevorderde groep komt het
aksent meer te liggen op het
ontwikkelen van het gevoel voor
keramiek. Uitgangspunt is hier het
zelf kiezen van thema's en eventueel
het zelf ontwikkelen van glazuren.
Voor nadere informatie kan men
terecht op de telefoonnummer 15536
en 16344.
TZB BLIJFT WINNEN.
The Zandvoort Boys hebben ook hun
tweede kompetitiewedstrijd in een
duidelijke winst kunnen omzetten.
Aan de Kennemerweg bracht William
Rubeling voor rust de gastheren op
een verdiende 1-0 voorsprong. Na de
thee domineerde TZB door knap
kombineren nog meer en kon het
aantrekkelijk duel door treffers van
Ron Zwemmer en Rubeling op 3-0
afsluiten.
HANDBAL-DAMES STERKER
DAN HVH.
Het damesteam van ZVM-handbal
heeft het bezoekende HVH met een
13-11 nederlaag naar Hoofddorp
teruggestuurd. In de eerste
speelhelft domineerde de thuisklup
volledig (9-3). HVH kwam na rust wel
sterk terug tot 12-10, maar de

Zandvoortmeeuwinnen wisten de
defensie op tijd weer op orde te
krijgen.
De mannen deden het beduidend
minder. Tot de doelwisseling kon
men BHC redelijk bijhouden (3-3),
maar daarna bleven de gasten door
snellere offensieven konstant op
vporsprong. Ze wonnen verdiend met
10-12.
DUBBEL VERLIES VOOR
HOCKEYCLUB.
Voor de eerste teams van de Zandvoortse Hockey Club was het zondag
een trieste dag. Zowel de dames als
de heren verloren, beide met 3-0. De
dames deden dat op Duintjesveld
tegen Voorduin, de heren in de
uitwedstrijd tegen Badhoevedorp.
ZANDVOORT '75 LIJDT FORSE
NEDERLAAG: 6-0.
In Amstelveen heeft Zandvoort 75
zaterdag met 6-0 wel een heel forse
nederlaag moeten inkasseren.
Zonder de geblesseerde Ruud v.d.
Putten en André Allis kwamen de
Zandvoorters door Coen v.d. Heuvel
en Johan van Marie wel tot enkele
scoringskansen, maar de
Amstelveners maakten de doelpunten. Bij rust was het al 2-0 en
ondanks kansen van Rob Gansner en
Wim v. Straten in de tweede helft
bleef de thuisklup produktief, mede
dankzij het alles-of-niets-spel van
Z75. Vier treffers brachten de
eindstand op 6-0.

eanduoortee Noeranr'

nieuws

Dierenbescherming

kort & klein

Afdeling ZANDVOORT'

• Vanaf vrijdag 27 september is in
het Kultureel Centrum aan het
Gasthuisplein, van woensdag t/m
zondag geopend van 13.30 -16.00
uur, een tentoonstelling te zien van
de kunstenaar Jan Martens. Hij toont
ons olieverfschilderijen onder het
thema 'oriëntaalse motieven'.
• Dinsdagavond om 20.00 uur komt
het dorpsparlement in het raadhuis
bijeen voor een openbare vergadering. Uit de tot nu toe ontvangen
stukken bij de agenda valt geen punt
van grote betekenis te destilleren,
maar de koerant houdt haar lezers
uiteraard op de hoogte. Vermeld
moet wel worden dat de heer M.B.V.
Jansen (gemeentebelangen) als lid
van de raad zal worden beëdigd en
geïnstalleerd. Jansen zal tevens
worden benoemd in alle
raadskommissies van bijstand, in de
kommissie georganiseerd overleg
ambtenarenzaken en als plaatsvervanger in de kommissie voortaxi-advies en midden- en kleinbedrijf.
• Wijkcentrum 't Stekkie start op
zaterdag 28 september het nieuwe
seizoen met een groots bingofestijn,
's Middags tussen 15.00 en 17.00 uur
voor de jeugd, vanaf 20.00 uur voor
de ouderen. De zandvoortse middenstand heeft flink uitgepakt, zodat de
fraaie prijzen voor het oprapen
liggen. Voor organisatie en
presentatie staan paraat Jeanette van
Westerloo, Jan Baars en Dolf
Zuidam.

Wist u dat... het binnenkort weer "Dierendag" is.
Wist u dat... de koilekte voor de Dierenbescherming
van 30 september tot en met 5 oktober gehouden wordt en dat u zich telefonisch kunt
opgeven (tel. 1 37 72) als u bereid bent
óók een straatje te kollekteren.
Wist u dat... wij zaterdag 5 oktober weer als vanouds op
het Raadhuisplein staan met onze
verkoopstand, waar ook de z.g. "rommeistand' bij hoort.
Wist u dat... wij graag overtollige voorwerpen en huishoudelijke artikelen bij u komen afhalen
om in de "rommelstand" te verkopen en
dat u daarvoor tel. 1 45'61' kunt bellen.
Wist u dat... dieren in hoge mate afhankelijk zijn van
mensen en dat zij uw hulp nodig hebben.
Wist u dat... wij daarom ook op uw steun en bijdrage
rekenen.

steun
ons werk

AMNESTY
INTERNATIONAL
giro
454000

v. d. Werft
mijn bakker
' sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. L 2129

SPORTAKADEMIE NACIWELAERTS de AGE
SINDS 1945
ZWEMLESSEN

voor alle leeftijden, opleiding KNBZ diploma, moeder/
baby en conditiezwemmen, gezondheidszwemmen voor
50 plussers, vrij zwemmen,
modern instructiebad met warm water van 30"
gratis proefles
MODERN JAZZ-DANCE

eigentijds jazzballet voor alle nivo's, leerkracht met internationale danservaring, jeugd na schooltijd vanaf 5 jaar
en volwassenen overdag en 's avonds
WINTERIENNIS MET LESSEN

jeugdclubs na schooltijd
volwassenen overdag en zaterdags en
zondags, privélessen en baanverhuur.
OVERVEEN - BLOEMENDAALSEWEG 152
tel. 023-276667

BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.

FORD

FORD

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
FORD naar het
Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord
Autobedrijf J. Jongsma
Curiestraat 8
tel. 02507 -1 23 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60 showroom
Off. FORD Verkoop- en Servicedealer
FORD
FORD

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van GedeputeöKte Staten nodig is.
126B85 Treubstraat 12
windportaal
127B85 Brederodestraat 150
oprichten terrasschermen
28B85 idem
erfafscheiding
Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT.
94B85
61B85
110B85
118B85
109B85

Heimansstraat 8
Sophiaweg 1 t/m 73
Hobbemastraat 8
Kruisstraat 12
Gasthuisplein 7

dakkapel
wijzigen gevels
oprichten berging
wijzigen gevel
vergroten dakkapel

RENAULT

RENAULT

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
RENAULT naar het
Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKO
Curiestraat 8
tel. 02507 -123 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60 showroom
Off. Renault Verkoop- en Servicedealer

Te koop: sJaapkameram.:
3d. hang/legkast, kaptafel
met ronde spiegel en krukje, 2 x 1 p. bed 90 x 200
plus achterwand met verlichting f 400,- 1 eiken
kapstok f 100,-, 1 hanglamp bruin met. f 25,-1
hanglamp bruin klein f 25,stel beige vitrage f 40,- en
35 verhuisdozen f 30,Tel. na 18.00 uur 15292.

4-lessen cursus
EERSTE HULP BIJ
HARTSTILSTAND
middag- en avondcursussen - inl. tel 16085
b.g.g. bij de Kruisver.
Zandvoort tel 16364.

Onbeperkt tennissen voor
f 90,- p. persoon
van 1 oktober - 1 april
Zwembad de Duinpan
Telefoon 12170

iedereen leest
de krant
altijd en overaJ.

BOUWPLANNEN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het college
voornemens is om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet, bouwvergunningen te verlenen voor
a. het maken van een woning in het perceel Jac. v. Heemskerckstraat 4;
b. het oprichten van een paardestal op het perceel Keesomstraat 15.
Betreffende bouwplannen liggen m.i.v. 23 september 1985
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage (geopend
van 08.30 tot 12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijk bezwaar tegen deze bouwplannen
indienen.
Zandvoort, 11 september 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

GEMEENTE

GROEMIiTHN •§•?•
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw •ftond inetatettoburMU voor Mntiaii

^

zowel ntouw als onderhoud».

KeMVMMrHOfln ooneeeiri»MT oo f zimcwooiA ƒ
t^foon 02507 -18484*

RENAULT

Hoe krijgt u 50% korting
op de heffing van het
bedrijfschap Horeca?
Besparingen van
f 64.- tot f 1.464.-.
Voor informatie: 135 46
Fred Paap, voorz.
afd. Zandvoort
Horeca - Nederland
jan koster
bouw-en
aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderttoudtwwk

ze«*trut 40/20421e undvootf
tel.02S07-12013

RENAULT

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS

J, BLUYS
HlltMtrMt 65 - Zandvoort
T.l 1 20 60

Veilinggebouw De Witte Zwaan
INTERESSANTE
INBOEDELVEILING
veel kleingoed op woensdag 25 septernber 's morgens 9.30 uur in Het
Veilinggebouw De Witte Zwaan,
Gasthuisplein, van rngdern, klassiek
en oma's tijd.
Kijkdagen a.s. zondag 22 september
en maandag 23 september van 10 16 uur.
Inlichtingen: tel. 1 21 64.
Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker

85e jaargang no. 72

dinsdag 24 september 1985

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

ruim 2.500 ingezetenen
nieuws
bezochten nieuwe politieburo kort & klein
• Er volgt een druk vergaderweekje.
Hedenavond de raadsbijeenkomst
om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Woensdagavond de kommissie
algemene zaken met o.a. een
beknopte notitie over de formele bepalingen inzake geheimhouding en
ter kennisneming het bouwplan
Stationsplein. Donderdag om 20.00
uur de kommissie publieke werken
met voorstellen voor groot
onderhoud van het oude
stadhuisdeel en voor herstel van het
fietspad Zandvoortse laan - Bentveld.
0 Dinsdagmorgen 1 oktober om 9.30
uur start Lyane Jongert in wijkhuis 't
Stekkie een 'brooddeegkursus' van
10 lessen. Men kan er leren van deeg
poppen, kransen, sierletters te
maken. Kosten inklusief materiaal f
10.- voor de hele leergang.
Maandag 7 oktober van 20.00 - 22.00
uur begint kunstschilder en leraar
Hans van Pelt een wekelijkse tekenen schilderkursus die tot eind mei
doorloopt. Beginners zowel als
gevorderden zijn welkom tegen
betaling van f 15.- per maand eksklusief materiaal. Aanmelding voor de
kursussen en informatie is mogelijk
bij de beheerder van 't Stekkie of op
de telefoon nrs. 1 71 13, 1 7612 en

sport in t kort
BADMINTON.
Zondag is B.C. Lotus de badmintonkompetitie met een thuiswedstrijd
begonnen. Het 1 e team staat voor de
opgave om de afdaling naar de
landelijke 3e klasse weer ongedaan
te maken. Yolanda Kuin, Inge
Ipenburg, Meindert Mossel en Jaap
Enderman {ingevallen voor Ronald
Bossink) konden dat streven
afgelopen weekeinde nog geen vorm
geven. Zij verloren met 3;5 van Flair
2. De overige uitslagen luiden:
Lotus 2 - Eridos 3-5; Lotus 3 - Flying
Typehead 1-7; Lotus 4 - Hilversum 5
6-2; Lotus 5 - Duinwijck 10 2-6; Lotus
6 - Slotermeer 10 5-3; Lotus 7 Pluimbal 5 2-6; Lotus 8 - Vliegende
Shuttle 3 2-6; Lotus 9 - Pluimbal 6 62; Herenteam Lotus 1 - Minerva 1 80; Lotus A1 - HBC A1 3-5; Lotus B1 Haarlem B1 5-3; Lotus B2 - HBC B1
6-2; Lotus C1 - Uvo C1 reglementair
8-0.

belangrijke adressen
14444 p0|jtie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
18083 Stichting wij k raad nw. nrd.
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

u KIMT HEH

1 8948.
De gemeente-politie van Zandvoort
is 'terug van weggeweest'. Dat
hebben ruim 2 500 dorpelingen
zaterdag met eigen ogen gekonstateerd tijdens het uitermate geslaagde
open huis in het splinternieuwe buro
aan de Hogeweg.
Die verrassend grote opkomst was
ongetwijfeld voor een groot deel te
danken aan de voortreffelijke pagina
vol informatie, die het politiekorps
huis-aan-huis had laten verspreiden.
Een knap stuk promotie van de hand
van politie-mannen Peter Kuling en
Hans Konijn.
De open dag in het 'publieksvriendelijk' politiehuis was zonder meer een
sukses. Er was volop gelegenheid
het sfeervol interieur met de
moderne apparatuur te bekijken, er
was voorlichting via dia's en video, de
jeugd kon naar tekenfilms kijken, er
was koffie, kortom de wetsdienaren
toonden zich uitstekende gastheren.

giro 1122 22 2 ï, utrecht
bank 70707D333, ,

Zandvoortse burgers die bijv. in
verband met een uitkering regelmatig
het raadhuis bezoeken, zullen
ongetwijfeld op de hoogte zijn van de
folder 'kwijtschelding belastingen'.

sept.

H.W.

LW.

H.W.

LW.

25
26
27
28
29
30

01.39
02.40
03.19
03.54
04.33
04.09

09.38
10.40
11.20
11.56
12.35
12.09

14.08
15.02
15.41
16.14
16.46
16.17

22.09
23.02
23.40
00.11
00.45
00.17

In de praktijk gaat het om 2
belastingen, de afvalstoffenheffing en
de rioolafvoerrechten. Geen kwijtschelding wordt gegeven voor
honden-, toeristen-, woonforensenbelasting en leges. De onroerend

De Zandvoortse politie heeft voor het
eerst in haar lange bestaan een echt
buro. Geen inwoning, geen
tweedehands ruimte, maar gebouwd
en ingericht naar de eisen van de tijd.
Het lijkt weinig zinnig op deze plaats
nog eens de meer dan twintigjarige
voorbereidingsperiode te resumeren
of te herhalen dat korpschef
Menkhorst en zijn mannen van nu af
oeschikken over 'het neusje van de
zalm'.

Rest nog de officiële opening van het
nieuwe politieburo. Die zal
plaatsvinden op 21 oktober om half
vier 's middags en voor die
ceremonie komt minister van Binnenlandse Zaken Rietkerk
hoogst persoonlijk naar Zandvoort

wacht niet te lang met aanvraag
kwijtschelding belastingen

Toch zijn er ook vele anderen die in
aanmerking kunnen komen voor
kwijtschelding of vermindering van
lokale tol, omdat ze een ontoereikend
inkomen genieten. Wie de touwtjes
elke maand maar moeizaam aan
elkaar kan knopen doet er verstandig
aan informatie te vragen op het
gemeentekantoor of direkt een
schriftelijk verzoek in te dienen bij
burgemeester en wethouders
(postbus 2). Zij krijgen per
ommegaande een formulier
thuisgestuurd met vragen over de
financiële situatie. Men doet er goed
aan er rekening mee t ehouden dat
het hemd van het lijf wordt gevraagd,
omdat de ambtenaren uiteraard zo
precies mogelijk persoonlijke
omstandigheden en
betalingskapaciteit willen vaststellen.

waterstanden
nationale kallekte
geestelijk gehandicapten

Het is wel een kompliment en een
gelukwens waard aan oud-korpschef
Van Maris, die al in 1963 de eerste
stoot gaf, aan zijn opvolger
Menkhorst, die de nieuwbouw
energiek stimuleerde en aan al
degenen die zich inzetten om tot dit
prachtig resultaat te komen.

goed belasting is een hoofdstuk
apart. Om daarvan ontheven te
worden richtte men zich tot de
direkteur Rijksbelastingen te
Amsterdam en doorgaans meteen
voor uitstel tot de ontvanger van
belastingen te Haarlem.
Omdat de afvalstoffenheffing en de
rioolafvoerrechten, zo'n f 250,- per
jaar, tegenwoordig op de
maandelijkse gas- en waternota's
staan bijgeschreven is het van groot
beland de datum van 1 december a.s.
in de gaten te houden. Als vóór die
tijd kwijtschelding is aangevraagd,
kan voor 1986 rekening gehouden
worden met de termijnbedragen. Bij
latere indiening moet men voor verrekening wachten op de eindnota die
pas in januari 1987 in de bus valt.
De door de gemeente gehanteerde
richtlijnen gaan uit van de netto
betalingsruimte. Dat wil zeggen: alle
netto-inkomsten als loon, pensioen,
winst, sociale uitkering, bijverdiensten, alimentatie, kostgeld e.d. minus
de noodzakelijke lasten voor het
levensonderhoud. Binnen zekere
grenzen wordt rekening houden met
uitgaven als huur, hypotheekrente,
premies ziektekostenverzekering en
bijzondere lasten. Aflossingen en

rentes van andere schulden kunnen
niet worden meegeteld omdat
belastingbetaling volgens de wet
altijd voorrang heeft op overige
schulden.
Als toetsingsnorm geldt de
bijstandsnorm, verminderd met de
daarin aanwezige huurkomponent en
vermeerderd met de werkelijke
woonkosten. Bij een betalingsruimte
van hooguit f 40.- per maand wordt
volledige kwijtschelding verleend.
Wie tussen de f 40.- en f 100.- te
besteden overhoudt krijgt een
korting van 50%.
De gemeente heeft niet alleen
folders over deze materie klaarliggen
waarin een en ander nader uit de
doeken gedaan wordt het is ook
mogelijk zich te vervoegen bij het
buro belastingen ten raadhuize.
dagelijks van 8.30 -12.30 uur.
Telefonies zijn inlichtingen te
verkrijgen via 1 4841, toestel 22, 225
of 226.

eanduoortee hoerar*

circuit duinen verpletterd
onder crosswielen

Drukkerij Oudt is een kleine drukkerij gevestigd in het hartje van Zandvoort, waar een klein
team van vakmensen hoofdzakelijk reklameen huisdrukwerk produceert.
Op korte termijn is daar plaats voor een

offsetdrukker
met bij voorkeur ervaring met een Heidelberger
Kord en Heidelberger GTO. In onze drukkerij
zorgen andere werkzaamheden naast het
'drukken' voor een afwisselende baan.
Ook schoolverlaters die opgeleid willen worden
zijn uiteraard welkom.
Bel voor het maken van een afspraak de heer
Arensman.

D R U K K E R I J OUDT
Achterweg 1 / Zandvoort / Tel. 02507-1 6581
Niet alleen de betonnen piste van de racebaan is bij de Cenav in gebruik. Blijkens
de op zondag 8 september gehouden wedstrijden voor terreinwagens, de zgn.
4x4's, mag ook het duingebied bereden worden. Lezers met een goed geheugen
kunnen zich wellicht herinneren dat de gemeenteraad zich ooit bijzonder nijdig
maakte over de uitwassen van het raalyrijden in het toch al geteisterde duin. Het
dagelijks bestuur van de gemeente heeft echter een geheugen als een vergiet en
gaf enkele weken terug een vergunning voor het 'sportieve' vertoon. B en w waren
wel bevreesd voor vernieling, zo luidde het, maar wilde dit jaar bij wijze van proef
nog wel een keer een oogje dichtknijpen. Als men het te bont maakte zou
volgend seizoen van een vergunning geen sprake meer zijn. De Cenav kon dus
haar gang gaan. Het dorpsbestuur heeft al zoveel vingers gegeven dat een vuist
maken onmogelijk is geworden. Een leuke voorwaarde van ben w was ook dat
alles in de oude staat moest worden hersteld. Alsof de voor een zanderig bestaan
vechtende begroeiing die door het woest crosswerk, ook buiten de aangegeven
trajekten, werd weggerukt weer simpelweg als hoogpolig tapijt kan worden
neergelegd.

6 nov. ontmoetingsdag
De Ontmoetingsdag 1985 vindt
plaats op woensdag 6 november a.s.
en wordt gehouden in de Van Pagée
Sporthal aan de Flemingstraat in
Zandvoort-noord.
Het doel van deze dag is ingezetenen
bij wie door lichamelijke gesteldheid
of gevorderde leeftijd de kontakten
met anderen zijn verminderd, bijeen
te brengen in een gezellige en feestelijke sfeer zodat men op een plezierige wijze weer eens anderen kan
'ontmoeten'. Uitnodigingen worden
binnenkort verzonden.

nieuws

ikor't & klein zvm behaalde formidabele zege
O De eerste klupavond van de
Zandvoortse Postzegelvrienden in
het seizoen '85-'86 vindt plaats op
vrijdag 27 september a.s. in het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Vanaf 19.00 uur kan
men daar terecht voor alle inlichtingen over de aktiviteiten van de
vereniging, de rondzendingen,
veiling, nieuwtjesdienst, materiaallevering, klupblad en is het mogelijk de
kavels te bekijken die om plm. 21.30
uur onder de hamer van veilingmeester R. Hage komen. Belangstellenden
zijn als altijd van harte welkom.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30

Hel is lang geleden dat de voetballers van ZVM zich zo hebben kunnen
uitleven op de eigen grasmat.
Notabene tegen koploper LSW dat
j.l. zondag met 5-1 werd afgedroogd
in een sportief duel onder leiding van
arbiter J. Ket.

nog eens uithaalde 3-1. Het was niet
meer dan billijk dat de op dreef zijnde
v.d. Meij kort daarop ook zelf in de
eer mocht delen, 4-1. En één minuut
voor het slotfluitje bracht Marcel
Schoorl de hattrick op zijn naam met
een harde en gave inzet 5-1.

Voor Siem Molenaar die als rechtsback Mario van Meelen (geblesseerd) verving was het een debuut
dat niet beter had kunnen aflopen.
LSW kombineerde voor rust en met
wind tegen beter dan de zandvoorters maar zag geen kans de ZVM-defensie in de luren te leggen. Al moest
doelman Ed Steffers daarvoor wel alle
bekwaamheden aanspreken toen hij
oog in oog kwam te staan met een
van de gastspitsen en hield Frans
Post de meeuwen van een
achterstand door eenmaal op de
doellijn redding te brengen. De
kustbewoners sprongen deze keer
efficiënter met hun kansen om. Na
een paar mislukte pogingen van
Ipenburg en John v.d. Zeijs schoot
laatstgenoemde op aangeven van
Jos v.d. Meij 3 minuten voor rust de
eerste treffer in, 1-0.

Het ongekende doelpuntenfestijn
zou aanstaande zondag wel eens een
vervolg kunnen krijgen als ZVM
Westfrisia in Enkhuizen ontmoet. Ook
die ploeg won deze week met 5-1 en
is gebrand op een hoge skore. De
florrissante stand op de ranglijst:
4
SVW'27
4
LSW
4
De Valken
4
HSV
3
Zandvoortmeeuwen
4
WGW
4
Alcm. Victr.
Volendam
3
4
DTS
4
W. Frisia
4
KGB
4
SRC

LSW wenste zich na de pauze niet
bij een nederlaag neer te leggen en
drong gevaarlijk op. Ondanks goed
tegenspel leverde die pressie ook
resultaat op. Na 11 minuten zette
Stet het hoofd onderde bal en liet
Steffers grabbelen 1-1. Het duurde
even voor de zandvoorters hun draai
hadden gevonden maar daarna was
het ook raak. Aangever v.d. Meij
bracht Marcel Schoorl in stelling die
2-1 aantekende en 5 minuten later

leder jaar komen er omstreeks 300
gasten, waaronder velen die niet in
staat zijn op eigen gelegenheid te komen. Zij worden gehaald en gebracht
door de autorijdienst. Hoewel het
komité hiervoor over een aantal
medewerkers beschikt is er toch nog
behoefte aan dames en heren die om
ongeveer 9.00 uur enkele gasten
naar de Van Pagéehal willen brengen
en hen omstreeks 16.00 uur weer
ophalen.
Wie hieraan mee wil helpen wordt
verzocht zich op te geven bij de heer
P.A. van Meelen, Celsiusstraat 245,
tel. 1 7800.

Voor de Ontmoetingsdag, die met
behulp van vele vrijwilligers gratis
aan de gasten wordt aangeboden, is
heel wat geld nodig en bijdrage zijn
dan ook zeer welkom.
Zij die het komité financieel willen
steunen kunnen dit doen door
storting op rekening nr. 56.59.21.444
van de penningmeester Comité
Ontmoetingsdag bij de Algemene
Bank Nederland te Zandvoort. Het
gironummer van de ABN is 9711.
Inlichtingen betreffende de Ontmoetingsdag kunnen worden verkregen
bij de sekretaresse mevrouw Th.
Robbers-van Oosten, Emmaweg 4,
tel. 12813.

Aang. zacht groene wastafel met kraan en duoblok
(a.u.) in pr. st. f 150.-.''
Tel. 14102

Vrijwillige Hulpverlening
4-lessen cursus
EERSTE HULP BIJ
HARTSTILSTAND
middag- en avondcursussen - inl. tel 16085
b.g.g. bij de Kruisver.
Zandvoort tel 16364.

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkeliiker over dingen dia ie
dwars zitten.
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van het dorpsbestuur geen nieuws

nieuws

kort & klein

• Zondag j.l. zag een 19-jarige heemstedenaar in de Kerkstraat een jongeman lopen in een jasje dat hem bekend
voorkwam. Het kledingstuk was onlan&s uit zijn auto ontvreemd. Nadat hij
de politie een aantal bijzondere
kenmerken had opgesomd, gingen de
dorpsdienders op pad en pakten de dief
in de gesloten kraag.
0 Vorige week deed een 17-jarig
meisje aangifte van bedreiging en
mishandeling. In een steegje bij de
Burg. Engelbertstraat was ze laat in de
middag door een nog onbekend
jongeman beetgepakt en tegen de
muur geperst. Daarbij drukte de
onverlaat haar een mes tegen het lijf
dat haar een lange kras over de borst
opleverde. Naar de dader wordt een
onderzoek ingesteld.
De raadsbijeenkomst van j.l.
dinsdagavond kon moeilijk getypeerd
worden als een poging de belangstelling van de burgerij voor demokratie
en politieke besluitvorming te verho
gen.
Binnen anderhalf uur werd een serie
hamerstukken afgewerkt, het
vraagstuk van de automatisering als
kryptogram behandeld en werden tot
slot de indieners van vragen over het
voortijdig kappen van bomen, het
crossen in de circuitduinen en de
reklamebörden van Jongsma, toch
allemaal kwesties die de laatste tijd
enige opschudding verwekten, met
een kluitje in het riet gestuurd.
Het echec van de automatisering is
zandvoorts eigen 'Walrus-affaire'. Al 3
maal heeft men daar achter gesloten
deuren over vergaderd en ook
dinsdag werd er zo verhuld over gepraat dat alleen de raadsleden (naar
we hopen) nog wisten waar het over
ging. Duidelijk is slechts dat de
komputerflop de burgerij minstens
een kwart miljoen gaat kosten en dat
de werkgroep onder leiding van
gemeentesekretaris Merts en onder
verantwoordelijkheid van bewindsman Flieringa die het projekt zou
'sturen', de volksvertegenwoordiging
te laat en lange tijd onvolledig heeft
ingelicht. De omvang van de ramp
begon zich vorig jaar al af te
tekenen, maar de seinen werden niet
op rood gezet. In maart van dit jaar
nog meldde Merts de koerant dat er
'op wat kinderziektes na geen echte
problemen waren'. Vermoedelijk zal
binnen enkele weken het
dorpsparlement worden opgeroepen
voor een buitengewone zitting over
de perikelen.

steun
ons werk

AMNESTY
INTERHATIOHAL

Machielsen : De schade valt mee en de organisatoren hebben zich
keurig gedragen

De lokale socalisten maakten van de
rondvraag gebruik om het kollege
een lücifertje aan de schenen te
leggen. Het kappen van de 2 bomen
bij het burgemeestershuis kon door
wethouder Attema worden afgedaan
met de woorden: 'er is een
vergunning gegeven, er is een
bezwaarschrift binnengekomen en
alles zal volgens de geldende
procedures worden afgehandeld'.
Wanneer en waarom het levende
hout moest wijken, om welke reden
de vergunning tegen vroegere
afspraken in werd verstrekt, het
kwam niet boven water.
Het dorpshoofd speet het vervolgens
bijzonder dat hij de kommissie
algemene zaken niet had ingelicht
over de plannen om met jeeps door
de circuitduinen te crossen. De
afspraak om dat te doen, in het
verleden gemaakt bij een soortelijke
happening, was hem even
ontschoten. Wel sprak Machielsen
van 'kreatieve ondernemers d ie
gezien de publieke belangstelling
voor het evenement in de roos
hadden geschoten. Onherstelbare
schade was niet aangericht en de
organisatoren hadden zich keurig

gedragen. Niets aan de hand dus,
mocht de goegemeente geloven, en
het namopperen van de pvda-ers, die
notabene haarscherpe foto's bezaten
van de aangerichten verwoestingen,
zette geen nieuwe zoden aan het
duin.
Eén optimistiese mededeling konden
de aanwezigen mee naa rhuis
nemen. Op vragen'van d'66-er
Termes waarom het zo stil bleef rond
het grote rekreatieprojekf aan de kop
van de Van Lennepweg, bracht
Machielsen goed nieuws. Op 15
oktober presenteert
projektontwikkelaar Mabon een
uitgewerkt plan aan het kollege dat
op 30 oktober aan de kommissie zal
worden voorgelegd. Een eksploitant is
inmiddels gevonden. 'U zult versteld
staan van de vormgeving en van de
'impact' die er vanuit gaat, aldus
Machielsen. De werkgelegenheid is
er bij gebaat en het betekent een
kwaliteitsverbetering voor de hele
omgeving.
Afwachten maar. En hopen dat we
ook nog eens een kwaliteitsverbetering in de lokale demokratie mogen
meemaken.

Nationaal Revalidatie Fonds bestaat 25 jaair.
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sport in t kort
BADMINTON
Aanstaande zondag speelt badmintonklup BC Lotus de eerste van de reeks
uitwedstrijden. Het programma ziet er
als volgt uit Slotermeer 2 - Lotus 1;
Badhoevedorp 1 - Lotus 2, Minerva 2 Lotus 3; Treffers 2 - Lotus 4; Hilversum
7 - Lotus 5; Kennemerland 4 - Lotus 6;
Umond 7 - Lotus 7; Umond 6 - Lotus 8;
Umond 9 - Lotus 9; Umond A2, B1, C1
tegen resp. Lotus !a, B1 en C1.
VLIEGEREN
Morgen, maar ook op 5 en 12 oktober,
zijn vliegeraars tussen 10.00 en 15.00
uur welkom op het BP-terrein in de
zuid om hun 8 luchturen (jeugd 2 uur)
vol te maken in de 5e zandvoortse
Vliegvierdaagse. Deelnemers kunnen
rekenen op mooi weer, een Fly-Awayvaantje en een bijzonder aandenken
van de Fokkervliegtuigfabrieken.

burgerlijke stand
17-23 september 1985'
ondertrouwd: Petrus Johannes van
Steijn en Karin Anita de Vries;
Cornelis Hendrik ten Broeke en
Johanna Jacoba Elisabeth Maria
Verberne.
gehuwd: Charles Hendrikus Joseph
Maria Koop en Monique Antoinette
Combeé; Gerrit Jan Driehuizen en
Barbara Becker; Johannes Petrus
Fleer en Cornelia Anneke Hermien
van Limbeek; Ewald Humbert Vonsee
en José Francisca Paap; Johan
Paulus Laarman en Marjan Coule;
Gerardus van Engelen en Lilian
Mariene den Baars.
geboren: Marcel Wim zoon van
M.H. Meijer en H. Faber; Debby
dochtervan P.E. van der Veld en G.C.
Koning; Miranda dochter van M.M.
Cabri en A. van Breukelen.
overleden: Willen Lodewijk
Thieme, oud 100 jaar; Cornelia
Theodora Kroon geb. Rasing, oud 87
jaar.

• Bijna 2 uur lang heeft zondag een
vrouw op het Musschenpad gelegen
zonder dat haar roep om hulp werd
gehoord. Ze bleek gewond aan haar
knie en is na een telefoniese melding
per ambulance overgebracht naar de
Mariastichting.
® Parkeermeters hebben het nog
steeds zwaar te verduren. Vorige week
werden op de Boulevard Paulus Loot
van twee stuks de kop met geld
met een breekijzer geforceerd.
® De zandvoortse Sportraad houdt a.s.
maandag 30 september om 20.00 uur
een openbare zitting in de kantine van
TZB aan de Kennemerweg 6.
• In wijkhuis 't Stekkie start dansgroep
Bela Rada dinsdag 8 oktober een
volksdanskursus voor kinderen van 610 jaar, voor beginners en gevorderden. Resp. tijden: 18.30-19.15 uur,
19.30 - 20.15 uur en 20.30 - 21.30 uur.
Kosten per avond f 1,50 (kinderen f 1.-).
Yvonne Brakel en Gerry Romeij, tel.
1 85 82 geven met genoegen elke
gewenste informatie.
• Morgen wordt overal in het land en
dus ook in de badplaats een 'bibliotheekdag' gehouden. Onder het motto
'informatie, we r.ijn er voor' krijgen
belangstellenden de gelegenheid zich
van nabij een beeld te vormen van de
grote verscheidenheid aan bibliotheektaken. Om de kennismaking te
vergemakkelijk zijn er die dag ook
aantrekkelijke aanbiedingen zoals: een
abonnement voor volwassenen tot 1
januari a.s. voor f 4.-: gehalveerd
leengeld voor videobanden, grammofoonplaten en muziekkassettes: een
litraire prijsvraag; presentatie van de
nieuwe VHS-videokollektie en een vertoning van videobanden
over prentenboeken voor kleine
kinderen.

waterstanden
sept.

H.W.

L.W. H.W.

LW.

27
28
29
30

03.19
03.54
04.33
04.09

11.20 15.41 23.40
11.56 16.14 00.11
12.35 16.46 00.45
12.09 16.17 00.17

geen feest, wel bloemen
bij overdracht slokkerhuizen

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 29 september a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen
GEREFORMEERDE KERK
zondag 29 september a.s.:
10.00 uur: A.P. de Graaf
PROTESTANTENBOND
zondag 29 september a.s.:
kontaktdag in Bentveld (geen dienst
in de Brugstraat).
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 28 september a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 29 september a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering metSt.
Ceaciliskoor.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsttr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Zonder fanfare, zonder enige plechtigheid is bouwfirma Slokker eind
vorige week begonnen de eengezinshuizen op de hoek van de Van
Lennepweg-Tollensstraat op te
leveren.

Een aantal bewoners is al druk aan
de slag gegaan om het nieuw verworven bezit aan te kleden en in te richten. Er wordt momenteel hard gewerkt om zo gauw mogelijk de verhuiswagen aan te kunnen laten rukken. Van de eerste 8 gezinnen die
vorige week donderdag de sleutels
overhandigd kregen hebben enkelen
eergisteren hun ongedacht ruime en
fraaie woning al permanent
betrokken. Jongstleden dinsdag
werden opnieuw 8 gelukkigen voor
inspektie door hun huizen geleid en
zo zullen de komende tijd
suksesievelijk ook de resterende
woningen worden overgedragen.
De 'spaarhuizen', zo betiteld vanwege
de ver doorgevoerde isolatie-aanpak
bleken uitstekend afgewerkt. De
inspekteur van de vereniging 'Eigen
huis', ingeschakeld door de
zandvoortse eigenaarsvereniging
Lentol om eventuele klachten en
gebreken te noteren, die volgens
kontakt binnen 3 maanden dienen te
worden verholpen, hoefde zich niet
bovenmatig in te spannen en was vol
lof over de bouwers.
Feestelijkheden en toespraken
bleven zoals gezegd achterwege.
Bloemen waren er echter wel. Niet
van het gemeentebestuur dat in
verband met in het verleden gewekte
ergenis en frustraties bij de bewoners
een aardig gebaar had kunnen
maken, maar van de nieuwe Van
Lennepstraters aan al hun
medeburgers aan de overzijde van
de weg. Als zoenoffer voor de
geleden overlast bij de bouw en
indachtig het motto: 'een goede buur
is beter dan een verre vriend. Een
leuke geste die zeker een bijdrage
zal leveren aan de goede verstandhouding in deze buurt.

GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30

ik heb hier een heerlijk leven
Volgende maand bestaat het Huis in
de duinen dertig jaar. Ook in bejaardencentra hebben zich de laatste drie
decennia tal van veranderingen voltrokken, waardoor zij b.v. niet langer
de funktie van pension hebben maar
het aksent meer op de verzorging is
komen te liggen. Kwam men tien jaar
geleden niet voor plaatsing in
aanmerking wanneer men, populair
gezegd, iets mankeerde,
tegenwoordig is het omgekeerd.
Iemand die over '30 jaar Huis in de
Duinen' kan meepraten is mevrouw
D. van Leeuwen-Carels. Bij een kop
koffie vertelt zij van de heerlijke
jeugd die zij als Dora Carels (haar
vader was een volle neef van de
gelijknamige bakker Henri J.) heeft

vijfenzeventigste was ze iedere ochtend in het zwembad te vinden,
aanvankelijk in het Sportfondsenbad
in Haarlem, later bij Bouwes. Tien
jaar lang heeft ze de zorg gehad voor
de bibliotheek een taak die ze op
haar zevenentachtigste overdroeg
aan mevrouw Moerbeek. Wel behoort
het bezoeken van twee dames op de
gang nog tot haar dagelijkse bezigheden.
'Ik heb hier een heerlijk leven' zegt
mevrouw Van Leeuwen, die op 6
oktober 25 jaar in het bejaardenhuis
woont, ten overvloede, maar honderd
hoef ik niet te worden. Als onze Lieve
Heer me eerder komt halen vind ik
het best...'

Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
op maandag van 19.00 • 20.00 uur.
KRISISCÊNTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
sn magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 -.313233.
APOTHEEK

Vrijwillige Hulpverlening

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

mevr. Kraan-Meeth

gehad. Geboren in Amsterdam
bezochtzij na de meisjesschool de
driejarige H.B.S. om zich vervolgens
gedurende twee jaar bij Instituut
Eggink te bekwamen in moderne
talen. Daarna aanvaarde ze een
funktie bij de Rijkspostspaarbank, in
die tijd uitzonderlijk voor een vrouw.
Zij trouwde met de bij de Nederlandse Bank werkzame Marinus van
Leeuwen en in hun huis aan de
Amstelveenseweg werden de twee
zoons geboren. Toen ze dertig jaar
gelegen van hun arts het advies
kregen buiten te gaan wonen kostte
het geen moeite om een plaaatsje te
krijgen in het Huis in de Duinen,
waarvoor de Zandvoorters zelf
nauwelijks belangstelling hadden.
Omdat het bejaardenhuis nog niet
geopend was namen ze mét piano hun
intrek in een aanleunwoning,
waarvan de huur toen f 7- per week
bedroeg. De echtparenkamerdie ze
ruim vijf jaar later in het 'grote' huis
betrokken kostte f 195.- per persoon
per maand.
Zuster Volkers, mevrouw Rozenweig,
de heer Reinalda en mevrouw Moerbeek-van Zomeren, die achtereenvolgens de leiding hadden, waren
geheel verschillende in hun
opvattingen maar toch bewaart
mevrouw Van Leeuwen aan hen allen
de beste herinneringen. Ook met de
huidige direkteur, de heer Brabander
('een heel lieve man') kan de 92jarige het uitstekend vinden.
Tot op hoge leeftijd bleef mevrouw
Van Leeuwen, die in 1962 haar man
verloor, aktief. Pianospelen is er voor
de begaafde musicienne niet meer
bij ('ik ben in de variaties van Mozart
blijven steken') maar tot haar

belangrijke adressen

Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

DE BORDEN» VAN JONGSMA.
EEN. T-RAGI -

KOMEDIE

Aan de tragi-komedie, die ooit als 'De
borden van Jongsma' de
dorpshistorie zal ingaan, is deze
week een weinig spektakulair tafereel
toegevoegd. De burgemeester hield
dinsdagmorgen een hoorzitting, waar
de getergde automobielverkoper gelegenheid zou krijgen zijn bezwaren
tegen het weghalen van de verhuisborden toe te lichten.
Jongsma achtte het verstandiger niet
zelf met de magistraat in debat te gaan
en had zijn raadsman afgevaardigd. Die
gaf een kort resumé van de
ontverwikkelijke geschiedenis en konstateerde terecht dat het niet om reklameborden gaat, maar om
verwijzingsborden, een wegwijzering
dus. De Algemene Politie verordening
zou ten onrechte zijn gehandteerd. Op
die basis zal het tweede verzoek van
Jongsma, het plaatsen van een auto
met daaraan verhuisborden bevestigd,
worden heroverwogen, zo werd meegedeeld. Binnen een maand kan Jongsma
wel een beslissing verwachten, dacht
Machielsen.

Dinsdagavond heeft Michiel Jansen voor het oog van de burgermeester, zijn
raadskollega's en belangstellenden de eed afgelegd en mocht hij plaatsnemen
in het pluche. De tribune zag die avond verder niet meer dan zijn achterhoofd
want het is in de badplaats nu eenmaal een rare gewoonte om minstens 4
raadsleden met de rug naar het publiek toe te zetten. Zijn gezicht zal de 37jarige zandvoorter overigens nog vaak genoeg laten zien, want hij heeft zich
vast voorgenomen, geheel in de lijn van zijn partij Gemeentebelangen en zijn
gewaardeerde voorganger Jaap Koning, om alle zaken die 'des Zandvoorts' zijn,
goed in de gaten te houden. We rekenen op hem.

Ook in de raadszitting van dinsdagavond kwam de affaire ter tafel en wel
in de rondvraag, waar Gert Toonen
(PvdA) sprak van 'een klucht, waarbij de
kollegeleden rollenbollend over straat
gaan'. Hij was verder van mening dat
ambtenaren en politie de aan deze zaak
bestede tijd wel beter zouden kunnen
gebruiken.
Burgemeester Machielsen reageerde
met de opmerking dat de politie de
auto van Jongsma geheel op eigen
gezag had weggesleept en dat het
gemeentebestuur daarvoor dus in
genen dele aansprakelijk was.
Het voertuig is inmiddels weer terug bij
de verhuisde auto-dealer en we
wachten maar weer af wat het intern
beraad ten raadhuize oplevert.

oh, die beslotenheid
en geheimhouding toch...
In een notitie 'inzake geheimhouding'
heeft chef algemene zaken N. Dost
woensdagavond de kommissie
algemene zaken geïnformeerd over
de formele spelregels.
Een nuttige notitie. Want de afgelopen
jaren zijn bij vergaderingen van het
gemeentebestuur veelvuldig de deuren
voor publie^en pers op slot gegaan en
is te pas en te onpas met geheimhouding geschermd. Tot niemand, van
burgemeester en raadslid tot burger,
meer wist waar hij of zij zich aan te
houden had. In welke gevallen het slot
op de mond terecht was of wanneer
openbaarheid voorrang had.
Het mag hier nog wel eens uit de mond
van Dost opgetekend worden:
'openbaarheid dient altijd uitgangspunt
te zijn'. De gemeentewet geeft de procedure aan voor situaties waarvan men
meent dat openbaarheid belangen van
betrokken personen schaadt of 'zeer
wezenlijke' gemeentebelangen. Raad
of kommissie kan dan in beslotenheid
bijeenkomen en geheimhouding
opleggen. B en w mogen in voorkcmende gevallen op eigen houtje 'voorlopige' geheimhouding voorschrijven
maar dat dient dan wel bij de eerste de
beste gelegenheid door de verzamelde
politici bekrachtigd te worden, anders
vervalt de zwijgplicht.

nieuws
kort & klein

• Gezien de grote belangstelling voor
een eerder door dokter Dekker
gegeven EHBO-kursus voor dieren
gaat er op 3 oktober opnieuw een
kursus van start. Op vier avonden
zullen bezitters van huisdieren leren
hoe ze in geval van nood de helpende
hand kunnen bieden. Ook zullen de
kursisten vertrouwd worden gemaakt
met eenvoudige handelingen als het
ingeven van medicijnen, indruppelen
van ogen en verbinden. Op de laatste
kursusavond wordt een en ander aan
de praktijk getoetst en daartoe mogen
de kursisten hun eigen dier meenemen.
De lessen worden gegeven op donderdagavond van 7 tot 8 uur aan het
praktijkadres Thorbeckestraat 17,
alwaar nadere inlichtingen, eventueel
telefonies (no. 15847) verkrijgbaar zijn.
De kosten bedragen f 15- voor de
gehele kursus.
• Deze week is de Nierstichting
Nederland begonnen met haar nationale kollekte, die omvangrijke hulpverlening mogelijk moet maken.
Niertransplantaties, dialyse,
wetenschappelijk onderzoek, sociale
begeleiding van patiënten en voorlichting kosten handenvol geld. Het
plaatselijk komitee bestaande uit de
dames L. Habets-Bol, Burg. v.
'Alphenstraat 23a, tel. 1 7302, C. van
den Houten-Niehof, Dr. Gerkestraat
135, tel. 1 2072, H.P. Scholten-N ieland, Cath. v. Renessestraat 5, tel.
1 5435, Gradeke Versluis-Leurs,
Duindoornlaan 1, Bentveld, tel. 023240719 en J. Daane-Elfrink, Lorentzstraat 214, tel. 1 67 02 doen een
dringend beroep op de inwoners van
het dorp om de inzameling te doen
slagen.

v. d. Werft
mijn bakker
sinds 1748
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat
het vergaderen in beslotenheid op zich,
tenzij uitdrukkelijk vastgesteld, geen eis
tot geheimhouding inhoudt, maar voornamelijk bedoeld is om een vrije
diskussie mogelijk te maken. Het is dus
niet verboden openbaar te maken wat
in zo'n bijeenkomst is behandeld. De
gemeentewet zegt zelfs dat belangstellenden een afschrift kunnen krijgen van
aldaar genomen besluiten. Wel wordt
van raads en kommissieleden verwacht
dat ze zich steeds afvragen of het prijsgeven van in beslotenheid vergaarde
informatie niet in strijd is met 'de goede
manieren en morele verplichtingen'
tegenover kollega's en derden. Maar de

volksvertegenwoordigers maken dat
zelf uit, hebben 'een stukje eigen
verantwoordelijkheid' zoals het
woensdag werd verwoord.
Met de eenvoudige en heldere notitie
heeft de raad een leidraad in handen
gekregen voor toekomstig handelen.
Geen overbodige luukse, zoals de
laatste tijd is gebleken. Afdoende is dat
overigens niet. In welke situaties de
parlementariërs akkoord moeten gaan
met beslotenheid of zwijgplicht, kan
niet in formele regels gegoten worden.
Dat is afhankelijk van hun nivo van
politieke beschaving en demokratiese
volwassenheid.

BIBLIOTHEEK

28 SEPTEMBER 1985
Aktiviteiten in uw Zandvoortse Openbare
Bibliotheek:
- Kennismakingsabonnement tot 1 januari a.s. voor ƒ 4,- Presentatie nieuwe collectie VHS-videobanden (80 nieuwe titels!).
- Het leengeld voor videobanden, grammofoonplaten en
muziekcassettes wordt voor deze dag gehalveerd.
- Literaire prijsvraag.
- Vertoning videobanden over prentenboeken voor kleine kinderen.
- Bezoekers wordt door het bibliotheekbestuur een kopje koffie/thee/
drankje aangeboden.
U BENT VAN HARTE WELKOM TUSSEN 10 EN 2 UUR.
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sport in t kort

i |!ake Five

ZANDVOORT '75 BOEKT
EERSTE OVERWINNING.
Een sterk gewijzigd Zandvoort '75,met
René Steggerda, Max van Dam, Stefan
de Grebber en Ronald Braamzeel als
debutanten, is terug op de goede weg.
Op eigen terrein werd Swift met 1-0
geklopt. De enige treffer kwam tot
stand in de tweede helft, toen Philip
v.d. Heuvel na goed voorbereidend
werk van René Paap en Max van Dam
de ba! in het net kopte.
TZB BLIJFT WINNEN.
Ook de derde kompetitiewedstrijd is
door TZB in winst omgezet. In Schalkwijk werd de klup van die naam na een
0-0 ruststand tenslotte met 1-2 bedwongen. De Zandvoortse treffers
kwamen van de voet van Marcel Cabri
en Ab Bol.
H ANDBAL-TEAMS ZVM
LEDEN NEDERLAAG.
De handballers van Zandvoortmeeuwen
hebben het uit tegen de Bunkert niet'
kunnen bolwerken. De Haarlemmers,
versterkt met oud-ZVM-er Cor v.d.
Koekelt, leidden bij rust met 5-4 en
liepen daarna door een sterkere aanval
vlot uit naar 11-6. Score ZVM: Joost
Berkhout 3, Dirk Berkhout, Wim Brugman en Djurre Boukes.
De dames verloren met 6-5 van Kolping.
DUBBEL VERLIES VOOR
ZHC-HOCKEY-PLOEGEN
Ondanks knap hockey bleven zowel de
dames als de heren van ZHC zondag
aan de negatieve kant van de score. De
uitwedstrijd van de dames liep uit op
een 3-1 zege voor H IC, met een tegendoelpunt van Karin v.d. Staak.
De mannen verloren thuis na veel spanning met 1-2 van AMVJ. De zandvoortse treffer kwam hier van de stick van
Rob Assenbroek.

o
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strandpaviljoen 5
Zandvoort - Telefoon 02507 -1 61 19
De OP IS OP en WEG IS WEG show
vrijdag, zaterdag en zondag
(27, 28 en 29 september)
Drankjes tegen sterk
gereduceerde prijzen !!!!
4-lessen cursus
EERSTE HULP BIJ
HARTSTILSTAND
middag- en avondcursussen - 'ml. tel 16085
b.g.g. bij de Kruisver.
Zandvoort tel 16364.

Onbeperkt tennissen voor
f 90,- p. persoon
van 1 oktober - 1 april
Zwembad de Duinpan
Telefoon 12170

Woningruil : Limburg Zandvoort of omgeving.
Aangeb. Eengezinswoning,
gevraagd kleinere woning.
Telefoon : 04498-51311

koffie
tapje
wijnen
div. gedist.
jonge borrel/vieux
frisdranken
Blikjes fris

van 2,00 voor
van 2,00 voor
van 3,00 voor
van 5,00 Voor
van 2,50 voor
van 2,25 voor
van 2,50 voor

Openbare bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 14131

KINDERBOEKENWEEK
2-12 OKTOBER
THEMA DIEREN
Aktiviteiten:
Woensdag 2 oktober 14.00-15.30 uur.
Voorlezen met dia's, daarna dierenmaskers
maken voor kinderen van 4-8 jaar, toegang gratis!

hier

staat
uw
brief

Donderdag 3 oktober 16.00-17.30 uur.
Musical „We hebben Sanne even geleend"
voor kinderen van 8-12 jaar, toegang / 1,-.
Dinsdag 8 oktober 16.00-17.00 uur.
Poppenkastvoorstelling „Uit het leven van Bert en Bram". Voor kinderen
van 4-8 jaar. Toegang ƒ 1,-.

Het Nederlandse Rode Kruis
afd. Zandvoort
ALGEMENE

Waterprijs loopt uit de hand!

Vier gulden voor een glas water
lijkt belachelijk, maar moest ik
toch bij Restaurant het Karrewiel
in Bloemendaal betalen.
Argument van de eigenaar:
U wilde aan het raam zitten,
gebruikten beiden, geen
alcoholische dranken, dus moet ik
f 4.- voor water berekenen.
De prijs voor twee diners was
geen aanleiding, een glas water,
als service te verstrekken.
Jammer, dat het zo ver in
Nederland moet komen.
Violette M.L. Sindram-Nolf
Zandvoort

LEDENVERGADERING
(VOORTZETTING)
1. Opening
2. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn de heer
H.B.A. Mulder.en mevrouw G.P.Th. Horning.
Beiden stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur
stelt als kandidaten voor mevrouw U. Bosman en de
heer ing. N. Wertheim. De tegenkandidaten zijn de
heren R. van Essen en G.W. Schaap.
Kandidaatstelling van een colonnelid voor het
bestuurslidmaatschap.
3. Uitreiking onderscheidingen
4. Rondvraag
5. Sluiting
De vergadering wordt gehouden in het Rode
Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14, op woensdag 9
oktober 1985, aanvang 20.00 uur.

BOUWVERGUNNINGEN

liiclci Uromet me Je
MnJyoort

Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht
op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.

haltestraat 18 - 2042 lm zandvoort
telefoon 02507- 17878

marriLit
moaen

Pri/taf« 4
l

J

|

KOMT U ZELF nu eens voor mannequin spelen! Onze
winterkollektie is kompleet en u kunt heerlijk combineren.
Wij maken er speciaal 2 dagen een MODEFEEST van. U
kijkt, past, kijkt weer, zolang u wilt en wij zorgen voor een
drankje en een hapje.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.

'SPOTLIGHT)
Vrijdag 27 september van 14.00-21.00 uur en zaterdag 28
september van 12.00-17.00 uur staan wij met een
uitgebreide staf voor u klaar.

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar
indienen bij burgemeesteren wethouders. Deze bezwaren zullen bij de
beoordeling worden betrokken.

't Deitien Beifien in Oer Motie

Bij iedere aankoop een paar Elbeo-panty's naar keuze
cadeau!

Die AUrounder
...von valmelinë

Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig is.
129B85
130B85
131B85
132B85
133B85

Hogeweg 5
Tolweg 18
Kosterstraat 15
Regentesseweg 7
Brederodestraat 20

uitbreiding keuken
veranderen winkelpui
herbouw kapverdieping
oprichten schuur
verbouw garage

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en wethouders
bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van
de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA ZANDVOORT.
107B85 Duinrooslaan 5
oprichten woning
51B85 Zandvoortselaan 165 oprichten noodgebouw
115B85 Zandvoortselaan 179 verbouw woning

FORD

Burgemeester en Wethouders hebben kapvergunning verleend voor het
kappen van bomen op het onderstaande perceel. Zij die menen door een
vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond
van oe Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Duinrooslaan 5

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
FORD naar het
Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord
Autobedrijf J. Jongsma
Curiestraat 8
tel. 02507 -1 23 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60 showroom
Off. FORD Verkoop- en Servicedealer

BOUWPLANNEN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het college voornemens is om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunningen te
verlenen voor
a. het oprichten van een gebouw bestaande uit onderbouw en terrasflatwoningen op het zuidelijk gedeelte van het Stationsplein.
b. het oprichten van een gebouw bestaande uit terrasflatwoningen op
het noordelijk gedeelte van het Stationsplein.
Betreffende bouwplannen liggen m.i.v. 30 september 1985 gedurende
14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaar tegen deze bouwplannen indienen.
Zandvoort, 19 september 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

GEMEENTE

RENAULT

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
RENAULT naar het
Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKO
Curiestraat 8
tel. 02507 -1 23 23 werkplaats
tel. 02507 -1 33 60 showroom
Off. Renault Verkoop- en Servicedealer
RENAULT

Enige bomen i.v.m. bouw woning

B.V.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend iMtadittobunMu voo
v«™>«rming, akconoWonlog «n l
zovwl ntouw als onderhoud-.
kamortingh ormesstraat 38/zandvoort/
tetefoon 02507-18484*

RENAULT

Giro
55055
MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

bouw-«n
aannemingsbedrijf

nationale kallekte geestelijk gehandkapteii
giro II22 222W5^utredit,bank 707070333^^

Astma
Fonds

Bank 70.70.70J20

jan koster

U KUHT HEH HELPEÏ1

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

FORD

FORD
RENAULT

uifipiir
muis. .
ncïIcrkiiNl

S

KAPVERGUNNINGEN

FORD

wereld

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, meteel-,
voeg-en onderhoudswerk
lewtratt40/2042Ie undvoort
t*l. 02507-120 13

BLOEMENHUIS
Oe specialist
in al uw
Moemwerken.

J, BLUYS
Halttstraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

85e jaargang no. 74

dinsdag 1 oktober 1985

eanduüortee hoeran
nieuwsblad voor zanrjvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie: postbus 151 / 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 12135 / uitgave- zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank. rek.nr. 6713.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post

strandpaviljoens krijgen week ekstra

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemaenschapsnuis.Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
foto dick loenen

Inpakken en wegwezen, dat was de enige gedachte die de strandpachters op bovenstaande foto
na een rampzalig badseizoen nog in het hoofd hadden. Een beetje voorbarig ? Daar zag het wel
naar uit. Zo stralend als afgelopen herfstzondag was bijna geen zomerweekend. De paviljoenhouders die hun nering intakt hadden gehouden, zagen hun terrassen vollopen met bezoekers en deden
voor éénmaal goede zaken. De uitbundige nazomerdag maakte het seizoen natuurlijk niet goed,
maar sleep in ieder geval de scherpe kantjes van het zakelijk leed. En op de valreep was er nog
méér goed nieuws. Het dorpsbstuur gaf maandag toestemming de strandtenten één week ekstra
open te houden. In de hoop dat een tweede zonnig herfstweekend een pleister op de wonde mag
worden.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-2561 98.

rechter stelt bouweseksploitant 2x in het gelijk
Minko Meerburg, eksploitant van het
noodlijdende Bouwes Hotel heeft zijn
eerste twee processen overleefd.
De amsterdammer J. Vinju, die in kort
geding voor de haarlemse rechter
schermde met een voorlopig
koopkontrakt waar Meerburg zich niets
van zou hebben aangetrokken, moet
zijn ongeduld nog even bedwingen,
want de zaak is aangehouden om beide
partijen alsnog rond de tafel te brengen
om in goed overleg tot zaken te komen.
Hoofdsteedse zakenman Caransa zag
zijn opzet in eerste instantie eveneens
mislukken. De haarlemse rechter
vermocht niet in te zien waarom
Meerburg, zoals geëist, op stel en
sprong moest vertrekken. Omdat het
Kasino, ondergebracht in het hotel, de
huurpenningen rechtstreeks overmaakt
aan de amsterdammer, een bedrag dat
ruim 90% van de totale huur bedraagt,
hoeft Caransa zich daarover niet al te
veel zorgen te maken. In ieder geval
niet zodanig dat een onmiddellijke
voorziening op zijn plaats zou zijn. Ook
ten aanzien van het herstel van het
betonrotte hotel, achtte de rechter
Meerburg niet in ernstige mate te kort
geschoten. De direkteur heeft de
gemeente toegezegd direkt na het
seizoen alle reparaties te zullen
uitvoeren en dat leek de magistraat
voldoende.

eanduoortee Noerart

Of Meerburg een slechte bedrijfsvoering verweten kon worden(de schulden
stapelden zich op) daar liet mr. van den
Haak zich niet over uit. Mogelijk dat die
aanklacht, gevoegd bij de overige, weer
aan bod komt als de kantonrechter zich
over deze zaak buigt. Want Caransa
heeft meer pijlen op zijn boog dan dit
kort geding.

Negen maal verdween de bal tussen de
palen en ZVM was daar eenmaal méér
de aanstichter van dan de noordhollandse gastheer, zodat 2 punten aan
het ranglijsttotaal konden worden toegevoegd. Na een vrij tam begin
kwamen de meeuwen op dreef. Fred
Ipenburg kreeg de eerste doelrijpe
kansen maar de keeper uit Enkhuizen
stond in de weg. John van der Zeijs
schoot rakelings langs. De ZVM-spits
werd later ten val gebracht binnen de
zenuwlijnen, Richard Kerkman benutte
de strafschop koelbloedig, 0-1. Kort
voor rust bouwde Jaap Meijer na een

9 ledere donderdag vanaf 8.30 uur is
er in wijkgebouw 't Stekkie
gelegenheid een koffieochtend te bezoeken. Gastvrouw is Marg Zijlstra.
Jeugdaktiviteiten zijn er die dag van •
14.30 -17.00 uur als 't Stekkie open
huis houdt. Elke 1 e vrijdag van de
maand van 19.00-21.00 uur is er
kinderdisko in het buurthuis en elke 3e
vrijdag van 20.00 - 23.00 uur
tienerdisko onder leiding van Milous
Wallig.
• Op 4 oktober kunnen belangstellenden zich inlaten op het thema 'de baby
is al een mens'. Over de bewuste
beslissing tot kinderen krijgen, over
zwangerschap, wijze van bevallen en
het kontakt met de baby worden
tegenwoordig vragen gesteld die
voorheen nauwelijks aan de orde
kwamen. Met vertoon van instruktieve
videobanden geeft lerares
zwangerschapsgym Atie Klijn in de
openbare bibliotheek op 6 vrijdagavonden informatie over dit onderwerp.
Inlichtingen 1 2880.

9 De huis-aan-huis kollekte van het
Prinses Beatrixfonds heeft in onze
gemeente f 4.367,50 opgeleverd. De
zandvoortse organisatoren bedanken
zowel inzamelaars als gulle gevers.

kombinatie met v.d. Meij en Ipenburg
de voorsprong uit tot 0-2. Nog vóór de
thee bracht Dekkers met een kopbal
West Frisia terug in de race, 1-2.
Na de aftrap kregen ook de gastheren
een penalty toegewezen en trokken de
stand gelijk, 2-2. Het gaf de Enkhuizenaren vleugels maar de kustverdediging wist van geen wijken. Na 15 minuten verbrak Ipenburg op aangeven van
Schmidt het wankele evenwicht, 2-3.
Nog een kwartier was nodig voor V.d.
Zeijs langs de keeper kon glippen 2-4.
Nog geen minuut later zag West Frisia
kans dichterbij te komen, 3-4, maar
Marcel Schoorl bracht de marge 5
minuten voor tijd terug, 3-5. Ook toen
was de strijd nog niet gestreden, het
werd 4-5 en in de heksenketel lieten de
zandvoorters menige opgelegde
mogelijkheid tot skoren liggen. De
winst kwam echter niet in gevaar.

kort Sklein

• De kinderboekenweek gaat morgen
van start om 14.00 uur voor de
kleineren van 4-8 jaar. Ze krijgen in de
bibliotheek aan de Prinsesseweg een
verhaal te horen geïllustreerd met dia's
en kunnen ook nog dierenmaskers
maken. Donderdagmiddag om 16.00
uur is er voor de jeugd van 8-12 jaar
een musical te zien. 'We hebben Sanne
even geleend', naar een boek van de
haarlemse auteur Bies van Ede, wordt
opgevoerd door leerlingen van de IVOMavo te Aerdehout. Kaartjes a f 1 .kunnen van te voren worden afgehaald.

Het ontslag van de 8 top-werknemers
van het Bouwesbedrijf is inmiddels
door het Arbeidsburo aanvaard. Het
argument dat de belabberde financiële
situatie van de onderneming een
reorganisatie noodzakelijk maakte werd
als geldig erkent.

vijf van de negen doelpunten
voor zandvoortmeeuwen
De zonnige voorspelling vorige week
in de koerant gedaan, is helemaal uitgekomen. Het duel tussen de westfriezen uit Enkhuizen en Zandvoortmeeuwen werd j.l. zondag een ongekend doelpuntersfeest, waar de plm.
500 tóeschouwers hun hart aan
konden ophalen.

nieuws

A.s. zondag opnieuw een titanengevecht. Ditmaal in de eigen ZVM-kuil
tegen koploper SVW27 dat hekkensluiter SRC met 2-0 liet afdruipen. De
stand op de ranglijst ziet er als volgt uit:
8
SVW'27
7
LSW
7
HSV
6
Zandvoortmeeuwen
6
De Valken
5
WGW
5
Alcm. Victr.
5
DTS
3
Volendam
3
West Frisia
2
KGB
1
SRC

nationale kaüekte

geestelijk gehandicapten
giro 1122 22 2 , utrecht,
bonk 70 70 70 333 w ,

sport in t kort

kraansvlak morgen open
Het duinterrein Het Kraansvlak',
gelegen tussen Zandvoort en de
Zeeweg naar Bloemendaal, zal tussen 2
oktober 1985 en 1 april 1986 voor
ekskursies zijn opengesteld
Vanwege het broedseizoen en de werptijd van het wild is het Kraansvlak na 1
april tot het einde van de zomer 1986
weer gesloten
Om aan vele verzoeken tot bezoek aan
het Kraansvlak te voldoen, heeft het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland (PWN), dat als
beheerder voor de Provincie optreedt,
besloten vanaf woensdagmiddag 2
oktober a s om de veertien dagen een
ekskursie te organiseren door het
terrein, onder deskundige leiding De
deelname aan zo'n ekskursie is beperkt
tot maksimaal 40 personen, te verdelen
over twee groepen Belangstellenden
kunnen zich uitsluitend persoonlijk aanmelden bij het hoofdkantoor van het
PWN, Essenlaan 10 te Bloemendaal
De ekskursies, die om 14 00 uur
beginnen en om 16 00 uur bij het
beginpunt eindigen starten bij de
ingang van manege 'De Bokkedoorns'
aan de Bloemendaalse Zeeweg Enige
parkeerruimte in de direkte omgeving
is aanwezig Per openbaar vervoer is
het terrein breikbaar met NZH-lijn 81
Deelname aan een ekskursie geschiedt
voor eigen nsiko en kost f 1,50,
kinderen tot 6 jaar kunnen gratis mee
Geadviseerd wordt stevig schoeisel te
dragen

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat je met een
vreemde wat gemakkelijker over dingen dta je
dwarszitten.

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70.120

"Mef de VVV
door '85"
Wat gebeurt er in onze duinen?
Wij hebben nog hét kwartaalblad
DUIN
Schoolplein 1 - tel. 17947

Het duingebied werd m 1977 door de
Provincie in eigendom verworven, als
mogelijkheid voor de uitbreiding van de
drinkwatervoorzning in Zuid-Kennemerland en als natuurgebied Het
Kraansvlak is het enige duinterrein van
behoorlijke omvang (342 ha ) langs de
Hollandse kust dat nog niet voor het
publiek werd opengesteld Daardoor
heeft het gebied zich redelijk

ongestoord kunnen ontwikkelen De
vegetatie van de duinen, die elders
door rekreatiedruk te lijden heeft, is m
het Kraansvlak'gaaf gebleven Wild en
vogels profiteren van de aanzienlijke
rust die er heerst
Andere ekskursiedata zijn 16 en 30
oktober, 13 en 27 november, 11
december 1985, 8 en 22 januari, 5 en
19 februari, 5 en 19 maart 1986

mode bij lida bromet
Dankzij Lida Bromet weten tal van
vrouwen en jonge meisjes nu hoe het
is om, zij het kortstondig, mannequin
te zijn.
Tijdens een twee dagen durend
modefeest kregen zij namelijk de gelegenheid om aan den lijve kennis te
maken met de nieuwste modellen uit
de fraaie herfst- en wmterkollektie
nwvr. Kraan-Meeth

Geadviseerd en geassisteerd door
Lida Bromet, Wil en Inge hulden ze
zich m de smaakvolle kreaties van
o a Lady Arrow, Mamut Moden,
Spotlight en Laurent David, waarbij
ze keuze konden maken uit een veelheid aan japonnen, blouses, rokken
en pantalons in de modetmten,
cyclaam, kobaltblauw en smaragdgroen met als basistmten zwart en
grijs Ook het flatterende wmterwit
gooide hoge ogen bij de modebewuste vrouw, die opnieuw tot de
konklusie kwam dat het traditionele
tweed in haar garderobe toch
eigenlijk met mag ontbreken
Het was die dagen gezellig druk m de
zaak aan de Haltestraat waar de
pseudo-mannequins professioneel
paradeerden en bij een drankje en
een hapje niet alleen elkaar
bewonderden maar ook de bijzonder
mooie, net uit Schotland
aangekomen rokken m de klassieke
kleuren met bijbehorende shawl,
waarop de fraaie pullovers van
Pringle of Scotland het uitstekend
doen

Al met al een leuk initiatief waarvan
een herhaling van harte zal worden
toegejuicht, zeker door de
deelnemende 'mannequins1'

HANDBALSSTERS WONNEN
VERDIEND VAN SRC.
De dames van Zandvoortmeeuwen-'
Handbal zijn na de nederlaag van
vorige week weer terug op de goede
weg Op eigen terrein werd een duidelijke en verdiende 11-5 zege geboekt
op SRC uit Schagen BIJ rust leidden de
geelblauwen al met 5-2
'Score ZVM Yvonne de Jong 3,
Janneke de Reus, Elly Bol en Janna ter
Wolbeek ieder 2, Annie. Trouw en Truus
Hofstra ieder 1

Duizenden projekten voor
•lichamelijk gehandicapten
werden mogelijk

De mannen konden ook nu niet tot
winst komen Het spel van de ZVMploeg vertoonde al meer inhoud en
variatie dan m de laatste weken, maar
tegenstander Tonegido uit Hipo!ytus-„
hoef was sterk Totdedoelwisselmg
wist de verjongde pleog van trainer
Herman Koper de schade te beperken
tot 7-8, maar daarna liepen de gasten,
mede door gemiste strafworpen en
onnodige overtredingen Van ZVM vlot
uit tot 11-19
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dierendag blijft nodig
Op 4 oktober is het Werelddierendag.
Op deze dag zitten miljoenen kippen
en pelsdieren in kooitjes, liggen fokzeugen aan een korte ijzeren ketting
en kunnen kalveren zich in hun enge
hok amper bewegen.
Eind vorig jaar is staatssekretans
Ploeg van het Ministerie van
Landbouw gekomen met een nieuwe
Gezondheids- en Welzijnswet voor
dieren In dat wetsvoorstel wordt veel
aandacht besteed aan de gezondheid
van de dieren, want dat is van belang
voorde ekonomie Het
welzijnsaspekt komt er echter
bekaaid af en gezien een uitspraak
van de heer Ploeg m een interview
met het NRC Handelsblad van
december 1983 is dat niet zo verwonderlijk De staatssekretans zegt
daarin letterlijk 'Dieren hebben geen
rechten en zullen deze van mij niet
krijgen ook1' Dierenbescherming was
dus gewaarschuwd Genoemd wetsvoorstel, waarvan men in alle redelijkheid zou mogen verwachten dat
het de bescherming en het welzijn
van alle dieren zou behartigen, bleek
niet veel meer te zijn dan een
samenraapsel van oude wetjes en

Konmgklijke besluiten Het gaat
voorbij aan de wensen van vele
Kamerleden Het welzijn van het dier
blijft ondergeschikt aan de
ekonomiese belangen die dieren in
vele gevallen vertegenwoordigen, en
een visie op een aantal totaal nieuw
dierenwelzijnsbeleid ontbreekt
De Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren liet het er
niet bij zitten Een werkgroep van
deskundigen kreeg de opdracht een
alles omvattend maar reahsties
wetsvoorstel te ontwerpen Kortom
een wet waarmee mens en dier
verder kunnen Deze Wet voor
Welzijn van Dieren' werd vorige
maand aangeboden aan de voorzitter
van de vaste Kamerkommissie voor
Landbouw
Hoe kunnen dierenvrienden m
Zandvoort meewerken om het
voorstel in de Tweede Kamer een
eerlijke kans te geven? Heel
eenvoudig door zaterdag 5 oktober
van de kraam van de Zandvoortse
dienrenbescherming op het
Raadhuisplem een gratis aktie-kaart
mee te nemen en te versturen U
helpt dan mee om van deze aktie een
sukses te maken1

GELIJKSPEL VOOR TZB.
TZB, dat tot zondag door drie overwmnmgen fier aan de kop ging, heeft
op eigen terrein het eerste punt laten
liggen Tegen WH kwam de ploeg van
trainer Ed Keur niet verder dan een 1-1
gelijkspel In de eerste helft (0-0)
werden fraaie kansen gemist en daarna
kwam WH zelfs op 0-1 Door William
Rubelmg werd de einduitslag verdiend
op 1-1 bepaald en de stand aan de kop
is nu CBS 4-8, TZB 4-7, EHS 4-6
Komende zondag speelt TZB uit tegen
DSK

BRIDGE
De dames Heidoorn en Schutte boekten
op 25 september hun 1e zege m de Alijn van de ZBC Koploper m deze
klasse blijven De Leeuw/Braun Bij de
B-lijners werd de fam Peeman eerste
op ruime afstand gevolgd door de
Leeuw/Rijerdie overigens de ranglijst
blijven aanvoeren In de C-lijn werd de
1e plaats opgeëist door mevrouw v
Tetterode/de heer van Beek voor de
dames Rooijmans/Slegers BIJ de
bndgekursisten ging de orepalm
opnieuw naar de fam Koning
Inlichtingen over de zandvoortse
bndgeklup geven de heer Braun tel
1 40 60 of mevrouw Loos tel 1 80 35

Met uwbijdrage
hou ik m'n kop boven water!
Jaarlijks worden m Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen.
Dat aantal stijgt, de lasten ook!
De meeste van dte zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn bittere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven
wij met liefde, het overige met geld!
Door een bijdrage te leveren aan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven m te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen.

Die goede daad vereist weinig
moeite Door vandaag nog de bon
m te vullen noemen wij u morgen
donateur'

FBÖN"
'
l Ja ik red een zeehondeleven!
| Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
^
ter waarde van f
,
-*J
l Naam
l Adres
'Kode
j Plaats
• Stichting Zeehondencreche Antwoordnummer 950
l 9950 WL Pieterburen

(Postzegel met nodig) J

zeehondencrèche

P I E T E R B U R E N

Telefoon 05952-285, Pieterburen
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inwoonster klaagt wethouder aan
foto dick loenan

Jongstleden dinsdag is de bom gebarsten. In het raadhuis werd een
schandaal geopenbaard dat politiek
Zandvoort nog in zij'n voegen zal
doen kraken.

9 In de nacht van dinsdag op woensdag is Th M van Erp m zijn woonplaats overleden Torn van Erp was in
Zandvoort bekend als
vertegenwoordiger van de politieke
partij d 66 waarvoor hi| tussen 1978
en het jaar van zijn verhuizing m 81
m de gemeenteraad zat HIJ stond
aan de wieg van de lokale opleving
van die partij en werd als
representant gekozen om zijn grote
bestuurlijke ervaring o a opgedaan
als voorzitter van de raad van bestuur
van Hoogovens Op nadrukkelijk verzoek van de overledene is zijn
lichaam ter beschikking gesteld van
de wetenschap

Een kliente van de sociale dienst
heeft enige weken terug in een brief
aan het dorpsbestuur een aanklacht
verwoord tegen de wethoude-van
publieke werken Jelle Attema Deze
zou misbru'k hPbben gemaakt van
vertrouwelijke gegevens behorend
aan de afdeling sociale zaken van de
gemeente, om, voor welke reden dan
ook, kontakt te kunnen leggen met
de zandvoortse burgeres
Dat de aanklacht niet op lasterpraat
berustte kon dinsdagavond worden
afgeleid uit de wijze waarop de
politici, die voor een kommissiebijeenkomst bij elkaar waren, met de
heikele materie omsprongen Zodra
pvda-er Toonen de kwestie globaal m
3 zinnen op tafel had gelegd, werden
alle niet-raadsleden verwijderd en
gingen de dueren op slot Het was
zonneklaar dat bewindsman
Jongsma, portefeuillehouder van
sociale zaken, geheel op de hoogte
was Nog geen half uur na het
gedwongen-vertrek-van pers en
belangstellenden uit de kommissiekamer werd door de wethouder
burgemeester Machielsen telefonies
ingelicht en bekend gemaakt dat
direktde volgende dag, woensdag
om 17 00 uur, het seniorenkonvent
vooreen spoedberaad bijeen zou
komen Dat in vroeger jaren
zeldzame konklaaf van de politieke
kopstukken, alle fraktievoorzitters
plus de voorzitter van de raad, is de
laatste jaren vaker voorgekomen,
maar duidt immer op een situatie van
hoogspanning

v.l.n.r. de fraktievoorzitters Jansen(Gem. belang3n),Gielen (inspr. nu), Termes (D' 66) en Toonen (pvda)
na afloop van het seniorenberaad over de wethouder-affaire.

Na oie bijeenkomst werd slechts één
mededeling gedaan Met instemming
van alle fraktievoorzitters meldde
liberale mevrouw Joustra dat de wd,
om wier wethouder het ging, op
vrijdag 4 oktober (vandaag dus) zelf

een verklaring zou afleggen De
strekking daarvan kon uiteraard bij
het ter perse gaan van deze editie
niet meer worden opgenomen Maar
algemeen wordt verwacht dat Attema
zijn plaats m het kollege zal moeten

afstaan Vrijwillig of niet
Aanstaande dinsdag kan de lezer m
de koerant een uitgebreid relaas
verwachten

burgerlijke stand

op weg naar de 2500
Het aantal nieuwe aanmeldingen
voor een woning bij het gemeentelijk
buro huisvesting is, zo blijkt uit het
laatste verslag, ook in het 2 e
kwartaal van 1985 Iets afgenomen.
Voor het eerst is bovendien het
aantal urgente gevallen niet verder
gestegen De nieuwe aanmeldingen
bedroegen niettemin toch nog 116
En het aantal noodsituaties
schommelt konstant rond de 250, te
weten 136 één- en tweepersoonshuishoudens en 106 gezinnen met
kinderen In totaal zijn nu 2339
zandvoorters ingeschreven als
woningzoekenden, voor driekwart
één- en tweepersoonshuishoudens

Zoals bekend is het gemeentebestuur van mening dat voor die alleenstaanden en starters binnen de
huidige mogelijkheden voorlopig
genoeg gedaan is en wil men de
aandacht richten op de bouw van
eengezinswoningen m plaats van
HAT-eenheden Ookbij
woningbouwvereniging Emm gaat op
dit moment de voorkeur uit naar iets
grotere huizen, liefst 3
kamerwoningen waaraan een
schreeuwend gebrek is

24 september- 30 september 1985
ondertrouwd: Jan Peter van Opzeeland en Jolanda Zijp, Jan Adnaan
van den Tweel en Ehsabeth de Kruiter
gehuwd: Theodorus Nicolaas Raymundus van Rossum en Hendnka
Knotsenburg
geboren: Lenneke dochter van W
Pijper en J J Zwemmer
overleden: Guillaume Martin Marie
Philippus oud 75 jaar

waterstanden
okt.
6
7
8
9
10
11
12

wethouder Attema

L.W.
1520
1620
1733
1857
0740
0051 0851
01 34 0934

H.W.
0721
0820
0932
1055

H.W.
1933
2048
2215
2344
1212
1315
1400

L.W.
0333
0447
0612
0740
20 10
21 14
2200
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9 Zaterdag is een 13-jarig meisje
dusdanig gebeten door een zgn
belgiese herder dat doktersbehandeling noodzakelijk was Politieagenten
die een onderzoek wilden instellen
kregen al evenmin een vriendelijk
onthaal BIJ het betreden van de
betreffende woning m de Lorentzstraat beet het dier een van de
agenten m zijn handen, de diender
kon eveneens een arts opzoeken De
eigenaar van de hond is gemaand het
dier voortaan aan de lijn te houden

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

9 Waarschijnlijk om thuis in de tuin
het gevoel van een dagje uit, nog
even te kunnen bestendigen gingen
2 amersfoorters er zondag met een
strandstoel van een van de kustpaviljoens vandoor In de trein werden
ze aangehouden De stoel, die al m
het bagagerek lag, is m beslag genomen
9 Vanaf morgen 5 oktober is er
iedere 1 e en 3e zaterdag van de
maand mwijkhuis t Stekkie vanaf
20 OC uur gelegenheid om de
dansvloer te betreden Van stijldans
tot rock en roll Zandvoorters ouder
dan 18 jaar zijn van harte welkom
9 In het kader van de kinderboekenweek kunnen kinderen van 4-8 jaar
a s dinsdag tussen 16 00 -17 00 uur
een poppenkastvoorstelling bijwonen
in de bibliotheek uitgevoerd door
poppentheater Dibbes uit Akersloot
Toegang f 1 9 Zondagmiddag houdt het
Vogelhospitaal aan de Kweektum straat in Haarlem open huis Een
bazar moet geld opleveren t b v het
vogelrevalidatiewerk Een flink deel
van de gevederde patiënten is
afkomstig uit de badplaats Vooral
zeevogels waarvoor in het hospitaal 3
diepwaterbassins zijn gebouwd Een
doorlopende diavoorstelling geeft er
beelden van ca 2000 vogels die
sinds januari zijn opgenomen
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groeten uit zandvoort

kerkdiensten
HERVORMDE KERK
zondag 6 oktober a.s.:
10.00 uur: Prof. Dr. H. Berkhof uit
Leiden.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 6 oktober a.s.:
10.00 uur: Dr. G. Manenschijn,
Amstelveen.
PROTESTANTENBOND
zondag 6 oktober a.s.:
10.30 uur: mevr. drs. A.A. In 't Veld,
Haarlem.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 5 oktober a.s.:
19.00 uur; eucharistieviering mmv.
jeugdkoor ST. Agatha.
zondag 6 oktober a.s.:
10.30 uur; eucharistieviering met
orgel en samenzang.

ztJf!s> voo a*

belangrijke adressen

Tot de lagere scholen die de laatste jaren verdwenen behoort ook de Julianaschoolaan de Brederodestraat. Aan de in 1923 gebouwde school, die na de fusie
met de Wilhelminaschool niet langer dienst deed, waren achtereenvolgens de
heren Hartzema, Fokkema, Wesselius, Kiewieten Rijper als hoofd verbonden. Op
de plaats van deze voormalige protestants-christelijke school verrees enige tijd
geleden het woningcomplx "De Vlaje".
Ook de gereformeerde kerk, waarvan links op de ansichtkaart de toren duidelijk
zichtaar is, verdween uit het dorpsbeeld.

NOORD ETHIOPIË/ERITREA

klachten over zwembad
boven water in kommissie
Een groep gebruikers van zwembad
De Duinpan heeft, na vele malen de
neus gestoten te hebben bij direktie
of ambtenarij, ten lange leste bij de
politie aan de noodbel getrokken om
hun klachten kenbaar te maken.
Diverse burgers hebben de
afgelopen jaren getracht gehoor te
vinden bij zwembaddirekteur of bestuursleden, maar, zo luidde het
verhaal j.l. dinsdag in een
kommissiebijeenkomst, ze werden
botweg afgewezen of met een kluitje
in het riet gestuurd. Vandaar dat ze
pvda-woordvoerder Toonen nu maar
eens hun klachten en vragen lieten
voorlezen.
Dat waren er nogal wat. Het
binnenbad sloot de laatste week van
de schoolvakantie onverwacht, het
buitenbad was smerig en ging ook al
vroeg dicht, de toegangsprijzen
waren voor een doorsnee gezin niet
te betalen, in plaats van een 3 maanden-abonnement voor het buitenbadseizoen was men verplicht een halfjaarabonnement te nemen, 16-jarigen
vielen niet meer onder een gezinskaart, het publiek genoot slechte
service van personeel en direktie, op
de speeltuin stonden doorgeroeste
toestellen, op Grand Prixdagen sloot
het zwembad de deuren. En passant
verhaalde een verontwaardigde

625.000

gebruiker vanaf de goede gevulde
tribune van het heffen van parkeergelden bij De Duinpan.
IN alle gevallen kwam het er op neer
dat de zandvoorters op hun vragen
van de direktie niet of onvoldoende
antwoord kregen dan wel van het
kastje naar de muur werden gestuurd
tussen zwembad en
gemeentekantoor.
Wethouder Jongsma die de litanie
van verwijten over zich heen kreeg
kon ter plekke weinig anders doen
dat vaststellen dat er geen schriftelijke korrespondentie tussen de
betrokkenen had plaatsgevonden en
dat de klachten nimmer het hoogste
zwembadorgaan, de Raad van
Beheer, hadden bereikt. Maar hij
zegde toe de zaak te zullen uitpluizen
en als het even kon burgers en
zwembadleiding om de tafel te
brengen.

MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN
.Een' hapdïcap betekent: extra
i afgekeurd. Daarom'vragen wij
l méér kansen op sociaal
« contact, werk, studie, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.

Tei.033-635214. wat écht nodig is 355
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Giro 9600

o.v.V. Ethiopië

Stichting Oecumenische Hulp
Utrecht
030-710614
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• -Antwooranr. 201, 3800 VB Amersfoort

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagidienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
APOTHEEK

z.o.v. presentatie nieuwe stijl
Onder de titel 'Kienavond speciaal
-Publiek in dekor - Z.O.V. in de zaal'
zal de Zandvoortse Operette Vereniging op 11,12,' 18 erï 19 oktober in
gebouw 'De Krocht' een programma
brengen dat sterk afwijkt van het gebruikelijke patroon.

bovengenoemde avonden het vokale
gedeelte worden afgewisseld met
Black Jack en kienronden. En tot slot
nog iets nieuws: iedere avond is er
ba! na!

Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

adviesdiensten
WETSWINKEL

Voorzitter Jan van der Werff wil niet
te veel los laten maar vertelt wel dat
hij de gekozen vorm een unieke gelegenheid vindt om het toneelgebeuren eens op een andere manier te
BADMINTON
leren kennen. Hóe anders zullen de
In tegenstelling tot de 1e
bezoekers merken wanneer ze bijwedstrijdweek van BC Lotus waren
voorbeeld uitgenodigd worden om in
de resultaten afgelopen zondag uiteen schitterend operettekostuum
stekend. Van de 13 duels gingen er
voor de fotograaf te poseren. De
slechts 4 verloren. Vooral het 9e
nieuwe aanpak komt verder tot uiting
deed het goed door de lastige
in het programma, dat behalve
uitwedstrijd tegen IJmond 9 met 5-3
operette-melodieën ook songs uit
te winnen.
musicals en zelfs opera-aria's verUitslagen: Lotus 1 - Slotermeer 2 5-3;
meldt. Wat dat laatste betreft, het
Lotus 2 - Badhoevedorp 1 4-4; Lotus
tekent de Z.O.V. dat ze een konfron3 - Minerva 2 4-4; Lotus 4 - Treffers 2
tatie met de Cavaleria Rusticana aan3-5; Lotus 5 - Hilversum 7 7-1; Lotus
durft
6 - Kennemerland 4 2-6; Lotus 7 Vanzelfsprekend zullen koor en
IJmond 7 4-4; Lotus 8 - IJmond 6 1-7;
solisten een voorproefje geven van
' Lotus 9 - IJmond 9 5-3; Lotus H1 de volgend voorjaar in de HaarlemAmsterdam H1 7-1; Lotus A1 se Stadsschouwburg op te voeren
IJmond A2 6-2; Lotus B1 - IJmond
western Calamity Jane. De 640 konB1 7-1; Lotus C1 - IJmond C1 3-5.
tribuanten, een aantal waarmee de
Op zondag 6-10-'85 speelt BC Lotus
Z.O.V. in Zandvoort de grootste
thuis in de Pellikaanhal. Aanvang
vereniging op kultureel gebied is,
13.00 uur Lotus 1 - Heemskerk 1,
noodzaken haar twee voorstellingen
Lotus 2 - Merenwiek 1; Lotus 3 van deze musikal te geven en om aan Keize Otto 2; Lotus 4 - Nieuw Vennep
de immense kosten die dit met zich
2; Lotus 5 - Velsen 7; Lotus 6 - Keize
meebrengt tegemoet te komen zal op Otto 3. Aanvang 09.30 uur: Lotus 7 Nieuw Vennep 7; Lotus 8 - Haarlem
10; Lotus 9 - Nieuw Vennep 9, Lotus
H1 - van Zijderveld H1.
Jeugd: Lotus B1 - Slotermeer BI,
Lotus B2 - Badhoevedorp B1, Lotus
C1 - Almere Haven C1.

sport in *t kort
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Help de droogteslachtoffers in heel Ethiopië te overleven. Dat is de
noodkreet van de twee lokale hulporganisaties:
- Eritrean Relief Association in Eritrea
- Relief Society of Tigray in Noord Ethiopië.
Help hen hun werk voort te zetten tb.v. miljoenen slachtoffers!
Hulp wordt gevraagd voor:
- aankoop van graan
- aankoop van vrachtwagens, benzine, banden
~ zeevracht van Europa naar Ethiopië.
SOH heeft jarenlange ervaring met werk in de betrokken gebieden. We
willen doorgaan ondanks politieke en militaire konflikten.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Gemeenschapshuis,Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
K.RISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

u Kum HEn
nationale kallehte
geestelijk gehandicapten
giro 1122 22 2,, 5, utreiltt,
bank 7Q7G70333o, ,

fikse belastingverhoging
voor burgerij in 't verschiet
Om een (voorlopig) begrotingstekort
van ruim f 800.000.- te dekken zullen
de lokale belastingen komend jaar
zeker 3% moeten stijgen. Sommige
heffingen, zoals de hondenbelasting
en de tol voor rioolafvoer gaan, als b
en w hun zin krijgen, aanzienlijk meer
omhoog.
In totaal hoopt de'gemeente daaruit
ruim f 200.009=' te vangen. Het afstoten
van 4 arbeidsplaatsen moet nog eens
zo'n bedrag opbrengen. Hoe de rest
van het tekort weggewerkt wordt was
maandag toen de kommissie financiën
zich over de belastingvoorstellen moest
beraden nog niet bekend omdat de begroting nog niet was verschenen.
Ook in vorige jaren was het onvermijdelijk eerst over de belastingen te
praten alvorens de begroting aan de
orde kwam, omdat in oktober daarvoor
goedkeuring van hogerhand gevraagd
dient te worden. Dat leidde altijd al tot
veel gemopper, maar ditmaal was het
de raadsleden toch te dol. Nog geen
idee hoe het beleid voor '86 er uit komt
te zien maar wel akkoord gaan met
verhoging van belasting, daar voelde
niemand iets voor. Zeker niet nu fikse
stijgingen in het geding waren zoals
10% hondenbelasting (geheel te
besteden aan straatreiniging) en op
termijn 9% voor de rioolafvoerrechten.
Eind deze maand komen de voorstellen
rechtstreeks in de raad.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
710,(één tientje)
over op giro

39.555.30

arbeidsplaatsen blijft kosten. Een
strukturele oplossing is nodig. Bijvoorbeeld door een minimumpakket vast te
stellen voor alle gemeentelijke taken
en daarna resterende gelden te
verdelen'.

Het belastingplan was door de dorpspenningmeester en zijn ambtenaren
tegen heug en meug opgesteld. Den
Haag blijft bezuinigingen doorschuiven
naar de gemeenten. Jaarlijks gaat
Zandvoort daardoor f 120.000.- achteruit. Dat bedrag moet, zo verordonneert
het rijk, in het lokale belastingpakket
teruggezocht worden door het profijtbeginsel zonder uitstel door te voeren.
Om die reden zullen de diensten van
de gemeentereiniging niet voor 90%
zoals nu, maar voor de volle 100%
betaald moeten worden door de
burgers.

Voor zo'n takenpakket krijgt het dorp
veelal doeluitkeringen van het rijk,
maar ze doet er zelf nog een flinke
schep bovenop om ekstra voorzieningen mogelijk te maken boven het
hoogstnoodzakelijke. In bijzonder mate
geldt dat bijvoorbeeld de politie
(f 350.000.- ekstra) en het onderwijs/
Als de bewindsman gelijk krijgt, staan
de volksvertegenwoordigers de komende jaren zware politieke keuzes te
wachten.

'We kunnen zo natuurlijk niet elk jaar
door gaan met het aanbrengen van
pleisters op de gaten, maande
Flieringa, zeker niet als dat ook

VOORBEREIDINGSBESLUIT
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie, afd. VH/RO, voor een ieder ter inzage ligt het besluit
van de raad van 24 september 1985 nr. 5a. Bij dit besluit is in voorbereiding verklaard een herziening van het bestemmingsplan
"Basisplan Zeereep-Zuid" voor een perceel aan de Brederodestraat 150.
Zandvoort, 26 september 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
BOUWPLANNEN
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het college
voornemens is om met toepassing van de Algemene Verklaring
van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor de uitbreidingen aan de woningen
Brederodestraat 150 en Dr. C.A. Gerkestraat61.
Betreffende bouwplannen liggen m.i.v. 7 oktober 1985 gedurende
14 dagen ter gemeentesecretarie, afd. VH/RO voor een ieder ter
inzage (geopend van 8.30 -12.30 uur). Tijdens voormelde termijn
kan een ieder schriftelijk bezwaar tegen deze bouwplannen indienen bij burgemeester en wethouders.
Zandvoort, 26 september 1985.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvragen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.

komputersfrop
voor gemeente
blijft binnen
de perken
Noest onderhandelen heeft er toe
geleid dat de gemeente Zandvoort
de direkte schade van de automatiseringsflop van een geraamd bedrag
van f 2 50.000.- tot een dikke
f 50.000.- heeft kunnen terugbrengen.
Het centrum voor Automatisering
(CVA) waarbij Zandvoort was aangesloten heeft er na wanprestatie in
moeten toestemmen dat de
gemeente naar een andere leverancier van apparatuur en programma's
overstapt. Maar bovendien is er een
financiële regeling getroffen waarvan de details geheim zijn gebleven
om andere gemeenten met
soortgelijke problemen niet op een
idee te brengen. Vaststaat dat wéthouder Flieringa en sekretaris Merts
2 ton hebben weten los te peuteren.
De kommissie financiën was
daarover vol lof, al vergat men niet
aan te tekenen dat er bestuurlijk in

Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
•bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.

deze affaire klunzig is gewerkt. De
raad is immers, zoals we al eerder
schreven, niet op tijd en onvolledig
ingelicht over de omvang van het
komputerfiasko en kwam er pas op
het laatste nippertje aan te pas. Het
financiële douceurtje maakte echter
zoveel goed dat, althans
maandagavond, opluchting
overheerste.
De kommissie voelde er niets voor
om ook nog eens schadevergoeding
van'het'CVA te eisen voor al het nietmateriële leed, dat aangericht was
door het gebrekkig funktioneren van
de apparaten: de overuren van
ambtenaren, de achterstand van de
begrotingsstukken e.d. De gemeentedienaren starten volgend jaar met
frisse moed met nieuwe komputers
en 'software'. Die zullen ditmaal niet
gekocht maar geleasd worden
hetgeen o.a. door een rijkspremie
aanzienlijk voordeel oplevert. Na
verwerking van de geleden verliezen
geeft de komputerbegroting voor '86
een nadelig verschil met vroegere
ramingen van f 6.000- aan. Heel
overkomelijk na zoveel rampspoed,
meenden de verzamelde politici.

Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
134B85
135B85
136B85
137B85

Thorbeckestraat 37
Zandvoortselaan 131
Fahrenheitstraat 12
Hogeweg19

Oprichten garage
Verbouw woning
Gevelbekleding
Verbouw hotel

Voor onderstaand bouwplan hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT.
128B82 Dr. C.A. Gerkestraat 20 Oprichten 50 woningen

* tweewielerbedrijf
HaltestraalZandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

PROTEST VAN NATUURVRIENDEN TEGEN VERNIELING CIRCUITDUINEN
De Stichting Duinbehoud en het
Kontakt Milieubescherming
Noordholland hebben bij b en w per
brief officieel protest aangetekend
tegen het houden van autocroswedstrijden in de circuitduinen.
In tegenstelling tot mededelingen
onlangs gedaan door burgemeester
Machielsen zijn de organisaties van
mening dat in het duinterrein
aanzienlijke schade is toegebracht
aan de vegetatie, de bodem en het
reliëf na het evenement met de jeeps
op 8 september. Auto's reden dwars
door de begroeiing, over de hellingen
en duintoppen. Bestaande paden
werden daardoor verbreed en omgeploegd en er ontstonden nieuwe
brede banen door de duinen.
Duinbehoud wijst erop dat ook aan
dit deel van de duinen door het rijk
de funktie van natuurgebied is toegekend. De auto-aktiviteiten zijn daar
vanzelfsprekend volledig mee in
strijd. De miljeugroepen vragen het
dorpsbestuur voor het hele gebied
een beheersplan te vervaardigen en
uit te voeren dat gericht is op de
bescherming en ontwikkeling van de
natuurwaarden aldaar.

Het ziet er naar uit dat b en w wel iets
anders aan hun hoofd hebben. In een
eerder schrijven aan de stichting
Duinbehoud blijkt men vooral
geokkupeerd met het wel en wee van
het circuit. De akkommodatie moet
dringend vernieuwd worden, zo
schrijft het kollege. Samen met de
Cenav hebben we het initiatief
genomen, aldus b en w, tot het 'doen
opstellen van een totaal omvattend
plan' rond het circuit. Daarbij wordt
gedacht aan vernieuwing van
tribunes en rennerskwartieren, parkeerterreinen en niet te vergeten
geluidwerende voorzieningen.
De milieuorganisatie hoeven zich, zo
is de strekking van de brief, geen
zorgen te maken over die
ontwikkelingen. 'Aangezien wij nauw
bij de plannen betrokken zijn kunnen
we het door u gevraagde toezicht
garanderen'. Het is echter onwaarschijnlijk, gezien de vele ontsporingen van zowel b en w als van
cenavzijde in de laatste jaren, dat die
belofte de stichting Duinbehoud e.a.
gerust zal stellen.

restaurants

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS

J, BLUYS
Z»ndvoort
Tal. 1 20 GO

«
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Dutvenvoottten
TCUtfOON

02507-12824
Rmrvficr tijdig uw tafel

HAUtSTRAAT 49

ZANDVOOftT

VERZEKERINGSKANTOOR

A. M. FOLKERS
Gasthuisstraat 4 - Tel. 1 32 83
LAAT UW HUIS, UW INBOEDEL,
UW AUTO DOOR ONS VERZEKEREN
BIJDE..AEGON"
Div. reisverzekeringen
(evt. met automobilistenhulp)
van de „Europeesche" kunnen direct aan u
worden meegegeven.

ATTENTIE!
RUILRUBRIEK OKTOBER 1985.

woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

1. Aangeboden: eengezinswoning in
Alkmaar. Huur f 735,19 per rnaand.
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, zolder, c.v., open keuken,
voor- en achtertuin, douche, schuur,
2 toiletten, (bushalte voor de deur).
Gevraagd: eengezinswoning in Zandvoort met zolder.

1. de flatwoning
LIJSTERSTRAAT 2/31
Huur f 476,05 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche,
lift, berging, c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan: •
- alleenstaanden van 65 jaar en ouder
- echtparen waarvan één van de huwelijkspartners de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

3. Aangeboden: Beneden duplex-woning Nicolaas Beetslaan.
Huur f 168,05 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, achtertuin op het zuiden.
Gevraagd: grotere woning.

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT163
Huur f 639,60 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v.,
lift. berging, douche.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
-twee-persoonshuishoudens
3 de woning
GASTHUISHOFJE 2 2
Huur f 222,20 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, c.v.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- alleenstaanden van 45 jaar en ouder
- echtparen waarvan één van de huwelijkspartners de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt.
4. de garage
HOFDIJKSTRAAT R
Huur f 56,65 per maand.
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven.
De toewijzing geschiedt in volgorde van rangnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van de garage'de
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1,
2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 8
oktober 1985 vóór 7 uur 's avonds schriftelijk te
reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen en/of garages kan men
dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder object een aparte brief te schrijven. U
dient de woningen/garages in volgorde van
voorkeur aan te geven. Reacties kunt u
deponeren in de brievenbus van het kantoor op
het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt
een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de
voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 11
oktober a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan
het ka.ntoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt
volgend het voor de vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is
gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het
aantal punten dat u scoort voor het onderdeel:
duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

HERFSTROMMELMARKT
en

VEILING
in
SOCIËTEIT

2. Aangeboden: 3-kamer terrasflatwoning in Blaricum (leverdieping).
Huur f 699.- (inklusief verwarmingskosten) per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche + ligbad, volledig
geïsoleerd. Deze woning is laagbouw
en heeft een vrij uitzicht.
Gevraagd: 2 a 3 kamerwoning, bij
voorkeur op de begane grond.

VOOR LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR:

DUYSTERGHAST
Gasthuisplein 5 - Zand voort
op:ZATERDAG 5 oktober:
MARKT

10.00 tot 18.00 uur

ZONDAG 6 oktober:
MARKT

12.00 tot 18.00 uur

4. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Keesomstraat
Huur f 644,60 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., lift, berging en douche.
Gevraagd: eengezinswoning.

VEILING

14.00 tot 18.00 uur

5. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
(1e etage) Flemingstraat
Huur f 471,55 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., berging*; douche.
Gevraagd: Eengezinswoning of
bovenwoning in de Linnaeusstraat.

GRATIS TOEGANG!

6. Aangeboden: 4 kamerflatwoning
Keesomstraat
Huur f 633,40 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., berging, lift en douche.
Gevraagd: beneden-duplexwoning.
7. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Celsiusstraat
Huur f 479,40 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., berging, douche.
Gevraagd: eengezinswoning.
8. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
Keesomstraat
Huur f 639,60 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v., berging, liften douche.
Gevraagd: eengezinswoning.
9. Aangeboden: 4 kamerflatwoning
Lorentzstraat
Huur f 686,00 per maand.
Bestaand uit: woonkamer, 3 slaapkamers, lift, c.v., berging en douche.
Gevraagd: 2-kamerwoning in centrum.
10.. Aangeboden: boven-duplexwoning Van Lennepweg
Huur f 248,65 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, schuur.
Gevraagd: Benedenwoning nabij/in
het dorp 2 a 3 kamers.
Reacties dient u vóór het einde van
deze maand, schriftelijk in te dienen
bij het kantoor van de vereniging op
het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat
o.a. dat bij toewijzing van een
verenigingsswoning iemands
rangnummer vervalt en men een
nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte rangnummer. U
kunt uitsluitend schriftelijk reageren
tot het einde van deze maand.

Gevr.: huishoud, hulp voor
V-i dag p. week. l nl. tel.
1 9260.
Gevraagd: oppas voor peuter in Zandvoort voor 2 dagen per week (± 8.00 tot
± 18.30 uur), eigen kindieren) meebrengen geen bezwaar. Brieven onder nr. 10
naar buro van dit blad.

Op beide dagen:

RAD VAN AVONTUUR
WIJ ZULLEN U
GAARNE ONTMOETEN!

70 jaar
70 jaar
Kinderoperette
'Jong Zandvoort'
Wij nodigen hierbij alle leden oud'e' leden
en belangstellenden uit onze jubileumvoorstelling bij te wonen.
Zaterdag 5 oktober 1985.
Gebouw "De Krocht', aanvang 20.00 uur.
Kaarten verkrijgbaar a f 5.- a/d zaal
v.a. 19.00 uur en
vrijdag 4 oktober van 16-18 uur.

BEGRAFENISSEN
CREMATIES

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorhttn Jac. Koper. Dorpsplein 11. Zandvoort)
Vvrbindinonwg 38
Blomwixtoal
TaUfoon023-260533
InfornutiM b»tr«ff«nd» Bagrafenimn of Crtmatm
gttwal vrijblijvend
GMH lidm«at*chap

jan koster
bouw-«n
aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw-. metsel-,
voeg-en onderhoudswerk

eanduocrrse

omruepiT'

zeestraat 40/2M2lc zandvoort
tel. 02507-12013

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70 J20

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

wereld
imtiiiir
tomls. .
iieiTcrkinil
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164
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liberalen laten attema vallen, maar...

iedereen leest
de krant
alrjjd en overal.

vrijdag stond de wd nog pal
achter de wethouder
attema weg
De verklaring van de raadsfraktie van de WD luidt als
volgt:
Wethouder Attema heeft
reeds een aantal maanden
geleden - en bij herhaling ter kennis van de WD-fraktie gebracht om persoonlijke redenen ernstig te
overwegen zijn funktie als
wethouder neer te leggen.
Recentelijk heeft de wéthouder, naar aanleiding
van beperkte informatie,
hem op normale uit hoofde
van zijn funktie ter kennis
gekomen, in een spontane
aktie van zijn kant een hem
bekende bijstandsgerechtigde telefonisch benaderd.
Deze heeft zich een aantal
dagen later met enkele
vragen tot het College gewend.
Naar de WD-fraktie heeft
vernomen zijn die vragen
door de burgemeester tijdens een gesprek tot volle
tevredenheid van de betrokkenen beantwoord.
Hoewel de WD-fraktie
overtuigd is van de goede
bedoelingen waarmede
wethouder Attema de betreffende persoon
benaderde beseft de fraktie
tevens dat de wethouder
door zijn handelwijze in
een kwetsbare positie is
komen te verkeren.
Ook wethouder Attema is
tot dit inzicht gekomen en
heeft gemeend in de
gegegeven omstandigheden een direkte aanleiding
te moeten vinden zijn
portefeuille met ingang van
heden neer te leggen,De WD-fraktie betreurt het
aftreden van wethouder
Attema ten zeerste doch
meent in de huidige situatie niet anders te kunnen
doen dan het besluit van
de wethouder terzake te
respekteren.
De fraktie beraadt zich momenteel over een door haar
beschikbaar te stellen
kandidaat ter voorziening
in de door het aftreden van
wethouder- Attema ontstane vakature.
Zandvoort, 7 oktober 1985.
Namens de WD-fraktie
A.H. Joustra-Brokmeier

'Gelet op het overleg met de andere
partijen zien fraktie en bestuur van
de vvd geen reden om de wethouder
naar huis te sturen'.
Met die mededeling over zijn eigen
hachje kwam wethouder pw Attema,
beschuldigd van misbruik van
vertrouwelijke gegevens, vrijdagmiddag laat in het raadhuis naar de
aanwezige vertegenwoordigers van
lokale en regionale pers. 'Met volle
steun van de vvd', voegde een gedecideerde Methorst, waarnemend fraktievoorzitter in plaats van de onwel
geworden mevrouw Joustra, er aan
toe. Attema, bevraagd op zijn rol in
de zaak, ontkende niet dat hij vertrouwelijke gegevens over een
zandvoortse inwoonster had gebruikt,
maar het ging er z.i. om 'wat mijn
intenties waren'. De vrouw in kwestie,
zo zei hij, had ook geen aanklacht gedaan, maar in een brief aan b en w
vragen gesteld die onlangs door de
burgemeester zelve naar haar
genoegen waren beantwoord'.

De bewindsman als vermoorde onschuld dus. Toch had hij kort
daarvoor ten overstaan van de
overige fraktieleiders zijn wethoudersplaats wel degelijk willen opgeven. Volgens Gielen (inspr. nu),
Termes(d'66), Jansen (Gem. bel.) en
Toonen (pvda) - Van as (cda was na
afloop niet bereikbaar- had Attema
de tegen hem ingebrachte feiten
toegegeven nl.: Uit de door b en w te
tekenen besluitenlijst van de Bijstandskommissie een naam te
hebben opgepikt en de bewuste
dame te hebben benaderd met een
aanbod van hulp. Als wethouder
aftreden wilde Attema niet om die
reden, maar omdat de samenwerking
in het kollege al geruime tijd spaak
liep en deze affaire nu net de druppel
was die de emmer van Attema's
verontwaardiging deed overlopen.
Aan deze mondelinge verklaring
voegde hij toe als raadslid te zullen
aanblijven.
Alle partijen, minus de vvd, namen
stelling tegen die lafhartige vorm van
schuldbekennen. Niet de
strubbelingen in het kollege waren
immers in het geding maar het
schenden van geheimhouding door
een wethouder. Het raadslidmaatschap werd Attema overigens niet
unaniem ontzegd, al vond met name
de pvda dat wie aftreedt als bewindsman wegens 'schending van zijn
ambtseed' (Toonen) niet met goed
fatsoen in het parlement kan blijven:
'als de man wijs is stapt hij op'.
De bom barstte echter pas toen de
door de wd opgestelde schriftelijke
verklaring werd voorgelezen. Daarin
stond glashard dat Attema zou opstappen als wethouder 'om persoonlijke redenen en vanwege de opgeblazen feiten'. De schuld van dat opblazen lag bij 'bepaalde partijen'. Die
opmerking was het 'point of no
return' zoals raadslid Jansen later
aangaf. Razend waren de politieke
kopstukken dat ze de misstap van
Attema ook nog eens zelf in de

zvm blijft
in de race
om een
topplaats
Zandvoortmeeuwen is er weliswaar
niet in geslaagd koploper SVW'2 7 dé
pas af te snijden maar blijft door een
1-1 gelijkspel in de race om een van
de topplaatsen.

ATTEMA POETST DE PLAAT...
schoenen geschoven kregen.
'Onaanvaardbaar' was dan ook het
oordeel over de wd-verklaring. Het
niet-aksepteren van de halve liberale
knieval was voor de vvd echter reden
om de gelederen te sluiten. De
wethouder mocht blijven.
Direkt na afloop van het politieke
onderonsje - het was het zoveelste
besloten beraad - werd
aangekondigd dat hedenavond een
ekstra raadsbijeenkomst zou plaatsvinden. Vast stond dat dan de
vertrouwenskwestie gesteld zou worden. Niet vast stond of er een
meerderheid te vinden zou zijn voor
een motie van wantrouwen waardoor

Attema alsnog zijn biezen moest
pakken. Een 'kabinetskrisis' stond
evenwel toch voor de deur omdat
ook voor inspraak nu (Gielen: 'dit pik
ik niet') de maat vol was en de
koalitie zou springen.
Maandagmorgen bleek de vvd bij
zinnen gekomen. In nevenstaand
persbericht kunnen de lezers de
officiële verklaring aantreffen. Jelle
Attema verdwijnt uit het pluche. Of
de ekstra raadszitting daarmee
tevens van de baan is is onduidelijk.
Mogelijk dat de benoeming van een
nieuwe wethouder en eventuele
portefeuillewisselingen vanavond aan
de orde komen.-

Het werd zondag in de badplaats een
duel waarvan gezien de stand op de
ranglijst kwa spelnivo meer mocht
worden verwacht dan geboden werd.
In het meeuwendoel stond in plaats
van Ed Steffers Ben Visser die een
verdienstelijke entree maakte. Een
aanvallend ZVM kon geen vuist
maken ondanks kansen van o.a.
Ipenburg, V.d. Zeijs en Jaap Meier.
Bij uitbraken van SVW moest keeper
Visser herhaaldelijk zijn talenten
tonen. Twee minuten voor de pauze
kwamen de gasten door een kopbal
van Van Amerongen op voorsprong
maar nog voor het rustfluitje van de
arbiter bracht de snelle Meier ZVM
weer op gelijke hoogte.
In de tweede helft werden de
zandvoorters teruggedrongen door
een SVW dat de winst rook. Niet
alleen daalde echter de afwerking
van de gasten, de ZVM-defensie met
een koele Frans Post op de centrale
positie bood meer dan voldoende
tegenspel. Counters van de
meeuwen brachten weinig sukses al
ontsnapte SVW ternauwernood toen
een van de eigen spelers in een
warrige situatie het hoofd verloor en
in eigen doel schoot. De bal kon net
op de lijn worden gestopt. De 1-1
stand bleef verder ongewijzigd op het
skorebord.
A.s. zondag zal er geen kompetitievoetbal te genieten zijn. De stand op
de ranglijst luidt als volgt:

NATIONAAL
, REVALIDATIE
985l FONDS

bankrekening: 70. 70. 70.554
jubileum-infolijn: 020-326272
Postbus 323, 3500 AH Utrecht

De jubileum-pakketten kunt u ook kopen bij de erkende tumcentra.
aangesloten bij de NVT. herkenbaar aan het «ktie-spandoek.

SVW'27
HSV
Zandvoortmeeuwen
LSW
De Valken
WGW
Alcm. Victr.
DTS
Volendam
W. Frisa
KGB
SRC

6
6
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6

9
8
7
7
7
7
7
6
5
4
2
1

familieberichten

zakennieuws
Het sukses van de onlang gehouden
'open dag' bracht Lida Bromet er toe
ze de afgelopen vrijdag en zaterdag
te herhalen. Tot genoegen overigens
van talrijke dames die indertijd
afwezig waren en nu de gelegenheid
kregen alsnog uitgebreid kennis te
nemen van de nieuwe herfst- en
wintermode.
Hoe zinvol het initiatief was viel
afgelopen week duidelijk te merken.
Het was behoorlijk druk in de zaak
aan de Haltestraat, waar precies op
tijd de 'sports' van Pringle of
Scotland, jumpers met ingeweven
ruiten in fraaie kleurschakeringen,
arriveerden. Ze worden voornamelijk
op effen pantalons gedragen en er
was direkt al grote belangstelling
voor.
Het voornaamste van de 'open dagen'
vindt mevrouw Bromet echter dat ze
drempelverlagend hebben gewerkt.
Men wipt nu veel makkelijker even
binnen. Ook weten de kliënten nu dat
ze volkomen vrij zijn om zelfstandig
uit de verschillende rekken te kiezen.
'Al gaan de dames met acht rokken
tegelijk de paskamer in. Ik vind het
prima!'aldus Lida Bromet.

Na een langdurige ziekte is kalm en rustig ingeslapen in de ouderdom van 85 jaar, onze lieve,
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder,
zuster, behuwd zuster en tante
ADRIANA SCHUITEN - ZWART
weduwe van Jacob Schuiten
Uit aller naam:
N. van der Weele-Schuiten
Heiloo, 4 oktober 1985.
Corr.-adres: Kempenaar 02-51
8242 BB Lelystad
De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 9
oktober a.s. om 12.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte op
3-10-'85 van
MEREL
De heer en mevrouw
Paardekooper-Pijnenburg
en Mare
Wilhelminaweg 64,
2042 N R Zandvoort.

steun,
ons werk

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

AWNESTY

Op donderdag 17 oktober 1985 vergadert de Welstandscommissie
der gemeente Zandvoort.

foto dick (oenen

454000

Donderdagmorgen heeft het dorpsbestuur in een late, maar zoals gezegd
werd, spontane aktie toch nog een feestelijk tintje willen geven aan het
gereedkomen van de Slokkerhuizen aan de Van Lennepweg. Wethouder
Jongsma en chef volkshuisvesting Heemskerk presenteerden zich met
bloemen bij een van de zandvoortse gezinnen die als laatsten donderdag de
sleutels overhandigd kregen, de familie Klabou.

hoogendijk en paap namen
afscheid van 'gas en water9
Dat vorige week donderdag tijdens
een geanimeerde bijeenkomst in het
Gemeenschapshuis gelijktijdig afscheid werd genomen van de ambtenaren Pieter Hoogendijk en Bert
Paap was op hun eigen verzoek.
Mogelijk had een bijna veertigjarige
samenwerking op 'Gas en Water'
daar iets mee te maken, maar het kan
ook de sterke familieband zijn geweest. Ze zijn namelijk dubbele volle
neven: Piet's vader en Bert's moeder
waren broer en zus en dat waren ook
Bert's vader en Piet's moeder.
Na een inleiding van de heer Kossen
van het Gemeentelijk Gas- en Waterleidingbedrijf werd het woord
gevoerd door wethouder Attema, die
zich het eerst tot de heer Paap
richtte. Alfabeties niet helemaal juist
maar uiteindelijk was deze een
mevr. Kraan-M«eth

schoolkameraad van hem geweest
en ook zijn dienstverlening bij het
badhuis (tussen de middag mochten
de PW ambtenaren een douche
nemen) was de wethouder kennelijk
niet vergeten. De heer Paap, opgeklommen tot de rang van kommies en
gebruik makend van de VUT-regeling, was in de loop der jaren vertrouwd geraakt met tal van facetten
van het bedrijf: stoker, meteropnemer, inkasseerder en beheerder van
het magazijn. 'Je bent iemand van de
oude stempel en die hebben hart
voorde zaak' aldus de heer Attema,
die met een koevert de dank van het
gemeentebestuur vertolkte. Ook de
heer Hoogendijk, die de dienst om
gezondheidsredenen verlaat, ontving
een dergelijk blijk van waardering,
maar niet voordat de wethouder ook

zijn doopceel had gelicht. In 1938 in
dienst gekomen werd hij na de
oorlog aangesteld als gasfitter. Hij
werkte daarna als meteropnemer, viel
in bij het badhuis en kan dus eveneens terugzien op een lange
loopbaan bij de gemeente, die hij afsloot in de rang van adjunkt-kommies.
Ingenieur Wertheim, sedert het gasbedrijf bij de Dienst van Publieke
Werken is gevoegd ook direkteur van
de scheidende ambtenaren, had
beiden leren kennen als mensen met
een plezierig karakter met wie het
goed samenwerken was. Uiteraard
liet spreker zijn woorden vergezeld
gaan van de gebruikelijke envelop.
Ook de heer Kossen, die hen van de
veertig jaar 'slechts' twintig had
meegemaakt liet zich waarderend uit
over hun inzet ten-behoeve van het
bedrijf. Bij het overhandigen van de
kado's bleek dat er terdege rekening
was gehouden met de hobby's van
beiden. ABVA-KABO bestuurslid
Bisenberger haakte in zijn toespreek
eveneens daarop in, o.a. door het aan
Bert Paap overhandigen van een uit
Canada meegebrachte golfbal.
Spreker haalde voorts herinneringen
op uit de tijd van de muntmeters,
verhalen die het vooral bij de
aanwezige oud-gedienden goed
deden. Met VW-geschenkenbonnen
en bloemen voor de echtgenotes
onderstreepte de heer Bisenberger
de dank van de ABVA-KABO 'ook al
blonken jullie niet uit door het
bezoeken van vergaderingen'. De
heer Paap, die mede namens de heer
Hoogendijk een dankwoord sprak,
dook eveneens in het verleden en
ontrukte in zijn toespraak het sjouwen
met de loodzware stalen buizen,
het rattengif in de kelder met cokes
en de stoomketel van 'Kokke' aan de
vergetelheid. Het samenzijn, waarbij

De bouwplannen, die zullen worden beoordeeld, worden daags
tevoren via de publicatieborden bekendgemaakt.
Zandvoort, 3 oktober 1985.
De Voorzitter,
J. Attema.
VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend dat
gedurende 30 dagen, ter secretarie, afdeling Algemene Zaken,
Swaluestraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 08.30 tot 12.30
uur ter inzage ligt het besluit: "Verkeersmaatregelen verband
houdend met beperkte herinrichting van de Van Lennepweg en de
Linnaeusstraat".
Zandvoort, 2 oktober 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris,
De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

niet alleen de echtgenoten maar ook
de kinderen en kleinkinderen van de
scheidende 'mannen van gas en
water' aanwezig waren, was zó geanimeerd dat de daarvoor uitgetrokken
tijd ruimschoots werd overschreden.

UITNODIGING
Voor de openbare vergadering van de COMMISSIE PLANVOORBEREIDING SPECIFIEK WELZIJN, die gehouden wordt op
dinsdag 22 oktober a.s. in de Commissiekamer van het
gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 16 te Zandvoort. Aanvang
20.00 uur.
Tijdens deze vergadering krijgt een ieder de mogelijkheid om in te
spreken op de JEUGD- EN JONGERENNOTA, 1 e CONCEPT.
Belangstellenden kunnen deze nota inzien bij het bureau welzijn
van de gemeentesecretarie, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.
De nota ligt tevens ter inzage bij de Openbare bibliotheek,
Prinsesseweg 34 te Zandvoort.
Het is ook mogelijk vóór 17 oktober a.s. schriftelijk op de jeugd- en
jongerennota te reageren.

Iets nieuws! Iets leuks! Kom kijken!

PUBLIEK IN DECOR
Z.O.V. IN DE ZAAL !?
VRIJDAG
VRIJDAG

11 oktober
18 oktober

ZATERDAG 12 oktober
ZATERDAG 19 oktober

GEBOUW „DE KROCHT"
Aanvang 20.00 uur

ALLE AVONDEN BAL NA
K
l
MET
N
KIENEN
N

Entree
Donateurs

f5.00
f3.50

KAARTVERKOOP:

J.H.TROUPEE
Celsiusstraat 95

Tel. 1 38 40
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volgend jaar 58 terraswoningen
aan het stationsplein
Anderhalve week terug hebben b en
w de artikel 19 procedure vanb de
wet op de ruimtelijke ordening in
werking gesteld om goedkeuring te
kunnen krijgen voor de bouwplannen
voor het Stationsplein.
De rotterdamse architekt Leo de Jonge
heeft een woning- en winkelkompleks
ontworpen en van het resultaat kan de
lezer zich aan de hand van bovenstaande modeltekening een indruk vormen.
Het gebouw bestaat uit een onderbouw
van winkels en showrooms (autodealer
Jongsma hoopt er terug te keren) en
trapsgewijs gestapelde woningen. 58
drie- en vierkamerappartementen
worden het, in de vrije sektor gebouwd
door Hillen en Rozen, dochteronderneming van projektontwikkelaar EPC. De
eksploitatie en verkoop ligt in handen
van het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten.
Over de koopprijs van de zgn.
terraswoningen valt nog geen zinnige
mededeling te doen. Verwacht wordt
dat de grond van het Stationsplein
begin '86 wordt verkocht aan EPC
tegen de dan geldende boekwaarde
verhoogd met de plankosten en de prijs
van het bouwrijpmaken. Op 1 januari
a.s. zal de'gemeente^plm. 1,7 miljoen in
het projekt geïnvesteerd hebben. In dat
bedrag zitten alle verwervings-, sloopen plankosten plus de tot nu toe
geleden renteverliezen. Over 1986
komt daar ruim 140.000.- rentederving
bij maar daar staat tegenover dat
tevens het 2e deel van de saneringsbijdrage uitbetaald wordt, zo'n 8 ton. Hoop
is nog steeds gevestigd op het
lospeuteren van een premie C voor de
a.s. kopers.

Vrijwillige Hulpverlening

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

1-7óktober1985
gehuwd: Rits Tadema en Coline
Elisabeth van Zijp; Ralf Schramm en
Monique Angelique Wilhelmina van
Huijstee.
geboren: Lisa Petronella Annemarie, dochter van P.L.H.M. Wisker en
H. Boswijk.
overleden: Elmo Herkules Pfaff,
oud 56 jaar; Cornelis Keur, oud 70
jaar; Federik Hendrik Gebhard, oud
64 jaar; Grietje Janssen, geb.
Landsman, oud 87 jaar.

~J

nieuws
De kontroverse over dit plan met woningkorporatie Emm is overigens niet
bijgelegd. Ze wilde er woningwethuizen bouwen en heeft lange tijd een
paar ijzers in het vuur gehouden. De
kansen lijken nu echter wel verkeken.
Op de afdeling volkshuisvesting is men
daar niet al te rouwig om. De
uitgespaarde woningwetkontingenten
denkt men t.z.t. te kunnen gebruiken
voor bijv. een bouwplan op het terrein

kort & klein

van de Clarakljniek - chr. mavo Jaap
Kiewiet
Cda-er Peter Ingwersen heeft enige tijd
geleden in een kommissie als eerste
zijn visie op het voorliggende bouwplan gegeven. Het is z.i.: 'niet sierlijk, te
omvangrijk, het sluit niet aan bij de
Zeestraat en is allesbehalve vindingrijk.
Jammer als het in deze vorm doorgang
zal vinden'.

• Op woensdag 23 oktober om
19.30 uur zal in een ekstra raadsbijeekomstde benoeming plaatsvinden,
van een wethouder die de afgetreden
bewindsman Attema moet
vervangen.

f lieringa wil van vvd haring of kuit
Mocht men denken dat na het aftreden van wethouder Attema begin
deze week de lucht in politie Zandvoort weer geklaard was, al was het
maar even, dan heeft men buiten de
waard gerekend.
Die waard draagt de naam van Flieringa. Direkt na het bekendmaken
van het wd-besluit inzake Attema,
heeft de inspraak-nu bewindsman op
hoge poten een brief verstuurd naar
zijn liberale koalitiegenoten. Nijdig
omdat hij als direkt betrokkene
nergens in gekend was en het bericht
dat zijn kollega eieren voor zijn geld
had gekozen uit de krant had moeten
vernemen, vroeg Flieringa om opheldering. Dat betrof met name de in
de laatste besloten vergadering van
vrijdag j.l. gemaakte opmerkingen
van wd-zijde dat de al lange tijd
onwerkzame situatie in het kollege
aanleiding was voor Attema om op te
stappen.

Omdat Attema op die wijze blijkbaar
zijn handen in onschuld wilde wassen
bleven er maar een paar kollegeleden over die zich dat verwijt konden
aantrekken. Ook al was het in hoge
nood gemaakt en geheel bezijden de
feitelijke kwestie, de schending van
vertrouwelijke informatie. Flieringa
kon in zijn brief aan de vvd dan ook
met 2 simpele vragen volstaan. Eén:
geniet de heer Jongsma nog wel het
vertrouwen van de gehele wd? En
punt twee: is dat ook het geval als het
om de heer Flieringa gaat? Een antwoord werd op korte termijn
tegemoet gezien.

Het stellen van die vragen zou als
een standje kunnen worden afgedaan
van een man die wel vaker wat
onbekookt uit zijn slof pleegt te
springen. Maar dat lijkt in dit geval
een al te luchtige benadering. Zeker
gezien het feit dat Flieringa maandagavond nog om de tafel heeft
gezeten met de kopstukken van de
voltallige oppositie.
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• De kring kennemerland van de
bond van nederlandse architekten zal
van 14 oktober tot 1 november a.s.
werk van kringleden eksposeren in
de openbare bibliotheek. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de
openingsuren en zal worden
geopend op maandag 14 oktober a.s.
door burgemeester Machielsen.
S A.s. zondag organiseert 't Stekkie
een 'dansdag internationaal' o.l.v.
Huub de Jong. Alle zandvoorters,
mannen, vrouwen en kinderen, die
de eerste schreden willen zetten op
hetvolksdanspad zijn tussen 14.00 17.00 uur welkom bij volksdansgroep
Bela Rada.
• Vorige week zijn een aantal geiten
op het binnenterrein van het circuit
zodanig door honden toegetakeld dat
2 ervan het niet overleefden. Eén
werd al dood aangetroffen, een ander
moest met een spuitje uit haar lijden
verlost worden. Een derde geit is ter
plekke door een dierenarts behandeld. Met de eigenaar van de boosdoeners, 2 herdershonden zal een
schaderegeling getroffen worden.

nachtmerrie van een raadslid
DE KIEZE
EN 'T SCHANDAAL

Kijk en lees verder

op pag. 2.
wat hangt er
boven m'n
hoofd?

groeten uit zandvoort

kerkdiensten
WEEKEND: 12-13 oktober 1985
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. C.J. van derSluijs uit Driebergen. Collecte werelddiakonaat. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15.
Zondag: 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman, Werelddiakonaat. Thema: Gaven delen wereldwijd". Kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE
PROTE ST ANTENBOND,
Brug-straat 15.
Zaterdag 10.45 uur: Nieuw Unicum:
dienst o.l.v. ds. R. Gaaikema.
Zondag: mevrouw ds. C.E. Offerhaus,
Haarlem.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Zondag 10.30 uur: Hoogmis met dames en heren (St. Caeciliakoor).
KERK VAN DE NAZARENER,

belangrijke adressen
De op deze ansichtkaart van de Haltestraat afgebeelde panden bestaan nog, zij het drasties verbouwd. Rechts bakker Schipper, daarnaast de firma Bakkenhoven, terwijl de slagerij van Siem van der Mije herkenbaar is aan het neergelaten zonnescherm.
Aan de overkant van de straat een winkel waaraan tal van oudere Zandvoorters zoete
herinneringen bewaren: Krukkie.
Het daarnaast gelegen fraaie pand met op de gevel een kruis en' het jaartal 1891 was het
magazijn van het Witte Kruis. Later zou de vishandel Kerkman en Loos er zich in vestigen.

nieuws
kort & klem
• Op de R.K. begraafplaats bij de
Agathakerk zijn vorige week grafsschenners in d.e weer geweest. Een
30-tal zerken werd omgegooid of vernield terwijl ook een stel kindergraven het moest ontgelden. De politie
is bezig met een onderzoek.
• J.l. zaterdagavond vond op de
boulevard Barnaart een ernstig
ongeluk plaats. Een 35-jarig duitser
wilde zijn auto met aangekoppelde
karavan keren omdat hij de kamping
voorbijgereden was. Hij verkeek zich
op de afstand van een naderbij
komend tegenligger. Op het moment
dat de karavan dwars over de weg
stond boorde zich de auto van een
42-jarige zandvoorter in het rijdend
vakantiehuis. De bestuurder werd
zwaar gewond naar het ziekenhuis
gebracht. Omdat de toedracht nog
niet geheel duidelijk is verzoekt de
politie getuigen zich te melden.
• De zandvoortse kunstenaar
Roland van Tetterode heeft het
Stekkiebestuur verzocht zijn kunstwerk Stoelendans op kort termijn
weer in de ontvangsthal op te
hangen. Bij al het gekissebis over de
verantwoordelijkheid over de verplaatsing van het schilderij tussen
bestuur en wethouder Jongsma heeft
van Tetterode nog steeds geen
antwoord gehad op zijn vragen.
Vandaar dat hij nu maar eens op zijn
strepen gaat staan.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo wwv
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortse laan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en.magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

70-jarig jong zandvoort
jubileerde in de krocht
De plannen om het zeventigjarig bestaan van de Kinderoperettevereniging 'Jong Zandvoort' grootscheeps
te vieren bleken financieel niet haalbaar. Men had dus voor een bescheidener opzet moeten kiezen omdat
het volgens voorzitter Ed Fransen
anders niet mogelijk zou zijn geweest
om komend voorjaar met een operette op de planken te komen.

Het programma dat de niet talrijke
bezoekers zaterdagavond in gebouw
'De Krocht' kregen voorgeschoteld
bestond uit een optreden van een
vijftiental dames en heren uit de beginperiode van 'Jong Zandvoort' en
de drieentwintig kinderen waaruit de
vereniging thans bestaat. Voor de
bekwame pianiste Greet Vastenhoüw
was het geen enkel probleem de
beide generaties te begeleiden. Het
Assepoes-Heien-Repelsteeltje,
waarmee de oudere garde in hun
jeugd in 'Monopole' sukses oogstte
en het 'Perette en de melkkan', een
verplicht nummer op een in het
Kurhaus gehouden konkoers, ging
haar even gemakkelijk af als het
'Bi-ba-boe-ba-bordje' dat door 'Jong
Zandvoort1 thans in studie is genomen.
Muzikale hoogtepunten waren deze
avond het optreden van Amand
Hekkers en Martha Koper. Eerstge-

noemde had, zoals Ed Fransen
memoreerde, al heel jong sukses
geboekt bij zowel Wim Hildering' als
bij de kinderoperettevereniging,
terwijl hij ook in musikals en op het
gebied van ballet blijk gaf van zijn
veelzijdig talent. Toch koos hij voor
zang en thans studeert hij aan het
Koninklijk Conservatorium voor het
Staatsdiploma. Met een charmant
gebrachte 'Kindergroèt' samen met
'Jong Zandvoort; uit Grafin Mariza en
een prachtig gezongen Wolgalied
ontlokte Amand Hekkers een ovatiom«vr. Kr*an-Meeth
neel applaus aan de zaal. Dit viel ook
de sopraan Martha Koper ten deel
voor een heel mooi vertolkte
Memory (Cats) en 'Lied und Csardas'
en de bekende song uit de Sound of
Music, waarin ze de jeugd het do-remi tracht bij te brengen.
Behalve liedjes uit eerder
opgevoerde operettes stonden op
het programma een play-back
nummer van Linda en Lonneke,
pianospel door Amber en Yumi en
een tapdance door drie leerlingen
van Marijke Fancher.
Het was bijzonder attent van Wim van
der Moolen om zich, alvorens op te
treden, te richten tot de dames Van
der Mije-Keur en Van der WerffHartsuiker, in wie hij iedereen dankte

die zich in de loop der jaren voor
'Jong Zandvoort' had ingezet.
Woorden van waardering waren er
verder van voorzitter/regisseur/presentator Ed Fransen voor alle medewerkenden aar, de jubileumvoorstelling, in het bijzonder voor zijn
medebestuursleden Alfra Amende en
Brenda Stock. Voorts dankte hij het
Zandvoorts Mannenkoor voor het
prachtige bloemstuk dat de gehele
avond op het toneel had geprijkt en
dat aan het slot van de voorstelling
onder instemmend applaus aan de
niet te overtreffen Greet Vastenhoüw
werd aangeboden.

wordt donateur
van
GREENPEACE

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagróienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 -313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

adviesdiensten
WETSWINKEL
GemeenschapshuisXouis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advits.
MAATSCHAPPELIJK WERK

maak minimaal
MO,(één tientje)
over op giro

39.555.30
wat een akelige droom.
Toch eens aan de dokter vragen of er een
middeltje tegen is

medische dienst

Noorderstrut 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
op maandag van 19.00 • 20.00 uur.
CRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

NOORD ETHIOPIË/ERITREA
Help de droogteslachtoffers in heel Ethiopië te overleven. Dat is de
noodkreet van de twee lokale hulporganisaties:
- Erttrean Reief Assodation in Eritrea
- Relief Society of Tkjray in Noord Ethiopië.
Help hen hun werk voort te zetten tb.v. miljoenen slachtoffers!
Hulp wordt gevraagd voor:
- aankoop van graan
- aankoop van vrachtwagens, benzine, banden
- zeevracht van Europa naar Ethiopië.
SOH heeft jarenlange ervaring met werk in de betrokken gebieden. We
willen doorgaan ondanks politieke en militaire konflikten.

Giro 9600
o.v.v. Ethiopië

Stichting Oecumenische Hulp
Utrecht
030-710614

kollege wil verloedering centrum
tot staan brengen
De gemeentebegroting voor 1986 Is
geen buitengewoon inspirerend stuk
geworden maar dat was ook
nauwelijks te verwachten bij zoveel
bestuurlijke als ook financiële
rampspoed.
De nota van aanbieding bij de begroting staat bol van het rekenwerk want
er moet duidelijk op de kleintjes gelet
worden. Ook de reserves van het
dorp, in deze krappe tijd nog altijd
zo'n 7,5 miljoen, zijn danig
geslonken. Zoals al eerder in de koerant vermeld zullen de tekorten
vooral worden opgevangen door
belastingverhoging (trend van 3%)
ekstra stijging van hondenbelasting
(10%), rioolafvoerrechten (4/2%) en
het inleveren van 4 arbeidsplaatsen.
Kleinere bedragen variërend van
f 5.000.- - f 50.000.- hoopt het
dorpsbestuurte vinden in o.a. het belasten van foutparkeerders,
privatisering van buitensportakkommodaties en het laten vallen of doorschuiven van zaken als vervanging
van raadszaalmeubilair, anti-autopaaltjes e.d.
Wie de cijfertjes de neus uit komt en
toekomstplannen wil zien moet zich
in dit 'oogstjaar' niet al te veel illusies
maken. Veel oud nieuws en herhalingen. Voor velen interessant is
wellicht het algemeen toeristjes beleid. Zandvoort is aan een revival
toe zo vinden b en w. Om het
toerisme te stimuleren wil het kollege
een herinrichting van het dorpscentrum tot stand brengen. 'De overheid
kan niet langer toezien hoe het
centrum van Zandvoort afglijdt tot
een onbereikbaar, onleefbaar en
onveilig gebied'. B en w willen
voorwaarden scheppen waardoor
zandvoorts hart weer gaat kloppen.
Daartoe is onder meer een model
ontwikkeld voor de ongebouwde
ruimte, 'met het aksent op verblijfsrekreatie'.

Duinrand. Bovendien zou op de
voormalige puinstort op aantrekkelijke wijze een niet al te groot
karavanpark (60 plaatsen) kunnen
worden ingericht met ekstra ruimte
voor kampeerauto's.

Het Mabonplan voor het terrein aan
de kop van de Van Lennepweh komt
nauwelijks ter sprake maar vreemd is
dat niet. In de komende weken
worden die toekomstbeelden aan de
volksvertegenwoordiging onthuld. De
kampeerterreinen komen wel
uitgebreid aan bod. De Branding
wordt uitgebreid met tent- en parkeerplaatsen. Bij het verdwijnen van
de Zeereep ziet men een alternatief
in het Roggeveld naast kamping de

Het circuit, 'zorgenkind van de
gemeente Zandvoort' zoals het heet,
krijgt ook de ruimte in het beleid.
Maar daar komt de koerant nog apart
op terug.

ecclestone zet zandvoort
onder formule 1 druk
Bernie Ecclestone, baas van het
formule 1-circus, heeft één van zijn
troeven op tafel gelegd in het pokerspel om de zandvoortse Grand Prix.

Bovendien zou een plaats op de reservelijst mogelijkheden bieden o.a. met
het oog op het al of niet doorgaan van
de veelomstreden race in Zuid-Afrika,
die als eerste op 9 maart a.s. gepland is.

Op de voorlopige kalender voor 1986
ontbreekt Zandvoort in het rijtje van
grote races. In het engelse Brand
Hatch werd eind vorige week de lijst
van te houden formule 1 wedstrijden
gepubliceerd die gelden voor het
wereldkampioenschap '86. Zoals
Ecclestone al eerder dreigde hebben
nieuwe circuits in Hongarije (doorbraak
naar Oost-Euorpa) en in Mexicc-stad
de voorkeur gekregen. Van de minst
lukratieve Grote Prijzen te weten
Zandvoort en het portugeze Estoril. is
de badplaats-piste geschrapt. Definitief
is die aflasting echter niet. Vandaag
wordt in Parijs met de International
Automobielfederatie beraadslaagd.

Wel teleurgesteld, maar echt nerveus is
men bij de Cenav, eksploitant van de
zandvoortse racebaan dan ook niet.
Ecclestone zou onlangs nog
gesprekken hebben aangekondigd over
• de toekomst van het circuit en men is
maar al te goed bekend met het
gewiekst manoevreren van de renstallanbaas. Vermoedelijk is de voorlopige
uitsluiting bedoeld om druk op de ketel
te zetten en het gemeentebestuur tot
spoed te manen bij haar plannen om
een kontraktverlenging aan te gaan en
een financiële bijdrage beschikbaar te
stellen.

i(

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS

nieuws
kort & klein
• Met ingang van 1 oktober j.l. is
brigadier van zandvoorts politie C.J.
Honders in verband met korpsuitbreiding bevorderd tot adjudant.
Hoofdagent J.H. Goedgebuur mag
zich voortaan brigadier noemen.
• Op uitnodiging van de kring Zandvoort van de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen houdt Jelly's
Boetiek uit Heemstede op dinsdag
15 oktober een modeshow in het Gemeenschapshuis. De toegangsprijs
bedraagt voor leden op vertoon van
hun lidmaatschapskaart f 3.-. Niet
leden betalen f 4.-. Tijdens de show,
die om 2 uur begint, zal een zestal
mannequins zo goed als nieuwe
kleding van gerenommeerde merken
tonen, die na afloop kan worden
gekocht. In de pauze wordt door het
bestuur een kop koffie of thee met
cake aangeboden.

J, BLUYS
HaltMUMt K • Zandvoort
T«l 1 20 60

jan koster
bouw-en
aannemingsbedrijf
voor uw varbouw-, nieuwbouw?, mjttel,
voeg- en onderhoudswerk
zeestraat 40/2042 k zandvoort
tel. 02507-12013

Hebt u vorig jaar een eenmalige uitkering
ontvangen, dan komt u misschien ook dit
jaar weer in aanmerking voor zo'n extra uitkering.
Als 't goed is, hebt u hierover reeds
bericht gekregen van uw gemeente. Is dit niet
het geval, dan moet u zelf contact opnemen
met de Sociale 'Dienst of afdeling Sociale Zaken
van uw gemeente.
Doe dit wel tijdig, want op 15 november
sluit de aanvraagtermijn.
Dit is een publikatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

sport in t kort
BADMINTON
BC Lotus heeft een aanvaardbaar 3e
kompetitieweekend achter de rug.
Met 4 maal winst, 3 gelijkspelen en 5
verliespunten is men op de weg
terug naar goede prestaties. De
uitslagen luiden:
Lotus 1 - Heemskerk 1 4-4; Lotus 2 Merenwiek 1 4-4; Lotus 3 - Keizer
Otto 2 3-5; Lotus 4 - Nieuw Vennep 2
8-0; Lotus 5 - Velsen 7 3-5; Lotus 6 Keizer Otto 3 2-6; Lotus 7 - Nieuw
Vennep 4 3-5; Lotus 8- Haarlem 10
6-2; Lotus 9 - Nieuw Vennep 5 4-4;
Lotus H1 - Zijderveld H1 6-2; Lotus
B1 - Slotermeer B1 3-4; Lotus B2 Badhoevedorp B1 7-1; Lotus C1 Almere Haven C1 3-5.
Het programma voor de uitwedstrijden van a.s. weekend ziet er als volgt
uit:
Lotus 1 - Eridos 2; Lotus 2 - v. Zijder'veld 13; Lotus 3 - Hilversum 4; Lotus
4 - Haarlem 6; Lotus 5 - Meentmeppers 1; Lotus 6 - Amsterdam 4; Lotus
7 - Haarlem 9; Lotus 8 - Spaarnestad
3; Lotus 9 - DSVK 2; Lotus A1 - Duinwijck A3; Lotus B2 - GSV Heemstede
B1; Lotus C1 - Blaricum C1; Lotus H1
- Almere Haven H2.
WEER KLEINE WINST VOOR
ZANDVOORT '75.
"
Zandvoort '75 komt de laatste weken
niet tot hoge scores, maar de minimale overwinningen zijn wel goed
voor twee punten. J.l. zaterdag werd
weer een kleine maar kostbare 1-0
zege behaald op Hoofddorp. De
treffer kwam tot stand in de tweede
helft, toen Rob Gansner spits Philips
van de Heuvel op maat bediende en
deze verdiend kon scoren. Z'75 bleef
in het offensief en ook Hoofddorp
kreeg nog een fraaie kans, maar het
bleef 1 -O, waardoor de groenwitten
weer iets opklimmen naarde kopgroep.

FORS VERLIES VOOR TZB.
Na een sterke kompetitie-start heeft
TZB nu de eerste nederlaag moeten
inkasseren. Uit tegen DSC '74 werd
het maar liefst 4-0 voor de thuisklup,
een score die al na een halfuur
spelen was-bereikt. In de tweede
speelhelft kwam de ploeg van trainer
Ed Keur iets beter uit de verf, maar
treffers bleven uit. TZB zakte
hierdoor af naar de derde plaats.
HANDBALSTERS BLIJVEN
WINNEN.
De damesploeg van ZVM-handbal
heeft ondanks matig spel toch een
verdiende 16-8 zege aan haar prestaties toegevoegd. Tegen JV/Vido
liepen de zandvoortse dames voor
rust al uit naar een 11-3 voorsprong.
Ondanks een inzinking in de tweede
helft werd het toch nog een royale
16-8 overwinning.
De heren leden ondanks
hoopgevend handbal een 16-13
nederlaag bij WVGV. De thuisklup
leidde bij rust met 8-5, ZVM kwam
nog wel terug tot 12-12, maar WVGV
had aanvallend toch meer in haar
mars.
BRIDGE
De 1e promotie- en degradatielimiet
van de ZBC komt in zicht. In de 4e
ronde kwamen de heren Heilker/
Vulsma in de A-lijn als besten voor de
dag, gevolgd door Saueressig/Juriaans. In de B-lijn bleken mevrouw .
Groen/ de heer Veldhuyzen goed op
dreef terwijl in de C-lijn opnieuw
mevrouw van Tetterode/de heer van
Beek aan het langste eind trokken en
daarmee onbetwist op de eindzege
van de 1e periode afstevenen. Bij de
bridgekursisten wonnen de dames
Götte/Koomen, maar de fam. Koning
blijft de ranglijst aanvoeren. Morgenochtend start voor leden een aantal
lessen o.l.v. de heer Jongbloed om
het bied- en spelpeil te verhogen.

SUPER
u) at

v. d. Werff

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

Eenmalige
uitkering 1985

GEZIEN?
auto
toonde

Officieel Dealer

RENAULT

UITVOERING
MOET U ZIEN i

FORD

FORD

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
FORD naar het
Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord
Autobedrijf J. Jongsma
Curiestraat 8
tel. 02507 -1 23 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60 showroom
Off. FORD Verkoop- en Servicedealer
FORD
FORD

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

play-in

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020-24 04 34
zandvoort/ kerkstraat 11 / tel. 02507 -1 35 80

RENAULT

RENAULT

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
RENAULT naar het
Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKO
Curiestraat 8
tel. 02507 -123 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60showroom
Off. Renault Verkoop- en Servicedealer
RENAULT

RENAULT

Installatie bureau

KElTEBN PM.
o centrale verwarming
o airconditioning
o
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgfeterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 -18484*

Met uwbijdrage
gooien ze me in het diepe!
Jaarlijks worden m Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen
Dat aantal stijgt, de lasten ook1
De meeste van die zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn biltere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven
wy met liefde, het overige met geld!
Door een bijdrage te leveren aan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revahdatietijd van
3 maanden weer nieuw leven m te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen

Die goede daad vereist weinig
moeite. Door vandaag nog de bon
in te vullen noemen wij u morgen
donateur!

l Ja ik red een zeehondeleven!
| Maak mij donateur en stuur een acceptgiro ^
ter waarde van f
-^
l Naam
l Adres
'Kode
| Plaats
' Stichting Zeehondencreche Antwoordnummer 950
l 9950 WL Pieterburen
(Posbegel met nodig) l

ü iu.ru u pur

R. DRENTH
arts
geenpraktijk van
14 t/m 30 oktober
Waarnemers
Dr Anderson
Dr Fliermga
Dr Zwerver
WINKELMEISJE
gevraagd.
Echte bakker Keur
tel. 1 2404, Raadhuispl. 2

zeehondencrèche

PIETERBUREN
Telefoon 05952-285, Pieterburen

iedereen leest
de krant
artyd en overal.
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vvd wil dat van caspel
attema als wethouder opvolgt

iedereen leest
de krent
altijd en overal.

De afdeling Zandvoort van de vvd
heeft gisteren in een brief aan de
diverse politieke frakties meegedeeld
dat men a.s. maandagavond een
nieuwe wethouder zal voordragen.

• De kollekte van de Nierstichting
die onlangs in Zandvoort is
gehouden, heeft het rekordbedrag
van f 10 123,50 opgebracht Voor het
eerst is daarmee de grens van de 5
cijfers gepasseerd, een fraai
resultaat Het bestuur van de lokale
afdeling van de onganisatie bedankt
allen die, m welke vorm ook, een
bijdrage hebben geleverd

Volgens de fraktievoorzitster van de
vvd, mevrouw Joustra, is men er m
die kringen van uitgegaan dat Van
Caspel de portefeuille van publieke
werken onder zijn hoede neemt,
alhoewel formeel het kollege daar
zelf over beslist

Is voor Flieringa Van Caspel wel
akseptabel?

waterstanden
okt.
13
14
15
16
17
18
19
20

H.W.

LW.

H.W.

LW.

0212
256

1010
1053
11 38
1214
1301
1346
1429
1523

1438
1518
1559
1640
1722
1802
1847
1948

22.38

0340
0415
0501

0546
0627
0722

2319

2359
0041
01 22

0202
0246
0345

kort & rvlëin

• De ekstra raadszitting waarop de
benoeming van een wethouder pw
gepland is zal - m afwijking van
eerder gedane mededelingen - niet
plaatsvinden op woensdag 23
oktober a s maar op maandag 21
oktober De openbare vergadering
begint om 21 00 uur

Ter vervulling van de vakature, die is
ontstaan na het aftreden van
wethouder pw Jelle Atterna, heeft op
unaniem verzoek van fraktie en
bestuur het raadslid Fnts van Caspel,
m 1982 als achtste en laatste voor
zijn partij m het dorpsparlement
gekozen, zich beschikbaar gesteld als
kandidaat Omdat het
wethouderschap niet te kombineren
valt met zijn funktie als provinciaal
ambtenaar zal Van Caspel m die
laatste hoedanigheid op non-aktief
worden gesteld

Aangenomen mag worden dat Fnts
van Caspel, m 1978 tijdens de interne
wd-wethoudersstrijd (de najht van
Keur) een van de liberale angry
young men volgende week het
vertrouwen zal krijgen van eer ruime
meerderheid in de raad Of daarmee
de problemen binnen het kollege
zullen zijn opgelost is nog de vraag
Want het is niet onbekend dat Van
Caspel en bewindsman Fhennga
(msrpaak nu) op zeer gespannen voet
met elkaar staan in verband met de
wederzijds halsstarrige houding
inzake het effluent, de aan te leggen
nieuwe noolafvoer naar Haarlem

nieuws
:

• Volgende week maandag zal de
ministervan Binnenlandse Zaken,
mr J G Rietkerk om 15 30 uur
officieel het nieuwe politieburo aan
de Hogeweg openen Uiteraard in
het bijzijn van vele zandvoortse
notabelen en belangstellenden

Frits van Caspel vvd-favoriet voor wethouderschap

papieren tijger en emm
tegen bouwplan stationsplein
Het bouwplan Stationsplein getuigt
van een voorliefde voor het
monsterlijke. Dat beweert een van de
bezwaarmakenden tegen het projekt,
stichting de Papieren Tijger, laatst
ook al in aktie tegen het onnodige
rooien van bomen.

fouten niet hoeft te leren HIJ wordt
daarin van harte gesteund door de
rest van het kollege dat zoveel tijd
nodig heeft om de poten onder
eikaars zetel vandaan te zagen dat
men aan besturen niet meer
toekomt

Volgens de stichting is het plan
stedebouwkundig, planologies en
uit sociaal oogpunt onaanvaardbaar
en de wijze waarop het tot stand is
gekomen een aanfluiting voor
demokratiese besluitvorming
Bouwvorm en -massa plus gevellijn
doen ernstig afbreuk aan de
belevingswaarde van het plein
Wansmaak noemt de stichting het en
zeker geen visitekaartje voor
Zandvoort' Asociaal is het bouwplan
omdat de woningen f 200 000 - a
f 300.000 - gaan kosten en geen
bijdrage leveren aan de leniging van
de woningnood Bovendien is het
strijdig met het m 84 genomen
raadsbesluit waarbij sociale woningbouw voorop stond Het idee om
projektontwikkelaars in te schakelen
en koophuizen neer te zetten is nooit
m de gemeenteraad goedgekeurd

Ook woningbouwvereniging Emm
heeft haar bezwaren op papier gezet
De korporatie, die ooit zelf op
verzoek van b en w een bouwplan
heeft geproduceerd, vindt dat met
het huidige plan geen recht wordt
gedaan aan de werkelijke woonbehoefte van de zandvoorters Protest
tekent de Emm tevens aan tegen de
voorgestelde artikel 19 procedure,
een verkorte inspraakronde in
urgente gevallen BIJ de bouw van
het Stationsplein is er, zo meent de
Emm, geen enkele reden zo gehaast
te werk te gaan Een plan van
dergelijke omvang op een van de
schaarse plekken m Zandvoort waar
kwalitatief hoogwaardige meergezinsbouw mogelijk is verdient
uitgebreid onderzoek, aldus de
korporatie

De Papieren Tijger meent dat het niet
in de bedoeling van de Rijksoverheid, die 80% van de grondaankoop
subsidieerde, kan hebben gelegen de
schaarse middelen voor stadsvernieuwmg aan te wenden voor
financiering van zulke dure koopwoningen Het persoonlijk hobbysime
van portefeuillehouder Machielsen,
zo besluit het bezwaarschrift, lijkt
ingegeven door de visie dat men
blunder na blunder moet maken om
zo te bewijzen dat men van eigen

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretane
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212Automobielbedriif
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rmko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

adviesdiensten
WETSWINKEL
GemMnschapshuis.Louis Oavidsstr.
1e en 3e woensdag van de mund van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advits.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noordersfwt 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
op maandag van 19.00 • 20.00 uur.

KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schoterjingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

u Kum HEH HEtpen

nationale kollekte geestelijk gehandicapten
giro 1122 222^,5,;/utredit,barik 707070331^^

65 jaar openb,
bibliotheek
in zandvoort
Op dinsdag 29 oktober a.s. viert de
openbare bibliotheek haar 65-jarig
bestaan met een 'open dag'.
s Morgens worden er van 10 tot 12
films vertoond over oud-Zandvoort
s Middags is de bibliotheek open van
3 tot 5 uur en dan komen vooral de
kinderen aan hun trekken Om 4 uur
is er namelijk de prijsuitreiking van
de opstel/tekenwedstrijd terwijl er
tevens een clown aanwezig is Het
aardige is bovendien dat de kinderen
die middga hun eigen stnpboeken
mogen ruilen
s Avonds is er open huis van 7 tot 10
uur waaroij de bezoekers een attentie
en een drankje worden aangeboden
en een Braziliaans kombo de
stemming zal verhogen Dan vindt
ook de huldiging plaats van iemand
die zich voor de Zandvoortse
Bibiliotheek verdienstelijk heeft
gemaakt Boeiend is verder de stand
waar men werken kan inzien van
schrijvers die in Zadnvoort gewoond
en gewerkt hebben onder wie
Herman Heyermans, Frans Coenen
en Nescio Op de jubileumviermg
komt de koerant vanzelfsrprekend
nader terug

h. i.d. duinen deze maand
dertig
jaar oud

Met uw bijdrage
hou ik m'n kop
boven water!

Op 23 oktober zal het geheel gerestaureerde Huis in de Duinen officieel
worden heropend door de kommissaris van de Koningin in NoordHolland, drs. R.J. de Wit.
Het bejaardenhuis is opgericht door
de Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden, die reeds m
1951 besprekingen voerde met het
toenmalige kollege van burgemeester en wethouders, maar het zou toch
nog bijna een jaar duren eer het plan
van de N.C.H.B. om in Zandvoort
haar eerste pensiontehuis te realiseren, door de gemeenteraad werd
aanvaard. Binnen vier jaar volgde
daarna de opening door de toenmalige minister van volkshuisvesting en
wederopbouw, Ir. H.B J. Witte, om
precies te zijn op 27 oktober 1955
De eerste direktnce was zuster
Volkers en het is kenmerkend voor
de sfeer in het bejaardenhuis dat het
door haar ingestelde instituut van
inspraak, de bewonerskommissie,
nog steeds funktioneert. Door de
toenemende welvaart en andere
woonsituaties werd het m de loop der
jaren echter duidelijk dat het Huis in
de Duinen aangepast moest worden
De kamers werden te klein, de roep
om meer privacy nam toe en de
tekortkomingen die het
bejaardenoord vertoonde op het
gebied van sanitair en douchegelegenheid lieten zich steeds duidelijker
voelen. Verbouwing werd noodzakelijk. In augustus 1983 startte de
renovatie die, door de bewoners
tijdelijk onder te brengen in een
gebouw vlak bij het huis, m twee
fasen kon plaats vinden.
Zoals wij al schreven zal op 23
oktober de heropening plaats vinden
terwijl op die dag ook het dertigjarig
bestaan zal worden gevierd Er is een
feestelijk programma samengesteld
waarin de officiële opening en de ter
gelegenheid daarvan te houden
receptie een belangrijke plaats
innemen. Tevens bestaat dan de
mogelijkheid om het bestuur van de
N.C.H.B. geluk te wensen met het
vijfendertig-jarig bestaan van haar
stichting

•üjtu.ue'per

Te huur gevraagd :
WINKELRUIMTE
Graan voor Visch 15409
2132 EG Hoofddorp
Telef. 02503-15054

krokodil leek net echt
Zoals overal was ook in Zandvoort de
belangstelling voor de
kinderboekenweek dit jaar groter dan
ooit. Mogelijk heeft het thema
'dieren' de jeugd sterk aangesproken
en poppenspeelster Trudy Kuyper
haakte daar met de avonturen van
Bert en Bram vorige week dinsdag in
de bibliotheek op in.
Bert en Bram zijn twee jonge
tijgertjes die, wanneer de voorstelling
begint, nog geboren moeten worden.
Een geboorte verloopt doorgaans
niet geruisloos maar dit keer kwam
het gehuil van onverwachte zijde,
namelijk uit de zaal. Hoewel de
poppenspeelster in haar inleiding
duidelijk had verteld dat de krokodil
en de tijger met de hele dikke buik in
de poppenkast zouden blijven, zetten
een paar kinderen het bij het zien van
dat enorme beest op een huilen, en
de welpjes, die door moeder tijger

nwvr. Kraan-Meeth

voorzichti g in het schommelwiegje
waren gelegd, deden dapper mee.
Jeugdbibliothekaris Marjan
Hendriks ging met het huilende
groepje gauw de zaal uit, maar niet
voor lang. De nieuwsgierigheid won
het van de angst, want de kinderen
wilden toch wel weten hoe het allemaal afliep. En het liep goed af,
dankzij moeder tijger die het niet
vertrouwde toen de hongerige
krokodil op kraamvisite kwam, en ook
dankzij de pientere Bert die, toen ze
wat groter waren, er met een list voor
zorgde dat de krokodil zijn broertje
Bram niet te pakken kreeg.
Een bijzonder leuk gegeven en knap
gebracht door de 29-jarige Trudy
Kuyper, die behalve wat hulp bij het
vervaardigen van de dekors, het
allemaal alleen doet. Ze maakt zelf de
poppen, weet bij iedere figuur de
juiste stem te treffen en neemt ook
de techniese kant voor haar
rekening. Voor de teksten wordt ze
geadviseerd door haar broer, dichter

"Met de VVV
door '85"
Wat gebeurt er in onze duinen?
WIJ hebben nog hét kwartaalblad
DUIN
Schoolplein 1 - tel. 17947

en kinderboekenschrijver Sjoerd
Kuyper. Na een paar jaar
Pedagogiese Akademie werkte ze
zeven jaar bij poppenspeler Jac.
Vernout in Haarlem en sinds
anderhalf jaar heeft ze haar eigen
theater Dibbes in Akersloot, waar ze
iedere woensdag- en zaterdagmiddag
een voorstelling geeft terwijl ze
verder optreedt op verjaarspartijtjes
en m bibliotheken. Een reaktie als in
het begin van de voorstelling had ze
nog niet eerder meegemaakt, maar
ook niet het luidkeels waarschuwen
tegen de krokodil en het spontane
'Lang zullen ze leven' op de eerste
verjaardag van Bert en Bram. Alles
bij elkaar een kostelijke afsluiting van
de kinderboekenweek in de
Zandvoortse bibliotheek.

wereld
liitinir
oujls
nederkind

Jaarlijks worden in Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen. Dat
aantal stijgt, de lasten ook!
De meeste van die zeehonden zijn
zwaar ondervoed en te verzwakt om zelf
nog op krachten te komen. Verzorging,
voeding en de juiste medicijnen zijn
bittere noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven wij
met liefde, het overige met geld!
Door een bijdrage te leveren aan de
Zeehondencrèche Pieterburen maakt u
het ons mogelijk deze zeehonden
gedurende de gemiddelde revalidatietijd
van 3 maanden weer nieuw leven in te
blazen, waardoor ze op eigen kracht
verder kunnen.
Die goede daad vereist weinig moeite.
Door vandaag nog de bon in te vullen
noemen wij u morgen donateur!

l Ja ik red een zeehondeleven! l
j Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
i
ter waarde van f.
.1
l Naam:
J Adres:
1
Kade:
I Plaats: _j

l
'
|

• Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950'
l 9950 WL Pieterburen
(Postzegel met nodig) l

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

wereld
iiaraiir
filfl
tonmis
iiederkind
Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N
Telefoon 05952-285, Pieterburen.

Eenmalige
Hebt u vorig jaar een eenmalige uitkering
ontvangen, dan komt u misschien ook dit
jaar weer in aanmerking voor zo'n extra uitkering.
Als 't goed is, hebt u hierover reeds
bericht gekregen van uw gemeente. Is dit niet
het geval, dan moet u zelf contact opnemen
met de Sociale Dienst of afdeling Sociale Zaken
van uw gemeente.
Doe dit wel tijdig, want op 15.november
sluit de aanvraagtermijn.
Dit K een frublikatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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ben w
willen af
van cenav

nieuws

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

kort & kleiil'"
• De stichting Nieuw Unicum is op
zoek naar vrijwilligers die, voor een
paar uur per week of langer, bereid
zijn de bewoners te helpen bij hun
dagelijkse aktiviteiten. Gemteresseerden kunnen zich over de aard
van de werkzaamheden laten mlichten door Kees Swarte, tel. 1 61 48. op
donderdagen tussen twee en vier
uur.

In de nota van aanbieding bij de
gemeentebegroting '86 laten b en w
weten een nieuwe beheersorganisatie voor het circuit van levensbelang
te achten.
Het kollege heeft, zo luidt het,
respekt voor de inspanningen van de
huidige circuiteksploitant de Cenav
maar is van mening dat die aktiviteit
een te zwakKe basis is voor een
financieel gezonde toekomst.
Deelneming van grote bedrijven,
wellicht ook een ministerie, in een
nieuwe beheersvorm zou dringend
nodig zijn. Daarvan zal het ook
afhangen of Zandvoort bereid is op
korte termijn een bijdrage te leveren
in het schuldsanerinqsprogramma.
In de nota wordt verder
aangekondigd dat de hoofdlijnen van
een nieuw kontrakt met de Cenav
voor maar liefst 25 jaar nog in 1985
aan de raad zullen worden voorgelegd. Een nieuwe beheersvorm komt
daarbij oyej1g£ns_niet aan de orde.
Omdat het circuit niet het enige
belang is dat door de gemeente moet
worden behartigd, zo staat er als
moment van inkeer, en zaken als
woningbouw er niet onder mogen
lijden is het noodzakelijk dat
geluidswallen en schermen worden
aangebracht.
Volgens b en w is het de hoogste tijd
om de circuitakkommodatie te
vernieuwen. Daarbij denkt men niet
alleen aan de publieksruimten maar
ook aan het rennerskwartier en
ondersteunende diensten zoals het
Rode Kruis, politie, brandweer en
pers. Ten behoeve van het circui'-b0zoek maar tevens voor de algemene
opvang van de parkeerdruk wens^r> b
en w 3500 parkeerplaatsen op hè1
binnenterrein te kreèeren, bereikbaar
via tunnels. In de eerste ideeën is
ook een plan opgenomen voor een
landingsplaats voor helikopters.
Om dat allemaal tot stand te brengen
moet er eerst een totaalplan komen
Daarin zou aandacht gegeven
worden aan de planologiese en procedurele kanten van de zaak maar
bijvoorbeeld ook aan de bestemming
van de antislipschool, van het
vroegere puinstortterrein en van het
overblijvende (oostelijke) deel van
het binnenterrein, waar mogelijk
sportvoorzieningen een plek kunnen
vinden
Al met al een belofte van grote
daadkracht dus in de laatste
maanden van dit kollege.

Vrijwillige Hulpverlening

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

waterstanden
okt.

H.W.

L.W.

19
20
21
22
23
24
25
26

06.27
07.22
08.39
10.07
11.32
00.14
01.14
01.57

14.29
15.23
1640
1807
1931
0811
0912
0956

H.W. L.W.

18.47
19.48
21.15
2251
12.40
13.36
14.16

02.46
03.45
05.14
06.51
08.11
20.41
21.38
22.17

burgerlijke stand

zov laat van zich horen
in gebouw de krocht
Vanavond en morgenavond herhaalt
de Zandvoortse Operette Vereniging
het programma dat zij vorige
weekend met veel sukses in gebouw
'De Krocht' voor een uitverkochte
zaal heeft gebracht.
Beter gezegd in een uitverkochte
zaal, want regisseur Paul van den
Ancker kwam op het idee om van het
toneel en de zaal één geheel te
mak<?n. Het effekt was verrassend:
voor zover de solisten zich niet reeds
tussen de bezoekers bevonden
kwamen ze op vanuit de schitterende
dekors die langs de wanden waren
aangebracht en doordat de vleugel,
waaraan een onvermoeibare Bert van
Poelgeest, in het midden van de zaal
stond opgesteld voelde het publiek
zich nauw bij het muzikale gebeuren
betrokken.

was bijzonder attent dat het applaus
dat de koorleden in ontvangst
mochten nemen door hen werd
doorgespp<^ld naar dirigent Bert van
Poelgeest:
Dat de Z O.V. ook de musical niet
schuwt bleek na de pauze uit een
selektie uit 'Calamity Jane', de
western waarmee de
operettevereniging met Tineke
Krieger m de titelrol volgend voorjaar
in de Haarlemse Stadsschouwburg
voor het voetlicht hoopt te komen.
Het door José Vonsee-Paap en
Gerry van Eig gepresenteerde
programma werd afgewisseld met
geanimeerde kienronden onder
leiding van voorzitter Jan van der
Werff, terwijl met 'bal' na een oude
traditie in ere werd hersteld.
Arne

8 oktober - 14 oktober 1985
ondertrouwd: Hans Heinz Willem
Arne de Graaff en Brigitte van Driel;
Hendrik de Wit en Anthonia Christiaan
gehuwd: Jan Adriaan van den
Tweel en Elisabeth de Kruiter; Ene
Teunissenen Petronella Arnolda
Drommel; Johannes Geert Gerhardus
Boukes en Mirjam Blitz; Jan Petrus
Maria Baars en Maria Cornelia
Siepman.
geboren: Jons Jan zoon van J.L.
van de Graaf en M.W. Kroese; Martijn
zoon van A. Trip en G. Giezen, Nicky
Timothy zoon van J.A. van den Oever
en A.G J Smits; Bart zoon van R.
Hakhoff en J van der Mije
overleden: Johanna Vis, oud 84
jaar; Margaretha Schulein, oud 70
jaar

• Zaterdag 16 november arriveert
Sinterklaas in het dorp. Hoe de
goedheiligman wordt ingehaald is
nog een verrassing, maar vast staat
dat het weer een grootse gebeurtenis zal worden. De plaatselijke winkeliers organiseren dit jaar een Sint
Nikolaas- en kerstlotenaktie, waarbij
anderhalve maand lang elke week
drie geldprijzen zullen worden getrokken. Bij besteding van vijf gulden
krijgt elke klant één lot.
• Zondagnacht zorgde een
roekeloze automobilist voor een ongeval op de Zandvoortselaan. De bestuurder reed in zeer hoge vaart
richting Haarlem, verloor hierbij de
macht over het stuur en kwam zo op
de linkerweghelft terecht. Daar
botste hij tegen een hem tegemoetkomende auto op, die dwars over de
rijbaan tot stilstand kwam. Een derde
auto reed m een poging de obstakels
te ontwijken tegen een lichtmast op
en belandde daarna in een halve
salto op zijn dak Drie mensen
kwamen met lichte verwondingen in
het ziekenhuis terecht.
O In de nacht van maandag op
dinsdag hebben een paar nog
onbekende figuren de portier van een
dancing bij het Badhuisplein beroofd.
De politie stelt een onderzoek in.
A De op vanavond geplande
tienerdisko in 't Stekkie gaat door De
eerstvolgende tienerdansavond zal
plaatsvinden op vrijdag 15 november.
A.s. zaterdag kunnen liefhebbers van
stijldansen zich uitleven in 't Stekkie;
vanaf 20.00 uur.

mevr. Kraan-Meeth

Solisten als Ineke Groen, Tineke
Krieger, Mirjam van Looy, Wim van
der Moolen, Wim de Vries en Jan van
der Werff brachten uiterst muzikaal,
zowel solistie| als in duetten, de
verrukkelijke operettemelodieen van
Paul Abraham, Robert ?Stolz en
Johann Strauss ten gehore, terwijl
Gerrie van Eig, evenals de eerder
genoemde solisten gekleed in een
prachtig kostuum, met 'Yes Sir' uit de
film 'Zu neuen Ufern' Zarah Leander
even aan de vergetelheid ontrukte.
Het optreden van Jaap Kaan kwam
door ziekte te vervallen en in de
plaats daarvan bracht Jan van der
Werff met allure het entreelied van
de Overste Ollendorf uit 'Der
Bettelstudent'.
Ook het koor van de Z.O.V. was
uitstekend op dreef en oogstte vooral
bewondering door de wijze waarop
het 'Inneggiamo al Signor' uit de
opera 'Cavalleria Rusticana; van
Mascagni met een prachtige solo van
Tineke Krieger ten gehore bracht.
Uniek voor een operettekoor, en het

groeten uit zaïidvoort
Vandaag in deze
rubriek een winterse Kerkstraat.
Het grote pand
links was het
woonhuis en de
winkel van banketbakker Koning. Uiterst rechts
de speelgoedzaak
van de dames Gertenbach en daarnaist de salon van
barbier Gerrit
Kraai]enoord, beter bekend als
Gerrit lintje. Het
toenmalige rcndhuis is herkenbaar
aan het witte pubücatiebord.

gemeente niet aansprakelijk voor wateroverlast

kerkdiensten

omwonenden se h ooi p lei n pikken het niet
De bewoners van het Schooplein en
omliggende straten, die na een
gigantiese stortbui op 27 juli weer
eens pijnlijk werden herinnerd aan
het feit dat ze hun woonplek hebben
op het laagstgelegen punt van Zandvoort, waren maandag door de
gemeente opgeroepen voor een
hoorzitting. Om eens te praten over
de schade die ze ook nu weer aan
huis en inventaris hadden geleden en
over de ingediende schadeclaims.
Ze zullen na afloop ongetwijfeld niet
voldaan huiswaarts zijn gekeerd.
Eerst werden ze vergast op een
overigens uitstekend betoog van
direkteur Wertheim van Publieke
Werken, die doceerde dat de
periodieke overstromingen te maken
hebben met de toevoer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, met vijzels
en de berging m de vijvers binnen
het circuit. Ook het tijdstip en de
intensiteit van royale regenbuien en
de plaats van de kern van de bui
zouden mede-bepalend zijn.
De gedupeerden werden er weinig
wijzer van, evenals van de
opsomming van te nemen maatregelen: uitvoering van het nieuwe basisrioleringsplan, het maken van ekstra
overstortputten in hooggelegen
wijken van waaruit het overtollig
regenwater rechtstreeks naar de
vijvers moet vloeien en tenslotte de
veelbesproken effluent-leiding naar
Haarlem. Immers: het rioleringsplan
kost vier miljoen waarvan ieder jaar
slechts voor twee ton kan worden
uitgevoerd en de effluent-afvoer is
onlangs in de raad aangehouden in
verband met een omstreden
verdeling van de kosten, die zes
miljoen bedragen.
Aan chef algemene zaken Dost was
de weinig benijdenswaardige taak
toebedeeld de 48 door Pluvius
ondergedompelde ingezetenen mee
te delen of ze wel of niet mogen
rekenen op schadevergoeding.
Subtiel werd de aap uit de mouw getoverd: verzekeringsmaatschappij
Centraal Beheer had bepaald dat de
gemeente Zandvoort formeel en
juridies niet aansprakelijk is voor de
aangerichte schade. Motivering: het
rioolstelsel vertoont geen mankementen en het dorpsbestuur heeft
dus geen onrechtmatige daad
bedreven.

euws
9 De zandvoortse handelsvereniging
gaat niet met lede ogen toezien hoe
de plannen van het dorpsbestuur
over de toekomstige inrichting van
de gemeente uit zullen vallen.
Die plannen zullen namelijk nogal
wat wijzigingen in de infrastruktuur
tot gevolg hebben, hetgeen betekent
dat ook het centrum van Zandvoort
er anders uit zal gaan zien. Bij deze
ontwikkeling wil de plaatselijke middenstand ook wel wat in de melk te
brokkelen hebben. Het buro Terp
(voor toegepaste ekonomiese en
ruimtelijke ordening) gaat nu in
opdracht van de handelsvereniging
een alternatief plan ontwerpen, dat
tezijnertijd met de gemeentelijke
plannen zal worden vergeleken.
Want, zo redeneert het bestuur, met
twee plannen naast elkaar komt waarschijnlijk het goede uit de bus.

eanduoartee haeranr-

HERVORMDE KERK
zondag 20 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen,
gemeensch. herv./ger.
dienst.

De gedupeerde dorpsgenoten lieten
hun ongenoegen duidelijk blijken en
lieten even onomwonden weten dat
ze het niet pikken en zonodig hun
recht hogerop zullen zoeken. Maar
misschien is er nog een andere
mogelijkheid en wel een spontaan
initaitief vanuit de gemeenteraad om
de schade geheel of gedeeltelijk
alsnog te vergoeden. De aanwezige
VVD-raadsleden (de overige frakties
schitterden helaas door afwezigheid)
voelden wel zoiets als een morele
verplichting en gehoopt mag worden
dat dit begrip naar volledigheid groeit
en de nodige uitstraling krijgt naar de
gehele lokale volksvertegenwoordiging.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 20 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen,
gemeensch. dienst in
herv. kerk.
PROTESTANTENBOND
zondag 20 oktober a.s.:
10.30 uur: hr. Jós Kooreman, A'dam.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 19 oktober a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met orgel en samenzang
zondag 20 oktober a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
St. Caeciliakoor.

belangrijke adressen

nicolaasschool neemt deel
aan greenpeace-aktie

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vwv
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
Aan de akties van de milieu-organisa- der. Als enige school in Zandvoort
tie Greenpeace wordt altijd uitgeneemt de Nicolaas-school met
breid aandacht geschonken door de
de groep 6-8 aan deze aktie deel. Op
televisie, radio en pers. Terecht, want woensdag 23 oktober zullen door 27
er wordt nog steeds volop gif gestort,
leerlingen ongeveer 1300 aktie-paker wordt nog steeds jacht gemaakt op ketten huis aan huis worden bezorgd.
bedreigde diersoorten en er vallen
In dit aktiepakket bevindt zich o.a.
nog steeds hele gebieden ten prooi
een éénmalige machtiging die op
aan atoomproeven. Er vinden nog
zaterdag 26 oktober tussen 4 en 7
steeds aangeslagen plaats op ons miljeu uur weer door de scholieren wordt
en zo lang dat gebeurt voert
opgehaald. De kontaktpersoon Ardy
Greenpeace aktie.
Henneman, leerkracht aan de
In samenwerking met Veronica en
Nicolaasschool (bereikbaar via 15601
het School-tv-weekjournaal heeft zij
of 023-272373), zal na afloop de opvanaf 12 spetember wekelijks haar
brengst van de enveloppen
doelstellingen en aktieterreinen via
telefonies doorgeven aan Arnhem,
televisie en radio nader kunnen bevan waaruit dezelfde avond nog via
lichten. Prominenten hebben hun
de TV bekend wordt gemaakt
mening gegeven over Greenpeace
hoeveel geld er is ingezameld.
en opgewekt om op 26 oktober de
twaalf uur durende televisieuitzending te volgen. Van 3 uur ;s
middags tot 3 uur 's nachts staan alle
programma's van Veronica in het
teken van Greenpeace en zal de ene
aktie na de andere over het scherm
rollen. Het doel van deze
grootschalige televisie-uitzending is
o.m. het werven van fondsen voor
toekomstige akties. In het Zuidpoolgebied zal Greenpeace een
basiskamp opzetten voor wetenschappelijk onderzoek. De miljeuorganisatie hoopt hiermee de
aandacht van de wereld te vestigen
op de onherstelbare schade die
aangericht kan worden als men de
Hebt u vorig jaar een eenmalige uitkering
grondstoffen in de bodem van
ontvangen,
dan komt u misschien ook dit
Antarctica gaat eksploiteren. Voorts
jaar
weer
in
aanmerking voor zo'n extra uitkering.
zal een gedeelte van de opbrengst
Als
't
goed
is, hebt u hierover reeds
van de op 26 oktober te houden aktie
gebruikt worden om de Sirius
bericht gekregen van uw gemeente. Is dit niet
(legendaries vanwege de spektakuhet geval, dan moet u zeff contact opnemen
laire ontsnapping uit Antwerpen
met de Sociale Dienst of afdeling Sociale Zaken
afgelopen zomer) en Greenpeace in
van
uw gemeente.
de vaart te houden.
Doe dit wel tijdig, want op 15.november
Rond de televisie-uitzending werd
een huis-aan-huis-aktie opgezet.
sluit de aanvraagtermijn.
Twaalfhonderdvijftig scholen hebben
Dit is een publikatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
hun medewerking toegezegd.
Vijftigduizend leerlingen worden voor
twee dagen Greenpeace-aktievoer-

Eenmalige
uitkering 1985

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uu r. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstr«at 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 • 20.00 uur.

CRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

U KUITT HEH
HELPtll...

nationale kallekte
geestelijk gehamtiatnten
giro 1122 22 2 5, utrecht,
bank707Q70333 , ,

leerlingen van twee scholen
genoten van 'dubbeltje deun'
Afgelopen week stonden 42 basisscholen tussen Bennebroek en
Heemskerk, waaronder de Nicolaasen de Hannie Schaftschool in Zandvoort, in het teken van 'Dubbeltje
Deun'. 'Dubbeltje Deun' is een
muziektheaterstuk, ontsproten aan
het brein van Peter Maissan, adjunkt
direkteur van het Muziekcentrum
Zuid Kennemerland, en de
muziekdocenten Tineke Groot en
Manneke Abrahamse.
In het kader van het projekt Musica
'85 werd het opgevoerd door dertig
studenten van de PABO (Pedagogiese Akademie Basisonderwijs), die in
rrwvr. Kraan-Meeth
vijf groepen van elk zes studenten
naar de geïnteresseerde scholen
gingen waar de leerkrachten, samen
met de leerlingen van groep 1 tot en
met 6, het voorbereidend werk hadden gedaan. De musical kan namelijk
niet opgevoerd worden zonder hun
medewerking. Daar het entoesiasme,
de kreativiteiten de vindingrijkheid
van iedere school weer anders is
waren ook de voorstellingen heel
verschillend. Wij waren

afafa sukses
Afafa-kickboksers hebben onlangs in
Arnhem voor 1600 toeschouwers
waaronder veel zandvoortse fans
suksessen geboekt.
Moestafa Ceran moest het opnemen
tegen de thaiboks-roetinier Osman.
Schijnbaar met het grootste gemak
ontweek Moestafa de onstuimige
aanvallen van zijn tegenstander. In
dé 3e ronde brandde het zandvoorts
geweld los en kreeg de uit
Amsterdam afkomstige rivaal het zo
moeilijk dat hij zijn heil zocht in
onreglementaire handelingen. De
wedstrijd werd op dat punt
afgesloten. Osman kreeg een fluitkonsert naar het hoofd, Moestafa
werd onthaald op een staande ovatie.
Nihat Cacir zocht een snelle overwinning maar moest konstateren dat
de kleinere en razendsnelle Lalic
geen eenvoudig doelwit was. Coach
Koopman gaf Nihat opdracht zijn rivaal te vertragen en vaker de clinch
op te zoeken. Dat bleek doeltreffend
en in de 3e ronde maakte de
stoottechniek van Cacir korte metten.
Lalic ging door de knieën en verloor
op knock out.
Het grootste Afafatalent, Anesz
Soekhai moest vervolgens de strijd
aanbinden met de gevaarlijke groninger Van Veen, een rechts voorstaande vechter die nog nooit was neergegaan en menige stijlprijs in de wacht
sleepte. De jonge zandvoorter had
zich voor dit duel een maand lang
onderworpen aan de zware
trainingen van Koopman. Mede aan
de hand van video-analyses was een
strategies konsept uitgedokterd dat
nu zijn waarde moest bewijzen. Zoals
verwacht attakteerde Van Veen met
zijn handen maar moest daarbij in
Anesz zijn meerdere erkennen.
Verrast door de snelheid en stootkracht van de zandvoorter probeerde

vrijdagochtend bij de opvoering in de
Hannie Schaftschool die er veel werk
van had gemaakt. De liedjes zater er
goed in en het dekor, een warenhuis
met een lift en een muziekautomaat,
gemaakt volgens de aanwijzingen,
deed professioneel aan. Om die
muziekautomaat ging het nu allemaal.
De muzikanten in de automaat, een
professor, een clown, een generaal,
een huilebalk en een Spanjaard willen
nu wel eens een ander liedje spelen
dan dat eeuwige 'Dubbeltje Deun' dat
hun grondig de keel uithangt Om de
beurt gaan ze met de lift op en neer
in de hoop inspiratie op te doen voor
een nieuw lied. Maar iedere keer
worden ze gestoord waardoor ze
weer razendsnel in de automaat
moeten kruipen. De ene keer komen
bewakers kijken of de deuren van het
warenhuis wel gesloten zijn en of de
poppen in de automaat wel op hun
plaats zitten. Dan komen er weer
schoonmakers met stoffers, bezems,
doeken en emmers en op een
gegeven moment ploft de automaat
uit elkaar. Gelukkig komt de
techniese ploeg meteen in aktie om
met boren, zagen, schroevedraaiers
en hamers de automaat te repareren.
De poppen die her en der verspreid
liggen worden weer in het gelid gezet
en met een dubbeltje wordt
geKontroleerd of de muziekautomaat
het weer doet. Ja hoor, het oude
vertrouwde 'Dubbeltje Deun' klinkt
gelukkig weer door het warenhuis!
Alovrens hun spullen in te pakken
voor een volgende voorstelling
mochten de aktirces van hun prille
kollega's een fraai boeket bloemn in
ontvangst nemen. Het waren Tanja
van der Zwart (generaal), Trude
Stuart (klown), Matasja Lammers
(professor), Ria de Vries (Spanjaard),
Leny de Gooyer (huilebalk) en Ingrid
v.d. Brink (geluid), die met hun
kostelijk optreden deze
bloemenhulde meer dan verdiend
hadden.

de groninger het daarna met trappen
maar kwam ook toen niet door de
verdediging van Anesz heen. De opdracht om in de 2e ronde te skoren
met direkte- en opstoten had
onmiddellijk sukses. Slechts
afklemmen behoedde van Veen voor
een knock-out. De roetinier bleef tot
ver in de 3e ronde gevaarlijk maar
kon Anesz niet meer van een puntenzege afhouden. Al moest een foute
jurybeslissing waardoor per abuis aan
van Veen de overwinning werd
toegekend later worden
teruggedraaid. Een vervelend
incident dat de zandvoortse 'rolling
thunder' niet zal stuiten in zijn tot op
heden ongeslagen opmars naar de
top.
v
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Woensdag 30 oktober a.s /i|n on/eouders
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50 jaar getrouwd.
Z • geven u de gelegenheid hen hiermee te feliciteren
tijdens een receptie die gehouden zal worden op
30 oktober in hotel Fabcr, Kostverlorcnstraat 15 van
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Kinderenen
kleinkinderen

Tel. 12129

£
§

Zandvoort, oktober 1985
Haarlemmerstraat I3d

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

play-in

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

amsterdam/ nieuwendijk 37/tel. 020-240434
zandvoort/ kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

wordt donateur

van
GREENPEACE

Jn de G E EST van de „S'

maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

Inlichtingen:
Postbus 55-85 - 2040 NA Zandvoort

SUPER

Al GEZIEN

U)cct een auto...

v.d.Werff
mijn bakker
sinds 1746
Gasthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

|

§

16.00 tot 18 00 uur.

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de.natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Matuur
Fonds.
.Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

?

Arend Pool

Officieel

RENAULT

UITVOERING
MOET U ZIEN i

BOUWVERGUNNINGEN
Onderstaande bouwaanvfagen zijn ontvangen.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te
worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar
ingediend.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig is.
138B85
139B85
140B85
141B85
142B85
143B85
144B85

Haltestraat 3
Burg. v. Fenemaplein 7 fl. 5
Stationsplein Noordzijde
Stationsplein Zuidzijde
Voltastraat
Hogeweg 19
Thorbeckestraat 33

Veranderen gevel
Wijzigen vluchtweg
Oprichten flatgebouw
Oprichten flatgebouw
Oprichten bedrijfsgebouw
Oprichten windscherm
Oprichten garage

Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning verleend. Belanghebbenden die
door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
ZANDVOORT.
120B85
42B85
119B85
125B85

Haltestraat 43
Julianaweg 19
Hogeweg 48
Dr. C.A. Gerkestraat 91 zw.

FORD

omroeper

FORD

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE

FORD naar het
Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord
Autobedrijf J. Jongsma
Curiestraat 8
tel. 02507 -123 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60 showroom
Off. FORD Verkoop- en Servicedealer
FORD
FORD

Woningruil ALKMAAR ZANDVOORT : 3 kamereensgezinswoning metvooren achtertuin Huur F 493,Gevraagd: woning gelijk vloers met 3 of 4 kamers of
benedenflat. Huur ong.f 350
telef.072-62 24 16.

Te huur aangeboden tot
1-5-1986 gemeubileerde
étage. Huurprijs f 775,-all in. Telefoon 17385.

Verbouw woning
Aanleg zwembad
Plaatsen dakkapel
Oprichten berging

Tweerichtingsverkeer voor (brom-)fietsverkeer
Burgemeester en Wethouders maken bekend voornemens te zijn
de navolgende straten, waar thans slechts verkeer is toegestaan
in één richting, open te stellen voor verkeer in twee richtingen met
dien verstande dat het verkeer in twee richtingen slechts wordt
toegestaan aan (brom-)fietsers.
Vuurboetstraat, J. Evertsenstraat, Noorderstraat, Nieuwstraat, Koningstraat (incl. wandelgedeelte), Kanaalweg, Willemstraat, Sandrinastraat, Agnetastraat, Spoorbuurtstraat, Swaluëstraat (smalle
gedeelte), Sophiaweg (rondom flatgebouw), Prinsenhofstraat (bij
eventuele reconstructie), F. Hendrikstraat, Oosterparkstraat,
Westerparkstraat, M.v. St. Aldegondestraat, Dr. Smitstraat,
Kruisstraat, Stationsstraat, toegangswegen Stationsplein, Wagenmakerspad, Paradijsweg, Flemingstraat, Oosterstraat, Dr. J.G.
Mezgerstraat en de Brederodestraat.
Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 1 november a.s. hun bezwaren of opmerkingen schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders
kenbaar maken. Bij de uiteindelijke besluitvormingen zullen de
binnengekomen reacties worden meegewogen. Voorts wordt
opgemerkt dat de gemeenteraad nog moet besluiten tot het
beschikbaar stellen van het voor de eventuele uitvoering benodigde krediet.
Zandvoort, 18 oktober 1985.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
de Secretaris,
de Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort, maken bekend, dat
besloten is op:
- het parkeerterrein aan de C. Slegersstraat, nabij het
postkantoor;
- de Haltestraat nabij de Achterweg;
- de Grote Krocht naij de A.H.-vestiging;
- de Boulevard Paulus Loot tegenover hotel Zuiderbad;
- de Boulevard Paulus Loot tegenover de Thorbeckestraat;
- de Boulevard Paulus Loot nabij Paviljoen.Fransen.
een parkeervak aan te wijzen als algemene invaliden
parkeerplaats.
Zandvoort, 10 oktober 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris,
De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend, dat
zij hebben besloten de bedrijfsvergunning voor het vervoer van
personen met vier taxi's (dit beperkt tot het vervoer van zittende
patiënten) van Taxi 13000 BV, H.N. Werkmanweg 15 te Haarlem
per 15 september 1985 voor een periode van zes maanden te
verlengen.
Een afschrift van deze vergunning ligt ter lezing ter secretarie gedurende de termijn, dat tegen deze beschikking beroep kan
worden ingesteld. Beroep kan op grond van het bepaalde in artikel
55, eerste lid van de Wet Autovervoer Personen binnen 30 dagen
na de datum van deze bekendmaking worden ingesteld door
belanghebbenden, door de Commissie voor de vervoervergunningen en door de Rijksinspecteur van het verkeer in Noord-Holland
bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Zandvoort, 3 oktober 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris,
De Burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

Installatie bureau

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf

Wegens vertrek komplete
inboedel te koop o.a. kasten, eethoek, schrijfburo,
hangklokken, 2 persische
tapijten, diverse kleintjes,
fiets, schilderijen, schemerlampen, koperwerk, en heel
veel klein spul.
ALLES MOET WEG.
Telef. 02503-34902

uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en toodgfetorswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/
telefoon 02507 - 1 84 84*

RENAULT

RENAULT

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
RENAULT naar het
Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKO
Curiestraat 8
tel. 02507 -123 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60 showroom
Off. Renault Verkoop- en Servicedealer

RENAULT

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70120

RENAULT

TGEMEENTE
MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

BLOEMENHUIS
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J, BLUYS
Zandvoort
Til. 1 2010

0

jan koster

bouw- en
aannemingsbedrijf

voor uw verbouw-, nieuwbouw?. n*MK
voeg- en onderhoudswwfe
zeestraat 40 /2M2 te zandvoott
tel. 02507 -120 13
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NA KNIEVAL VAN VVD:

van caspel tot wethouder benoemd

kort &kleit V

In een drukbezochte en spanningsvolle
ekstra raadsvergadering over de vervanging van de afgetreden wethouder Attemt
heeft de zandvoortse vvd j.l. maandag
diep moeten buigen om partijgenoot
Frits van Caspel beneomd te krijgen.

• Vanavond wordt de jeugd- en
jongerenota besproken in de
kommissie planvgorbereiding specifiek welzijn. De bijeenkomst in het
raadhuis (ingang Haltestraat) is
openbaar en begint om 20.00 uur.

Geen van de overige partijen bleek bereid om zonder slag of stoot over te
gaan tot de orde van de dag. Zowel
de officieele als de binnenkamers afgelegde verklaringen van de vvd werden op de korrel genomen. De liberalen weten immers in eerste instantie alle narigheid niet aan de misstap
van Attema, die zoals bekend om
privé-redenen vertrouwelijke gegevens
had gebruikt, maar aan het gekonkel
van andere frakties die de kwestie in
de .openbaarheid zouden hebben gebracht en opgeblazen. En in de latere
persverklaring van de vvd (een officieIe editie was de raadsleden niet eens
toegezonden) was al evenmin sprake
van een ruiterlijk schuldbekennén.

• De zandvoortse postzegelklup
houdt haar maandelijkse bijeenkomst
op vrijdag 25 oktober. Vanaf 19.00
uur kunnen zegelliefhebbers terecht
in het Gemeenschapshuis waar
omstreeks 21.30 uur ook een veiling
gepland is. Voor dat tijdstip is er
ruimschoots gelegenheid de
aangeboden kavels te bekijken.
• Zaterdag 26 oktober a.s. houdt de
oekumeniese werkgroep Exodus om
19.30 uur in het pand Brugstraat 15
een politiek avondgebed voorde
vrede.

Op aandringen van de oppositiewoordvoerders die de aantijgingen aan eigen
adres niet over hun kant lieten gaan
en na het stellen van 3 simpele maar
indringende vragen van koalitiepartner
inspraak nu, deed vvd-leidster Joustra
na lang om de hete brij te hebben
Frits van Caspel: wel ieders vertrouwen, maar toch vijf blanko stemmen . . .
heengedraaid een diepe knieval. Ze
erkende dat (het huidige raadslid)
Attema foutief had gehandeld en de
schending van de geheimhoudingsplicht
werd door de vvd zonder meer afgekeurd.
Vervolgens: niet het slecht funktioneren van het kollege, zoals door Attema
gesteld, maar de onderhavige kwestie
was doorslaggevend geweest voor
diens aftreden. En tenslotte: wat AtteZowel Staatsbosbeheer als de
Of het er echt ooit van zal komen is
ma in de krant verkondigde kwam geprovinciale planologiese dienst zijn
de vraag, maar het zandvoortse bosheel voor zijn eigen rekening.

bosplan vanavond ter sprake
in kommissievergadering

Na die vvd-gang naar Canossa mocht
Frits van Caspel plaats nemen op het
pluche. De 5 tegenstemmen kwamen
van pvda, d66 en cda, die uitdrukkelijk stelden alle vertrouwen te hebben
in de persoon en bekwaamheden van
van Caspel, maar net zo min als 3 / 2
jaar geleden de samenstelling van dit
kollege te kunnen steunen.
A.s. vrijdag komt de koerant nog terug op deze turbulente raadszitting.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekratarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
366, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, wtrkplaati
en magazijn
13360 Rinko varkoopcéntnim, nieuwe
en gebruikte RenaulU
,
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

nieuvys

plan is op papier in elk geval klaar.

akkoord gegaan.

Vanavond zullen de raadsleden van
de kommissies voor publieke werken
en voor financiën zich vanaf 19.30
uur in het raadhuis buigen over een
inmiddels afgerond voorstel dat b en
w te zijner tijd aan het
dorpsparlement willen presenteren.
Het plan komt uit de koker van het ingenieursburo Oranjewoud dat de
gemeente al in een eerder stadium
op de ruime subsidiemogelijkheden
wees. Ongeveer 27 hektare van het
noordelijk gelegen duingebied komt
voor bebossing in aanmerking, in
hoofdzaak het gebied achter de flats
aan de Keesomstraat en aan de
zuidrand van het circuit. Op die
laatste lokaties moet overigens
rekening gehouden worden met de
verplichte aanleg van geluidswallen
en de definitieve uitwerking daarvan
is nog niet rond.

Negentig procent van de kosten
wordt gesubsidieerd via een
rijkspotje voor werkgelegenheid in de
bosbouw. Zandvoort hoeft m.a.w. zelf
nog maar f 55.000.- in de grond te
stoppen, geld dat gevonden is in de
reserves voor stadsuitleg. Maar ook
het beheer, het onderhoud van afrasteringen, het periodiek uitdunnen van
het groen en het toezicht komen voor
eigen rekening, al hoopt men ook
daarvoor op bijdragen van
overheidssponsors.

Voor ruim een half miljoen hoopt
.men de duinen te kunnen beplanten
met Oostenrijkse en corsicaanse
dennebomen, berken, inlandse eiken,
eisen en struikgewassen als
duindoorn, kardinaalsmuts, liguster,
vlier en zuurbes. Het prijskaartje dat
aan die prille twijgjes komt te hangen
draagt een aanmerkelijk lager cijfer
dan aanvankelijk gedacht. Vorig jaar
meenden het dorpsbestuur dat een
investering van zeker anderhalf
miljoen nodig zou zijn, maar toen was
er nog sprake van een mogelijke
bebossing van 60 hektare. In het
huidige voorstel is niet alleen de
oppervlakte drasties verminderd,
bovendien moet ook een ruimere
plantafstand besparingen opleveren.

Zandvoortmeeuwen blijft na het 1-1
gelijkspel in de uitwedstrijd van j.l.
zondag tegen WGW uitzicht houden
op de bovenste plaats maar zal
binnenkort dan toch eens stevig
moeten uithalen.

foto dick loenen

u Kum HEn
natignóte toltekte
QBBstüüjk gehandkapten
giro 1122 222 ,5, utrecht,
bonk707070333, ,

bovenste plaats voor zvm
nog altijd in zicht

De winstgevende 5-4 uitschieter van
enkele weken terug deed de hoop
opleven dat de ZVM-spitsen het
vijandelijk doel weer bundeling
konden vinden, maar de laatste
resultaten geven aanleiding tot
skepsis. Tegen WGW speelden de
kustbewoners overigens niet
onverdienstelijk al bleef de skore aan
de magere kant. Pech had ZVM toen
kort na de start een gaaf doelpunt
van Frans Post werd afgekeurd.

Anderzijds kwam de klup uit de
badplaats goed weg toen een WGW
aanvaller tegen de lat kopte. De
thuisklup zette ZVM stevig de
duimschroeven aan. Bij vlagen
konden de meeuwen wel uitbreken
maar de stugge defensie van de
tegenstander gaf weinig kansen weg.
Nog vóór rust kwamen de gastheren
op voorsprong door een treffer van
Plooi maar een kopbal van V.d. Meij
trok de stand weer recht.
Na de pauze wist ZVM zich de beste
mogelijkheden te scheppen. Schoten
van Ipenburg eaV.d. Meij verdienden
een beter lot, V.d. Zeijs mikte op de
lat en een inzet van Riek Keur werd
gestopt. Beide doelverdedigers

• Komende maandag 28 oktober
zullen de leden van de plaatselijke
afd. D'66 de definitieve lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen
opstellen. Kandidaat (in alfabetiese
volgorde) zijn: Coen Bleijs, Fred
Boeré, Hans van Brero, Wim van
Kleef, Cees de Koster, Hans
Lammers, Thea Robbers, Ruud
Sandbergen, Jan Termes en Nell
Vreugdenhill.
De avond in het Gemeenschapshuis
is vrij toegankelijk en begint om
20.00 uur.
• Met een toespraak door direkteur
Brabander en letterlijk vlagvertoon
startte gisterochtend in het Huis in de
Duinnen de feestweek ter
gelegenheid van het 30-jarig bestaan.
In de koerant van vrijdag hopen wij
op een en ander terug te komen.
• Vanavond om 8 uur zal de heer
G.F.G. van Elteren, oud-bestuurslid
van de afdeling Zandvoort-Bentveld
van de Kon. Maatschappij Tuinbouw
en Plantkunde, in Hotel Keur aan de
Zeestraat prijzen uitreiken aan hen,
die zich volgens het oordeel van de
jury kunnen beroemen op de fraaiste
voortuin, balkon- en gevelverfraaiing
van het afgelopen zomerseizoen.

Vrijwillige Hulpverlening

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

hadden de handen vol bij de
hoekschop en wederzijdse
skoringskansen. Het bleef echter 1-1
en dat gaf de verhoudingen aardig
weer.
A.s. zondag komt KGB in de zandvoortse kuil en dat lijkt een goede
gelegenheid om weer eens een
ZVM-zege te begroeten.

rietkerk opende nieuw buro

nieuws

iedereen leest
de krant
altijd en overal

kort & kleu
De Partij van de Arbeid-Zandvoort
heeft morgen, 23 oktober een afdelingsvergadering. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat
om 20.00 uur.
AGENDA:
1.
Mededelingen.
Het tweede deel van het zandvoortse verkiezingsprogramma.
Kandidatenlijst Tweede Kamer.
Kandidaten onafhankelijke komimissie voor het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst Tweede Kamer.
5.
Laatste politieke ontwikkelingen.
6. Rondvraag.
De zandvoortse kandidaten vooitde
Tweede Kamer worden op deze avond in
de gelegenheid gesteld zich mondeling te
presenteren, waarna de leden vragen kunnen
stellen.
Ook de laatste komplikaties in het kollege
zullen in deze vergadering aan de orde
komen.
foto dick loenen

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de kantine van het splinternieuwe politieburo aan de Hogeweg
heef t Minister van Binnenlandse Zaken mr. J. G.Rietkerk gistermiddag dit fraai onderkomen van de Zandvoortse gemeente-politie officieel voor geopend verklaard. Op het betoog van de bewindsman en op de
speeches van burgemeesterMachielsen en korpschef Menkhorst komen we in de koerant van vrijdag nader terug.
Duidelijk werd wel dat Zandvoort van de totaal-kosten - inklusiefde tijdelijke huisvesting aan de kop
van de van Lennepweg - zijnde 5,6 miljoen, zelf vier ton op tafel moet leggen. Het mocht de openingspret niet drukken en terecht, dunkt ons. Zandvoort heeft eindelijk een volwaardigpolitiehuis en dat is
na de lange en soms turbulente voorbereidingstijd zonder meer een gelukwens waard aan het adres van
politie-chef Menkhorst, zijn korps en verder ieder, die aan het realiseren van ditprojekt heeft meegewerkt.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gerrawnschapshuis, Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advin.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noordersvwt 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.

1X2

wil hoogendijk eksposeert
in duysterghast
liefde is echter tekenen hoewel ze
ondanks haar aktes L.O. en M.O.
nooit voor de klas heeft willen staan.
Liever bekwaamde ze zich verder in
deze vorm van kunst en waar kon ze
dat beter doen dan bij de Haarlemse
Ge Loogman, die vrijdagavond de
schilder Boot, die voor haar de grote
opening verrichtte, sprak er zijn
meester was? Tien jaar, tot aan zijn
voldoening over uit dat na kunstuitingen van schilders als Jan Makkes, Wim dood, heeft ze les van hem gehad en
hoewel ze zijn jongste leerling was
Steyn en Eppo Doeve in de sociëteit
beschouwde Boot haar als de beste
nu eens werk van een plaatsgenote
koloriste.
te zien is.
'Om de schilderijen van Wil Hoogen- , Wil trouwde en de komst van
kinderen zette haar tijdelijk op
dijk te begrijpen moet men meer van
nonaktief, tenminste wat het
schildere betrof. Toen deze echter
groter werden en zij wat meer tijd
mevr. Kraan-Meeth
kreeg vatte ze het penseel weer op.
Zij schildert abstrakt en figuratief en
heeft een eigen stijl, waarin haar
haar weten' aldus de heer Loogman,
liefde voor kinderen en bloemen
die memoreerde dat de in 1927
duidelijk tot uiting komt. Dat wij als
geboren kunstenares ook op ander
leek ons het meest aangetrokken
gebied kreatief is. Daarvan getuigt bij
voorbeeld een door haar geschreven voelen tot haar figuratieve werk zal
niemand ons euvel duiden. Bijzonder
musical die bij het afscheid van de
mooi vonden wij 'Vondelpark' en
heer Moll als hoofd van de Beatrix'luilak' terwijl de hernieuwde kennisschool werd opgevoerd. Haar grote

Momenteel wordt in Sociëteit Duysterghast aan het Gasthuisplein een
ekspositie gehouden van akwarellen
en schilderijen van Wil Hoogendijk.

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.70.120

imalige
uitkering 1985
Hebt u vorig jaar een eenmalige uitkering
ontvangen, dan komt u misschien ook dit
jaar weer in aanmerking voor zo'n extra uitkering.
Als 't goed is, hebt u hierover reeds
bericht gekregen van uw gemeente. Is dit niet
het geval, dan moet u zelf contact opnemen
met de Sociale Dienst of afdeling Sociale Zaken
van uw gemeente.
Doe dit wel tijdig, want op 15.november
sluit de aanvraagtermijn.
Dit is een publikatie van het ministene van Sociale Zaken en \Xferkgelegenheid

making met 'Linda' ons uitstekend is
bevallen. Verder werden wij getroffen
door de akwarellen die veelal bloemen tot onderwerp hebben en een
tweetal verrassend mooie sneeuwgezichten: 'Spoorstraat' en 'sledespoor'.
Jammer dat de achter de bar
opgehangen werken daar bepaald
niet tot hun recht komen. Dat neemt
niet weg dat wij de tentoonstelling,
die tot en met 1 december iedere
zaterdag- en zondagmiddag van 2 tot
6 uur te bezichtigen is, van harte
aanbevelen.

UJcxt een auto
t€
T//<?/& °P
Officieel Dealer

RENAULT

-> v.
se*

NU DE SUPER 5 IN EEN
5***** UITVOERING
DAT MOET U ZIEN '

Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKO Curiestraat 8 tel. 02507 • 133 60 showroom
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kommissie skepties over bosplan

'boompje groot, plantertje dood'
Het ingenieursburo Oranjewoud
heeft dinsdag in een ekstra kommissiebijeenkomst de plannen voor
bosaanleg in de noordelijke zandvoortse duinen toegelicht.
Het gaat om de aanplant van 24
hektare bomen en struiken tussen de
bebouwing in noord en het circuitgebied maar meer nog om de aanleg
van een bosrand in de duinen achter
de Keesomstraat langs volkstuinen,
spoorlijn en flats. Het plan is
goedgekeurd door Staatsbosbeheer,
de provinciale diensten en het
gewestelijk miljeuburo. Volgens
Oranjewoud zal deze bosrand
bestaande uit struweel, loof- en
naaldhout als uitloopstuk voor het
woongebied funktioneren zodat het
overblijvende centrale duin voor
verdere verloedering gespaard blijft.
Dat is het meest waardevolle natuurgebied, zo zei men, in tegenstelling
tot de te beplanten stroken die
aanzienlijk minder allure zouden
hebben. Uitvoering van het plan,
aldus Oranjewoud, leidt tot
verruiming en versterking van de
natuurlijk waarden en past de hoge
bebouwing en de spoorlijn beter
in het landschap.
De kommissieleden bleven ondanks
het fraaie verhaal met plaatjes
gereserveerd. Vvd-er Landman was
nog de meest entoesiaste maar zijn
kollega Van Asperen liet zich minder
snel overtuigen en vroeg zich af wat
kwa leefklimaat het voordeel kon zijn
van bos boven duin. Zijn vraag
wanneer van een volwassen bos
sprake zou zijn bracht een oud
volksgezegde als antwoord: 'dat
maken we niet meer mee', boompje
groot plantertje dood'. Dat vreesde
de liberaal al, het werd: 'tot in lengte
van dagen door kniehoog
struikgewas lopen'. Als onze
voorouders zo gereageerd hadden
repliceerde het buro wat gepikeerd,
was er in Nederland in het geheel
geen bos meer'.
De felste tegenstand kwam van pvdamiljeuman Kuiken die het plan een
groffe aantasting vond van de
bestaande natuuren liever een
fatsoenlijk beheersplan zag. Zijn
inzichten over de huidige, vaak
zeldzame plantengroei in het gebied
en de bedreiging daarvan botste
vierkant met de mening van Oranjewoud, dat de voorgenomen veranderingen als een zege voor het terrein
beschouwde: 'als er niets gebeurd,
blijft er zeker niets van over'. D'66-er
Termes had grote problemen met de
gekozen boslokaties: 'ik wil best meedenken over een beheerssituatie
maar voel weinig voor deze opzet'.

waterstanden
27
02.31 10.31 14.47
28
03.03 11.03 15.13
29
03.33 11.35 15.39
30
04.00 12.01 16.09
31
04.25 12.25 16.39
Springtij: 16 en 31 oktober
Doodtij 9 en 23 oktober.

22.47
23.11
23.37
00.08
00.39

Werden onlangs op het binnenterrein van het circuit enkele geiten
doodgebeten door herdershonden,
vorige week vloog in het duingebied
een bull-teriër twee paarden aan. De
edele viervoeters liepen
verwondingen op zodat er een
dierenarts aan te pas moest komen.

b en w duwen gemeenteraad een heel bos door de keel . . .

De aanwezige kollegeleden veegden
in feite de diskussie van tafel door de
kommissie een worst met een lintje
voor t ehouden. 90% rijkssubsidie
kon worden binnengehaald als men
maar vóór 31 oktober ja zei. De
gewoonte van b en w (o.a.
Stationsplein, effluent) om op die
wijze de raad om één minuut voor
twaalf te konfronteren met zaken van
gewicht werd daarmee voortgezet.

Het viel niet in goede aarde. Pim
Kuiken die al een jaar lang tevergeefs om informatie had gevraagd
over het plan sprak er schande van
en cda-er Ingwersen ('u raakt aan de
ethiek van de politikus, ik doe hier
niet aan mee) en Gielen (inspraak nu)
vroegen uitstel van beslissing tot de
begrotingsbehandeling in november
om een gezonde afweging te kunnen
maken.

Uitstel was echter onmogelijk, zei
bewindsman Flieringa. Volgende
week krijgt het dorpsparlement een
heel bos door de keel geduwd.

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

maandag begon jubileumviering
van dertigjarig h. Ld. duinen
Terwijl maandagochtend op het
terrein van het Huis in de Duinen een
enorme tent werd opgezet voor het
officiële gebeuren van de woensdag
daarop speelde pianist/entertainer
Her Heierman in de grote zaal een
parafrase op 'Happy Birthday;.
Hiermede werd niet alleen het dertigjarige bejaardenhuis gefeliciteerd
maar ook de negentigjarige mevrouw
Van Wijk en de administrateur, de
heer Joustra, die deze dag Abraham
zag.
De zaal was tot de laatste plaats
bezet (ook de bewoners van de aanleunwoningen en de flats deelden in
de feestvreugde en in de traktatie
van de administrateur) toen direkteur
Brabander in zijn toespraak zowel het
mavr. Kraan-Meeth

dertigjarig bestaan van het Huis in de
Duinen als het vijfendertig jarig jubileum van 'onze huisbaas', de Neder-

15-21 oktober 1985
ondertrouwd: Paulus Maria Aleven
en Silvia Aloisia de Koning.
geboren: Nigel zoon van V.J. Elgey
en H.A. van den Berkt.
overleden: Antoon Hendrik Slebos,
oud 85 jaar; Herman Buddenborg,
oud 84 jaar; Jantje Alting, oud 42 jaar;
Willem Faile, oud 67 jaar.

landse Centrale voor Huisvesting van
Bejaarden memoreerde. 'De
bijzondere band tussen beide
instellingen is niet verwonderlijk. Het
zandvoortse bejaardenhuis is
namelijk het eerste dat de N.C.H.B.
heeft gebouwd. Hoewel de officiële
heropening nog moet plaats hebben
weten we, na een jaar in het
vernieuwde huis gewoond en
gewerkt te hebben, dat het aan allé
eisen des tijds voldoet'. De heer Brabander ontkende niet dat er rond de
renovatie spanningen zijn geweest.
Minder bewoners betekende
afvloeiing van personeel terwijl de
werkzaamheden toenamen.
'Desondanks zijn wij er als het nodig
is want we beschikken over een klup
van medewerkers waarop we kunnen
bouwen. Voor u als bewoner
betekent dit dat u zich bij ons veilig
kunt voelen in de wetenschap dat wij
alles doen om u zo lang mogelijk bij
ons te houden'. Vervolgens wekte de
direkteur op om met elkaar alert te
blijven op wat de regering doet. 'We

moeten ons verzetten als de zorg
voor de ouderen wordt aangetast. De
gemeenschap heeft de plicht mee te
werken aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van bejaarden zonder
dat daarbij de gezinszorg of de kruisvereniging wordt uitgehold'. Met de
nadrukkelijke verzekering dat hij zich
niet laat overspoelen door sombere
berichten over de bejaardenzorg
besloot de heer Brabander zijn met
veel belangstelling gevolgde toespraak.
Een aardig moment was daarna het
hijsen van de huisvlag door de oudste
bewoonster van het Huis in de
Duinen, de 99-jarige mevrouw A.
Jonkman-Bloem, terwijl de direkteur
en de jongste medewerkster
Jacqueline Hermeling de
flankerende vlaggen, t.w. de
nederlandse en de zandvoortse, voor
hun rekening namen.

DIABETES DUURT EEN LEVEN
Diabetes (suikerziekte) laat
je nooit meer los. De wetenschap is
er nog steeds niet in geslaagd deze
volksziekte uit te bannen. Iedereen
kan het krijgen, van jong tot oud.
Steun dat wetenschappelijk
onderzoek, steun het Diabetes
Fonds Nederland!
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® J.l. zaterdag is een inbraak
gepleegd in een winkelpand aan de
Kerkstraat waarbij een ruit werd
vernield en een partij kleding ter
waarde van f 8.500.- werd
ontvreemd. Zondag trapten onbekenden de toegangsdeur in van een zaak
aan de Haltestraat en gooiden een
steen door de ruit van een bedrijf aan
het Stationsplein. Onderzoek leverde
nog geen resultaat op.
• De kollekte van de Dierenbescherming afd. Zandvoort bracht door gebrek aan inzamelaars minde rop dan
vorig jaar maar een kleine f 5.000.kan niettemin besteed worden aan
het goede doel. Een rommelkraam
bracht bijna f 600.- in het laatje.
• Autosportvereniging Sandevoerde
organiseert morgen haar jaarlijkse
Zandvoort-rit. Een speciaal evenement met veel variatie over 65 km.
Tegen betaling van f 12.- kunnen
liefhebbers zich vanaf 19.00 uur voor
deze rit laten inschrijven bij hotel
Delicia in de Kerkstraat. De eerste
deelnemers starten om 20.01 uur
vanaf datzelfde adres. De beste
equipe ontvangt de Rob
slotemakerstrofee. Inlichtingen tel.
1 31 80.

Vrijwillige Hulpverlening

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

groeten uit zand voort
Dat wij opnieuw
een ansichtkaart
van de Haarlemmerstraat plaatsen
heeft niets te
maken met het
feit dat deze in
1825 aangelegde
straatweg zo'n
belangrijk aandeel
heeft gehad in de
ontwikkeling van
ons dorp. De
reden is gewoon
onze persoonlijke
voorkeur voor
deze lommerrijke
straat, en nu
hopen we maar
dat we met onze
nostalgiese
gevoelens niet
alleen staan.

hoe de vijf raadsf rakties reageerden
op de affaire attema
Terugblikkend op de affaire Attema
zoals die j.l. maandag werd
afgewikkeld kan hier de houding van
de diverse politieke partijen belicht
worden.

Over de wd mag men kort zijn. Na
alle kommotie van de eerste jaren
hebben de liberalen gepoogd krediet
bij de bevolking te herwinnen. Vooral
door veel te zwijgen en de interne

sport in *t kort
WEER MINI-ZEGE VOOR
ZANDVOORT75.
Zandvoort 75 lijkt een abonnement
te hebben op minimale, maar
uitermate belangrijke overwinningen.
Voor de vierde achtereenvolgende
maal werd het 1-0 voor de
groenwitten, nu in de uitwedstrijd
tegen DSC'74. Het overwicht van
Z75 in de eerste helft werd na een
kwartier door Rob Gansner
uitgedrukt in de winnende treffer. Na
de rust kwam de thuisklup wel sterk
opzetten, maar Zandvoort75 wist de
kostbare voorsprong verdiend te
konsolideren. De ploeg van trainer
Gerard Nijkamp is inmidddels
opgeklommen naar de kopgroep. De
situatie is daar als volgt:
Halfweg 7-11; Amstelveen 7-10;
Zandvoort 75 7-9; Aalsmeer 7-9;
SCZ'58 7-8.
TZB ZAKT AF NAAR
MIDDENMOOT.
Na een sterke kompetitie-start is TZB
momenteel de kluts even kwijt. Nu
moest het team van trainer Ed Keur
op eigen terrein een 1-2 nederlaag
inkasseren en dat nog wel tegen
hekkesluiter Spaarnestad. Het enige
TZB-doelpunt in deze teleurstellende
wedstrijd kwam van William Rubeling.
De stand in de bovenste helft van de
ranglijst is nu: CBS 7-14; Alliance 7-9;
DSK 7-9; EHS 7-9; TZB 7-8;
Schalkwijk 7-8.
BADMINTON
Ook de 5e speeldag verliep voor de
meeste Lotus-teams niet gunstig. Zo
verloor het 1e team, uitkomend in de
3e klasse bondskompetitie, nipt met
3-5. Hieronder volgen de uitslagen:
Lotus 1 - Leiden 1 3-5; Lotus 2 Duinwijck 7 2-6; Lotus 3 - Flower
Shuttel 6-2; Lotus 4 - Weesp 2 3-5;
Lotus 5 - v. Zijderveld 17 4-4; Lotus 6
- Nab. Spirit 3 6-2; Lotus 7 Kennemerland 7 0-8; Lotus 8 Kennemerland 9 2-6; Lotus 9 Kennemerland 12 6-2; Lotus H1 Almere Haven H1 1-7; Lotus A1 UVO A1 8-0; Lotus B1 - Duinwijck B1
4-4; Lotus C1 - Haarlem C1 8-0.

rust althans naar buiten toe te
bewaren. De 8-koppige kolos staat
echter op lemen voeten en is te
verdeeld om echte krises het hoofd
te bieden. Eensgezind leek men
even over het aanblijven van Attema,
even unaniem 'betreurde' men kort
daarop zijn vertrek, schoon schip
maken deed men maandag pas met
het mes op de keel. Geen houding
die veel vertrouwen zal wekken.
Koalitiegenoot Inspraak Nu zou zich
na de deplorabele jaren graag losmaken van de wd om niet meegesleurd te worden in de voorspelbare
kiezersval. De 2-mansfraktie moet
zich echter gerealiserd hebben dat
het daarvoor te laat is en poseerde
maandag als het verstandigste deel
van het dorpsbestuur. Vandaar dat
woordvoerder G ielen vooral boos
was over de wd-poging 'publiekelijk
de handen in onschuld te wassen'.
Dat bewindsman Flieringa betrokken
zou zijn bij de onwerkzame sfeer in
het kollege (woorden van de via een
krant wild om zich heen slaande
Attema) moest dan ook koste wat
kost weerlegd worden. Inspraak nu is
m.a.w. brandschoon, wast de handen
eveneens. Misschien - maar dat zal
de nabije toekomst leren - in
effluentwater.

De socialisten stelden zich - zoals
vriend en vijanden beaamden beheerst op zonder aan
hardnekkigheid te verliezen. Hoewel
Toonen langdurig trachtte te
achterhalen hoe het mogelijk was dat
zijn partij de op dat moment nog vertrouwelijke informatie van de
burgerklacht over Attema via derden
had kunnen vernemen, wilde hij na
de knieval van de wd blijkbaar niet
nog eens bloed zien en liet het erbij.

DIABETES
DUURT
EEN LEVEN
LANG.
Diabetes (suikerziekte)
aatjenooitmeerlos.Dewetenschap is er nog steeds niet in
geslaagd deze volksziekte uit
:e bannen. Iedereen kan het
*rijgen, van jong tot oud.
Steun datwetenschappelijk onderzoek, steun het
Diabetes Fonds Nederland!
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iedereen leest
de krant
altijd en overal.

De heer Machielsen was aanwezig in
een dubbele funktie, die van plaatsvervangend portefeuillehouder en
van burgemeester. Dit laatste bleek
van bijzondere betekenis voor de
scheidende hoofdkommies, want in
deze hoedanigheid spelde de heer
Machielsen hém de eremedalje in
goud, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau op. 'Een koninklijke
onderscheiding wordt verleend aan
iemand die zich behalve voor zijn
werk ook nog ergens anders voor
inzet en dat is in uw geval de muziek'
aldus de eerste burger, die het wel
speet dat de aktiviteiten van de heer
Van Bakel op dit gebied zich
afspeelden in Heemstede en niet in
Zandvoort.
Direkteur Wertheim herinnerde er
aan dat de scheidende ambtenaar in

akkuratesse, kollegialiteit en bovenal
zijn fabelachtige rekenkunst.
De heer Attema voerde daarna het
woord als vriend en als oud-kollega.
Eerst bij de Wederopbouw en later bij
PW hebben zij 40 jaar samengewerkt
en met tal van anekdotes herinnerde
Jelle Attema aan de vaak turbulente
voorvallen uit hun wederopbouw-periode.
De chef van de administratie, de heer
Van Delft, die evenals de vorige
sprekers de heer Van Bakel feliciteerde met de hem verleende onderscheiding vond het een verdienste
van de scheidende kollega dat het
verschil in leeftijd nooit merkbaar is

PROTESTANTEN BON D
zaterdag 26 oktober a.s.:
19.00 uur: eucharistievering met
orgel en samenzang,
zondag 27 oktober a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
ST. Caeciliakoor.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte RenaulU
12135 Zandvoortte Koerant b.v.
Achterweg 1.

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagidianst
worden verstrekt via het telefoonnummer ven uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige tel.023 - 313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

Het was D'66-er Jan Termes die de
vinger van het redelijk alternatief op
de zere plek legde. De demokraat
besloot zijn koele kommentaar op de
affaire met: 'we zien elkaar wel weer
als de kiezer gesproken heeft'.
Dat had nog niemand hardop durven
zeggen. Maar wel stilletjes gedacht.

mevr. Kraan-Meeth

GEREFORMEERDE KERK
zondag 27 oktober a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman

medische dienst

Het cda bleek maandag vooral vast in
bijbelkennis. Ingwersen begon bij het
Boek der Openbaringen en kwam via
rentmeesters en talenten bij het
'velen zijn geroepen maar weinigen
uitverkoren' en had zo nog uren door
kunnen gaan zonder ook maar één
politieke duit ekstra in het zakje te
doen. Dat raadsnieuwling Jansen
(gemeente belangen) weinig gewicht
in de schaal legde was wat dat betreft
begrijpelijker.

Zandvoort zijn loopbaan begon bij
het Plaatselijk Bureau voor de
Wederopbouw in 1945 en vanaf 1949
tot 1 oktober j.l. de funktie van
boekhouder bij de Dienst van
Publieke Werken heeft bekleed.
Spreker dankte de heer Van Bakel
voor de steeds van hem
ondervonden steun en prees zijn

HERVORMDE KERK
zondag 27 oktober a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

PROTESTANTENBOND
zondag 27 oktober a.s.:
10.30 uur: hr. H. de Jong, Zandvoort.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louie Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30 • 18.30 uur. Kosteloos advies.

pw-man van bakel koninklijk onderscheiden
Vorige week woensdag vond in het
Gemeenschapshuis een bijeenkomst
plaats in verband met het afscheid
van de heer G. van Bakel, administratief medewerker bij de Dienst van
Publieke Werken, die gebruik heeft
gemaakt van de VUT-regeling en op
1 oktober j.l. de dienst heeft verlaten.

kerkdiensten

geweest De kado's bestonden,
rekening houdend met de hobby's
van de heer Van Bakel, uit grammofoonplaten en een boek over
tuinieren. Voor zijn echtgenote waren
er bonbons. Tot hilariteit van de
aanwezigen merkte de heer Van Delft
op dat om aan het bedrag te komen
ook nog een flinke greep in de door
Van Bakel zo zuinig beheerde
kwartjespot was gedaan.
De vroegere hoofdkommies Arie
Paap sprake namens de oud-gedienden de hoop uit dat Bert van Bakel
nog lang zijn pensioen zal mogen
genieten en zette met een fles
geestrijk vocht zijn woorden kracht
bij.
Aan het slot van zijn toespraak,
waarin de scheidende ambtenaar, die
vergezeld was van echtgenote en
zoon, zijn erkentelijkheid had geuit
voor de koninklijke onderscheiding,
koeverts, kado's en bloemen, dankte
hij in het bijzonder de kollega's van
zowel de binnen- als de buitendienst
voor de prettige samenwerking.
Onder de velen die daarna de familie
Van Bakel de hand kwamen drukken
bevonden zich zijn medebestuursle-

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstrut 1, tel. 13453.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
op maandag van 19.00 • 20.00 uur.
KRISISCENTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

steun,
ons werk

AWNESTY
WTEHJUTIOHAL
giro
454000

den van de fanfarevereniging
'Excelsior' uit Heemstede, ouddirekteur Vogt en de negentigjarige
eks-kollega, de heer H.H. de Haas.

minimale belangstelling voor
hoorzitting jeugdnota
Een dozijn volwassenen zat dinsdagavond op de tribune bij de kommissie
specifiek welzijn om kommentaar te
geven op de onlangs verschenen
gemeentelijke jeugdnota.
De jeugd zelf had de weg naar het
raadhuis niet kunnen vinden en
degenen die waren komen opdraven
zaten er voor het merendeel beroepshalve: mensen van politie,
maatschappelijk- werk, bibliotheek,
emancipatiekommissie, wijkcentrum
e.d. De goede intenties van de nota
konden geen geestdrift wekken. Niet
zo verwonderlijk nu b en w al hebben
aangekondigd alles wat geld kost
voorlopig on uitvoerbaar te achten. Zo
leken pleidooien voor een beroepskracht in 't Stekkie of ekstra subsidie
om filmvoorstellingen voor de jeugd
in de bibliotheek te hervatten al bij
voorbaat kansloos en werd de avond
een verplicht nummertje inspraak,
een spel zonder knikkers.
Het kon de samenstellers van de
nota niet verweten worden. Wel
moesten ze kritiek slikken op de
opname van slordig en niet-representatief enquêtemateriaal en op veel
niet onderbouwde uitspraken.
'Landelijk is veel dieper onderzoek
gedaan naar de belevingswereld van

sport int kort
STERKE START VAN
ZAALH AN DBALLERS.
De handballers van Zandvoortmeeuwen hebben in hun eerste
zaalwedstrijd van dit seizoen een
veelbelovende indruk achtergelaten.
In sporthal Pellikaan werd KSC uit
Krommenie met degelijk handbal
bestreden en dat resulteerde in een
verdiende 18-14 zege. Vooral
verdedigend liep het vlot en ook
aanvallend waren er fraaie akties. Bij
rust leidde ZVM met 10-8 en in de
tweede speelhelft liepen de
geelblauwen uit naar 18-14.
Trainer Herman Koper toonde zich
tevreden over zijn ploeg. 'Er is goed
gespeeld', aldus Koper. 'De aanval
kan nog beter, maar we zitten in een
groeiproces en belangrijk is dat de
spelers er weer in geloven'.
Score ZVM: Djurre Boukes 9, Dirk
Berkhout en Wim Brugman ieder 3,
Joost Berkhout, Frans Rienks en
Hans Moll ieder 1.

12-16jarigen, merkte'een van de
kommissieleden op, dat opnemen
lijkt ons zinniger dan het verhaal van
4 willekeurige mavomeisjes in deze
nota'. De bestrijding van alkohol en
drugs kreeg ook enige aandacht.
Veel verder dan dat goede voorlichting aan jeugd en ouders aanbeveling
verdiende kwamen de insprekers
niet.

Na aanpassing van de nota naar
aanleiding van schriftelijke reakties
en alle op- en aanmerkingen krijgen
betrokken instellingen en belangstellende burgers nog tweemaal de
gelegenheid hun stem te laten horen.
Op een beetje méér inspiratie mag
dan wel gehoopt worden want anders
kan de stem des volks beter
aangewend worden voor de operette.

Drukkerij Oudt

jelly's boetiek showde
voor zandvoortse huisvrouwen
Zich het sukses van verleden jaar
herinnerend meende het bestuur van
de kring Zandvoort van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
er goed aan te doen Jelly's Boetiek
uit Heemstede te vragen nog eens
een show voor de leden en
introducé's te verzorgen.
Dit gebeurde vorige week dinsdag in
het Gemeenschapshuis waar zeven
mannequins een veelheid aan zo
goed als nieuw kleding toonden.
Mevrouw Joosten, eigenares van
Jelly's Boetiek, is wat haar kollektie
betreft altijd afhankelijk van hetgeen
wordt ingebracht. Dit keer had zij,' en
ook de bezoeksters van de show, het
bijzonder goed getroffen want er was
een grote variatie in deux pièces,
rokken, bloeses, middagjaponnen,
mantels en pantalons in de maten 38
tot en met 46.
Het voordeel van kleding uit Jelly's
Boetiek is dat het van goede kwaliteit
is, doorgaans van gerenommeerde
modehuizen en betaalbaar. Een witte
wollen jumper kostte bijvoorbeeld
slechts f 59.- en de zuiver wollen rok
in een prachtige ruit waar deze op
gedragen werd f 69.-. Een maisgeel
leren pantalon (opvallend, dus meer
geschikt voor een vlot jong ding)
hoefde maar f 98.- op te brengen. De
aparte geel/blauw gestreepte bloes

die de mannequin er bij droeg f 49.-.
Een met leer afgezet tweed mantelpak kostte inklusief een bijpassende
jumper f 159.-, terwijl een bloes van
Cacharel op f 59.- geprijsd was. Er
viel zelfs een rok van Dior te
bewonderen en een prachtige
jumper, eveneens van Dior, voor
resp. f 89.- en f 59.-.
Mede door de grote belangstelling,
de melodieuze achtergrondmuziek
en de verloting van een groot aantal
door Jelly's Boetiek beschikbaar
gestelde waardebonnen heerste er
een ongedwongen stemming in de
zaal, die nog verhoogd werd toen
één der mannequins even werd
opgehouden en het bestuurslid
Roelie Bartens direkt bereid was haar
plaats in te nemen. De spontaniteit
waarmee ze in de betreffende mantel
schoot en de aparte wijze waarop ze
hem showde leverde haar ee.n
hartelijk applaus op. Aan het einde
van de geslaagde middag schonk
Jelly Joosten niet alleen haar
mannequins een fraai boeket bloemen maar ook de bestuursleden van
de kring Zandvoort, Roelie Bartens
en Rie Louman. Laatstgenoemde
liet haar dankwoord eveneens vergezelgd gaan van een bloemenhulde
voorde mannequins.
Dat van de gelegenheid om de
geshowde kleding te kopen een druk
gebruik werd gemaakt spreekt haast
vanzelf!

Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

OPOEME1TEIM
o central© verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgfeterswwk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnessfraat 38 /Zandvoort/
telefoon 02507- 1 8484*

In de GEEST van de,,S'

jan koster

"Met de VVV
door '85"

wordt donateur
van

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Wat gebeurt er in onze duinen?
Wij hebben nog hét kwartaalblad
DUIN
Schoolplein 1 - tel. 17947

bouw-on
aannemingsbedrijf
voor uw verbouw-, nieuwbouw;, mttMl-,
voeg-en onderhoudswerk
zeettraat40/20421e zandvoort
t*!.a2S07-12013

Inlichtingen:
Postbus 55-85 - 2040 NA Zandvoort

GREENPEACE

^sureR
*M. GEZIEN

maak minimaal
/10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
v. d. Werff

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

U)cxt een ?auto... *
op te wonden
OM St?p'
Officieel Dealer

RENAULT

'** UITVOERING
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,
Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord W^>m:&-^
Autobedrijf RINKO Curiestraat 8 tel. 02507 -1 33 60 showroom

BOUWPLANNEN
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat het college
voornemens is om met toepassing van de Algemene Verklaringen
van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor een uitbreiding van de woning Dr.
Kuyperstraat 6.
Betreffend bouwplan ligt met ingang van 28 oktober 1985
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een ieder ter inzage
(geopend van 08.30 -12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij burgemeester en
wethouders schriftelijke bezwaren tegen dit bouwplan indienen.
Zandvoort, 18 oktober 1985.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.
HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken, gelet op de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat op 17
september 1985 bij hen is ingekomen een aanvraag van Rob
Janssen Tuning te Zandvoort om een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een
herstelinrichting voor motorvoertuigen gelegen aan de Kochstraat
10 te Zandvoort, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B
no. 8005.
De aanvraag en andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 24 oktober 1985 tot 24 november 1985 voor
een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene
zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen van 08.30 tot
12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan
worden verkregen. Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage
bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 24 november 1985 schriftelijk
bij ons college worden ingediend.

FORD

FORD

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
FORD naar het
Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord
Autobedrijf J. Jongsma
Curiestraat 8
tel. 02507 -123 23 werkplaats
tel. 02507 -133 60 showroom
Off. FORD Verkoop- en Servicedealer

FORD

Gevestigd per 21 oktober '85
te Zandvoort
Mevr. l.M. Witkiewicz,
huidarts en slebologe.
Spreekuren in het Gezondheids
centrum, Beatrixplantsoen 2 te
Zandvoort Ma en Do van 13:30
- 14.00 uur zonder afspraak.
Tevens Ziekenhuis te IJmuiden
02550- 19100uitsl.v.afspraak.

Mondelinge bezwaren kunnen worden ingediend tijdens de
openbare zitting op woensdag 13 november 1985 om 10.00 uur ter
gemeentesecretarie, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende: degenen
die op de hierboven omschreven wijze bezwaren hebben ingebracht en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, zal in de gelegenheid worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen.
Zandvoort, 24 oktober 1985.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
A.H. Merts.
H. Machielsen.

Damesbadmintonclub,
gevorderden, spelend op
woensdagmiddag, zoekt
nog een paar aktieve
speelsters, tel 14759.

FORD

Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken ter inzage
worden gelegd. Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift
indient, verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.

Tijdens de openbare zitting wordt tevens de gelegenheid gegeven
tot een gedachtenwisseling tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Aangeb. Eiken bankstel
3-zits en 2 fauteuils losse
kussens groen draion veloursbekleding goed onderhouden.tel. 16613.

na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

play-in

Te koop :
- Adlertypemachine f 100,- Kenwood-tuner f 160,- Altona platenspe- Ier en platen
• f 150,Tel. 02507- 19480

wejrekl
muur
MUIS . .
neïlerkiml
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amsterdam/nieuwendijk 37 /tel. 020-240434
zandvoort/ kerkstraat 11 /tel. 02507-1 3580

RENAULT
Hebt u vorig jaar een eenmalige uitkering
ontvangen, dan komt u misschien ook dit
jaar weer in aanmerking voor zo'n extra uitkering.
Als 't goed is, hebt u hierover reeds
bericht gekregen van uw gemeente. Is dit niet
het geval, dan moet u zeff contact opnemen
met de Sociale Dienst of afdeling Sociale Zaken
van uw gemeente.
Doe dit wel tijdig, want op 15.november
sluit de aanvraagtermijn.
Dit is een publikatie van het ministene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN
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Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
RENAULT naar het
Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKO
Curiestraat 8
tel. 02507 -123 23 werkplaats
wereld
iaruiir
tel. 02507 -133 60 showroom
milis. .
Off.Renault Verkoop- en Servicedealer
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J, BLUYS
HattMtrMt <6 - Zindvoort
T.l 1 20 tO

Postbus 7
3700 AA Zeist

Tel. 03404-22164

BLOEMENHUIS

int/uw
' Woemwerken.

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

8

eanduoorrse hoerani

dinsdag 29 oktober 1985

85e jaargang no. 82
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nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vniflags
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Vrijwillige Hulpverlening

17373

kommissaris roei de wit
heropende bejaardenhuis
O Morgenavond komt de raadskommsissie voor algemene zaken
bijeen voor de presentatie van het
zgn. Mabonplan, een rekreatieprojekt
aan de kop van de Van Lennepweg
en omgeving. Dat is de hoofdmoot
van de avond al zal en passant ook
een krediet worden verleend voor de
aanleg van een fietspad tussen Prof.
Zeemanstraat en Lorentzstraat.

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

agenda
raad

9 Donderdag buigt de kommissie pw
zich om 20.00 uur over een agenda
die voornamelijk uit rondvraag
bestaat.

voor de bijeenkomst van de raad
hedenavond om 20.00 uur in het
gemeentehuis. De vergadering is
openbaar en behelst de volgende
agendapunten:
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken:
a. brief van woningbouwvereniging
Emm waarin bezwaar wordt gemaakt
tegen het niet in behandeling nemen
van een verzoek om geldelijke steun
voor een plan tot bouw van woningwetwoningen aan het Stationsplein
(in handen te stellen van de kommissie
voor de beroepsschriften).
ter afdoening: a. brief van A. Christiaans, waarin hij bezwaren uit tegen
het uitoefenen van autohandel in de
Felicitaties over en weer (rechts Roei de Wit) bij de heropening van
Trompstraat.
het Huis in de Duinen
preadvies: 1. brief van de stichting
VW Zandvoort inzake subsidieverMet het onthullen van een gedenktwintigste eeuw duren eer er verbelening.
steen in de hal heropende de komtering in de verzorging van ouderen
3. Bestemmingsplannen e.d.:
missaris van de koningin in Noordkwam. 'De laatste tijd krijgen bezuia. voorbereidingsbesluit 'terrein Kanigingsmaatregelen prioriteit boven
Holland, drs. R.J. de Wit, woensdagrel Doorman'
ochtend het gerenoveerde Huis in de welzijnsmaatregelen' aldus de heer
b. voorbereidingsbesluit Dr. C.A.
Duinen. De heer De Wit had het
Van den Bos, die het ergste voor de
Gerkestraat61.
verzoek om de officiële heropening
bejaarden vreesde wanneer er nog
c. voorbereidingsbesluit 'Groot Bentte verrichten graag aanvaard omdat,
meer bezuinigd moet worden. 'We
veld'.
zoals hij opmerkte, de provincie in de
regelen al het getal van onze kinderen,
d. voorbereidingsbesluit Dr. Kuypernieuwe opzet van de bejaardenoorwe moeten er niet aan denken dat uit
straat 6.
den zo'n belangrijke taak heeft gezuinigheidsoverwegingen ook het
4. Benoemingen:
kregen. De gewijzigde wet, die op 1
aantal ouderen geregeld zal worden!'
a. benoeming leden raadskommissies januari j.l. van kracht is geworden,
5. Overige raadsvoorstellen:
decentraliseert namelijk een aantal
Voorzitter De Bruijn behandelde de
a. automatisering.
zaken naar de provincie en de vier
geschiedenis van de Nederlandse
b. besloten vergaderingen en gegrote steden.
Centrale voor Huisvesting van
heimhouding.
Bejaarden in een, wat hij zelf
c. groot onderhoud 37 woningen SoNa een korte toelichting (in het licht
noemde, notedop(l). Daarna ging hij
phiaweg.
van de feestelijke bijeenkomst wilde
uitvoerig in op de vraag hoe groot, of
d. groot onderhoud oude gedeelte
de kommissaris niet te diep op de
liever gezegd, hoe klein een verzorraadhuis.
problematiek ingaan) haakte spreker
gingshuis kan zijn om naar behoren te
e. herstel fietspad Zandvoortselaan te
in op de door de voorzitter van de
kunnen funktioneren. Omdat deze
Bentveld.
N.C.H.B, de heer J. de Bruijn R.A., in
vraag in het verleden meermalen aan
f. kasvoorzieningen.
zijn toespraak gestelde vraag of het
de orde kwam is de N.C.H.B. op
g. belasting- en tariefsverhogingen.
via wettelijke bepalingen afdwingen van verkenning uitgegaan en heeft haar
h. invoering medezeggenschapsremedezeggenschap van bewoners in
bevindingen vastgelegd in de
glement
besturen en kommissies wel reëel is,
brochure' ...en dan is het huis te
i. sportkeding
een vraag die kommissaris De Wit
klein!', waarvan de heer De Bruijn
j. kosterioverzicht nw. bouw wijkcentrum persoonlijk bevestigend zou willen
aan het slot van zijn toespraak de
k. bosplan Zandvoort-noord.
beantwoorden.
heer De Wit het eerste eksemplaar
6. Rondvraag.
overhandigde.
mevr. Kraan-Meeth

Tevoren had de heer S. van den Bos,
voorzitter van de Stichting 'Het Huis
in de Duinen', de geschiedenis van
het bejaardenhuis geschetst vanaf
het tekenen van de stichtingsakte tot
aan de huidige situatie, om
vervolgens in een boeiend verhaal te
herinneren aan de tijd dat arm en oud
samenging, en bejaarden werden opgeborgen in de z.g. spin- en
dolhuizen waarin gehuwden
gescheiden werden ondergebracht
op de mannen- en vrouwenslaapzalen. Privacy was een ongekend iets
en het zou tot het begin van de .

Het jubilerende Huis in de Duinen
mocht van de bewoners, inklusief die
van de aanleunwoningen en de flats,
een zonnewijzer op mafmerelh sokkel
in ontvangst nemen. Met enige
toepasselijke woorden (Wij hopen dat
zij veel uren zon, zowel binnen als
buiten, zal aanwijzen') bood mevrouw
Mesters-van Adelberg namens de
bewonerskommissie deze fraaie
aanwinst voor de tuin aan. De 88jarige mevrouw Zwaag overhandigde
aan het slot van de feestelijke bijeenkomst het zo juist verschenen boek
'De kroniek van de twintigste eeuw'
aan kommissaris De Wit en aan zijn
echtgenote een pop in Zandvoortse
klederdracht.

Q A.s. vrijdag opent het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein een
ekspositie met werk van Wim van
Bemme' (pastels en krijt) en Els
Molenaar (bronzen en tekeningen).
De tentoonstelling is op de openingsuren te bezichtigen tot en met 24
november.
• Litho's en gravures van de in 1914
op Java geboren Riek Wesseling zijn
vanaf maandag 4 november te
bekijken in de openbare bibliotheek.
Een boek over haar werk met de titel
'Riek Wesseling: een portret in zwartwit' (prijs f 45.-) is er tevens te verkrijgen. De kunstenares is zelf elke
vrijdagmiddag en -avond aanwezig.
Kaarten van deze ekspositie zijn te
koop bij de balie van de bibliotheek.
Daarna bestond er gelegenheid om
onder het genot van een drankje en
een hapje, geserveerd door
charmante in het blauw/geel geklede
medewerksters, het gerenoveerde
bejaardenhuis en de in de hal
ingerichte foto-ekspositie te bezichtigen. Dat 's middags honderden
belangstellenden de bestuursleden van
beide jubilerende stichtingen de
hand kwamen drukken behoeft,
dachten wij, geen betoog.

O Het dagelijks bestuur van het
komitee Viering Nationale
Feestdagen is op 24 oktober j.l.
tijdens de jaarvergadering als volgt
samengesteld. A. van Eist (voorz.), A.
Hedden (sekr.), M. Jansen (penningmeester) en leden P. Bonkerk, J. van
Straaten, mevrouw Paap-Molenaar, J.
Worst en C. de Krijger. Het
sekretariaat blijft gevestigd aan de
Schoolstraat 6.

zvm kon het doel
van kgb maar niet vinden
Zandvoortmeeuwen is er zondag niet
in geslaagd zijn aanhang aan zich te
verplichten met sprankelend spel of
een aardig doelpuntensaldo.
In een teleurstellend duel op eigen
bodem tegen KGB kwamen de
zandvoorters niet verder dan een
bloedeloos 0-0. Ze hielden daarmee
én door het verlies van koploper
SVW wel de aansluiting met de top,
maar een reeks ploegen zit hen zo
dicht op de hielen dat elke misstap
nu een flinke duikeling op de ranglijst
kan betekenen.
De beide ploegen gaven elkaar
eergisteren geen duimbreed toe.
Hoewel met name Ipenburg en
Meijer KGB-keeper Visser onder
vuur namen moest ook diens ZVMnaamgenoot een aantal keren in aktie
komen om onheil af te wenden. Het
spelbeeld werd voor rust
gedomineerd door beide defensies.
Na de pauze leken de meeuwen
vastbesloten een winnend resultaat
te boeken. Chris Jongbloed schoof

naar voren en testte de kapaciteiten
van de gastendoelman.
Panieksituaties voor het KG B-doel
konden niet worden benut. 15
minuten voor het eindsignaal verving
Rik Keur Siem Molenaar om alsnog
een beslissing te forceren. ZVM
speelde meer op de aanval dan de
bezoekers maar de afwerking liet te
wensen over o.a. bij kansen voor v.d.
Zeijs en Schmidt. KGB had zelf nog
genoeg lucht over om er in de laatste
minuten een slotoffensief tegenaan
te gooien. Daarbij kwam ZVM goed
weg. Paal, lat en een attente doelman
verhinderden een vijandelijke treffer.
A.s. zondag spelen de zandvoorters
uit tegen naaste rivaal HSV.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

helder stuk over geheimhouding
heeft toch een bijsmaakje
Ambtenaren en zelfs een wethouder
hebben in het nabije verleden de
geheimhouding van vertrouwelijke
gegevens geschonden. De
rijksrecherche is al eens ingezet om
een en ander uit te zoeken en iïi het
geval van de bewuste bewindsman
bleken ernstige politieke gevolgen
onvermijdelijk.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
het gebruik van het woord
geheimhouding in Zandvoort steeds
de nodige belletjes doet rinkelen.
Vers in het geheugen ligt ook nog
eer. pittige diskussie over een
geschrift van gemeentesekretaris
Merts die intern de touwtjes zo strak
wilde aanhalen dat raadsleden de
term 'muilkorven' in de mond namen.
Onlangs verscheen een notitie van
de nieuwe chef algemene zaken Dost
over 'besloten vergaderingen en
geheimhouding' waarin voor de
verandering nu eens helder en
overzichtelijk werd uiteengezet waar
dorpsparlementariërs zich aan te
houden hebben. En niet te vergeten:
welke vrijheid ze hebben. Vanavond
wordt de -na kommissieberaad
aangepaste- kollege versie
voorgelegd aan de raad die er naar
verwachting geen enkele moeite
mee zal hebben.
We schreven er al eerder over zodat
we met een samenvatting zullen volstaan. Op verzoek van een der
dagelijks dorpsbestuurders of een lid
kan een raad- of
kommissiebijeenkomst besloten
worden verklaard om zoals het heet
'een vrije diskussie mogelijk te
maken'. Wat daarbij besproken wordt
is na afloop in principe openbaar,
tenzij uitdrukkelijk geheimhouding is

nieuws
kori& klein.
O De inzameling van kleding voor
mensen in nood' georganiseerd door
de gelijknamige stichting zal op 1 en
2 november plaatsvinden. Kleren,
maar ook dekens, gordijnstoffen,
schoeisel, kan a.s. vrijdag tussen
19.30 uur en 20.30 uur in plastiek
zakken worden afgegeven bij de
Agathakerk, de Nicolaasschool, de
ned. Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerk en de Ned.
Protestantenbond. Op zaterdag
tussen 10.00 en 13.00 uur bij de
Agathakerk, Nicolaasschool en een
vrachtwagen bij Dirkson. De
stichting Mensen in Nood stuurt
akseptabele kleren naar 3e
wereldburgers. Al het andere wordt
verkocht om projekten op het gebied
van noodhulp te financieren.

opgelegd. Dat kan door b en w
gedaan worden als de belangen van
bij de zaak betrokkenen of zeer
wezenlijke gemeentebelangen in het
geding zijn. Maar de geheimhouding
moet dan wel bij de eerste de beste
gelegenheid door de raad worden
bekrachtigd anders vervalt ze.
In het wetboek van strafrecht staat
dat hij die 'redelijkerwijs kan vermoeden' dat het om een geheim gaat,
zich daar naar hoort te gedragen.
Maar het huidige voorstel zegt dat
die formulering overbodig is. Men
kan immers gebruik maken van de
mogelijkheid om geheimhouding
formeel op te leggen. B en w kunnen

het overigens niet laten met het
vingertje te zwaaien. Ze hebben het
over 'goede manieren en morele
verplichtingen' en merken op dat een
raadslid ir> eerste instantie het
gemeentebelang zal willen dienen.
'Met publiek maken van hetgeen in
een besloten vergadering is besproken, zo.u dat belang wel eens kunnen
worden geschaad'. Een passage met
bijsmaak in een overigens
onberispelijk stuk. Volmondig
erkennen dat het gemeentebelang
doorgaans met opening van zaken
beter gediend is, lijkt bestuurders 20
jaar na de demokratiseringsgolf nog
niet gegeven.

adviesdiensten

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

woensdag over een week
weer ontmoetingsdag

wordt donateur
van

GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
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De Ontmoetingsdag is ieder jaar
weer voor zo'n 300 gasten een
feestelijk gebeuren. Zij krijgen die
dag gratis aangeboden. Hoewel de
kosten gedrukt worden doordat tientallen vrijwilligers zich belangeloos
De presentatie ligt in handen van
televisieomroepster Lisette Hordijk
inzetten om het vele werk dat nodig
is te verrichten, is er toch veel geld
terwijl de muzikale begeleiding als
nodig en bijdragen zijn dan ook erg
vanouds verzorgd wordt door het
welkom.
'huisorkest' van de Ontmoetingsdag,
Wie de Ontmoetingsdag financieel
het Trio Norman Smith.
wil steunen kan dat doen door
storting op rekening nr. 56.59.21.444
Het eerste deel van het ochtendprovan de penningmeester Comité
gramma is voor het 'het Nostalgisch
Cabaret', een damesgroep die liedjes
Ontmoetingsdag bij de Algemene
Bank Nederland te Zandvoort. Het
ten gehore brengt die vroeger
gironummer van de ABN is 9711.
populair waren, o.a. uit het repertoire
Inlichtingen over de Ontmoetingsdag
van Louis Davids.
Na de koffiepauze komt Sipke van der kunnen worden verkregen bij de
sekretaresse mevrouw Th. RobbersLand een verhaal vertellen. Velen
van Oosten, Emmaweg 4, telefoon
kennen hem van zijn werk als
1 2813.
evangelisator en de boeiende televisieverslagen van zijn reizen naar
Israël. Reeds eerder trad hij in
Zandvoort op en wel bij 'Jazz in de
kerk;, een onderdeel van het
jaarlijkse Jazzfestival. Muzikale me14444 Politie (alleen noodgevallen)
dewerking verleent het duo Ellen de
12000 Brandmeldingen
Raad, fluit, en Christiaan Heusden,
13043 Politie
piano.

Het programma voor de Ontmoetingsdag 1985, die op woensdag 6
november a.s. in de Van Pagéehal
wordt gehouden, is rond.

belangrijke adressen

Gedurende de lunchpauze komen
raadsleden, pastores, e.d. met de
gasten'in de zaal een praatje maken,
zodat deze nu ook eens kontakt
hebben met zandvoortse bestuurders etc. waarvan zij geregeld de
naam in de krant lezen maar die zij
slechts zeer zelden persoonlijk
ontmoeten. De middag wordt
verzorgd door het Zandvoorts Mannenkoor, onder leiding van dirigent
Dico van Putten. Als solist treedt
daarbij op de tenor Nico Boer die
nog onlangs samen met Caroline
Kaart suksesvol op toernee was.

14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko.autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte RenaulU
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Hebt u vorig jaar een eenmalige uitkering
ontvangen, dan Komt u misschien ook dit
jaar weer in aanmerking voor zo'n extra uitkering.
Als 't goed is, hebt u hierover reeds
bericht gekregen van uw gemeente. Is dit niet
het geval, dan moet u zelf contact opnemen
met de Sociale Dienst of afdeling Sociale Zaken
van uw gemeente.
Doe dit wel tijdig, want op 15 .november
sluit de aanvraagtermijn.
Dit is een publikatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

DIABETES DUURT
EEN LEVEN LANG.
Diabetes (suikerziekte) laat je nooit meer los.
De wetenschap is er nog steeds niet in geslaagd de
volksziekte uit te bannen. Iedereen kan het
krijgen, van jong tot oud.
Steun dat wetenschappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds Nederland!
POSTGIRO 5766T.N.V. DIABETES FONDS NEDERLAND, AMERSFOORT. NATIONALE DIABETESWEEK11T/M17 NOVEMBER1985.
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toeristenprojekt tussen boulevard en thijsseweg
kan zandvoort uit het slop helpen
Zandvoort heeft eergisteren kennis
kunnen nemen van plannen voor een
reusachtig rekreatieprojekt dat zich
over 15 hektare zal uitstrekken van
de boulevard ter hoogte van de Van
Lennepweg tot aan de Jac. P.
Thijsseweg.
In tegenstelling tot een in december
'84 gepresenteerd voorstel is nu dus
ook het gebied ten oosten van de
Vondellaan in het projekt opgenomen
en komen vijverpark, restaurant,
manege, minigolfbaan, padvindershuis, verzetsmonument alsmede
zwembad, kabelloods, karavankamp
binnen het areaal te liggen. Vooral
die elementen zullen oplossingen of
andere lokaties gezocht moeten
worden en dat schetst aardig hoeveel
opbstakels nog te nemen zijn voor de
uitvoering van het Duinpark
Zandvoort ter hand kan worden
genomen.

Vendorado: troetelkind van
burgemeester Machielsen

Voor de a.s. eksploitant, rekreatiegigant Vendorado (100% V&D) was de
uitbreiding een strikte voorwaarde
om tot een rendabele opzet te
kunnen komen. Het park is in 2 delen
gesplitst. Aan de boulevard worden
150 appartementen in hoogbouw
neergezet,- een restaurant en andere
horekahuizen, een bowlingcentrum
en overdekte sporthallen. Een
overkoepelde passage in de lengte-as leidt via een tunnel onder
de Van Alphenstraat naar het
bungalowpark waar 300 vakantiewoningen gepland zijn.
Het huidige zwembad wordt in de
V&D eksploitatie opgenomen en
gekompleteerd met een subtropies
waterparadijs voor gasten. De
Vondellaan verdwijnt en een
ophaalbrug in hollandse stijl verbindt
park en vijvereiland. Daarop komt
mogelijk een kinderboerderij en
speeltuin. Het autovrije duinpark en
alle voorzieningen zijn vrij
toegankelijk voor alle zandvoortse
burgers, schaatsen en zwemmen
(scholen, verenigingen) blijft
mogelijk.
Het projekt,ontwikkeld door Mabon
en op papier gezet door planburo
Jongen aan de hand van
Vendoradowensen is ongetwijfeld de
grootste na-oorlogse ontwikkeling op
toeristies gebied in Zandvoort.
Dagelijks zullen zo'n 2000 mensen in
het park bivakkeren en, met
inachtneming van wat slappere
perioden, rekent men op 600.000
overnachtingen per jaar. Aan de
strijkstok van de plaatselijke ondernemers blijft ook het een en ander
hangen. Anderhalf miljoen, zo
becijferde de Vendorado topman
Bouman, terwijl ook de fourage in de
nabije omgeving wordt gehaald. De
gemeente vangt verder niet alleen
f 360.000.- toeristenbelasting maar
ook nog eens onroerend goed
belasting en kan het jaarlijks tekort
van plm. 9 ton op het zwembad
schrappen. Als werkgelegenheid
levert het duinpark 250 banen op,
deels vast, deels part-time.

22 oktober - 28 oktober 1985

gehuwd: Hendrik de Wit en Anthonia Christiaans.
geboren: Daniëlle Jeanette dochter
van R.D. Luttik eii F.H. van Duijn.

O Afgelopen zaterdag liepen in de
Dr. Gerkestraat de gemoederen hoog
op omdat een 16-jarige
amsterdammer, bezig met een
verhuizing, de uitrit van een woning
niet snel genoeg vrij maakte. Er
vielen klappen en de verhuizer haalde
zijn gram door een deuk te slaan in
de motorkap van de auto van de
betrokken buurman. Een dik oor en
een gekneusde hand behoorden
eveneens tot de naweeën.

bovenstaande schats geeft oen overzicht van nat rekreatieprojekt dat zich uitstrekt
van de kop van de Van Lennepweg tot aan de bebouwing van de dr. Jac P. Thijsseweg
in Zandvoort - noord.

Het projekt, paradepaardje van de
wd, maar meer nog van burgemeester Machielsen, zou wel eens
de broodnodige impuls kunnen zijn
voor zandvoortse toeristiese
uitstraling naar binnen- en buitenland, die afgezien van de eeuwige
gang van zand en zee zijn glans
geheel verloren heeft.
Vendorado hoopt eigenlijk dat het
bungalowpark en boulevard centrum,
dat niet in fasen maar in één keer
(12-15 maanden bouwtijd)
gerealiseerd moet worden in de
eerste helft van 1987 geopend kan

worden. Dat lijkt rijkelijk optimisties.
Ook al zijn provincie en rijk en
gemeente entoesiast, de
planologiese procedures, de vele
obstakels en eventuele bezwaarschriften zullen wel iets meer vergen
dan een paar maanden. Een belegger
die 60 miljoen in het projekt wil
stoppen is ook nog niet gevonden, al
verwacht niemand dat dat op grote
problemen zal stuiten. De gemeenteraad, zo werd woensdag duidelijk, zal
in ieder geval niet dwarsliggen, van
links tot rechts vielen optimistiese
geluiden te horen.

nov.
1
2
3
4
5
6
7
8

H.W.
04.55
05.39
06.22
07.05
08.00
09.07
10.17
11.26

L.W.
12.55
13.40
14.26
15.07
16.01
17.07
18.16
19.24

H,W,
17.14
17.55'
18.32
19.22
20.26
21.39
22.54

L.W.
01.14
01.57
02.34
03.23
04.26
05.38
06.51
08.01

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesakretarie
17947 Informatieburg vwv
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan.
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magezijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
on gebruikte Renauits
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

canduoortee Noerartf
bungalows die de herinnering aan oude visserswoningen
moeten oproepen . ..

9 Het is weer tijd voor kachel en
schoorsteenbrandjes. Zondag was
een perceel aan de Brederodestraat
aan de beurt. Daar was een openhaardbrand ontstaan. De lokale
vuurbestrijders hadden er drie
kwartier voor nodig om de haard
deels te ontmantelen en de vlammen
meester te worden.
© De zandvoortse afdeling welfare
van het Rode Kruis houdt in
november haar gebruikelijke sinterklaas- en kerstverkoop. Als data
worden aangegeven: 5 november in
Het Huis in de Duinen van 11.00 13.00 uur, 19 november, Huis in het
Kostverloren van 11.00 -15.00 uur
en 20 november op het Raadhuisplein van 10.00 -16.00 uur.

ruime raadsmeerderheid voor bosplan
van bezwaren
De gemeenteraad heeft het voorstel
voor bosaanleg in Zandvoort-Noord
met ruime meerderheid aanvaard.

Dat laatste was voor Van As en
Ingwersen reden een harde voorwaarde voor cda-steun aan het plan
te verbinden. De post bosonderhoud
mocht op de totale begroting voor
duinbeheer slechts een bepaald
percentage innemen. Na veel duwen
en trekken sleepten de christendemokraten die konsessie in de wacht.
Penningmeester Flieringa maakte er
10% van ofwel voor 1986 hooguit
f 11.500.-.
Alle partijen hadden, zij het in
verschillende mate, moeite met de
bestuurlijke gang van zaken rond het
projekt, dat al vanaf '73 in de pen zat
maar nu 'op een achternamiddag'
(Kuiken) voor de raadsvoeten was
geworpen. Dat elke vorm van
inspraak voor de direkt betrokken
bewoners van noord achterwege was
gebleven, was voor eenieder slecht
te verteren, maar voor d'66-er
Termes de hoofdreden om tenslotte

HERVORMDE KERK
zondag 3 november a.s.:
10.00 uur: Mevrouw Ds. N. van Keulen-Schaafsma uit Overveen.
GEREFORMEERDE KERK
zondag 3 november a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman

De kersverse wethouder voor publieke werken en miljeu Frits van
Caspel had dinsdag tot taak de
diverse bezwaren tegen het plan te
weerleggen. Wat we op de post van
pw al jaren niet meer gewend waren,
werd weer werkelijkheid: een
welbespraakt en ad-rem bewindsman
met gevoel voor humor. Van Caspel
ondervond na zijn eerste uitgebreide
raadsbetoog dan ook allerwege waardering.
Dat hij die glansrol kon vervullen had
hij overigens mede te danken aan de
aanwezigheid van een goede tegenspeler, pvda-er Pim Kuijken. De
socialist noemde het bosplan een
aardig, maar bestuurlijk slecht voorbereid initiatief en droeg een reeks
van argumenten aan om af te zien
van bebossing ten oosten van de
Keesomstraat. Hij citeerde rapporten
van de gemeenteadviseurs (Staatsbosbeheer, provincie, gewest) om
aan te tonen dat men daar in genen
dele entoesiast was, maar vooral
beoogde de schade van het bosplan
aan de oorspronkelijke begroeiing zo
beperkt mogelijk te houden.
Ekologiese belangen, zo zei Kuiken
onder meer, zijn door de gemeente
ondergeschikt gemaakt aan
rekreatieve belangen. Over de
toekomst van het bos uitte hij zich
somber. De voedingstoestand van de
bodem is matig, grondwater onbereikbaar voor boomwortels, de wind
krachtiger en de neerslag lager
(heus!) dan gemiddeld in Nederland,
zoutschade en verdroging treden op.
Heel intensief beheer zou derhalve
nodig zijn, wat een onbekend
financieel offer zou vragen, een
sprong in het duister.

kerkdiensten

PROTESTANTENBOND
zondag 3 november a.s.:
10.30 uur: Prof. Dr. C.W. Mönnich
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 2 november a.s.;
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang
zondag 3 november a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
jeugdkoor.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
tegen te stemmen. Misschien zijn in
de duinen oprijzende flats geen fraai
gezicht, zo merkte hij op, maar of ze
achter bomen verstopt moeten
worden had op zijn minst wel even
aan de bewoners gevraagd kunnen
worden. Hun mening is essentieel,
aldus Termes die toch al niet
overtuigd was waarom een bos aldaar
beter zou zijn dan duinen.
Voor inspraak was het helaas te laat
in verband met dreigend subsidieverlies, liet wethouder Van Caspel de
raad weten. Wel was hij bereid met de
burgers te gaan praten en kleine
veranderingen in het plan welwillend
te overwegen. Volgens de liberaal
wogen de argumenten voor aanleg
zwaarder dan de argumenten tegen.
Uitvoering was landschappelijk
aantrekkelijk voor nieuw noord waar
de woonomgeving verbeterd en
afwisselender werd. Het
uitloopgebied voor de bewoners zou
aan betekenis winnen, wandelpaden
konden de druk op het resterende
duin kanaliseren, het kontrast tussen
flats en landschap werd gematigd, de
werkgelegenheid was met aanleg
gediend en bovenal: het buitenkansje
van 5 ton subsidie was éénmalig. Wat
de natuurwetenschappelijke waarde
van het terrein betreft kon hij niet
anders doen dan zich verlaten op de
positieve deelname van Staatsbosbeheer en andere deskundigen. Van
Caspel erkende dat er financiële
risiko's aan het plan zaten, maar die
waren te overzien. Als het
onverhoopt te gortig wordt, zei de
vvd-er, kunnen we het terrein
wellicht alsnog aan de provincie
overdragen. Pvda-er Kuiken mocht
dan bedroefd zijn om het verlies van

Diabetes (suikerziekte) laat je nooit meer los.
De wetenschap is er nog steeds niet in geslaagd deze
volksziekte uit te bannen. Iedereen kan het
krijgen, van jong tot oud.
Steun dat wetenschappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds Nederland!
POSTG1RO 5766T.N.V. DIABETES FONDS NEDERLAND, AMERSFOORT. NATIONALE DIABETESWFEK11 T/M 17 NOVEMBER1985.

z.i. waardevolle duinen, diens kleinkinderen, glimlachte Van Caspel,
zouden op hun beurt waarschijnlijk in
aktie komen om het nieuwe bos
tegen aantasting te behoeden.
Na die relativerende opmerking bleef
de diskussie nog wat voortsukkelen
zonder nieuwe gezichtspunten op te
leveren. Een motie van pvda en d'66
om voor de geplande bebossing
achter de Keesomstraat andere
lokaties te zoeken, kreeg alleen
steun van het cda. Dat zag daarna
overigens geen reden om zich tegen
het totale plan te verzetten. Met
enige aarzeling ('er zitten toch
positieve elementen in') deden dat
tenslotte wel d'66 en pvda.

nieuws
kort &hklëin
• A.s. maandag bevindt de raadskommissie voor financiën zich om
20.00 uur in het raadhuis. Besproken
zullen o.a. worden de toevoeging van
miljeukontroleurs aan de dienst pw,
medefinanciering van het Hanzeonderzoek naar zandvoorts toerisme,
een krediet voor een fietspad tussen
Lorentzstraat en Zeemanstraat en
een subsidieverzoek voor de
manifestatie 'Mensen in het
vrijwilligerswerk'.
© D'66 heeft j.l. maandag op een
algemene ledenvergadering met
algemene stemmen het huidige
raadslid Jan Termes aangewezen als
lijstaanvoerder bij de komende
verkiezingen. Tweede op de lijst staat
Ruud Sandbergen. De lijst wordt
gekompleteerd door resp. Wim van
Kleef, Nell Vreugdenhill, Fred Boeré,
Hans van Brero, Hans Lammers,
Thea Robbers, Cees de Coster en
Coen Bleijs.
• Nu al is bekend gemaakt dat in
verband met de returnwedstrijd
Nederland-België, die
langzamerhand als een nationaal
spektakel van de eerste orde wordt
beschouwd, de kommissie algemene
zaken op 20 november voorrang
geeft aan de televisiebeelden. De
bijeenkomst is verschoven naar de
namiddag en begint om 17.00 uur.

sport in t kort
ZANDVOORT '75 WEER 1-0 WINST
Voor de vijfde maal in suksessie met
1-0 winnen, dat presteerde Zandvoort 75 j.l. zaterdag in de thuiswedstrijd tegen SCW. Een eentonigheid,
die toch weer twee winstpunten opleverde. Ruim een kwartier voor het
einde van deze door Z'75 goed gespeelde match was het Coen v.d.
Heuvel die de winnende treffer
produceerde. De ploeg van trainer
Nijkamp prijkt nu op de tweede plaats
met één punt achterstand op Amstelveen.
TZB TE ZWAK VOOR CBS
Ondanks pittige tegenstand heeft
TZB het in de uitwedstrijd tegen
leider CBS niet kunnen klaren. Na de
rust, die met 2-0 inging, wist V.d.
Meije wel een verdiende tegengoal
te produceren, maar CBS met
Wildschurals uitblinker bleek toch te
sterk en won tenslotte met 4-1. Door
deze uitslag^ moet TZB voorlopig
genoegen nemen met de vijfde
plaats.
VERLIES VOOR HANDBALLERS
Na de knappe zege in hun eerste
zaalwedstrijd hebben de handballers
van ZVM tegen Concordia een 12-9
nederlaag moeten inkasseren. Na de
doelwisseling (7-6) werd er te weinig
systematies gespeeld en kon de
thuisklup verdiend naar 12-9
uitlopen.
Skore ZVM: Djurre Boukes 5, Wim
Brugman 3, Hans Moll 1.

OPROEP JEUGD ZANDVOORT
Jongens en meisjes van 14 t/m 18 jaar
die vinden dat er niks te doen is kunnen
daar nu wat aan doen, want wij vinden
dat ook. Als je ook vindt dat er hier
'n eigen plek voor jullie moet komen,
jeugd honk, moet je nu reageren en naam,
adres en leeftijd opgeven aan onderstaand adres :
S. v/d Klauw
Koningstraat 91
Zandvoort, tel 15606.

Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19,00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen ovtr de zondegsdienst
worden ventrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige 1*1.023 -313233.

APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185
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Het Nationaal Jeugd Rmds geeftfinanoötel
steun aan zuiwUe projecten op het terrein
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en clubhuizen (giro 1247 NJF-Urocht)
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65-jarige bibliotheek
in feeststemming
Op het moment dat voorzitter Wijnbeek dinsdagochtend een welkomstwoord sprak tot de talrijke gasten die
in verband met het 65-jarig bestaan
in de openbare bibliotheek aanwezig
waren, werd bij mevrouw Elffers in
Utrecht, weduwe van de oprichter de
heer A. Elffers Azn., een fraai bloemstuk bezorgd.
Het bestuurwilde daarmee zijn
erkentelijkheid betuigen jegens de
man die in 1920 het initiatief nam tot
het oprichten en in stand houden van
een openbare leeszaal en bibliotheek
in Zandvoort. Met het vorige week in
het leven geroepen 'Bram Elffers
Fonds' wil men deze erkentelijkheid
nog eens ekstra benadrukken.
mevr. Kraan-Meeth

Het was een aardige gedachte om in
verband met de jubileumviering
lezers uit te nodigen die in het kader
van de dienstverlening 'bibliotheek
aan huis' in nauwe relatie tot de
bibliotheek staan. 'Die relatie is voor
U erg belangrijk. Het betekent
sociaal kontakt en deelneming aan
het kulturele leven' aldus de heer
Wijnbeek, die vervolgens dank bracht
aan de talrijke vrijwilligers door wier
inzet de dienstverlening 'bibliotheek
aan huis' mogelijk is. Tijdens de
geanimeerde ontvangst, waarbij ook
burgemeester Machielsen en het
raadslid Van As, beiden vergezeld
van hun echtgenoten, aanwezig
waren kregen de gasten een speciaal
voor het jubileum ontworpen fraaie
map aangeboden, bevattende twee
gedichten uit de vorige eeuw,
betrekking hebbend op Zandvoort,
uitgegeven in facsimile en
geïllustreerd met oude ansichten, het
geheel ontworpen door reklamestudio de Zwager.
In een vitrine waren boeken tentoongesteld van in Zandvoort wonende of
gewoond hebbende auteurs als R.A.
Basart, Ed Leeflang, Frans Erens,

nieuws
kort & klein
• Bij de jubileumviering van de
bibliotheek (zie elders in dit nummer)
is ook de jeugd aan haar trekken
gekomen. Woensdagmiddag genoten
de kinderen van het optreden van
een klown en mochten ze hun eigen
stripboeken ruilen. Ook vond die
middag de prijsuitreiking plaats aan
kinderen, die in het kader van het 65jarig bestaan van de bibliotheek
hadden meegedaan aan de opstelen tekenwedstrijd. Joëlled Hersegry
kreeg de prijs voor het mooiste
opstel en Maria Busscher, ERik
Gerrits, Jaap van de Hoed, Frank
Hoogendoorn en Olaf Sandbergen
werden beloond voor de door hen
vervaardigde tekeningen.
We hebben de kinderen niet geteld
maar de tachtig glazen limonade die
klaar stonden bleken niet voldoende.
Gelukkig was er in de keuken nog
limonade genoeg' aldus jeugdbibliothekaris Marjan Hendriks.
9 Niet alleen de Nicolaasschool
maar ook de Hannie Schaft- en de
Mariaschool hebben meegewerkt aan
de grootscheepse geldinzameling ten
behoeve van de miljeu-organisatie
Greenpeace. Des te beter want nu
heeft Zandvoort met bijna
tienduizend gulden bijgedragen aan
het werven van fondsen voor
toekomstige akties. Leerlingen van
de Mariaschool hebben f 1.830- opgehaald, die van de Nicolaasschool
f 2.158,75, terwijl door de Hannie
Schaftschool f 5.832,50 werd
ingezameld.

Hermine Heyermans, Kees Fens,
Boud van Doorn, Annemarie Oster,
uiteraard Herman Heyermans en
Henriette van Eyk. Dat laatstgenoemde in Zandvoort heeft gewoond,
met name op het Gasthuishofje waar
ze 'Gabriël' heeft geschreven, was
voor velen iets nieuws.
Voor de bezoekers werden
vervolgens films vertoond van de
heer Van der Mije van de Wilhelminaweg, waarop entoesiast werd
gereageerd. Men kan eenvoudig niet
genoeg krijgen van 'Mooie Willem',
het schoonspringen in Noorderbad,
de watertoren, het afscheid van
burgemeester Van Alphen, de komst
van zijn opvolger Van Fenema en het
uitstapje van de Ouden van Dagen.
De jubileumkommissie had de
gasten, die per taxi gehaald en
gebracht werden, geen groter plezier
kunnen doen dan met deze
nostalgiese beelden,
's Avonds bleven de belangstellenden lange tijd in het onzekeje wie de
persoon zou zijn die zich vooi; de
bibliotheek verdienstelijk heeft
gemaakt en in verband daarmee
gehuldigd zou worden. Tijdens de
toespraak van penningmeester Ter
Weeme kwam de heer Wijnbeek uit
de bus. 'Zonder de inzet van anderen
te onderschatten meen ik toch wel
dat Jan Wijnbeek geschetst kan
worden als de grote animator in het
ondervangen en oplossen van de
immense problemen waarvoor de
bibliotheek zich gesteld zag. Hij
beschikt over het bijzondere
vermogen om de verschillende
meningen, die nu eenmaal in een
overlegorgaan als een bestuur altijd
bestaan, in zulke banen te leiden dat
ieder het gevoel krijgt aan zijn of haar
trekken te komen' aldus Jan ter
Weeme, die zijn woorden vergezeld
deed gaan van een zeer toepasselijk kadofeen paar prachtige
marmeren boekensteunen,
voorstellende een lezende man en
een lezende moeder met kind,
vervaardigd door Ge Loogman. Voor
de jarige mevrouw Wijnbeek, die haar
man al die jaren met de bibliotheek
heeft moeten delen, was er een fraai
boeket bloemen.
Aan het slot van de avond, waarop
een drankje, liedjes van Ad Goossens
en een Braziliaans kombo voor een
goede stemming hadden gezorgd
werd nogmaals het woord gevoerd
door voorzitter Wijnbeek, die Ge
Loogman en Ed de Zwager bedankte
alsmede onder het overhandigen van
een attentie de dames Beliën, Loos,
Looman en Retra, en de heren Fens,
Molenaar en Van Maurick, die als
leden van de jubileumkommissie
voor een grandioze viering van het
65-jarige bestaan van de bibliotheek
hadden gezorgd.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

In de GEEST van de ,,SJ

Drukkerij Oudt

Inlichtingen:
Postbus 55-85 - 2040 NA Zandvoort

Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

wereld
infnnr
muis
nederlnnd

J
na inspanning even
tijd voor plezierige
ontspanning...

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

play-in

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020-2404 34
zandvoort/ kerkstraat 11 / tel. 02507 -1 3580
"fc-^ifll^

wereld

Vrijwillige Hulpverlening

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

17373

iie

BLOEMENHUIS

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

J, BLUYS

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

HaltMtiMt CB - Zandvoort
Tal. 1 20 CO

A ,,

SUPER W?
iflt GEZIEN ? t:

^

lU»»»**'*
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VjOcct een auto
£7

i ••

e

^sf/ie^ °*° ^ *^"^^^
Officieel Dealer

RENAULT

X

NU DE SUPER 5 IN EEN
UITVOERING
DAT MOET U ZIEN

Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKQ Curiestraat 8 tel. 02507-13360showroom

5)
•v""'

w-*

FORD

FORD

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
FORD naar het
Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord
Autobedrijf J. Jongsma
Curiestraat 8
tel. 02507 -123 23 werkplaats
tel. 02507-13360 showroom
Off. FORD Verkoop- en Servicedealer
FORD

Eenmalige
uitkering 1985

FORD

restouron
\jinfit//A

Hebt u vorig jaar een eenmalige uitkering
ontvangen, dan komt u misschien ook dit
jaar weer in aanmerking voorzo'n extra uitkering.
Als 't goed is, hebt u hierover reeds
bericht gekregen van uw gemeente. Is dit niet
het geval, dan moet u zelf contact opnemen
met de Sociale Dienst of afdeling Sociale Zaken
van uw gemeente.
Doe dit wel tijdig, want op 15.november
sluit de aanvraagtermijn.

iedereen leest
de krant
a ttyd en overal.

G

£
f>
care
de
'Raadsheer'
VRIJDAG 1 NOV.
21 .00 uur

„HOTCLUB
DEFRANCE"
m. m. v.
Louis Schuurman

Dit is een publikatie yan het ministerie van Sociale Zaken en Vferkgelègenheid.

ü café de 'Raadsheer'

]

j Dorpsplein 2 - Zandvoort ƒ

BEGRAFENISSEN

VERZEKERINGSKANTOOR

CREMATIES

A. M. FOLKERS
Gasthuisstraat 4 - Tel. 1 3283
LAAT UW HUIS, UW INBOEDEL.
UW AUTO DOOR ONS VERZEKEREN
BIJDE..AEGON"
Div. reisverzekeringen
(evt. met automobilistenhulp)
van de „Europeesche" kunnen direct aan u
worden meegegeven.

TRANSPORTEN

DIABETES

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(Voorheen Jac. Koper. Dorptplein 11, Zandvoort l
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023- 2605 33

EEN LEVEN
LANG.

Informatie* betreffend» Begrafmisaen of Crematies
geheel vrijblijvend
Geen lidmaatschap

Diabetes (suikerziekte)
laatje nooitmeerlos.De wetenschap is er nog steeds niet in
geslaagd deze volksziekte uit
te bannen. Iedereen kan het
krijgen, van jong tot oud.
Steun dat werenschappelijk onderzoek, steun het
Diabetes Fonds Nederland!

Voor het BEZORGEN van
week- en maandbladen zoeken wij
nog enige
SCHOLIEREN
in Zandvoort.
Te bevr. tussen 9.00 -17.00 uur bij
A. de Groot, tel. 023 - 37 96 90

POSTGIR05766
T.N.V.DFN, AMERSFOORT.
NATIONALE DIABETESWEEK
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Duivenvooraen
TELEFOON

touw- en
aannemingsbedrijf

02507-12824

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderhoudswerk

Reserveer tijdig uw tafel
HALTESTRAAT 49

jan koster

ZANDVOORT

RENAULT

zeestraat 40/20421e zandvoort
tal. 02507-13) 13

RENAULT

Voor een NIEUWE en GEBRUIKTE
RENAULT naar het
Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKO
Curiestraat 8
tel. 02507 -12323 werkplaats
tel. 02507 -133 60 showroom
Off. Renault Verkoop- en Servicedealer
RENAULT

Installatie bureau

B.Y.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgteterswerfc,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38 /zandvoort/
telefoon 02507-1 8484*

RENAULT
v. d. Werft

eanduoorrse

* tweewielerbedrijf
HaltastraaJL
Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

mijn bakker
sinds 1746
Gacthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel, 12129

dinsdag 5 november 1985

85e jaargang no. 84

eanduoorrse

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
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iedereen leest
de krant
»d en overal.

50 woningwetwoningen
op voormalig schelpterrein

9 Maandag 28 oktober kon aan alle
12 kursisten van de mini-kursus
Eerste Hulp bij Hartstilstand het certifikaat 'reanimator' worden uitgereikt. De levensreddende handelingen kunnen in 4 lessen worden
gelerd, wie eveneens zo'n korte
leergang wil volgen kan zich melden
bij de heer De Leeuw, tel. 1 6085, de
apotheek of bij de kruisvereniging.

Binnenkort zal woningbouwvereniging Emm een aanvang maken met
de uitvoering van het bouwplan de
Schelp.
Aanvankelijk verkeerde men in de
veronderstelling dat de bouw van 50
woningwethuizen tussen dr. Gerkestraat en Mussenpad al in oktober
zou plaatsvinden, maar onderhandelingen met de inspektie volkshuisvesting en het ministerie hebben een
nieuwe marsroete opgeleverd. Dit
jaar moet om de toegewezen kontingenten voor dele bouwfase van het
zgn. 'knipplan' niet te verliezen, formeel wel begonnen worden met de
werkzaamheden. Die zullen echter
voornamelijk bestaan uit grondwerk,
met de feitelijke bouw start men pas
begin volgend jaar zodat het hele
kompleks (fase 1 + 2) in één keer
kan worden uitgevoerd, want
aanzienlijk goedkoper is. Overigens
moet de gemeente de grond
bouwrijp opleveren en dat betekent
dat ze ervoor moet zorgen op korte
termijn de kelderresten te verwijderen.

sport in t kort
BRIDGE
Het pas gepromoveerde echtpaar
Hoogendijk deed het j.l. woensdag
uitstekend door in de A-lijn van de
ZBC eerste te worden. Ook in de Blijn lieten promovendi hun tanden
zien. Snellens/van Beek kwamen op
kop, op ruime afstand gevolgd door
Groen/Veldhuyzen. In de C-lijn
behaalden Drenth/van Ackooy de
zege waarmee ze oprukten naar de
2e plaats op de ranglijst. Het
gelegenheidspaar Koomen/Rudenko
bleek het sterkst bij de kursisten.

Vrijwillige Hulpverlening

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

nieuwbouw Schelp gezien vanaf de westzijde

Het bouwkompleks van 50 woningen
op het zeer karakteristieke
hoogtepunt aan de zandvoortse Gerkestraat is architektonies voorbereid
door het bekende buro VVagenaar. 4
types woningen zullen verrijzen: 2-,
3- en 4 kamerhuizen (maisonettes)
met een doorsneehuur van f 475.-.
Het pand bestaat uit liefst 7 woonlagen, waarvan er 3 onder de -rode-kap
liggen. Aan de voor- en buitenzijde
(Gerkestraat) bevindt zich de glazen
en 's nachts verlichte trappenkolom
en daarachter de liftschacht. De 2
vleugels van het gebouw dat aan de

achterzijde trapsgewijs oploopt, zijn
verbonden door een perspeks
koepel, waardoor een 7 meter brede
binnenhal ontstaat. Daarop komen via
galerij de huisdeuren uit. Door het
spits toelopen van de hal en de
aanzienlijke hoogte is, althans op de
tekentafels sprake van een
kathedraalachtig effekt. Enig
meubilair en in de beschutting ongetwijfeld goed gedijende planten
moeten er een aantrekkelijk
ontmoetingspunt van maken. Verwacht
wordt dat het prpjekt eind 1986 zijn
voltooiing vindt.

zvm kreeg er van langs
ZVM is afgelopen zondag hardhandig
met de feiten gekonfronteerd. Op het
recht toe-recht aan-spel van HSV
vonden de meeuwen geen antwoord.
Met een 5-1 nederlaag keerden de
zandvoorters huiswaarts.
Een fikse aderlating verzwakte de
stootkracht van ZVM. Jos v.d. Meij en
Chris Jongbloed waren vervangen
door Mario van Meelen en Rik Keur.
De beginfase was overigens zo slecht
nog niet. ZVM domineerde het spel
en skoorde al na 12 minuten na een
hoekschop het 1 e doelpunt door
Ipenburg. De meeuwen bleven
echter steken in lange solo's
waardoor elk verrassingselement ontbrak. Mijer kwam nog wel in een
droompositie voor de HSV-keeper
maar verloor de bal. HSV deed het
op zijn beurt eenvoudig en zonder
veel franje. Geesken schoot zijn team

simpelweg in korte tijd naar een 2-1
voorsprong waarna men de
kleedkamers opzocht.
Na rust liepen de gastheren via F.
Meijer al snel uit naar 3-1. Wissels
(Jongbloed, Keesman) noch
stormlopen konden de zandvoorters
terugbrengen in de race. Een of
meer tegentreffers hingen voortdurend in de lucht, maar het waren de
HSV-ers die in de slotfase tweemaal
zonder pardon de bal achter doelman
Visser legden. De 5-1 overwinning
was wellicht iets geflatteerd maar de
machteloosheid van de ZVM-ers
verdiende eigenlijk niet beter.
Mogelijk dat ZVM a.s. zondag thuis
tegen DTS belust is op revanche en
zelf eens goed uit de slof schiet.

'belangrijke adressen
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14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeenteiekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flintarman, Zandvoortwlaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renauits
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

adviesdiensten^
WETSWiNKEL
Gemeenschapshuis,'Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

vvatérstahden"
nov.

H.W.

L.W.

H,W,

L.W.

6
7

09.07 17.07 21.39 05.38
10.17 18.16 22.54 06.51

8

11.26

19.24

-.-

08.01

DIABETES DUURT EEN l

Diabetes (suikerziekte) laat
je nooit meer los. De wetenschap is
er nog steeds niet in geslaagd deze
volksziekte uitte bannen. Iedereen
kan het krijgen, van jong tot oud.
Steun dat wetenschappelijk
onderzoek, steun het Diabetes
Fonds Nederland!
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9 In het kader van de 1 e Vrouwenboekenweek die loopt van 2 tot 9
november wordt op vrijdag 8
november in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg de nederlandse
film 'De stilte rond Christine M' van
Marleen Gorris vertoond. De film
begint om 20.00 uur, de
toegangsprijs is f 1.-. Verder wordt in
deze periode aandacht besteed aan
het werk van nederlandse en buitenlandse schrijfsters.
• Huis-aan-huis kollektanten zullen
tot 10 november geld inzamelen voor
de aktie Jantje Beton, geld voor het
jeugdwerk in ons land. Plaatselijke
jeugd- en jongerengroepen die aan
de kollekte meedoen kunnen de helft
van de opbrengst direkt bestemmen
voor de aanschaf van nieuw spel- en
kampeermateriaal, voor een geluidsinstallatie of voor vernieuwing van de
inventaris. De andere helft wordt
door het Nationaal Jeugdfonds
verdeeld over zinnige projekten.
Giften zijn ook welkom op giro 1247
van het Nationaal Jeugdfonds in
Utrecht.
& De vrouwengroep van de
nederlandse Protestantenbond afd.
Zandvoort houdt op zaterdag 16
november in gebouw Brugstraat 15
haar jaarlijkse verkoopmiddag
(tussen 14.00 -16.30 uur).
Handwerken, decemberkandootjes,
levensmiddelen, snuisterijen zijn er
te verkrijgen. Er is tevens ruimte voor
een praatje, kopje koffie of thee en
ook aan de kinderen is gedacht.
® A.s. donderdag komt de raadskommissie voor maatschappelijk welzijn
in het raadhuis (ingang Haltestraat)
bijeen. Op de agenda staat o.a. een
voorstel om naast ingezetenen en
woningzoekenden met een
ekonomiese binding ook degenen
die een maatschappelijke binding
aannemelijk kunnen maken te mogen
inschrijven in het
huisvestingsregister. Verder
subsidieverzoeken van de emancipatiekommissie en het zandvoort
kinderkoor.

wie een huis zoekt moet
voortaan f 25.- storten
De prijsstijging van belastingen en
tarieven met 3%, naar verwachting
iets meer dan de inflatie, is vorige
week door de raad goedgekeurd.
Op een aantal punten hebben de
dorpsparlementariérs geprobeerd
ekstra verhogingen de voet dwars te
zetten maar slaagde daar niet in. De
verhoging van de hondenbelasting
met in totaal 13% stuitte op verzet
van cda-er Ingwersen. Hij zag er
geen heil in de dierenbezitters die nu
al keurig hun penningen voldoen ook
nog eens te laten opdraaien voor dat
grote deel van hondeneigenaars die
er geen cent plegen in te steken. Hij
stelde voor de hondepenning in te
voeren, een flinke publiciteitskampagne te starten en tijdelijk een
intensieve kontrole uit te voeren.
Hoewel wethouder Flieringa
beloofde dat een dergelijk kontrole er
binnenkort zou komen, bleef de
ekstra heffing buiten schot. Met die
inkomsten moet volgens plan een
kleine veegmachine gehuurd
worden. De vervuiler betaalt.
Dat is niet het geval als de gemeente
zelf de boosdoener is. Voor de
herhaalde wateroverlast in de
doipskern, die tientallen burgers op
onkosten heeft gejaagd, wenst het
dorpsbestuur geen
verantwoordelijkheid te dragen
omdat de verzekering de schuldvraag
van de kollegeschouders heeft
afgewenteld. De rioolafvoerrechten
zullen naast de trendmatige stijging
nog eens met 4Y2% per jaar worden
opgevoerd om een 100% dekking
van de lasten te garanderen.
Ingwersen stelde voor daar dan nog
maar eens een !4% bovenop te doen
om de benadeelde centrumbewoners enig financieel soelaas te
kunnen bieden. Steun voor dat idee
kreeg hij van Jansen (gem.bel.) maar
verder ook niet. Een sympathiek,
maar onzakelijk voorstel, zo noemde
Gielen (insrpaak nu) het en diens
kollega achter de bestuurstafel legde
nog eens uit waarom. De dorpsverzekering wil niet betalen omdat
wettelijk het riool aan alle
voorschriften voldoet. De gemeente
is officieel m.a.w. niet in gebreke
gebleven. Wij vinden ook dat het
eigenlijk niet mag gebeuren dat deze
ellende steeds dezelfde burgers treft,
aldus Flieringa, maar het zou
reusachtige gevolgen hebben als we
een schadepot maakten. Dat zou'
een erkenning van schuld inhouden.
We zoeken nog wel naar wegen om
iets voor deze mensen te doen maar
rechten kunnen we niet geven.

Tot slot ging een krappe meerderheid
van de raad akkoord met een
registratieheffing voor inschrijving
van woningzoekenden. Heftige
protesten daartegen van pvda, d'66
en gemeentebelangen mochten niet
baten. Wie kenbaar wil maken dat hij
of zij een woning nodig heeft moet

LEEN PAAP, van harte beterschap gewenst
door GABI LINA en ARIE-KLAAS

voortaan f 25.- betalen, bij verlenging
f 10.—. Omdat 'de plicht van de
overheid om voor betaalbare huzien
te zorgen' (Aukema, pvda) nog steeds
niet is ingelost, krijgen de slachtoffers dus straf. Een paar duizend
gulden houdt de lokale overheid aan
hun narigheid over.

Op vrijdag 8 november a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

meerburgs liefde voor bouwes
na enkele jaren al bekoeld
Bedrijfsvoerder Minko Meerburg
heeft de eksploitatie van hotel Bouwes van de hand gedaan. De amsterdammer H. Lüske, direkteur van een
aantal centra waar men kunstmatig
een gezonde kleur kan verwerven,
heeft de zaak overgenomen.
Lüske ziet nog brood en god mag
weten wat in het afgetakeld hotelbednjf dat hij door een uitverkoren
manager zal laten runnen. Met de
belastingdienst die een claim heeft
op de bouwesboedel zal een nieuwe
overeenkomst van schuldsanering
worden getroffen. Het hotel.'nog
steeds eigendom van Caransa, moet
bovendien op korte termijn
gerenoveerd worden voordat de
balkons naar beneden vallen.
Zandvoort hoopt er het beste van
maar is wel skepties geworden over
de toekomstdromen van de diverse
hoteliers die de laatste jaren de
revue passeerden. Meerburg die na
de gigangomania van de spekulant
Hordo een aardig alternatief leek is in
ieder geval door de mand gevallen.
Het was liefde op het eerste gezicht,
riep de bloemendaler bij zijn
aankomst in Bouwes verrukt. Die
genegenheid is snel bekoeld. Zijn
entoesiasme om er, zoals hij melqlde,
'een rustig familiehotel' van te maken,
bleek vooral te maken te hebben met
het gestaag uitdunnen van de

OPROEP JEUGD ZANDVOORT
Jongens en meisjes van 14 t/m 18 jaar
die vinden dat er niks te doen is kunnen
daar nu wat aan doen, want wij vinden
dat ook. Als je ook vindt dat er hier
'n eigen plek voor jullie moet komen,
jeugd honk, moet je nu reageren en naam,
adres en leeftijd opgeven aan onderstaand adres :
S. v/d Klauw
Koningstraat 91
Zandvoort, tel 15606.

steun,
ons werk

AMNESTY
raTERHATIOHAL
giro
454000

familieberichten

personele staf, waarvan tegen de
afspraken (met burgemeester
Machielsen) in direkt al de helft zijn
biezen kon pakken. Tot op het laatste
moment moest bezuiniging op vast
personeel het hotel uit het financiële
slop halen.
Of nieuwbakken uitbater Lüske er
wel in zal slagen een zowel ondernemend als sociaal beleid te voeren
moet maar even worden afgewacht.

PETRUS AUGUSTINUS d'HONT
en
CATHARINA VORK
hun 40 jarig huwelijksfeest te herdenken.
Deze heuglijke dag willen wij gedenken met een
gezongen Eucharistieviering in de parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort 's middags om 14.00
uur.
Receptie van 19.30 - 22.00 uur in gebouw
"De Krocht".
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Zandvoort, Oktober I985
Corn. Slegerstraat 4.

4TOT10 NOVEMBER 1985

het liet de pekinees koud
Het trof eigenlijk wel goed dat tijdens
de laatste les van de EHBO kursus,
die dierenarts Dekker op vier
achtereenvolgende
donderdagavonden heeft gegeven,
een aangereden kat werd binnengebracht. De kursisten konden zich met
eigen ogen overtuigen dat het
allemaal erg was meegevallen.
Een tand door z'n lip, geen gebroken
kaak en de blaas in takt. Het uiteraard
geschrokken dier kreeg een
spuitje tegen de shock en de
eigenares het advies hem een paar
dagen binnen te houden.
Toen beide vertrokken waren werd
de leerstof nog eens doorgenomen,
zoals wat te doen wanneer een hond
is aangereden. Het voelen of het hart
nog klopt, het beademen, het
afbinden bij een slagaderlijke
bloeding en het spalken van een
gebroken poot werd allemaal weer
geduldig ondergaan door Buck, de
zwarte labrador, die iedere keer als
model had gefungeerd en nu kwis-

pelend op de onderzoektafel lag. Dat
kwispelen had te maken met de
binnen neusbereik liggende
hondesnoepjes die de kursisten als
dank voor hem hadden meegebracht,
samen met de chrysanten voor
dokter Dekker en haar assistente.
De lessen waren gevolg door een
tiental dierenliefhebbers onder wie
de negenjarige Wies van der Hoek,
die haar dwergkonijntje had meegenomen. De dierenarts vond dat het
dier in prima konditie was, maar waar
het Wies eigenlijk om ging was te
weten te komen wat Droppie nu
precies was. Wel, Droppie was een
meisje!
Een veel voorkomend euvel bij
katers is blaasgruis. De patiënt die
daarvoor enige dagen geleden een
geslachtsverandering had ondergaan
keek boven zijn kraag nog wel een
beetje lodderig uit zijn ogen maar
wordt eerdaags toch ontslagen uit de
ziekenboeg.
Eén van de kursisten had haar
pekinees bij zich, een ras dat volgens

nationale
jeugdcollecte

de dierenarts eigenlijk niet gefokt zou
moeten worden. Evenals franse
bulldogs hebben pekinezen te bolle
en daardoor kwetsbare ogen. Bij
een pekinees die zich goed kwaad
maakt kunnen ze er zelfs uitrollen.
Chroniese hoornvliesontsteking is
een veel voorkomend verschijnsel bij
deze dieren, terwijl ook dikwijls de
veel last veroorzakende neusplooi
operatief moet worden verwijderd.
Een ras dat derhalve niet wordt
aanbevolen. Het liet de pekinees
koud...

Met uw bijdrage
gooien ze me in het diepe!
Jaarlijks worden m Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen.
Dat aantal stijgt, de lasten ook!
De meeste van die zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen. Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn bittere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven
wij met liefde, het overige met geld!
Door een bijdrage te leveren aan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven m te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen.

Die goede daad vereist weinig
moeite. Door vandaag nog de bon
in te vullen noemen wij u morgen
donateur!

l Ja ik red een zeehondeleveni
l Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
M
ter waarde van f
"^

l

l Naam
l Adres
'Kade
| Plaats
Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950
l 9950 WL Pieterburen
(Pos&egelnet nodig) I

zeehondencrèche

P I E T E R B U R E N
Telefoon 05952-285, Pieterburen.
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stevenen zandvoortse liberalen af
op nieuwe wethouderskrisis?
Aandachtige lezers, die j.l. vrijdag de
door het bestuur voorgestelde kandidatenlijst van de vvd voor de
verkiezingen via de koerant onder
ogen kregen, zal het niet ontgaan
zijn: wethouder Jongsma schittert
door afwezigheid.

Deze krant wordt
HUIS AAN HUIS
bezorgd, in verband met de
VOORLICHTING
van de gemeente over de
GEMEENTEBEGROTING 1986

strategie

iedereen leest
de krant
en overat

De bewindsman die, althans technies,
de beste van het kwartet dorpsbestuurders was, heeft meermalen laten
blijken genoeg ambities te hebben
voor een volgende termijn. Maar
door de wraakaktie van het wd-bestuur die het zachtjes gezegd ejgenzinnige optreden van Jongsma niet
kon velen, dreigt hij nu uit de liberale
boot te vallen.

Vrijwillige Hulpverlening

Kt

17373
SOMS praat je met een

Dreigt, want zeker is het nog niet. Op
21 november a.s. zal de ledenvergadering beslissen. Dan kan niet alleen
met de nu uitverkoren mannetjes en
vrouwtjes geschoven worden, maar
mag ook Jongsma proberen zich
alsnog een plaats op de kandidatenlijst te veroveren. Dat hij die poging
zal wagen staat wel vast. Hij is er de
man niet naar zich zonder slag of
stoot over te geven en heeft de
laatste dagen genoeg adhesiebetuigingen gekregen om zich niet
kansloos te achten.

vreemde wat gemakkeUj<w over dingen die Je
dwars zitten.

belang ri
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesékretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212 Automobielbedriif
Flinterman, Zandvoortselaan
36È. Bentveld.
12323 Rinko.autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte RenaulU
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Steun, zo wordt verwacht, zal de wéthouder op zijn minst krijgen van een
opstandig deel van de middenstand.
Niet zo vreemd, want hun traditionele
vertegenwoordiging op de wd-lijst is
in geen velden of wegen te bekennene. Ambtenaren en trendvolgerns
bevolken de bestuursvoordracht. In
een poging ongetwijfeld om na alle
kwalijk riekende affaires de partij een
smetteloos aanzien te geven.
Kwalitatief valt er overigens naar
zandvoortse begrippen niets op de
lijst aan te merken met koplopers als
Frits van Caspel, Rita de Jong, Ankie
Joustra, Jaap Methorst en
nieuwkomer Andries van Marie.
Maar politiek gezien stevent de wd
rechtstreeks aan op een nieuwe
wethouderskrisis. Want als Jongsma
de 21e zijn zin niet krijgt, kan moeilijk
van hem verwacht worden dat hij na
deze door zijn eigen partij
uitgesproken motie van wantrouwen
voor de wd in het pluche blijft zitten.
Wellicht is het ook de bedoeling van
het vvd-bestuur om nog voor de verkiezingen schoon schip te maken. De
mogelijke oprichting van een lokale
liberale splinterpartij zou hen echter
wel eens lelijk in de wielen kunnen
rijden

Mdviïrisdïëïïstënl
'de strategie van de vvd is als volgt: om bij de gemeenteraadsverkiezingen de pvda de wind uit de zeilen te nemen adviseert het afdelingsbestuur zijn leden uitsluitend ambtenaren, onderwijzers en doktorandussen
voor een zetel in het dorpsparlement aan te wijzen...'

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK

Een krisis mag trouwens ook
verwacht worden als Jongsma er in
mocht slagen een kandidatenvoet
aan de grond te krijgen. Want een
bestuur dat zozeer zijn nek heeft
uitgestoken, kan in zo'n geval alleen
nog maar de eer aan zichzelf houden
en aftreden. Het zijn spannende
tijden voor alle betrokkenen.

Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

waterstanden
nov.

H.W.

13
14
15
16

03.14 11.14 15.36
04.01 12.05 16.18
04.37 12.40 17.03
05.22 13.23 17.50

L.W.

H,W,

L.W.

KRISIS-CENTRUM

23.38
00.22

Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 • 256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij driegende problemen.

01.05
01.51

de draad kwijt?
Mien, ik
raak de
draad
kwijt...

Jan, ik
voel met
je mee...

en verwik
kelingen
hier...

O Aanstaande vrijdag wordt het
Dienstencentrum Zandvoort,
koordmatiepunt voor hulp en advies
aan ouderen, officieel geopend door
burgemeester Machielsen. Genodigden en belangstellenden zijn om
14.00 uur welkom in gebouw De
Krocht waar F.E Gustenhoven,
voorzitter van de stichting
dienstencentra zuid-kennemerland,
mevrouw h. de Jong, voorzitter van
het Platform Ouderenwerk en
zandvoorts eerste burger enige
woorden zullen spreken. Om 15.00
uur zal het Dienstencentrum aan de
Koninginneweg 1 daadwerkelijk
worden opengesteld en is er
gelegenheid kennis te maken met de
koordinator F van Veen. Een
receptie vindt na afloop plaats in
gebouw De Krocht.
6 Toneelvereniging 'Op Hoop van
Zegen' organiseert onder leiding van
een lokale akteur een spelkursus. De
toneelleergang bestaat uit 10
avonden en wordt begin januari
gestart, voorlopig op de
vrijdagavonden. Er kunnen maksimaal
10 mensen geplaatst worden van wie
een bijdragen van f 5 - per avond
wordt verwacht. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden tot 30
november bij mevrouw S. Holsteyn,
tel 15200.
® Karnavalsveremging 'de Scharrekoppen' kiest a.s. zaterdag haar Prins.
Sociëteit Duysterghast verleent het
gezelschap dat zich voorbereidt op
het Narrenfeest '86 vanaf 21.00 uur
onderdak. Tevens zal op deze ludieke
avond de 6e zandvoortse Nestor
bekend worden gemaakt.

® Op 17 november wordt mevrouw
A.G. Kost-Keusen te Bentveld 101
jaar. Mevrouw Kost, die sedert 1982
in Huize Bodaan woont, geeft er de
voorkeur aan haar verjaardag rustig
temidden van haar familie door te
brengen. De koerant wenst haar van
harte geluk met deze bijzondere dag.

ontmoetingsdag in van pagéehal
ruim 300 bezoekers
foto dtetclomwn

SINT NICOLAAS EN KERSTAKTIE 1985
VAN Z.H.V./HANZE

Dit jaar, van 15 november t/m 24 december, ontvangt U bij
aankoop van iedere f 5,00 een lot. Uiteraard alleen bij de aan
de aktie deelnemende winkeliers.
Vul op dat lot Uw naam en adres in en deponeer ze in de
daarvoor bestemde bussen welke U vindt in de hal van alle
banken in Zandvoort alsmede bij het Postagentschap in het
winkelcentrum Noord.
ledere week is er een trekking door Notaris Weve te Zandvoort. Let dus goed op de trekkingsdata welke op de loten
zijn vermeld. Als U ze op de trekkingsdagen voor 15.00 uur in
de bussen deponeert dingt U elke week mee naar een prijs
van f 750,- of f 500,- of f 250,-.
VRAAG DUS OM DE LOTEN.
De deelnemende winkeliers zijn kenbaar door het vignet op
de winkeldeur of winkelraam.
Op sigaren, sigaretten en geneesmiddelen worden geen
loten verstrekt.
Deelnemende winkeliers kunnen niet mee dingen naar een
prijs.
De drie prijswinnaars worden na elke trekking in de
zandvoortse bladen bekend gemaakt.
In onze vrijdageditie treft de lezer de lijst met alle
deelnemende winkeliers aan!

Met een speciaal woord van welkom
tot mevrouw drs. De Wit, echtgenote
van de kommissaris van de koningin
in Noord Holland, en mevrouw
Machielsen ('al acht jaar één van de
onzen'] begroette mevrouw Van
Maris vorige week op de veertiende
Ontmoetingsdag in de met bloemen
versierde Van Pagéehal de talrijke
aanwezigen, onder wie bewoners van
'Spaar en Hout'. Haar toespraak werd
regelmatig onderbroken door applaus
want de genoemde aantallen lieten
niet na indruk te maken: 328 gasten
waarvan er meer dan 200 vervoer
nodig hadden, 67 automobilisten die
daarvoor werden ingeschakeld, 50
vrijwilligsters die 400 lunches hadden
klaargemaakt.
Het jaarlijks evenement wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van vaste
partners en giften. 'De Ontmoetingsdag blijkt in een behoefte te voorzien
en aanbod van hulp van het
gemeentebestuur zou dan ook zeer
welkom zijn' aldus mevrouw Van
Maris, die vervolgens de mikrofoon
aan de presentatrice Lisette Hordijk,
lelevis'e-omroepster'bij de NCRV,
overhandigde. Deze kondigde als
eerste optredende het Nostalgisch
Cabaret aan en dit uit drie dames
bestaande gezelschap oogstte veel
sukses met liedjes van Clinge
Doorenbos, Louis Davids, Dirk Witte
en Pisuisse. Zij beschikken niet
alleen over een uitgebreid repertoir
maar ook over een dito garderobe
want alle liedjes werden in een
toepasselijk kostuum gebracht. Een
bijzonder geslaagd optreden, dat
beloond werd meteen hartelijk
applaus en een fraai door bloemenmeisjes aangeboden boeket. Het
aardige was dat de bloemenmeisjes
dit keer van eigen bodem waren. De
beeldige kostuums en bijpassende
hoeden waren afkomstig van het

Aalsmeerse Bloemenkorso en
werden charmant gedragen door
Hanneke Jongsma, Elly Keur, Cora
Klabou, Sandra Kluyskens, Emmy
Methorst en Mariette Mink. Nadat zij
alle gasten een korsage hadden
opgespeld was het woord aan Ds.
Sipke van der Land. Deze vertelde
interessante verhalen over zijn
belevenissen op een eiland bij Sicilië
en zijn bezoeken aan zendelingen in
de binnenlanden van Suriname en
Brazilië, maar de onverschilligheid
waarmee hij sprak over het spietsen
van inktvissen, het jagen op en het
neervallen van 'al die dooie apen'
deed niet sympathiek aan.
Het optreden van fluitiste Ellen de
Raadt en pianist Christiaan Heusden
kreeg in eerste instantie niet de
aandacht die het verdiende. De
gasten beschouwden de Sonate KV
10 in bes van Mozart kennelijk als
achtergrondmuziek en keuvelden er
rustig doorheen. Nadat het
misverstand uit de weg was geruimd
werd het muzikaal intermezzo
besloten met drie voortreffelijk ten
gehore gebrachte walsen voor fluit
en piano van Schubert.

mevr. Kraan-Meeth

Onder de belangstellende bezoekers
tijdens de lunchpauze zagen we
pastores, vroede vaderen, artsen en
de direkteur van het A.G. Bodaan
Tehuis, de heer Terpstra, die getuige
waren van de prima stemming in de
Van Pagéehal die tot uiting kwam in
een spontane polonaise en een 'Lang
zullen ze leven' voor het trio Norman
Smith, dat voor de tiende maal
belangeloos medewerking verleende.
Zowel het Zandvoorts Mannenkoor
als de tenor Nico Boer oogstten veel

sukses met hun optreden in de
middaguren. Laatstgenoemde
verrukte met een heel mooi
gezongen 'Standenen' van Schubert,
een indrukwekkende The Holy City'
samen met koor en meeslepende
melodieën als 'lm Prater blüh'm
wieder die Baume', 'Wien, Wien nur
Du allein' en 'Dein ist mein ganzes
Herz', voortreffelijk aan de piano
begeleid door Dico van Putten,
dirigent van het Zandvoorts
Mannenkoor. Dit was niet op volle
sterkte, maar doordat een aantal
koorleden een vrije middag had
genomen kwamen het Slavenkoor uit
de opera 'Nabucco' van Verdo, het
Pelgrimskoor uit Tannhauser en het
Soldatenkoor uit 'Faust' van Gounod
toch uitstekend uit de verf.
Het optreden van het Zandvoorts
Mannenkoor kreeg na de theepauze
een ongedwongen karakter omdat de
gasten via uitgereikte stencils in de
gelegenheid waren de talrijke
bekende liedjes mee te zingen. Door
de begeleiding van piano (Dico van
Putten, basgitaar (L Kemp) en
slagwerk (Terry v.d. Brink) werd dit
laatste onderdeel niet alleen een
vokaal maar ook een instrumentaal
gebeuren.
Nadat het programma was besloten
met een massaal gezongen
zandvoorts volkslied overhandigde
Lisette Hordijk aan mevrouw Van
Maris ('zonder Uw inzet zou er geen
Ontmoetingsdag zijn geweest') een
fraai boeket bloemen, terwijl
Hanneke Jongsma namens het
komité de heer Van Maris dankte
voor zijn medewerking achter de
schermen. De prachtige rozen maar
vooral de hartelijke omhelzing van de
bloemenmeisjes zullen voor hem
ongetwijfeld een reden temeer zijn
om ook het volgend jaar zijn
schouders onder de Ontmoetingsdag
te zetten.

NEEM EEN ABONNEMENT
OP DE ZANDVOORTSE KOERANT
DAN WEET U WAT ER GAANDE IS

Naam:
Straat:
Postcode:
en eventueel naam en adres van de begunstigde:

kinderdagverblijf komt toch
van de grond
Het ziet er naar uit dat een kinderdagverblijf, waar al zolang over
gepraat wordt, toch nog in Zandvoort
gerealiseerd gaat worden.
Als het van de grond komt is dat
zeker te danken aan de
vasthoudendheid van de initiatiefneemsters Relinde Adegeest, Hetty
Offerhaus en Patricia Schmidt. Want
menigeen zou het bijltje er al bij
hebben neergegooid. Zoals in 1984
pogingen van anderen zandvoortse
vrouwen waren gestrand. In maart en
april van dit jaar gaven diverse
gemeentelijke adviesorganen de
nieuwe plannen voor een kinderdagverblijf het groene licht op basis van
een (vooralsnog) eenmalige subsidie.
Grootste probleem was vervolgens
een geschikte en betaalbare ruimte
te vinden.
Keer op keer stootten de initiatief
neemsters hun neus of bleken
aangeboden lokaties ongeschikt voor
goede opvang van het kleine grut.
Een verzoek aan het bestuur van de
christelijke mavo Jaap Kiewiet, die in
'87 voorgoed de deuren sluit en het
aantal lege klaslokalen ziet groeien,
stuitte op onoverkomelijke bezwaren. Maar onlangs heeft de mavo, na
bemiddeling door de gemeente, zich
welwillende opgesteld. Definitieve
overeenstemming is er nog niet,
maar in het a.s. huurkontrakt moeten
de laatste obstakels kunnen worden
opgelost.

Daarna zullen enige voorzieningen
getroffen worden om de ruimte voor
de allerkleinste zandvqortertjes
leefbaar te maken, f 1.800,- trekt de
gemeente daarvoor uit. De huur voor
44 weken per jaar (minus de
zomervakantie dus) bedraagt f.
10.000.-. De vrijwilligsters hopen
overigens nog op een ekstraatje van
de gemeente voor de eerste
aanschaf van bedjes, meubilair en
speelgoed. Te zijnertijd zou het
kinderdagverblijf zichzelf moeten
kunnen bedruipen via de
ouderbijdrage's van f 10.- per
dagdeel. De streefdatum voor
opening is nu vastgesteld op 1
januari 1986.

Vrijwillige Hulpverlening

MENSEN IN HET
VRIJWILLIGERSWERK.
Van 16 t.e.m. 23 november
organiseert de
Emancipatiekommissie een themaweek in de bibliotheek: Mensen in
het Vrijwilligerswerk. Doel is te laten
zien wat er in Zandvoort op dit
gebied gedaan wordt en de rol van
vrouwen daarin te belichten. Omdat
de meningen over vrijwilligerswerk,
zeker in verband met het streven
naar emancipatie, sterk uiteenlopen
is er op woensdag 20 november om
20.00 uur een film 'Geen baan, wel
werk', te zien met diskussie na afloop.
Op vrijdag 2 2november valt de film
'Gebroken Spiegels' van Marleen
Gorris te bewonderen. De toegang is
gratis. De themaweek wordt
zaterdagorgen om 11.00 uur
geopend door Ineke Wind,
koördinerend ambtenaar
emancipatiezaken te Haarlem.

FORD SIERRA

FORD SCORPIO

Stijlvol, zuinig, ruim en nog steeds de meest
opzienbarende auto m z'n klasse.

De eerste auto in deze klasse die standaard met
een elektronisch geregeld Anti Blokkeer Systeem
(ABS) is uitgerust.

FORD FIESTA

FORD ESCORT

Groot in prestaties, zuinig in verbruik,
gul met ruimte.

Sportief, dynamisch, zuinig en snel.

Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord
tel. 02507 -133 60 showroom

Autobedrijf J. Jongsma Curiestraat 8
tel. 02507 -123 23 werkplaats

EEN LEVEN LANG.
Diabetes (suikerziekte) laat
je nooit meer los. De wetenschap is
er nog steeds niet in geslaagd deze
volksziekte uitte bannen. Iedereen
kan het krijgen, van jong tot oud.
Steun dat wetenschappelijk
onderzoek, steun het Diabetes
Fonds Nederland!

POSTGIRO 5766T.N.V. DIABETES FONDS NEDERLAND, AMERSFOORT. NATIONALE DIABETESWEEK11 T/M 17 NOVEMBER 1985.

HALEN,
6 PAS BETALEN.

A A N T R E K K E L I J K AANBOD TOT 30 NOVEMBER
Wie nu een Peugeot 205 personenauto koopt en
registreert vóór uiterlijk 30 november 1985. heeft de keuze uit
twee fantastische financiële aanbiedingen.
• U kunt profiteren van een renteloze lening tot 70% van de
aanschafpnjs, met een maximum van 10.000 gulden. Na 30%
aanbetaling gaat u tot l juli 1986 rijden zonder rente te betalen of
zelfs maar iets af te lossen. Die aanbetaling kunt u in de
meeste gevallen trouwens heel simpel oplossen door uw huidige
auto m te ruilen, l Juli 1986 rekent u af.
• In plaats van die renteloze lening kunt u ook kiezen voor
een autolening van 3 jaar met 50% rentercductie. Na een aanbetalmg van eveneens 30% betaalt u uw lening in 36 maanden af.
Maximum te lenen bedrag 10.000 gulden. Effectieve rente
ff.
op jaarbasis 8,2%.
Beide leningen worden door Peugeot Talbot
Financiering verstrekt onder de gebruikelijke voorwaarden van huurkoopovereenkomst, waarbij

FORD ORION
Ruimte bij de vleet, zit als een vorst, rijdt als
een trein.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 - 16581

Peugeot Talbot de rente/rentereductie voor haar rekening neemt.
DUBBEL VOORDEEL
VOOR PEUGEOT 205 ACCENT-KOPERS

Dit financieringsvoordeel geldt natuurlijk ook voor de
sportieve Peugeot 205 Accent. Die bovendien nog eens is
uitgerust met sportieve extra's als: dakspoiler, zwarte antenne,
brede stootstnps met een rode bies die doorloopt m de bumpers,
specifieke type-aanduiding, full cover wielplaten en verstelbare
hoofdsteunen.
Extra's waarvoor u niets extra betaalt. Peugeot 205 Accent
vanaf f 15.965,-.
BI PEUGEOT
2OS

toch niet
dat iemand

PEUGEOT 205 ACCENT VANAF F 15.965,-

PRUZEN ZIJN INCLUSIEF BTW AFLEVERINGSKOSTEN F 395, WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

tjf
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VERSJEEGf BV
PAKVEL08TRAAT 21
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ZANDVOORT

PEUGEOT TALBOT: 3><fftasft*dcA OfZ UHXj,

TEL 02907 • 12945

.

.

020-847905

Zandvoort in 1986

De tijd waarin een gemeente het zich kon veroorloven een gezapig overheidsorgaan te zijn is
allang voorbij.
Vandaag de dag zijn de meeste gemeenten efficiënt en zakelijk bezig.
Maar de centrale overheid - dus het rijk- wil het de gemeenten nogal eens moeilijk maken. Ze
overlaadt hen met zoveel voorschriften en wijzigingen van de voorschriften, dat het voeren van
een slagvaardig en duidelijk beleid een hele opgave wordt.
In de Nota's van aanbieding bij hun begrotingen voor het volgende jaar geven de gemeentebesturen een overzicht van dat beleid.
De gemeente Zandvoort, die het door haar bijzondere geografische positie (verkeer), haar
positie als badplaats (tijdelijke drukte) en haar kleine dorpskern extra moeilijk heeft, pleegt in
haar jaarlijkse overzicht de gerezen problemen tegelijkertijd van de nodige oplossingen te
voorzien.
Ook nu, nu de begroting 1986 aan de orde is.
De vraag is echter hoe en wanneer die oplossingen kunnen worden gerealiseerd.

'REALISME ZAL HET
UITGANGSPUNT MOETEN ZIJN'
De financiële positie van Zandvoort is moeilijk. Weliswaar hebben burgemeester en wethouders de afgelopen weken kans gezien een dreigend tekort
weg te werken, maar dat betekent niet dat er nu geld over is. Integendeel.
Om zijn doel te bereiken wilde het gemeentebestuur niet opnieuw de reserves
van de gemeente aanspreken en zocht de oplossing dus in bezuinigen,
uitstellen en extra verhogen van enkele gemeentelijke belastingen.
De oorzaken van het tekort liggen vooral in het opnieuw lager worden van de
uitkering uit het Gemeentefonds (bijdrage van het rijk aan de gemeenten), het
stijgen van de bijstandsuitgaven en het stijgen van de prijzen.

OP STRAAT
Tot Zandvoorts grote problemen behoort
het recreatieverkeer:
- de gemeente beschikt over slechts twee
verbindingsroutes met de rest van de regio:
heel wat minder dan waarover de meeste
andere gemeenten kunnen beschikken.
- het verkeersaanbod op die wegen is
gedurende een aantal maanden veel hoger.
- het verkeer blijft in Zandvoort een dag.
een paar dagen of langer.
De politie doet wat ze kan om de verkeersstroom in goede banen te leiden, daarbij
geholpen door de reservepolitie (zeer gewaardeerd!) en sinds kort bovendien door
zomeragenten.
De gemeente houdt zich met hetzelfde
doel bezig met het verbeteren van autowegen, fietspaden en voetgangersroutes.
Allereerst komt de Boulevard Barnaart
daarvoor in aanmerking, waar niet alleen
de belangen van automobilisten in het geding zijn, maar ook die van fietsers en
voetgangers.
Ook de Prinsesesseweg moet worden gereconstruceerd: smallere busbaan, meer
parkeerplaatsen, oversteekplaatsen voor
kinderen.
De situatie op de Rotonde vraagt om
maatregelen van allerlei aard.
Er komen (verlengde) fietsroutes langs de
Hogeweg, tussen Bokkedoorns en Keesomstraat, en tussen Blinkertweg en
Burg. Nawijnlaan; bovendien staat de instelling van tweerichtingverkeer voor fietsers op de Boulevard Paulus Loot op het
programma en beperkt eenrichtingverkeer
in een aantal straten die thans volledig
eenrichtingverkeer hebben.
In de Prof. Zeemanstraat wordt de situatie
voor de fietsers verbeterd en er komt een
oversteek langs de Van Pageehal.
Het kruispunt in Bentveld is aan een
algehele opknapbeurt toe.
Al deze verbeteringsplannen worden, tezamen met die van de grootste knelpunten
voor lichamelijk en visueel gehandicapten, op dit moment voorbereid. De uitvoering ervan zal uiteraard in fasen geschieden.
De gemeente houdt daarvoorƒ 100.000,per jaar achter de hand. Maar in dit
opzicht is dat minder dan u denkt.

PARKEREN

l l

Omdat het verkeer in ons dorp niet
alleen rijdt, maar hier ook en vooral
parkeert, is er meer en meer ruimte
nodig.'
De gedachten van het gemeentebestuur
gaan daarbij uit naar a. binnenterrein circuit (3500 plaatsen), b. terrein camping
De Branding
c. geaccidenteerd terrein Van Alphenstraat/Boulevard
Barnaart (300 plaatsen).
Ad a: niet alleen voor bezoekers van de
races, maar
n
ook voorstrandbezoekers; ad

b: vergroting van de huidige capaciteit; ad
c: verharden van het terrein en legaliseren
van het op dit moment misplaatst gebruik
daarvan; bovendien moeten daar voorzieningen worden aangebracht voor het parkeren van campers.
Zoals uit de laatste zin blijkt is er ook behoefte aan ruimte voor campers en caravans, die tot nog toe op de vreemdste plekken werden gestald.
Daarvoor kan het Roggeveld (naast camping Duinrand-Pomper) worden benut
(200 caravans), terwijl de zogenoemde
puinstort aan 60 caravans of campers
ruimte kan bieden. Maar ook hier zal
slechts sprake kunnen zijn van een gefaseerde aanpak.

maar veel meer om de kwaliteit van de
woningen: in die zin dat ieder een voor
hem of haar passend huis moet kunnen
krijgen. Bovendien moeten de woonlasten betaalbaar zijn.
Het gemeentelijk woningbouwprogramma
is sterk afhankelijk van de medewerking
van het rijk (subsidies en premies). De
toekenning van gesubsidieerde woningen
wil Zandvoort reserveren voor hen die een
duidelijke maatschappelijke binding met
de gemeente hebben. Daarvoor is toestemming van het ministerie nodig: en dus
gevraagd.
U hebt ongetwijfeld wel eens iets gehoord
over de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing, die op l januari jl. in werking is
getreden. Die wet kwam in de plaats van
19 (!) doeluitkeringen van het rijk voor
stads- en dorpsvernieuwingsprojecten van
de gemeenten. De gemeenten moeten gewone projecten nu zelf financieren en
krijgen daarvoor jaarlijks een bijdrage toegekend.
Zandvoort kreeg voor 1985 ƒ 35.900.-en
besloot daarmee het verbeteren van particuliere woningen te financieren. Hebt u
plannen op dat gebied, wendt u zich dan
met spoed tot de gemeente om te horen
wat de wettelijk vastgestelde voorwaarden daarvoor zijn en welke uw kansen op
subsidie.

Over vergunningen gesproken: de gemeente gaat alle in Zandvoort gevestigde bedrijven controleren op het hebben van een
geldige Hinderwetvergunning. Naar schatting voldoen 400 tot 500 bedrijven niet
aan de bepalingen.
Eind 1986 gaan in de Engelbertstraat
isolerende werkzaamheden van start ter
beperking van de overlast voor de bewoners door het verkeerslawaai.

SOCIALE
VOORZIENINGEN
Nog even terug naar de inleiding van
deze publicatie, waar werd gesproken
over de vele voorschriften en wijzigingen
van voorschriften van de kant van het
rijk.
Die op het gebied van de sociale voorzieningen zijn het meest ingrijpend, zowel
voor de sociale dienst als- in de meest letterlijke zin - voor de uitkeringsgerechtigden.
Vooral het verkorten van de werkingsduur
van de WWV (voorheen voor iedere werkloze twee jaar) heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voorjongere uitkeringsgerechtigden, die daardoor eerder in het
- RWW terecht komen, maar ook voor de
gemeente, omdat ze de WWV uitkeringen wél, maar de RWW uitkeringen niet
voor 100% van het rijk terugontvangt.
Het totaal van de RWW-uitkeringen stijgt,
zodat het bedrag dat ten laste komt van de
gemeentekas eveneens omhoog gaat.

Begrotingsbehandeling
REALISME
g* ,C>„,

GEEN WONINGBOUW
IN DE ZUIDDUINEN
Wat haar oppervlakte betreft - 3377 ha
- behoort Zandvoort zeker niet tot de
kleintjes, maar niet minder dan 180 ha
is openbaar duinterrein.
Al in 1975 sprak de toenmalige minister
van Volkshuisvesting zich uit tegen woningbouw in een deel van dit gebied - de
Zuidduinen - hoe 'aangepast' erï behoedzaam die bouw ook zou worden uitgevoerd.
Na tien jaar van nader overleg tussen de
minister enerzijds en provincie en gemeente anderzijds heeft de eerste in juli van dit
jaar besloten bij het eerder ingenomen
standpunt te blijven. Daarmee is de bouwlocatie Zuidduinen uit het woningbouwprogramma verdwenen.
De gemeente hoopt wel de kosten die in
voorgaande jaren gemaakt zijn (bijna/ l
miljoen) vergoed te krijgen.
Zandvoort heeft op dit moment ruim 2200
woningzoekenden, van wie ongeveer 250
urgente. Ze blijken vooral behoefte te
hebben aan eengezinswoningen. En juist
die waren voorzien in de Zuidduinen.
Waar kunnen ze nu worden gebouwd? AIlereerst in het gebied Karel Doorman
(premiekoop- en woningwetwoningen) en
in een later stadium wellicht op het terrein
van de Clarakliniek, de sportvelden
ZVM en opvullocaties, zoals in de Prinsenhofstraat, waar twee panden op de nominatie staan om gesloopt te worden. (In
1988 komt vermoedelijk het terrein van
de chr. mavo beschikbaar).
Het gaat in de toekomstige woningbouw
overigens niet meer alleen om het aantal.

Hoewel in de beschreven verkeers- en
woningbouwplannen het woord realisme
niet werd genoemd, vormde het wel de
basis van die plannen.
Ook op andere gebieden wordt de gemeente tot zulk een realisme gedwongen.
Zo heeft de provincie Drente besloten de
VAM te gelasten zijn contract met Kennemerland - en dus met Zandvoort - voor
het verwerken van afval over 2 jaar te
beëindigen. Kennemerland moet dus een
andere en ongetwijfeld duurdere oplossing zoeken (ook al is door de voorzitter
van de afdeling Rechtspraak v.an de Raad
van State uitstel verleend tot 1994).
Dat betekent een verhoging van de afvalstoffenheffing, ondanks het feit dat het
gemeentebestuur een lastenverzwaring
voor de burger zoveel mogelijk wil voorkomen.
Daarom moet de hoeveelheid afval kleiner. Dus: glas in de glasbak, papier naar
verenigingen etc. Een ding is zeker: zonder uw medewerking zullen de kosten
zeker stijgen.
Een heel ander voorbeeld van reeëel op-,
treden vindt zijn aanleiding in de regels
voorde 'levende' muziek. De Wetgeluidhinder verbiedt een te grote geluidssterkte. Daarom mag er op het strand geen levende muziek worden gemaakt.
Wat blijkt echter? Het ruisen van de zee
veroorzaakt méér gel uid.- Dat betekent dat
de gemeente toch een paar vergunningen
heeft afgegeven. Maar de muziek mag bij
de huizen op de boulevard niet hoorbaar
zijn en moet om 24 uur afgelopen zijn.

GEMEENTE

Al deze en andere zaken komen ter
sprake tijdens de behandeling van de
gemeentebegroting op maandag en
dinsdag 16 en 17 december 's avonds.
U bent er van harte welkom.

BELASTINGEN
Ter dekking van het begrotingstekort
stellen burgemeester en wethouders de
raad onder meer voor om de belastingen
te verhogen met 3%: de normale trend.
In verband met het huren (ad ƒ 10.000,-)
van een miniveegmachine voor het schoonhouden van trottoirs en stoepen stellen zij
voorde hondenbelasting met 10% extra
te verhogen, terwijl de rioolafvoerrechten met 4,5% extra in verband met kostbare investeringen op dat terrein zullen
moeten stijgen.
Als de raad daarmee accoord gaat zijn de
nieuwe tarieven van de belangrijkste belastingen:
OGB
nog niet bekend

rioolafvoerrechten:
ƒ100,- per jaar
afvalstoffenheffing
ƒ135,60 per jaar (particulieren)
hondenbelasting:
ƒ 83,-per jaar voor de eerste hond, ƒ 158,voorde tweede hond en ƒ 315,- voor alle
volgende honden.
November 19f
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nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags.
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sint per boot: een

® Gewapende overvallen, inbraken
in winkels, woonhuizen en
restaurants stonden op de kerfstok
van een grote groep jeugdige
onverlaten, die voornamelijk uit
zandvoorters bestond. Minstens 45
misdrijven, waarbij plm. f 200.000.werd buitgemaakt, werden vorige
week opgelost toen een plaatselijke
rechercheteam de bende van 13
personen tussen de 17 en 25 jaar had
opgerold. Na ondervraging en
nieuwe nasporingen kunnen de
komende tijd nog meer misdrijven
aan het licht komen. De politie is om
i\e reden weinig spraakzaam over de
• >rderingen in het onderzoek. Vier
loofdverdachten zitten vast, de rest
is in afwachting van juridiese stappen
voorlopig op vrije voeten gesteld.
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Het is vele vele jaren geleden dat
zoveel mensen de aankomst van Sint
Nikolaas in de badplaats gadesloegen
als jongstleden zaterdag.
Dikke rijen zandvoorters (maar ook
bezoekers van buiten) stonden aan de
vloedlijn om de Sint te verwelkomen.
en ook op de Rontonde zelf en aan beide
zijden langs de boulevard was sprake
van een heuse volksoploop. Een
sukses voor de organisatoren dat een
aantal magere jaren van steeds
teruglopende animo deed vergeten.
De komst per boot van de goedheiligman sprak zonder twijfel meer tot de
verbeelding van de opgetogen
kinderschare dan alle andere
pogingen in het verleden om hét 5
december-feest in te luiden. Koud
was het zaterdag en lang duurde het
wachten maar toen de fanfare het
strand opmarcheerde en
pietermannen zich met handenvol
snoepgoed onder de kleumende
kleintjes mengden was dat leed snel
geleden. Groot was het entoesiasme
toen het schip van Sint Nikolaas uit de
jnist die over de grijzen golven hing
opdook en na enig laveren op de
zandvoortse kust afstevende.

onder vermelding
van:
nieuws donateur.

Vrijwillige Hulpverlening

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

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gsmeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212 Automobielbedriif
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinkö.autotechniek, werkpluts
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renault}
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Het 'Zie ginds komt de stoomboot'
mocht dan niet helemaal van
toepassing zijn op de naderende grote
sloep, de Ir. S.L Louwes van de
KNZRM zag toch kans deftig als voor
een staatsplechtigheid de gemijterde
bisschop en zijn kleurig knechtenvolk
naar de branding te brengen waar een
rupsvoertuig aanhaakte die het
gezelschap op het droge trok. Zelden
zal de Sint zo hartelijk ontvangen zijn.
Zwaaiende en zingende kinderen
waren er samendrommend getuige
van dat de stokoude maar
onverwoestbare reiziger overstapte in
een reddingsboot op wieltjes van de

ZRB. Een strandjeep bracht de Sint
vervolgens richting boulevard.
Daar stond Sint's viervoeter klaar. Of
het lag aan de drukte om het dier
heen of aan de onwennige zeebenen
van de kindervriend was niet duidelijk
maar het fraaie paard bleek te
schichtig om zijn voorname last veilig
naar het dorp te brengen. Te voet
moest Sint Nikolaas zich een weg
banen naar het raadhuis waar hij
volgens traditie verwelkomd werd
door zandvoorts eerste burger.

schotvaardig zandv» meeuwen
won uitwedstrijd
Het wisselvallige ZVM heeft zich
zondag weer eens van zijn beste kant
laten zien. In de uitwedstrijd tegen
Alcmaria Victrix trokken de zandvoorters aan het langste eind en wonnen
verdiend met 3-4.
Na een kalme start waarin beide
teams de ijzige kou uit de ledematen
werkten kwamen de meeuwen steeds
beter op dreef. Fred Ipenburg
opende de vijandelijkheden met een
schot tegen de paal, waarop de
alkmaarders revanche zochten en
tweemaal een hoekschop
forceerden. Na een kwartier kreeg
Ipenburg een nieuwe kans, ditmaal
weerhield niets hem om 0-1 aan te
tekenen. Kort daarop maakte Rik
Keur het met een kopbal de goalie
moeilijk, uit de rebound skoorde hij
beheerst 0-2. Een aandringend
Alkmaar zag zijn inspanningen
beloond met een serie hoekschoppen die veel onrust schiepen en
soms met moeite konden
weggewerkt maar niet tot sukses
leiden.

Na de rust nam ZVM het heft in handen. Schoten Frans Post en Richard
Kerkman haalden het net niet maar
Jaap Meijer knalde uit een vrije schop
prachtig raak: 0-3. Direkt na de
spelhervatting doorbrak Alcmaria de
ban en passeerde keeper Visser
tweemaal op rij. De meeuwen
kwamen onder zware druk te staan
maar hielden het hoofd koel, toen
Meijer een 4e treffer op het
skorebord bracht kwam de winst niet
meer in gevaar. Wel voltooide
Alkmaarspits Peter Stramming zijn
hattrick, 3-4, maar verder kwamen de
gastheren niet.

Zandvoortmeeuwen
Volendam
De Valken
Alcm. Victrix

10
10
9
9
10
10

© Een hele reeks begrotingsvergaderingen staat deze week op het
lijstje van de
volksvertegenwoordiging. Voor vanavond 20.00 uur staat de kommissie
maatschappelijk welzijn op het
programma, morgen om 17.00 uur
(vervroegd in verband met de
interland Nederland-België) de kommissie algemene zaken en a.s. vrijdag
is om 20.00 uur de kommissie
financiën aan de beurt.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis,' Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij drirtgende problemen.

A.s. zondag wordt er geen kompetitievoetbal op de mat gelegd. De
stand in het klassement is nu als
volgt:
SVW'27
LSW

© Stichting de Papieren Tijger, die
zich een leefbare woonomgeving ten
doel stelt en onlangs in het geweer
kwam tegen het kappen van bomen
en het crossen in de duinen, heeft
zich in een brief tot b en w gewend
met het verzoek mee te mogen
praten over de Vendoradoplannen.
Volgens de stichting zou tijdig
overleg een aantal te verwachten
problemen kunnen voorkomen.

15
13
11
11
11
11

HSV
DTS
WGW
W. Frisia
KGB
SRC

10
10
10
10
10
10

11
10
8
8
7
2

dienstencentrum geopend

nieuws

Alvorens burgemeester Machielsen
vrijdagmiddag met het omdraaien van
de sleutel het Dienstencentrum aan
de Koninginneweg opende hadden in
gebouw 'De Krocht' verschillende
sprekers het woord gevoerd over
dienstverlening aan ouderen.
De heer F.E. Gustenhoven, voorzitter
van de Stichting Dienstencentra ZuidKennemerland, waaronder het
Zandvoortse centrum ressorteert,
memoreerde in zijn welkomstwoord
tot de genodigden, voornamelijk
bestaande uit afgevaardigden en bestuursleden van plaatselijke hulpverlenende instellingen, de totstandkoming van het dienstencentrum, dat
niet alleen een wegwijzer en praatpaal
voor organisaties maar ook voor
partikulieren wil zijn.

steun
ons werk
giro
454000

• In de eerste algemene ledenvergadering van het Zandvoorts ,
Vrouwenkoor die gehouden werd op
woensdag 13 november, heeft het
voorlopige bestuur volmacht
gekregen van de meer dan 70 leden,
in definitieve vorm te gaan werken.
Als voorzitter, penningmeester en
sekretaris werden benoemd: Annette
Kalk, Tonneke Jongert en Marlies
Faase. Lid van het bestuur werd
Hanneke Jongsma. Het eerste
konsert dat men wil gaan geven zal in
het voorjaar van 1986 plaatsvinden.
Wanneer er nog dames zijn die zich
op willen geven, dan kan dat iedere
woensdagavond in gebouw 'De
Krocht'. Voor telefoniese informatie
kunt u zich wenden tot de volgende
telefoonnummeis: 19372 od 18591.

Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Watuur
Fonds.
Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

mevr. Kraan-Meeth

De voorzitter van het Platform Ouderenwerk Zandvoort, mevrouw Mr.
H.W. de Jong, herinnerde er aan hoe
na een snelle toename van de bevolking in de na-oorlogse jaren, zich in
de jaren zeventig een kentering
begon af te tekenen. De bevolkingsgroei stagneerde, met als gevolg een
zekere vergrijzing en daarmee
verband houdende problemen. Het
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening, maar ook andere instanties,
hebben deze problemen niet alleen
gesignaleerd maar ook bij de
daadwerkelijke hulpverlening een
belangrijke rol gespeeld. Mede door
de stimulerende krachten van Ab
Braun en Alie IJspeert werd de Initiatiegroep koördinatie Ouderenwerk
opgericht en omdat het
gekoördineerde bejaardenwerk
gedecentraliseerd werd naar de
provincie mocht verwacht worden dat
deze het projekt zou financieren. Om
een lang verhaal kort te maken: op 20
maart 1985 kwam het Platform
Ouderenwerk Zandvoort tot stand en
in juni werd de sollicitatie-procedure
afgerond met de benoeming van de
35-jarige Frits van Veen als
koördinator.
De volgende spreker, burgemeester
Machielsen, verbaast zich iedere keer
weer over de paniek die ontstaat bij
het woord 'vergrijzing'. Vergrijzen doet
iedere gemeente en binnen de regio
wint Heemstede het zelfs van
Zandvoort. Er is geen enkele reden
tot ongerustheid, er ontstaat siechts
een andere verhouding. Vergrijzing
betekent gewoon een verschuiving in
de samenleving naar de ouderen toe,
aldus de heer Machielsen, die
vervolgens opmerkte dat in het gehele
bejaardenwerk de zelfstandigheid van
de ouder wordende mens centraal
moet staan. Dus nu niet meer, zoals
vroeger, direkt naar een
bejaardenhuis maar zo lang mogelijk
in eigen huis blijven. Daardoor kan het
aantal verzorgingsbedden drasties
worden verminderd. De provincie wil
het aantal in 1990 zelfs gehalveerd
zien. Tenslotte bepleitte de burgermeester het vrijwilligerswerk in ere te
houden.
Tot besluit een paar nuttige gegevens
over het kersverse dienstencentrum.
Het is gevestigd op de Koninginneweg no. 1 en telefonies bereikbaar
onder no. 1 9393, terwijl koördinator
Frits van Veen er maandag- en donderdagmiddag spreekuur houdt van
half twee tot drie.

kort & klein

wereld
pmniir
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neuerkind

Machielsen: vrijwilligerswerk moet blijven . . .

© Maandag 4 november j.L, werd op
de Tolweg 10 te Zandvoort de
jaarlijkse bijeenkomst gehouden van
de vaste medewerksters van
Tafeitje-dek-je'.
De vergadering werd geopend door
de presidente van de 'Federatie
Vrouwenraad' te Zandvoort, mevrouw
G. Machielsen-Mouw. Aanwezig
waren 22 medewerkers. Het voornaamste agendapunt was de
financiële vergoeding die in het
vervolg aan de rijders/rijdsters zal
worden toegekend. In deze tijd van
steeds stijgende kosten vond het
bestuur het niet juist meer, die
bezinekosten op de vrijwilligers te
laten drukken.
Vervolgens werd unaniem de
waardering uitgesproken voor de
medewerkers van 'De Meent',
Hogeweg 36 te Zandvoort, waar de
maaltijden worden gereed gemaakt
en waar het ook mogelijk wordt
gemaakt het administratieve gedeelte
te verzorgen. Tegen half vier werd de
geanimeerde bijeenkomst besloten.
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Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

vrijwilligerswerk past slecht
in streven naar emancipatie
De manifestatie 'Mensen in het Vrijwilligerswerk' is zaterdagochtend
door emancipatiemedewerkster
Ineke Wind geopend met forse
kritiek.
Het thema van deze week was gekozen door de zandvoortse emancipatiekommissie en al eerder was in politieke kring van links tot rechts
onbegrip daarover uitgesproken.
Ineke Wind maakte in haar
openingsrede nog eens duidelijk
hoezeer het vrijwilligerswerk op gespannen voet staat met het streven
naar emancipatie van de vrouw.

Ineke Wind: forse kritiek
Vrijwilligsters blijven immers ekonomies afhankelijk, hebben geen
rechten bij ontslag of ziekte, het rollenpatroon verandert geen sikkepit,
vrouwen komen terecht in de verzorgende baantjes of doen klusjes terwijl
het manvolk leiding geeft. Ook in de
politiek vervullen vrouwen een
ondergeschikte rol. Thuis blijft voor
de vrijwilligsters de 'normale' taakverdeling in stand: 'Haar man vindt het
best, aldus Ineke, 'als het huishouden
er maar niet onder lijdt'.
Dubieus is verder het doen van onbetaald werk waar het in de plaats

komt van betaalde arbeid. Als voorbeeld gaf de spreekster het ontslag
van de dochter als betaalde kracht in
een bejaardenhuis waar moeder als
vrijwilligster werd binnengehaald.
Ronduit stuitend noemde ze dat.
Redenen voor deelname aan vrijwilligerswerk zijn er best te noemen.
Behoefte aan sociale kontakten, aan
ontplooiingsmogelijkheden, als
afleiding naast het dagelijks huishouden, als middel om ervaring op te
doen. Maar ook, aldus Ineke Wind,
omdat de regering het aanprijst als
oplossing voor de bezuinigingen en
omdat er een klimaat geschapen
wordt waarin burenhulp e.d. van
hogerhand gestimuleerd wordt om
overheidsfalen te bedekken.
Toch is vrijwilligerswerk niet vies, zei
Ineke Wind, en op vele plekken
onmisbaar. Maar het is de hoogste
tijd eens goed na te denken over de
konsekwenties voor met name
vrouwen. De inleidster riep ieder op
zich in te zetten voor werk dat gericht
was op de vergroting van onafhankelijkheid, in de politiek, vakbonden,
woningbouwvereniging,
gezondheidscentra e.d. In dat teken
van bezinning kan de
manifestatieweek toch nog een
nuttige rol vervullen.

eanduoafse taeranr
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HET SCHANDAAL ROND WETHOUDER
JONGSMA
DE ONEERBARE GANG VAN EXWETHOUDER ATTEMA
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NADERE INFORMATIE VOOR HAAR ZWARTBOEK OVER ZANDVOORTS
POLITIEKE KORRUPTIE EN DORPSE ONDERONSJES.
OM DE "HEREN" BESTUURDERS, AMBTENAREN EN OVERIGE BETROKKENEN MET HUN EIGEN SCHANDDADEN HUN SOCIALE STATUS TE
LATEN AFBREKEN.
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pakt wethouder jongsma
vanavond al zijn biezen?

nov.

H.W.

23
00.39
24
01.20
25
01.48
26
02.20
27
0257
28
03.32
29
04.10
30
04.46
Springtij 14 en

L.W.

H,W,

L.W.

08.39 12.57 20.57
09.21
13.37
21.37
09.50 14.05 2206
10.21 14.33 22.35
1057 15.01 23.05
11.30 15.37 23.38
12.09 16.21 00.21
12.46 17.04
01.04
29 november

G De vergadering van de zandvoortse sportraad is verschoven van a.s.
donderdag 28 november naar donderdag 19 december. De bijeenkomst
waarop o.a. de zaalhuur- en
jeugdsportsubsidies besproken worden begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in wijkcentrum 't Stekkie
aan de Flemingstraat.
A Morgenavond komt de raadskommissie voor algemene zaken en
ruimtelijk ordening bijeen. Op de
agenda prijkt onder meer een voorstel
om een deel van de bubaan aan de
Prinsesseweg te bestemmen als parkeerstrook. Een plan dat inklusief parkeerautomaten ruim f 150.000.- gaat
kosten.
d Op de Wim Gertenbach-mavo zal
het 'Gheselscap goet en fijn' a.s.
donderdag om 10.00 en 11.00 uur
schoolkonsert-voorstellingen geven.

WETSWlNKEL
aanblijven of vertrekken, dat is de kwestie . . .

De raadsvergadering van hedenavond zal vermoedelijk meer
brengen dan diskussie over een klein
aantal - niet al te beduidende - agendapunten.
Het ligt in de lijn der verwachtingen
dat deze dag voor wd-wethouder
Jan Jongsma het uur van de
waarheid aanbreekt. Zelf deelde de
liberaal eergisteren mee dat hij na
zijn nederlaag op de wd-ledenvergadering niet eerder een standpunt
over zijn positie zou innemen dan na
de raadsvergadering.
Daar zal door hemzelf 'of door anderen' de kwestie naar voren gebracht
moeten worden of er nog genoeg
vertrouwen in hem bestaat als bestuurder van het dorp. Een op het
eerste gezicht onzinnige vraag. De
wd heeft hem afgelopen donderdag
immers een plaats op haar kandidatenlijst geweigerd, hem zonder
pardon het bos ingestuurd.

iedereen leest
dekraat
en overal.

In de nasleep van de affaire Attema
echter heeft de vvd pas geleden nog
vragen van koalitiegenoot flieringa
over het bestaande vertrouwen in de
bewindslieden in positieve zin beantwoord. Daarentegen stond in een
verklaring van het wd bestuur die
jongstleden donderdag aan de leden
werd voorgelezen dat Jongsma niet
als wd-kandidaat gehandhaafd kon
worden omdat hij de oorzaak zou zijn
van talloze konflikten in de kollegeboezem. Met andere woorden verantwoordelijk zou zijn voor een voor
de vvd rampzalig beleid. Een

tegenstrijdigheid die wel enige verheldering vereist.
'Ik wil gewoon weten hoe de raad
erover denkt, aldus Jongsma. 'Het zal
dus zeker aan de orde komen. De
dan gehouden diskussie is medebepalend voor mijn uiteindelijke standpunt'. 'Zo blijven we nog even in het
ongewisse of Jongsma halsstarrig
blijft zitten waar hij zit, of afscheid
neemt als wethouder, mogelijk ook
als raadslid voor de vvd en wie weet
voor zichzelf begint.

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17,30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingei 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

protest werkgroep huisvesting
tegen registratiegeld woningzoekenden
De werkgroep Huisvesting Zandvoort,
voormalig overlegpartner van de
gemeente inzake nieuwbouw'voor 1en 2 pers. huishoudens, heeft schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaar
gemaakt tegen het registratiegeld dat
woningzoekf nden moeten betalen
voor inschrijving bij de gemeente.
Een schandaal noemt de werkgroep
het dat de gevolgen van een falend
overheidsbeleid - het tekort aan
huizen - wordt afgewenteld op de
slachtoffers, ook nog eens mensen
die doorgaans uit de laagste inkomens groepen komen. 'Nu weten wij
wel uit de praktijk, aldus de
werkgroep, dat het uw politiek is deze
mensen van Zandvoort af te krijgen

en te vervangen door huishoudens
van uw eigen soort: ter veiligstelling
van een zelfgenoegzame, welgestelde, fantasieloze eenheidsworst.Het
is ons niet ontgaan dat de raad in het
geheel niet eensluidend was in haar
beslissing tot invoering van deze
schandelijke heffing - dat scheelt iets.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in
maart '86 zullen wij een nieuw
geïnstalleerde raad dan ook
voorstellen uw misselijke spel te niet
te doen'.

te maken, maar dat is nu juist de
instantie die het profijtbeginsel tot
norm heeft verheven. Voor overheidsdiensten moet betaald worden, daar
wenst men in Den Haag niet vanaf te
wijken.

POSTGIR05766TMDÏMÉTËSlÖM^

GEZINSZORG VERSTREKT NU OOK
AVOND- EN WEEKENDHULP.
De stichting üezmszorg Kennemerland Zuid heeft ter versterking van de
eerste-lijns thuiszorg met ingang van
31 oktober j.l. avond- en weekendhulp
officieel ingevoerd.
Dit betekent, dat nu alle dagen in de
week van 8.00 's morgens tot 22.00
uur 's avonds gezinsverzorging kan
worden verleend. De avond- en
weekendhulp zal alleen van verzorgende en/of begeleidende aard
zijn. Huishoudelijke hulp zal op deze
tijden niet gegeven worden. Daarvoor
is de avond- en weekendhulp in principe niet bedoeld.
De stichting die al jaren kamp met
een tekort aan deskundige helpsters
en verzorgsters heeft grote behoefte
aan mensen die op afwijkende tijden
een steentje willen bijdragen aan de
thuiszorg. Voor informatie: telefoon
023-248041.

Vrijwillige Hulpverlening

Een pittig protest derhalve._A[ blijft het
verzet verbaal. Want de werkgroep
heeft al aangekondigd het ministerie
van binnenlandse zaken in te
schakelen om een en ander ongedaan

DIABETES DUURT

48 ZSV Zandvoortmeeuwen organiseert op vrijdag 29 november in haar
kantine aan de Vonellaan een 2e
klaverjasavond voor koppels.
Deelname per koppel kost f 6.-. De
opbrengst komt ten goede aan het
jeugdwerk. De avond begint om 20.15
uur en er zijn aardig wat prijzen te
verdelen.

17373

Diabetes (suikerziekte) laat
je nooit meer los. De wetenschap is
er nog steeds niet in geslaagd deze
volksziekte uit te bannen. Iedereen
kan het krijgen, van jong tot oud.
Steun dat wetenschappelijk
onderzoek, steun het Diabetes
Fonds Nederland!

dienstverlening aan zandvoort
van ns is ver beneden peil

familieberichten
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U
met droefheid kennis, dat na een moedig gedragen ziekte, van ons
is heengegaan, onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
AAGTJE KOPER -VAN DUIVENBODEN
weduwe van Willem Koper
op de leeftijd van bijna 80 jaar.
Zandvoort: W.Loos - Koper
A. Loos
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 25 november 1985
Helmerstraat 5
Correspondentie-adres:
Dr. Jac. P. Thijsseweg 15, 2041 BL Zandvoort

Het paradepaardje van toeristjes
Zandvoort, de spoorlijn tot pal aan
zee, is zoals wel meer voorzieningen
in de badplaats buiten het seizoen
een ergernis voor de achterblijvers,
de inwoners zelt.
Zo gauw de toeristen hun hielen
hebben gelicht, gaan de deuren van
het NS-station 's avonds op slot,
worden de loketten niet meer
bemand, blijft de reiziger van elke
informatie verstoken. De laatste
lichten aan het langzamerhand toch
al lugubere Stationsplein doven en in
het halfduister mag de liefhebber van
het openbaar vervoer zich na 21.00
uur een weg zoeken over een in de
winter levensgevaarlijke helling naar
de perrons. Dat allemaal als dank
voor de rijkelijke inkomsten die
zomers Zandvoort aan de NS
schenkt. Een goudmijntje, maar
alleen als de zon schijnt, een typering
die overigens voor heel de badplaats
geldt.
Is het voor de normale reiziger irritant
en een aanleiding tot eindeloos
gemopper - hetgeen in ieder geval
de wachttijd bekort - voor de
gehandikapten van Nieuw Unicum is
het een regelrechte aanslag op de
bewegingsvrijheid. De lift die
rolstoelrijders veilig naar het
emplacement kan brengen is na
negenen buiten dienst. En de NS
heeft laten weten dat vanaf dat
tijdstip in het geheel geen hulp meer
kan worden verleend aan
gehandikapte burgers. Tenzij men 24
uur van te voren zijn reisplannen
meedeelt aan het hoofdkantoor van
de NS in Utrecht.

Je denkt

toch niet

dat iemand
naar ze
luistert..
...ofwel
soms?

TOCH EENS-OPSCHRIJVEN
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INTERNATIONAL
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De bewonersorganisatie van Nieuw
Unicum waar bijna 200 inwoners van
de gemeente verblijven hebben in
een brief aan het spoorwegbedrijf
hun bezwaren tegen deze
maatregelen kenbaar gemaakt. De
schrijvers zijn van mening dat
gehandikapten net als alle andere
nederlanders de vrijheid horen te
hebben zelf uit te maken wanneer ze
op reis willen. Woede heeft de
'ronduit belachelijke' maatregel
gewekt omdat er vooraf niet eens
overleg is geweest met deze ernstig
gedupeerde groep zandvoorters.
Tegelijkertijd hebben de Unicummers aan de gemeenteraad gevraagd
in het geweer te komen tegen de

maatregelen die 'het image van
Zandvoort' niet verbeteren. Men zou
graag zien dat het dorpsbestuur
bemiddelde om een aanvaardbare
oplossing te vinden.
Een brief van de gemeente aan de
NS, al weken terug verstuurd, over
de dienstverlening van het bedrijf is
nimmer beantwoord, zo meldt chef
algemene zaken Dost. Daarom heeft
men opnieuw aan de bel getrokken
en is nu een afspraak gemaakt om
rond de tafel te gaan zitten. Van Intercity- of Sprintersnelheid heeft men
bij de NS in dit geval nooit gehoord.

emm-huurders willen plek
in bestuur woningbouwven
Woningbouwvereniging Emm houdt
a.s. donderdag in het Gemeenschapshuis een ledenvergadering
waarop de jaorstukken, balansen en
rekeningen gepresenteerd worden
en tevens de verkiezing van twee
bestuursleden geprogrammeerd is.
In het jaarboekje van de vereniging
wordt voor het eerst in de
Emm-historie flink uitgehaald tegen
het dorpsbestuur. 'Konden wij in de
achter ons liggende jaren rekenen op
konstante aktiviteiten in de
nieuwbouw, zo luidt het, in 1984
kwam daarin een kentering. Oorzaak
is in de eerste plaats: 'een wijziging in
het beleid van het in '82 aangetreden
kollege dat aan vrije sektorbouw
voorrang geeft boven de sociale
woning bouw. De Emm haalt in dat
verband het Stationsplein nog eens
naar voren. Emm-plannen voor
woningbouw, op nadrukkelijk verzoek
van b en w binnen 14 dagen
klaargemaakt, konden na de aankoop
van de betreffende grond zo in de
prullemand. 'Ons plan voor sociale
woningbouw werd opzij geschoven
om plaats te maken voor een plan
voor luukse flats van een projektontwikkelaar. Een beleidsombuiging van
het kollege van b en w van 180
graden ondanks het feit dat het aantal
woningzoekenden per kwartaal
toeneemt'.
Leeft de korporatie naar buiten toe
in onmin met het dorpsbestuur, intern

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen

13043 Politie
14841 Gemaentesekretarie
17947 Informatieburo vvv

(023) 242212Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
36e, Bentveld.
12323 Rinko.autotechniek, werkpltaü
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

is ook niet alles pais en vree. Daarvan
getuigt op zijn minst de tegenkandidatuur voor de vrijkomende bestuursplaatsen. Voor het Emmbestuur zijn herkiesbaar A. v.d.
Moolen en C. Paap, maar de enige
georganiseerde huurdersgroepering
van dit moment heeft eveneens 2
kandidaten naar voren geschoven, te
weten Lou Koper en Jan
Kraaienoord. Flatbewoners uit nieuw
noord die al geruime tijd niet
onverdienstelijk aan huurdersbelangenbehartiging doen.
'Het wordt tijd voor wat frisse wind,
aldus Kraaienoord, de Emm vertoont
trekjes van een familiebedrijf, dat kan
niet goed zijn. Er moet meer
ruggespraak met de bewoners
komen en meer grip op het
personeel. Dat kan heus niet binnen
een half jaar en ik ben dan ook niet
van plan te lopen schreeuwen, daar
schieten we niets mee op. Maar een
lammetje ben ik oqk niet. We moeten
proberen iets te doorbreken en ik
denk dat daar in het huidige bestuur
best wel een paar mensen voor te
porren zijn'.

De crematie zal plaatsvinden op donderdag 28 november a.s. om
14.30 uur in het crematorium 'Velsen' te Driehuis-Westerveld.
Moeder is thuis, Helmerstraat 5, te Zandvoort, opgebaard.
Gelegenheid tot afscheidnemen: dinsdag en woensdag van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangkamer van de begraafplaats 'Westerveld'.
Vertrek vanaf Helmerstraat 5, Zandvoort om 13.45 uur.

KL HILARIDES

Tandarts
Koslverlorenstraat 108
legt per 1 december 1985 zijn praktijk
om gezondheidsredenen neer.
De praktijk wordt met ingang van 1
december 1985 op hetzelfde adres
en onder hetzelfde telfoonnummer
voortgezet door de heer
F.V.D. RUST
Tandarts

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

b en w stellen eisen
aan subsidie hanze-onderzoek
De gemeenteraad zal vanavond
besluiten f. 5.000,- te doneren als
bijdrage in de kosten van de Hanze
die onderzoek wil laten verrichten
naar de ontwikkeling van rekreatie en
toerisme in Zandvoort.
De totale kosten bedragen ruim
f 83.000.-. Rijk en Kamer van
Koophandel nemen daarvan bijna
f 60.000.- voor hun rekening. Uit
eigen middelen heeft de Hanze
f 18.000.- bijeengebracht. Het
zakcentje dat de gemeente bijdraagt
komt niet eens van harte. Ze heeft er
geen bezwaar tegen dat buro Terp
gaat speuren naar mogelijkheden tot
vernieuwing en kwaliteitsverbetering
van het toeristies produkt, maar veel
animo valt er niet te ontwaren.

In het betreffende raadsvoorstel wordt
nog eens gewaarschuwd 'dat niet
moet worden overgedaan wat reeds
eerder door andere instanties is
onderzocht'. Verder eist het dorpsbestuur voor haar penningen de belofte dat de onderzoekers terdege
rekening zullen houden met de
beleidsplannen van de lokale
overheid. En om het nog mooier te
maken ligt er een ekstra voorwaarde:
de Hanze mag zich niet buiten haar
kompetentie begeven en moet het
door b en w uitgestippelde beleid en
alle ontwikkelde plannen respekteren.

En dat terwijl het onderzoek nu juist is
opgezet om, zoals onlangs op een
Hanze-vergadering werd vastgesteld,
gedegen tegenwicht te kunnen geven
aan de gemeentelijke plannenmakers.
De plaatselijke zakenlui mogen zich
wel drie keer bedenken voor ze deze
5000 zilverlingen aksepteren.
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gert toonen (pvda) weg uit politiek
Het hutsorgaan van de zandvoortse
pvda, dat met ingang van heden
onder de leden verspreid wordt,
bevat ook voor niet-leden belangrijk
nieuws.

ÜW EIGEN HUIS
in de zon v.a. f 41.900.-

Fraktievoorzitter Gert Toonen
kondigt erin aan dat hij voor een
volgende raadsperiode niet meer
beschikbaar is voor de socialisten.
Alle spekulaties over een door hem
begeerd wethouderschap in de jaren
'86-'90 kunnen daarmee gevoeglijk
worden afgeschreven.

Voorlichtingsdag Costc Blanca
zondag l decembervan 11.00 - 16.00 uur
in Hotel Bouwes, Badhuisplein 7 te Zandvoort.

nieuws

Persoonlijke redenen en zakelijke
beslommeringen liggen ten
grondslag aan zijn besluit. Toonen
ziet geen kans meer om gezin en
strandbedrijf te kombineren met het
tijdvretende fraktievoorzitterschap
van de pvda of het raadswerk in het
algemeen. Na het zomerseizoen
heeft hij zijn toekomst moeten
bezien. Na lang beraad en geenszins
van harte heeft hij zijn moeiiijke
keuze gemaakt. Deze week zijn
fraktie en bestuur ingelicht.

kort & klein

'Een pijnlijke stap', zo zegt Toonen in
een eerste reaktie. 'Ik heb er echt we!
even van wakker gelegen toen ik tot
de slotsom kwam dat er geen andere
mogelijkheid overbleef. 12 jaar lang
heb ik me volledig ingezet voor de
pvda, ik doe dingen nu eenmaal voor
100% of helemaal niet.
Ook een toekomstige bestuursfunktie bij de lokale socialisten (hij was al
eerder voorzitter van de partij)
ambieert Toonen niet. Wel zal hij een
plek vragen - en ongetwijfeld krijgenop de kandidatenlijst voor a'e a.s.
verkiezingen, die 7 januari 1986
wordt vastgesteld. 'Op een onverkiesbare plaats' zo meldt hij, 'maar mijn
gezicht hoort er gewoon bij'.
Daar kan niemand het mee oneens
zijn. Meer dan wie ook is Toonen
gezichtsbepalend geworden voor de
zandvoortse socialisten. Zijn fans
zullen hem missen. Maar zijn
tegenstrevers binnenkort misschien
wel even zeer.

19-25 november 1985
gehuwd: Simon Martinus Drost en
Sasl ia Weber.
19-25 november 19S5
gehuwd: Simon Martinus Drost en
Saskia Weber.
geboren: Léon Marco. zoon van
G.W. Verboom en L. Keur; Robertus
Cornelis Adrianus, zoon van C T.M.
Vreeburg en H.M. Jongert: Eiine,
dochter van E. de Weer en S. van
Duijn.
overleden: Johan Herman Houboit,
oud 91 jaar.
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Toonen: moeilijke keus

29 nov.
30 nov.
Idee.
2 dec.
3 dec.
4 dec.
5 dec.

HW

LW

HW

LW

4.10
4.40
5.33
6.19
7.01
7.43
8.37

12.13
0.14
0.58
1.44
2.27
3.14
4.04

16.21
17.04
17.45
18.26
19.16
20.05
21.03

_...
12.45
13.21
14.05
14.43
15.29
16.29

voorbereiding kerst-in '85 is rond
Omdat artisten met kerstmis doorgaans onbezet zijn hebben de
meeste verenigingen de grootste
moeite om hen voor deze dagen te
engageren. Het mag dan ook wel een
bijzonderheid worden genoemd dat
het Kerst-In team er in geslaagd is
niemand rtrnder dan Ramses Shaffy
bereid te hebben gevonden om op
eerste kerstdag met zijn nieuwe
soSoprogramma voor de bezoekers
van de Kerst-fn op te treden.
Ook is men bijzonder verheugd dat
Heien Sneoherd weer van de partij zal
zijn. Velen herinneren zich ongetwijfeld de wjze waarop ze enige jaren
pelece "• de samenzang van kerstlieceren ie'dde en ook nu zal ze, na een
optreden -r.et Ruud Jansen aan de
piano, opnieuw voor een stemmingsvolle atsi'jiting van de kerstavond
zorgen.

Vrijwillig» Hulpverlervng

453%

o Afgelopen maandag trof de
politie een rolstoelberijder
liggend naast zijn karretje aan. De
man was door overmatig alkoholgebruik niet meer bekwaam
overeind te komen, weigerde
zijn naam te noemen en werd ter
ontnuchtering meegenomen
naar het buro. Niet altijd de mens
maar ook de apparatuur kan
voor problemen zorgen. Dezelde dag
moest een gehandikapte
per tasibus naar huis worden
gebracht omdat de remmen van
zijn elektriese rolstoel geblokkeerd
bleven.

Het team. bestaanae uit de dames
Rita de >;ong, "H>ie de Leeuw, Lidy
Loos en 'je "eron Ja~ van Dongen en
Jan Zonneveld, is een klein jaar in
touw nsxveesi orr een goed programma samen ••-• stel'0"' en na de
qeb-'"' .' i 'e ";:8ur--?ellmgen is dat
uics.=.«c.';c T r i - ' E •''S wederom
voor ••. IK wr.t wils. Men kan bridgen,

klaverjassen, sjoelen, wedstrijdfietsen
en er zijn weer twee spelletjesautomaten opgesteld waarvan we nu al
weten dat ze doorlopend door de
jeugd bezet zullen zijn. Er is een
tombola, er worden tekenfilms
gedraaid en een goed
funktionerende autorijdienst zorgt er
voor dat moeilijk ter been zijnden
gehaald en weer thuis gebrachtworden op momenten die ze zelf
bepalen. Cm daarvoor in aanmerking
te komen hoeft men alleen maar de
avond tevoren de heer Hagen, tel.
1 22 98, te bellen. De toegang tot de
Kerst-In is uiteraard gratis. Men hoeft
zich nergens voor op te geven met
uitzondering van het kerstdiner. De
kcsten daarvan bedragen f 20.- per
persoon en om aan te zitten kan men
zich vanaf 10 december tussen 1 en
8 uur opgeven bij de penningmeester, de heer Zonneveld, tel. 1 79 77.
Hoewel de kommissie jaren
achtereen het principe 'never change
a winn'ng team' huldigde is men daar
v/at de "erstavond betreft van af gestapt Dumaal geen officiële opening
meteen vastomlijnd programma
maar var acht uur af een gezellige
instuif in de grote zaal waar Ad
Hendrikse zijn goocheltrucs iaat zien,
men een partijtje kan dammen of
schaken en materiaal aanwezig is om
kerststukjes te maken, waarbij de
akkcrdeonmuziek van Gerard

Nijkamp ongetwijfeld inspirerend zal
werken. Ook dit jaar is er 's nachts
van 12 tot 1 uur een gezellig
samenzijn met een kop erwtensoep,
terwijl de volgende ochtend in de hal
om 11 uur de koffie bruin is.
Een goede traditie is om op
kerstochtend een gospelgroep te
laten optreden en dit keer zal dat
'Relation' uit Apeldoorn zijn. Een
andere goede traditie is de lunch, bestaande uit soep en broodjes, die de
Kerst-In in de pauze aaubiedt.
In de middaguren zoals gezegd een
optreden van Ramses Shaffy terwijl
na het diner Millie Zantvoort-Eeltink
een gevarieerd pro<jrdmma van
muziek en zang brengt, afgewisseld
met voordrachten door Arie
Biersteke'
Tenslotte, rechten er nog vragen
zijn over de Kerst-In dan zal mevrouw
De Leeuw, voor de zesde maal de
stuwende kracht achter het
gebeuren, die graag beantwoorden.
Haar nummer is nog steeds 1 74 36.

• Zondag werd stoerdoenerij
bestraft. Een 17-jarige plaatsgenoot die in een kafé met beide
handen een bierglas probeerde
stuk te knijpen slaagde daar
wonderwel in. Resultaat was
echter een slagaderlijke bloeding en
een nachtelijke rit naar
het hospitaal.
• In het kader van een regionale
verkeersaktie werkten de
politiekorpsen van Zandvoort,
Heemstede en Bloemendaal
onlangs samen. Met 21 man werden
te Aerdenhout (Zandvoorterweg - Leeuwerikenstraat) 600
voertuigen gekontroleerd. 40
processen-verbaal moesten worden
uitgeschreven, 2 auto's
werden wegens ernstige gebreken
uit de roelatie gehaald.
• A.s. maandagavond vergadert de
raadskommissie voor
financiën in het Gemeentehuis ingang Haltestraat. Vanaf
20.00 uur komt o.a. het plan voor een
parkeerstrook op de
busbaan Prinsesseweg aan de orde.
• In de eerste week van de
N ikolaas- en Kerstaktie van de
zandvoortse winkeliers zijn d eprijzen
van f 750.-, f 500.- en
f 250.- in de schoot gevallen van
resp. De Bruyn, A. Krol en M. v. Zeijs.
De aktie loopt nog wekenlang,
kooplustigen maken dus nog alle
kans. De Hanze heeft geadviseerd tot
avondverkoop op 28, 29 november
en 2, 3 en 4 december a.s.

eanduoorrse hoeranr

weth. jongsma legt 't hoofd
in de politieke schoot

Zandvoortse Middenstand
hartelijk dank voor het beschikbaarstellen van prijzen voor de jaarlijkse
kienavond.
Bestuur brandweervereniging

Leek het er dus op dat Jongsma
voorlopig de vrije hand kreeg,
optreden van vooral Termes (d'66) en
Toonen (pvda) verhinderde dat.
Termes had keer op keer laten horen
dat hij niet akkoord ging met de gang
van zaken. 'Of hij blijft zitten maar
dan namens de wd, aldus de demokraat, of hij ver klaard zich onafhankelijk en dan moet hij weggaan, iets
anders kan niet'. Toonen die zonder
sukses bleef aandringen op meer
duidelijkheid van wd-zijde Jaste op
het nippertje een schorsing in nadat
de burgemeester al opgelucht had
gekopstateerd dat Jongsma nog
minstens een maand zou blijven
meedraaien.

Wethouder Jan Jongsma heeft een
logïese konklusie getrokken uit de
afwijzing van zijn raadskandidatuur
door de vvd-leden. Afgelopen
woensdag heeft hij zijn werk als
bestuurder neergelegd. Als
onafhankelijk raadslid zal hij de
resterende periode tot de
verkiezingen afmaken.
De bijeenkomst van het badplaatsparlement j.l. dinsdag werd geopend
met een verklaring van Jongsma
waarin hij te verstaan gaf dat zijn
positie onhoudbaar was geworden na
de wd-ledenuitspraak en hij overwoog zijn portefeuille voortijdig op te
geven. De formulering was van dien
aard dat Jongsma speelruimte
overhield om naar eigen goeddunken
het tijdstip van afscheid te bepalen*
Ruimte die te gebruiken viel om
bijvoorbeeld over 3 weken de
gemeentebegroting '86 nog zelf af te
handelen. Of om een nieuwe politieke toekomst voor te bereiden.
Het zag er lang naar uit dat Jongsma
in die opzet zou slagen, want
niemand was van plan hem naar huis
te sturen. Op vragen van Pvda-er
Toonen deelde de verder uiterst
zwijgzame vvd-woordvoerdster
Joustra mee dat de liberale fraktie
'het vertrouwen in de wethouder niet
had opgezegd'. Ze bestond het ook
nog als reden voor die neutrale houding op te geven dat: 'wij hier zitten
voor de bestuurbaarheid van de
gemeente'. Uitgerekend de vvd die
politiek Zandvoort van de ene krisis
in de andere heeft gejaagd en een
heel schaduwkabinet moet laten
aanrukken om haar bewindslieden te
vervangen.
Zoals te verwachten viel toonde
Inspraak Nu zich een rots in de
branding. 'Daar zitten we dan als
ondersteunende partij met de
ellende, zei Gielen. Er wordt
verwacht dat wij Zandvoort bestuurbaar houden en dat doen we ook'.
Van hem mocht Jongsma de lopende
zaken blijven behartigen 'als kurator'.
Een term die goed past bij failliete
boedels. Cda-er Van As deed zelfs
een dringend beroep op Jongsma het
zinkende schip niet in de steek te
laten voor de begrotingsronde achter
de rug was. De cda-er kwam als
eerste met de suggestie bij een
eventueel heengaan van de bewinds-

steun
ons werk
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Na de schorsing koos Jongsma
eieren voor zijn geld. 'Ik heb besloten
morgen mijn ontslag in te dienen'.
Machielsen mocht toen de lijkrede
spreken. Bitter noemde hij het dat in
korte tijd 2 wethouders van het
toneel verdwenen. 'Het is teleurstellend dat we niet in staat zijn gebleken
deze zittingsperiode met elkaar vol te
maken. De wethouder heeft een
belangrijke rol gespeeld, we zullen
hem missen in het kollege. Het is het
eind aan een karriére van een
wethouder die zich voorgenomen
had juist een lange karriére te maken.
De politiek is hard'.

Jongsma: positie onhoudbaar
man de post maar niet opnieuw in te
vullen. Want dat zou de zandvoorters,
net als in het geval van eks-bestuurder Artema zo'n f 40 000.- kosten. Zo
wordt de bevolking ook nog eens in de
portemonnee getroffen door het vvdgestuntel. En dat terwijl voor elke
100 gulden subsidie gebedeld moet
worden.

Niet alleen hard, maar ook vaak
beschamend, zouden we eraan toe
willen voegen. De kiezers hebben in
1982 aan de vvd een ongekende
machtspositie gegeven. Die is niet
gebruikt maar misbruikt. Er is een
aanslag gepleegd op het
noodzakelijke vertrouwen van burgers
in hun bestuurders. De rekening
daarvoor zal zeker nog worden
gepresenteerd. In percentages
kiezers en wegblijvers. De schade
aan de demokratie is er niet mee
gerepareerd.

kerkdiensten

DIABETES
DUURT
LANG.

Diabetes (suikerziekte)
laatje nooit meerlos. De wetenschap is er nog steeds niet in
geslaagd deze volksziekte uit
te bannen. Iedereen kan het
krijgen, van jong tot oud.
Steun datwetenschappelijk onderzoek, steun het
Diabetes Fonds Nederland!

POSTGIR05766
TM DFN, AMERSFOORT.
NATIONALE DIABETESWEEK
11T/M17NOVEMBER1985.

JUDO
Bij de jeugdkampioenschappen van
sportcentrum Buchel kwamen de
volgende winnaars van de mat.
7-jarigen, groep 1: Leendert Paap,
groep 2: Cleo Blenk. 8-jarigen: Geoffrey v.d. Broek. 9-jarigen, groep 1:
Gerben'Kraaijenoord, groep 2: René
Kerkman, groep 3: Arjan Bosman.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 1 december a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman
PROTESTANTE N BON D
zondag 1 december a.s.:
10.30 uur: Drs. S.L. Verheus.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 30 november a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 1 december a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceaciliakoor.
en St. Agathajeugdkoor.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30 • 18.30 uur. Kosteloos advies.

medische dienst
MAATSCHAPPELIJK WERK
DOKTOREN
Inlichtingen ovor de zondagróiamt
worden verstrekt via het telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige teJ.023 -.313233.

sport in t kort
VOETBAL
Volgende wee,k wordt op het Zandvoortmeeuwenveld aan de Vondellaan een heuse interland gespeeld.
Om 14.00 uur treden er de jeugdelftallen van Nederland en Zwitserland
aan in een poging om de voorronde
van het Europeese Kampioenschap
te overleven. Het betreft spelers
onder de 17 jaar. Overdekte
zitplaatsen kosten f 5.-, de normale
toegang is f 3,50, jeugdigen van 15
jaar of jonger betalen f 1.-.

HERVORMDE KERK
zondag 1 december a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00-20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

belangrijke adressen
10-jarigen, groep 1: Maarten
Hageman, groep 2: Sander Schuiten,
groep 3: Mike Hoogervorst, groep 4:
Ralph Helderman. 11-jarigen, groep
1: Jillis Paap, groep 2: Mare Jansen.
12-jarigen, groep 1: Ralph Soepboer,
groep 2: Bouke Vellinga. 13-jarigen:
Mare Veenings. 14-jarigen: Ryo Yo.
BRIDGE
In de kompetitie van de ZBC zijn de
heren Saueressig/Smink na een
zoveelse zege in de A-lijn verder
uitgelopen op hun naaste belagers,
de fam. Spiers. Het pas gepromoveerde paar Snellens/v. Beek eiste in
de B-lijn een eerste plaats op. Bij de
C-lijners bleken de Kruyff/Kleyn het
best op dreef, al bleven van
Ackooy/Drenth de ranglijst
aanvoeren. Van de bridgekursisten
deden de dame Haverkate/Rudenko

een gooi naar promotie, terwijl ook
de fam. Boom daarop een goede
kans blijft houden.
FILATELIE
De Zandvoortse Postzegelklup mag
zich nog steeds in een toenemende
belangstelling verheugen. Dat is te
merken op de klupavonden in het
Gemeenschapshuis. Hedenavond is
er gelegenheid daar zelf kennis van
te nemen vanaf 19.00 uur. De veiling
van kavels begint rond 21.30 uur.
Elke postzegelvriend(in) is er
welkom.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
' 12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentetekretarie
17947 Informatieburovvv
(023) 242212Automobielb«drijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

eanduDürrse taeranr
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Hoe de Zandvoortse politiek ..

vier maanden voor ...

de verkiezingen met man en muis

verging

1

zandvoort ruim 1 /2 maand
zonder treinverbinding

Tandarts U.G.T. van WONDEREN
Brederodestraat 41 - Zandvoort
HERVAT PRAKTIJKVOERING
U kunt telefonisch een afspraak
maken.
Maan- t/m vrijdag na 16.30 uur
en zaterdag van 9 - 1 6 uur.

Tel. 02507-17106.

bureau

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterewerfc,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38 /zandvoort/
telefoon 02507 - 1 84 84*
toen alles nog op rolletjes liep . . .

Bij alle narigheid rond de dienstverlening van de NS in Zandvoort
kunnen nog meer inwoners-onvriendelijke maatregelen gevoegd
worden.
Tussen 3 maart en 20 april a.s. zal het
baanvak tussen de badplaats en
Haarlem volledig worden afgesloten
in verband met werkzaamheden. Met
de inzet van bussen hoopt de NS de
problemen voor de reizigers op te
vangen.
Grote ongerustheid sprak de raad
dinsdag uit over de situatie. De
avondsluiting van het station, de
meldingsplicht voor gehandikapten
en nu weer de aangekondigde treinstop van anderhalve maand, het werd
te gek om los te lopen. Toonen
(pvda) 'wat ze ons flikken kan echt
niet' en Van As (cda) 'schandalige
situatie' drongen er bij b en w op aan
haast te maken met het overleg met
de NS, desnoods (van As) het
ministerie van Verkeer en Waterstaat
in te schakelen.
Vvd-er Landman ('als ondernemer
pak ik zoiets zelf aan') kon na telefonies kontakt met het NShoofdkantoor meer informatie geven

nieuws
kort & klem
• Hedwig Gansner, winnares van de
op Koninginnndag gehouden zeepbalkgevechten, heeft zich ook op
landelijk nivo niet onbetuigd gelaten.
Tijdens de onlangs in Biddinghuizen
gehouden nederlandse kampioenschappen behaalde ze bij de dames
de tweede prijs. In het bezit van een
fraaie bokaal met inskriptie en een
Konica fotokamera keerde ze naar
de badplaats terug.

dan het gemeentepestuur. Lo wist hij
te melden dat om reden van de
stationssluiting in de avonduren, een
noodtrap zou worden aangelegd aan
de zuidzijde van de perrons,
uitkomend op de straat vóór hotel
Keur. Ook zou de verlichting in deze
duistere hoek van Zandvoort door de
spoorwegen worden aangepast.
De lange sluiting van het baanvak in
de lente, waarin toch al veel
seizoenaktiviteiten vallen, mooie
weekeinden en Paasdagen, kon
volgens de NS-woordvoerders niet
verholpen worden. Drastiese bezuinigingen bij de NS noopte tot werkuitvoering bij daglicht, buiten de
weekeinden en zonder overuren. Dat

gaf een besparing van ruim een miljoen op de totale vernieuwing van de
bovenleidingen. Waarom niet althans
één spoor wisselend voor vervoer vrij
kon blijven, werd niet duidelijk. En al
evenmin waarom in deze periode
geen autotraktie (dieseltrein) kon
worden ingezet. De oplossing van
ekstra bussen leek Landman
volstrekt onvoldoende. 'Dat kan
misschien op een normale dag, maar
op een mooie zondag wordt het een
puinhoop. Elke trein voert 600
mensen aan, daar zijn 12 bussen voor
nodig'.
Het kollege heeft beloofd zo snel
mogelijk met de NS om de tafel te
gaan zitten.

Ton Sur Ton
Haltestraat 25

OVERAL
EN ALTIJD
AKTIEE
ZOALS NU BIJ DE
VULKAANCATASTROFE
IN COLOMBIA.
HELP ONS HELPEN. GEEF.

GIR0777

Zandvoort

Tel. 02507-183 38
Deze aktie duurt uitsluitend vanaf
donderdag 28 november tot donderdag 5 december.

Nationaal Revalidatie .Fonds bestaat 25 jaar;

^w<'
Stt NATIONAAL
bankrekening: 70 70 70 554
___. , ;•£--, REVALIDATIE jubileum-inlolijn: 020-326272
11960 \JlX 19851 FONDS
Postbus 323, 3500 AH Utrecht
ij-isjAwtr
De jubileum-pakketten kunt u ook kopen bij de erkende lumcentra,
aangesloten bij de NVT, herkenbaar aan het aktie-spando«k.

SeOEBIO •STANDAARD MTET ABS -VAN FORD

MIEÜWE

IN BETROUWBAARHEID

AUTOBEDRIJF J. JONGSMA
Curiestraat S Zandvoort Nieuw-Noord - tel 02507 -1 33 60

restaurants

VERZEKERINGSKANTOOR

A. M. FOLKERS
Gasthuisstraat 4 - Tel. 1 32 83
LAAT UW HUIS, UW INBOEDEL,
UW AUTO DOOR ONS VERZEKEREN
BIJ DE „AEGON"
Div. reisverzekeringen
(evt. met automobilistenhulp)
van de „Europeesche" kunnen direct aan u
worden meegegeven.

BEGRAFENISSEN

Duivenvooraen

TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON

TELEFOON

02507- 12824

(Voorheen Jsc. Koper, Dorpepiein 11. Zsodvoort )
Verbindingsweg 38
Bloemendaal
Telefoon 023-260533

Reserveer tijdig uw tafel

HALTESTRAAT 49

CREMATIES

ZANDVOORT

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN
BLOEMENHUIS

BLUYS
HeJmtrsat S5 Zindvoort
T«l 1 20 60

Informatie* betreffende Beflrifeniaen of Crtnutwt
geheel vrijblijvend
Geen lidmuttctap

D.A.Z. PRODUCTIONS
presenteert
Zaterdag 30 november 1985
aanvang 21.00 uur
gebouw "De Krocht" Zandvoort

TRIO DICO VAN PUTTEN
met als speciale gaste

Voorlichtingsavond Bosplan
MAANDAG 9 DECEMBER 1 985
zal onder leiding van de wethouder van publieke werken,
de heer F E van
Caspel, een voorlichtingsavond worden gegeven over
HET'BOSPLAN'
door vertegenwoordigers van het ingenieursbureau 'Oranjewoud en de dienst
van publieke werken, in
'T STEKKIE,
Flemingstraat 9
De bijeenkomst zal aanvangen om 20.00 uur
Een ieder die belangstelling heeft voor het 'Bosplan' is van harte welkom

Aangevraagde bouwvergunningen
151B85
152B85
153B85
154B85

Lorentzstraat 10
Kostverlorenstraat 1 5
Van Speijkstraat 20
Dumrooslaan 1

oprichten dakkapel
verbouw hotel
plaatsen schuur
oprichten paardenboxen

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8 30 tot 1 2 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar mdienen bij burgemeester en wethouders Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder neer te worden ver
leend (wettelijke verplichting) ook al is er bezwaar ingediend
Verder is het mogelijk dat ereen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is

Verleende bouwvergunningen
136B85
132B85
145B85
90B85
138B85
75B85

Fahrenheitstraat 12
Regentesseweg 7
Troelstrastraat 41
Dr C A Gerkestraat 61
Haltestraat 3
Brederodestraat 43

bekleden zijgevel
oprichten berging
wijzigen achtergevel
verbouw woning
wijzigen voorgevel
oprichten erker

Zij die menen door een vergunning rechtstreeks m hun belang te zijn getroffen
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort
postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Verleende kapvergunningen
Patnjzenstraat 3

twee bomen

Zij die menen door een vergunning -echtstreeks in hun belang te zijn getroffen
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort
postbus 2 2040 AA Zandvoort

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten het parkeren tegenover het
perceel Jan Steenstraat nr 1 te verbieden Het parkeerverbod zal ter plaatse
door middel van een doorgetrokken gele streep worden aangeduid

DENISE JANNAH (zang)
Toegangsprijs f. 10,* tweewiolerbadrijf
HalteatraaiZandvoort
Telefoon 02507 - 1 44 99

Kaartverkoop: Ako-Kerkplein Zandvoort
en aan de zaal vanaf 20.00 uur.
Telefonische kaartbestelling:
02507 -13260 of 18217

eanduoorrse teranr
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plan voor meer parkeerruimte
op prinsesse(bus)weg

foto dtekfjoemn

O Een door het zandvoortse cdabestuur speciaal aangewezen kommissie heeft voor de ledenvergadenng van 11 december a s een lijst
opgesteld met de namen van
gemeenteraadskandidaten De
voorkeursvolgorde luidt als volgt R
van As, P Ingwersen.Jb Brugman,
D Bos mevr M Paap en H de
Hoop
• De heer D Doornekamp, bode ter
gemeentesekretane, zal na een
dienstverband van 15 jaar op 6
december a s vervroegd uittreden In
verband daarmee wordt hem a s
vrijdag om 16 00 uur m de raadszaal
een receptie aangeboden waar men
hem ten afscheid de hand kan
drukken

kïckbokser
nihat (afafa)
slaat toe
Een ontmoeting Rotterdam-Zandvoort stond vorige week op het
programma in een sporthal in
Dordrecht. Kickboksers uit beide
plaatsen namen het tegen elkaar op
en natuurlijk was voor de badplaats
Afafa present.
Andreas Moesa trad m de ring tegen
de ongeslagen roetinier Vuent De
minder ervaren Andreas nam m de
eerste fase het initiatief maar zag
geen kans de strijd naar zijn hand te
zetten Onzeker geworden forceerde
hij zich en kreeg last van een
trainmgsblesure Voor trainer Koopman reden om hem geen tweede
ronde te gunnen, 'het doel van de
wedstrijd is ervaring op te doen,
aldus Koopman, niet om jongens
overbodige nsiko's te laten lopen,
waarbij blessures ontstaan Het is
soms nodig ze tegen zichzelf m
bescherming te nemen
De andere Afafa-troef, Nihar Cakir,
bracht het er beter af Tegen
wildeman' van Herten liet hij er geen
twijfel over bestaan wie de sterkste
was Bijna drie rondes lang bleef de
vertwijfeld achteruitvechtende van
Hetten op de been voor de arbiter
besloot het duel te staken om de
rotterdammer een verdere afstraffing
te besparen Een sukses voor Nihat
die op 15 december m Alkmaar
opnieuw de ring zal betreden

De gemeente heeft eer. plan klaarliggen om nog voor het toeristen seïzoen '86 de busbaan op de Prinsesseweg aanzienlijk te versmallen en
op de vrijkpmende ruimte
parkeerplaatsen te kreeeren.
De NZH die tot 1990 per kontrakt
een zakelijk recht heeft op de grond
voor het stallen van dienstmatenaal
juicht het plan toe, omdat het voor
autorijders duidelijker zou worden dat
het een busbaan betreft in plaats van
een sluipweg In de praktijk heeft de
NZH de kontraktuele opstelruimte
ook helemaal niet nodig
De parkeerstrook zal volgens het
kollege 50 plaatsen opleveren Ten
behoeve van schoolkinderen is hè*
in het plan tevens voorzien m een
goed herkenbare oversteekplaats
met een tussenliggende verkeersheuvel Voor een deel van de
parkeerplaatsen willen b en w
penningen vragen per automaat of
meter De woensdagmarkt kan
gewoon blijven waar ze is, dat geeft
geen problemen

adviesdiensten
WETSWINKEL

sport in t kort
BRIDGE
In de 5e wedstrijd van de 2e ZBCkompetitie bleken Saueressig/Smmk
m de A-lijn opnieuw onverslaanbaar
Ook in de B-lijn kwam een suksesvol
koppel weer tot winst Snellens/van
Beek bleven iedereen de baas en
staan riant aan kop De opmars van
de fam Koning in de C-lijn gaat door
Deze nauwelijks gepromoveerde
bridgekursisten maken een goede
kans op hogere regionen Dat geldt
eveneens voor de dames van
Ackooy/Drenth die nog steeds de
ranglijst m deze kategone aanvoeren

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

Of de politici met het plan zullen
instemmen is nog niet zeker In
een kommissieberaad van vorige
week stonden cda-er Van As en wdster de Jong er in beginsel positief
tegenover, maar na een aantal
kntiese kanttekeningen van pvda-er
Aukema wilden ze een definitief jawoord toch nog even opschorten
Aukema had becijferd dat door de
rekonstruktie van het gebied
nagenoeg evenveel parkeerruimte
verloren ging dan dat gewonnen zou

@ De lokale wv introduceert
morgenochtend om 10 00 uur m haar
kantoor aan het Schoolplem een
videomagazine waaruit bezoekers
zich een beeld kunnen vormen van
aktiviteiten en diverse rekreatiemogelijkheden m de badplaats Met de
produktie, gerealiseerd door Van der
worden Om daar f 150 000 - voor neer Meer Video, is de vw m staat de
toenstiese markt te benaderen,
te tellen, was hem iets te gortig De
toeroperators, promotiebeurzen e d
pvda-er was overigens van mening
terwijl tevens hotehers via kopieën m
dat een fundamenteler aanpak van
de gelegenheid zijn hun gasten te
de problemen in dit 'laatste stukje
informeren De videoband zal
onbebouwde centrumgrond de
komende lente aan de aktualiteit
voorkeur verdiende boven de deelworden aangepast
oplossmgen van b en w Het is niet
onwaarschijnlijk dat een konklusie
over deze materie pas in januari zal
vallen

eanduooTrse hoerarè

jongsma wil een plek tussen cda en d'66
Voormalig vvd-wethouder Jan Jongsma heeft het niet kunnen laten en in
een persbericht zijn eigen versie op
schrift gesteld van de gang van zaken
rond zijn aftreden.

In het verhaal nagelt hij, naar eigen
woorden, de wd aan de schandpaal
Dat doet pijn, zo zegt hij, na 10 jaar
bestuurslid, 5 jaar voorzitter, 4 jaar
raadslid en 3 jaar wethouder te zijn
geweest, 'maar ze hebben het er echt
naar gemaakt' Want 'uit pure rankune
en jaloezie heeft men getracht mij zo
diep mogelijk te vernederen' De
reden waarom men mij aanvankelijk
met hoog op de (kandidaten)lijst
wilde was de manier waarop door mij
het wethouderschap werd uitgeoefend als ondernemener 'Naar
Jongsma's mening moeten 'als
iemand eindelijk eens de mouwen
opstroopt', de resultaten de
doorslag geven bij de beoordeling
En die mogen z i gezien worden

gezet om de affaire Attema in de
doofpot te stoppen Men had geen
enkel begrip voor mijn moeilijke
positie en mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid, aldus Jongsma Toen
hij niet wilde meewerken heeft de
partij onder aanvoering van Attema
dat met kunnen verkroppen Er werd
gewerkt aan mijn pohtieke
ondergang
Jongsma heeft formeel bij b en w
aangekondigd als onafhankelijk vvder (ik ben met 454 voorkeurstemmen
gekozen') m de raad te blijven en
heeft verzocht plaats te mogen
nemen tussen cda en d 66 Voorts
wenst hij toegelaten te worden tot de
kommissie financiën en algemene
zaken

Vrijwillige Hulpverlening

KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 m Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

Het schandaal rond eks-wethouder
Attema zou Jongsma vervolgens de
das hebben omgedaan Omreden van
de 'huichelachtige manier waarop
men deze zaak probeert te verdoezelen' presenteert hij zijn versie Die
komt er op neer dat zowel de
burgemeester als vvd-fraktie en
bestuur Jongsma onder druk hebben

17373
SOMS praat je met één
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In zoverre de koerant de stuitende
politieke ontwikkelingen van de
laatste maanden overziet komt het
ons voor dat Jongsma weliswaar naar
eigen zeggen de eer aan zichzelf
heeft gehouden door af te treden
maar dat hij dat principe beter nog
even langer had kunnen vasthouden
Rechtvaardiging en verontwaardiging
achteraf zijn stokjes op een
gescheurde trommel Geluid maakt
het wel, maar klinken doet het niet
Het politieke orkest gaat zonder
Jongsma verder

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Poittie
14841 Gemeenteiekretane
17947 Informatietxjro vvv
(023) 242212 Automobielbedrtjf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rmko autotechniek, werkpltat»
en magazijn
13360 Rmko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

' sloeg aan
oud

familieberichten
Met droefheid geven wij kennis, dat van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa
PIETER KEUR
op de leeftijd van 67 jaar.
J. Keur-Paap
Bertus en Wil Pastor
Marion Keur
Peter Schouten
Daniëlle
Dave
2041 LD Zandvoort, 30 november 1985.
Van Lennepweg 73-1
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Bezoekuren dinsdag 3 december van 16.00 tot
16.30 en 19.00 tot 19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op
donderdag 5 december a.s. om 11.00 uur op de
Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te
Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in de ontvangkamer van de begraafplaats.
Geen bezoek aan huis.

foto dfekkMmn
Dat vorige week donderdag en
vrijdag de leerlingen van de
basisscholen hebben genoten van
het door leerkrachten in gebouw 'De
Krocht' opgevoerde toneelstuk
'PoerSepotje' hebben we van horen
zeggen. Dat een stampvolle zaal
volwassenen zich er vrijdagavond
kostelijk mee heeft geamuseerd
weten we uit eigen ervaring.
Ge Loogman zorgde met zijn
originele bedelpartij direkt al voor
een opperbeste stemming. Ondanks
de zeer gewaardeerde subsidie van
de gemeente vond dat het Sint
Nicoiaaskomité best een financieel
ruggesteuntje kon gebruiken en om
de wet tegen de geluidshinder niet te
overtreden adviseerden hij in het
daarvoor bestemde emmertje niet
een rinkelende rijksdaalder maar een
briefje van vijf te deponeren.
mevr. Kraan-Meeth

Het stuk werd opgevoerd in de
uiterst knappe regie van Ed Fransen,
voor wie het ongetwijfeld plezierig
werken is geweest met spelers die
alles op alles hadden gezet om er
met elkaar iets goeds van te maken.
Het stuk gaat over de uit Frankrijk
afkomstige Pierre Lapotte, een naam
die in Holland al gauw verbasterd
werd tot Poerlepotje. Poerlepotje is
niet alleen een vrijbuiter maar ook
een tovernaar. Met behulp van een
wonderkoord en een leugenkijker
doet hij opzienbarende dingen, maar
in het stuk gaat het om de door hem
gefabriceerde spierbalolie.
Kleermaker Jan Lap, die een appeltje
te schillen heeft met de smid Kees
Knots, de sterkste man van het dorp,
smeert zijn armen met die olie in en
laat daarna de smid alle hoeken van
de kamer zien. Deze zint op wraak,
weet het flesje met de olie te
bemachtigen, maar omdat hij er
teveel van op zijn spierballen smeert
heeft het een averechtse uitwerking
en kan hij zijn armen niet gebruiken.
Jan Lap, die van Poerlepotje.ook het
tegenmiddel 'slip-slap'gekregen had
strijkt uiteindelijk zijn hand over z'n
hart en 'slip-slap' op de armen van
Kees Knots.
De acht spelers, zonder uitzondering
met een uitstekende rolkennis,
maakten er een plezierige
voorstelling van. Ardy Henneman

leverde voortreffelijk spel als
Poerlepotje en datzelfde kan gezegd
worden van Han de Jong in de rol
van kleermaker Jan Lap. Maarten .-^
Bothe deed als politieman Sabel, de
trouwe bewaker van freule Van
Teut'ren niet voor hen onder. Deze
vond een goede vertolkster in Marg
Wever, die in woord en gebaar een
allercharmanste aristokrate
neerzette. Ton Bezem had alles mee
om de robuuste dorpssmid Kees
Knots gestalte te geven. Goede
vertolkingen waren er ook van
Annelies Daalhuizen, Marjan de
Backer en Jacqueline Kleemans als
Lotje, Anna en Geertrui, resp. de
vrouw van de smid, die van de

'UfTDfBOL

kleermaker en het dienstmeisje van
de freule.
Na afloop van de voorstelling richtte
Ge Loogman zich met waarderende
woorden en bloemen tot de spelers,
regisseur Ed Fransen, souffleuse
Ingrid Siegerist, dekorbouwer Han
Visser, lichttechnikus Henk Holsteijn
en de grimeurs Wil en Jacques
Frederiksz. Zijn mededeling dat Han
de Jong het volgend jaar met
'Uzerlijm' zijn dertig-jarig jubileum bij
het Sint Nicolaastoneel hoopt te
vieren ontlokte aan de zaal een
instemmend applaus, temeer
omdat hij dan nog eens in zijn glansrol
^an Japik de tuinman te bewonderen
zal zijn.

NATIONAAL
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De jubileum-pakketten kunt u ook kopen bij de erkende tumcentra,
aangesloten bij de NVT, herkenbaar aan het aktie-spandoek.
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kosfverlorenpark kan aantrekkelijk
wandelgebied worden
Woensdagavond konden de
bewoners van het Huis in de Duinen
de faune en flora van hun
onmiddellijke omgeving leren
kennen zonder de behaaglijk warme
konversatiezaal te verlaten. Mevrouw
Brand-van Engelen van de
Evenementenkommissie vertelde
over het reilen en zeilen van het
achter het bejaarhuis gelegen
Dierenhofje en bracht dank aan
mevrouw Van Tilburg, die iedere
ochtend de dieren komt voeren, en
aan de heer van Riek die de
supervisie heeft.
Aan de hand van dia's hield Jaap
Kolpa vervolgens een interessante
kauserie over het nabij gelegen
Kostverlorenpark. De 28-jarige
student ekonomie heeft zelf een
belangrijk aandeel gehad in de
toestand waarin het park zich nu
bevindt. Samen met Jaap Doze en
Dik Bol, allen indertijd lid van de Alg.
Chr. Jeugdbond voor Natuurstudie
en Natuurbescherming, heeft hij een
aantal jaren inventarisatie-werkzaamheden verricht en deze in 1977 in het
Groenboek Kostverlorenpark vastgelegd. Zowel uit botanies als
ornithologies oogpunt bekeken is
het een goede zaak het Kostverlorenpark te behouden. In de eerste
plaats omdat het gebied

plantensoorten herbergt die in
Nederland zeldzaam zijn, terwijl ook
de weelderige hoge begroeiing zo
dicht bij de kust uitzonderlijk is. Wat de
meer dan tweehonderd soorten
vogels die in het park zijn waargenomen betreft is het opzienbarend dat
er eksemplaren broeden die
doorgaans weinig in de duinen
voorkomen, zoals de rietgors, de
rietzanger en de nachtegaal.
Met het doel het park als natuurgebied in stand te houden werd in 1978
de Stichting Behoud
Kostverlorenpark opgericht. Jaap
Kolpa, zelf sekretaris van deze
stichting, meent dat ook de 'bunkerbewoners; daar een belangrijk
aandeel in hebben gehad door de
zorg waarmee ze met het terrein
omspringen. Een serie dia's toonde
de geschiedenis van het park,
beginnend bij de duinboerderij
'Costverlooren' op een topografiese
kaart uit 1876 tot aan de situatie op
dit moment. Niet alleen kregen de
aanwezigen het fraaie lepenlaantje te
zien, de verschillende bloemen,
planten en struiken, maar ook de
aantasting van het park door de bouw
van het Huis in het Kostverloren en
van de aan de westzijde van het
bejaardenhuis gelegen villa's,
waaraan ook de pittoreske eenden-

bankrekening: 70.70.70.554
jubileum-infolijn: 020-326272
Postbus 323,
3500 AH Utrecht
~- '

• De door eerdere eksposities in
Zandvoort niet onbekende haarlemse
kunstenaar Rob Clous stelt vanaf 8
december a.s. een maand lang zijn
grafies werk tentoon in sociëteit
Duysterghast aan het Gasthuisplein.
Zondagmiddag om 16.00 uur zal de
kunstenaar/jazzmuzikant met de
Black Bottom Jazzband de ekspositie
inluiden. Voor het publiek is de
sociëteit verder geopend elke
zaterdag en zondag van 14.00 tot
18.00 uur.

vijver en later de boswachterswoning
ten offer vielen. Het plan voor de
• Vanavond komt de zandvoortse
aanleg van de Verlengde Herman
afdeling van de pvda bijeen in het
Heijermansweg, een vierbaansweg
Gemeenschapshuis. In de openbare
die, dwars door het park lopend zou
vergadering moet een stevige
aansluiten op de Linnaeusstraat in
agenda worden afgewerkt o.a. de
Zandvoort Nieuw Noord, ligt mede
bespreking van het verkiezingsprodoor de bezwaarschriften van de
gramma. De bijeenkomst begint dan
Stichting Behoud Kostverlorenpark
ook stipt om 20.00 uur.
in de ijskast. Door het intensief
gebruik van de paden zijn deze
• De volksdansgroep Bela Rada
breder geworden. Om verdere
houdt elke dinsdag van 20.00 - 22.00
verbreding tegen te gaan zou het
uur een oefenavond in wijkcentrum 't
aanbeveling verdienen ze te
Stekkie. Belangstellenden worden
verharden waardoor het Kostverlouitgenodigd een kijkje te komen
renpark ook een aantrekkelijk
nemen. Het buurthuis staat elke
wandelgebied zou worden voor de
maandag
en donderdagmiddag van
beide aangrenzende
14.30 -17.00 uur open voor de jeugd
bejaardencentra. 'U kunt het
die er aan diverse aktiviteiten kan
omringende natuurschoon dan in
deelnemen. A.s. vrijdag krijgt de
werkelijkheid zien' aldus Jaap Kolpa,
jeugd
van 8 - 1 2 jaar tegen betaling
die aan het slot z'n kauserie uit
van één piek toegang tot de
handen van mevrouw Brand voor
kinderdisko van 't Stekkie.
zichzelf een attentie en voor de
Stichting Behoud Kostverlorenpark
een koevert met inhoud in ontvangst • In de Openbare
mocht nemen. Het was een goede
Bibliotheek aan de Prinsesseweg
gedachte van hem geweest om
wordt tot 14 december een
behalve dia's van het Kostverlorenekspositie gehouden van schilderijen
park ook beelden van het vroegere
en akwarellen van onze plaatsgenoot
Zandvoort te laten zien. Oudere
Ton Puts. Zijn werken, die
Zandvoorters kan men nu eenmaal
voornamelijk dieren en landschappen
geen groter plezier doen dan met het tot onderwerp hebben, zijn te
tonen van de vooroorlogse
bezichtigen tijdens de openingsuren
Noordboulevard en de Blauwe Tram! van de bibliotheek.
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ineke wind (pvda) wil terug
in gemeenteraad
Pvda-ster Ineke Wind, die 2 jaar
geleden de raad verliet om zich aan
gezin en werk te wijden, is vastbesloten in 1986 een rentree in de raad te
maken.
Afgelopen dinsdag stelde ze zich
kandidaat (samen overigens met een
andere bekende plaatsgenoot, Wim
van der Moolen). Het heeft enige
voeten in de aarde gehad om een
plek op de lijst van aspirantraadsleden te bemachtigen. Niet
omdat de pvda-leden'haar ook maar
een strobreed in de weg wilden
leggen. Integendeel, haar
kandidatuur die a.s. dinsdag door de
plaatselijke socialisten moeten
worden bekrachtigd is een formaliteit.
Maar wel omdat de
aanmeldingstermijn allang
overschreden was, toen Ineke Wind
na het ook in eigen kring onverwacht
aangekondigde vertrek van Gert
Toonen besloot de partij niet in de
steek te laten. Bij het landelijk
bestuur moest dispensatie worden
aangevraagd en uitkomst daarvan
was ongewis. Dinsdag kon de pvda
opgelucht ademhalen, de termijn
mocht worden verlengd tot 10
december.

Vrijwillige Hulpverlening
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26 november - 2 december 1985
ondertrouwd: Dirk Pieter Blokker
en Antoinetta Maria Wilhelmina
Beekman.
gehuwd: Johannes Penning en
Noëlla Wisdom.
geboren: Bart zoon van G.J. Bluijs
en H.P. Kooij; Ferry zoon van R.H.
Wardenier en W.C. Paap; Mandy
dochtervan M.M. Rügebregten E.P.
Kramer.
overleden: Wilhelmus Jansen, oud
53 jaar; Aagtje Koper, geb. van
Duivenboden, oud 79 jaar; Wanda
van Viersen, oud 29 jaar; Pieter Keur,
oud 67 jaar; Lena Plet geb.
Wijnberge, oud 84 jaar; Frans Willem
Plet, oud 86 jaar; Karel Frederik
Wessendorp, oud 87 jaar.

waterstanden
H.W.
10.48
11.53
00.28
01.27
02.16
03.00
03.45

LVV.
18.47
19.53
08.30
09.30
10.17
11.01
11.45

H.W. L.W.
23.21 07.21
08.30
12.52 20.52
13.47 21.46
14.34 22.34
15.16 23.16
16.01 00.01

iedereen leest
de krant
attp en overal

Toen Ineke Wind 2 jaar terug
afscheid nam van het raadswerk was
dat omdat ze, zoals ze zorgvuldig
formulerend opgaf, 'in de resterende
zittingsperiode' de kombinatie van
een nieuwe baan en het huismoederschap niet meer aankon. In haar
privésituatie is nu echter meer tijd
vrijgekomen. Ineken: 'ik begon dus
binnen de pvda als bestuurslid steeds
meer werk naar me toe te trekken.
Het zit in de aard van het beestje, ik
vind het leuk om me overal mee te
bemoeien, ik kan het niet laten'.

Diabetes (suikerziekte)
laatje nooitmeerlos. De wetenschap is er nog steeds niet in
geslaagd deze volksziekte uit
te bannen. Iedereen kan het
krijgen, van jong tot oud.
Steun dat wetenschappelijk onderzoek, steun het
Diabetes Fonds Nederland!

Eerder dit jaar stelde de afdeling haar
kandidaat voor de 2e kamer. 'Ik was
me ervan bewust dat dat een lange
weg is en een langere termijn vraagt.
Zeker heb ik niet verwacht dat ik
direkt zou horen bij die 50 of 60
mensen die kans maken op een
kamerlidmaatschap. Die ambitie moet
nu maar wachten, mijn eerste
verantwoordelijkheid ligt hier in
Zandvoort1. De socialiste meldt dat ze
beschikbaar zal zijn voor alle funkties,
inklusief die van lijsttrekker of
wethouder. 'Maar ik stel geen eisen,
op welke plek de leden mij willen
hebben, dal zie ik later wel'.

POSTGIRO 5766
TMDFN, AMERSFOORT.
NATIONALE DIABETESWEEK
11T/M17NOVEMBER1985.
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• Burgemeester Machielsen heeft
voorhafids de portefeuilles overgenomen van voormalig wethouder Jan
Jongsma. Het betreft: maatschappelijk welzijn, emancipatie, huisvesting,
volksgezondheid, sociale zaken,
jeugd- en jongerenwerk en sport. De
zittende wethouders, P. Flieringa en
nieuwkomer van Caspe) zijn niet
bereid gevonden hun werklast te
verzwaren met onderdelen uit de
portefeuille.

gr. bentveld stap voor stap
naar oude luister
Huize 'Groot Bentveld', waarvan
delen naar men zegt al meer dan
1000 jaar oud zijn, begint langzamerhand weer het aanzien te krijgen dat
bij een monumentaal landgoed hoort.
In de loop van enkele jaren heeft de
bewoner en a.s. eigenaar van der
Heyden zijn belofte ingelost om stap
voor stap de renovatie te doen
uitvoeren. Te langzaam volgens
sommigen en niet gedegen genoeg
naar de mening van anderen, maar
het mag in dat verband niet
ongezegd blijven dat Monumentenzorg, dat een oogje in het zeil houdt,
heel tevreden is over de gang van
zaken. Het dak is hersteld, kozijnen
en metselwerk vernieuwd en in de
oorspronkelijke stijl teruggebracht.
De gevels aan de binnenhof zijn klaar
en de cour zelf, die een uiterst
verwaarloosd beeld gaf is
heringericht en zoals vanouds een
oase van rust.

DIABETES
DUURT
EEN LEVEN
LANG.

Het zal nog zo'n 3 jaar vergen voordat
Groot Bentveld werkelijk in oude
luister is hersteld. De gemeenteraad
van Zandvoort heeft die termijn als
voorwaarde gesteld voor haar
goedkeuring aan bouwplannen in de
naaste omgeving van het landgoed.
40 klusterwoningen zijn gepland
tussen Zuidlaan en Teunisbloemlaan.
Daarover zijn velen bezorgd. De
bezwaarschriften stapelen zich op.
Ruim honderd adressanten hebben
een -vaak eensluidend- schriftelijk
protest laten horen tegen de
verkaveling van de grond en de
bouwplannen. Een inbreuk op het
landschap noemen sommigen het.
Anderen vrezen verkeersproblemen
'en herrie. Vooral omdat het
huizenkompleks niet goed te
bereiken zou zijn en de ontsluitingsweg, de Duinrooslaan, volkomen
ongeschikt geacht wordt om enig
autoverkeer van betekenis te
verwerken. Cda-er Ingwersen heeft

zich op dat punt geschaard achter de
reklamanten en de raad van zijn
standpunt kennis laten nemen.
Op de afdeling publieke werken is
men naarstig op zoek gegaan naar
alternatieven. Die zijn nog niet
uitgewerkt en publikatierijp, maar
volgens direkteur Wertheim zijn er
zeker andere mogelijkheden voor het
verkeer aldaar te verzinnen. 'Ik denk,
aldus pw-man, dat zo niet alle dan
toch wel de meeste bezwaren
ondervangen kunnen worden'.
Hoopvol nieuws voor alle betrokken.

• In verband met de komende
feestdagen is het ophalen van grofen huisvuil als volgt geregeld: in de
vrijdagwijk worden zowel grofvuil als
huisvuil opgehaald op vrijdag 27
december. In de donderdagwijk
verdwijnt het huishoudelijk afval
eveneens op 27 december. En in de
maandagwijk zal het grofvuil worden
verwijderd op woensdag 8 januari.
9 Politieke groeperingen die aan de
raadsverkiezingen van 19 maart 1986
willen deelnemen moeten naam of
aanduiding neerleggen in een
register dat door het central
stemburo wordt aangelegd. Dat moet
op tijd gebeuren om in aanmerking te
komen voor de kandidaatstelling die
op 4 februari plaats heeft. Het
verzoek daartoe moet schriftelijk
worden gericht aan het centraal
stemburo,r/i gevestigd ter sekretarie
van de gemeente, binnen 8 weken
doch uiterlijk 6 weken voor de dag
van de kandidaatstelling d.w.z. na 9
december maar vóór 25 december
a.s. Er hoort een verkaring bij
'vanwege de rechthebbende
groepering' dat men tot de
inschrijving gemachtigd is.
• Het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort zal op donderdag 12
december werk uitvoeren van Bach,
Handel en Telemann. Orgelsolo's,
vleugelspel en algehele leiding zijn in
handen van Frans Bleekemolen.
Aanvang 20.15 uur in de ned.
Hervormde Kerk. De toegangsprijs is
f 6.50, voorverkoop bij de leden van
TOZ en 's avonds in de kerk.

zomerlust gaat in mei volgend jaar dicht

HERVORMDE KERK
zondag 8 december a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

Op 31 mei volgend jaar sluit 'Zomerlust' zijn poorten. Ook al omdat er
geen opvolgers zijn liepen de eigenaren van het bekende^horekabedrijf
aan de Kosterstraat al enige tijd met
plannen rond om de zaak te
verkopen. Dat het allemaal vlugger is
gegaan dan Siem, Benno en Jaap
Waterdrinker en mede-eigenaar
zwager Willem van der Sloof aanvankelijk dachten kwam door het onverwachte aanbod van een ekspïoitatiemaatschappij, die het pand wilde
kopen om een rekreatieprojekr t&
realiseren.

GEREFORMEERDE KERK
zondag 8 december a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, gemeensch. dienst.
PROTESTANTENBOND
zondag 8 december a.s.:
10.30 uur: dienst door eigen leden.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 7 december a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 8 december a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering m.m.v.
St. Caeciliakoor.

De tot genoemde datum lopende reserveringen zullen uiteraard worden
uitgevoerd en in juni worden de
hotel-, restaurant- en keukeninventaris geveild. Dan valt het doek en
blijven de herinneringen. Herinneringen aan een bedrijf dat tachtig jaar
een belangrijke plaats in de zandvbortse gemeenschap en vooral in
net verenigingsleven heeft
ingenomen.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 -18.30 uur. Kosteloos advies.

mevr. Kraan-Meeth

De eerste eigenaar was Maarten
Cornelis Snijer, zoon van de
legendariese Jan Snijer, die het pand
in 1905 kocht en het de naam
'Zomerlust' gaf, zoals wij van zijn
schoondochter, de 84-jarige in de
Burg. Nawijnlaan wonende mevrouw
Snijer-van den Berg, hoorden. Dankzij de centrale ligging en de (toen al)
uitstekende keuken was het
etablissement zeer in trek. Zijn

Café- Restaurant „ZöMfËRLÖSt"
Ki^tïTJUiant Xo> l <?n 9

M. C. SMJER ~~ ZAXDVOO^T
TELK»'. brn-f<C, No. 09.

achteruitgaande gezondheid noopte
Maarten Snijer echter 'Zomerlust' in
1920 te verkopen. De nieuwe
eigenaar werd Carl Stein, die later
aan de noordboulevard een ander
horekabedrijf begon waarna de zaak
aan de Kosterstraat het kringhuis
werd van de in Zandvoort welig
tierende N.S.B.

Astma
Fonds

Giro
55055
Bank 70.70.7(U20

kerkdiensten

MAATSCHAPPELIJK WERK

didc toenen

Na de oorlog, in 1945, kocht de vader
van de huidige eigenaren, de heer
P.A. Waterdrinker, het van het
Beheersinstituut en vestigde er een
meubelzaak in. De uit Beverwijk
afkomstige Piet Waterdrinker was in
Zandvoort inmiddels een bekende
figuur geworden. Hij woonde met zijn
gezin in de Brugstraat, had in die
straat ook een meubelopslagplaats,
maar ook op de Grote Krocht, waar
nu de taksicentrale zetelt, kon men
terecht voor tweedehands meubelen.
Op advies van de heer Kiefer Sr. gaf
hij 'Zomerlust' z'n oude bestemming
terug en werd het een Café-Zalenverhuurbedrijf. Waar het Jordaankabaret

van Tilly Kalkhoven in 1937 triomfen
vierde oogstten nu de verschillende
Zandvoortse toneelverenigingen
sukses. Er werden feesten en partijen
gegeven en de tram die 's
Zondagsavonds om half acht
dansluchtige Haarlemmers naar
Zandvoort bracht werd zelfs de
'Zomerlust-tram' genoemd.
Met trots vertellen de zoons over het
belangrijke werk dat hun vader voor
de toenmalige bejaarden heeft verricht door de oprichting van de
bejaardensociëteit en het
organiseren van uitstapjes. Alle vier
zullen ze 'Zomerlust' missen maar na
een kleine veertig jaar dag en nacht

werken houden ze-het voor gezien.
Willem, die als chef kok in de keuken
de skepter zwaait heeft, hoewel ze
tien jaar geleden al gestopt zijn met
het uitzenden van diners, al twee
maal een hartaanval gehad.
Bovendien tellen, zoals Jaap
opmerkte, horekajaren als
tropenjaren. Op ander terrein blijven
ze echter in de running. Het
vendubedrijf en de veilingen gaan
gewoon door. Maar het 'eenmaal,
andermaal' zal in juni, wanneer de
eigen spullen onder de hamer
komen, waarschijnlijk niet erg
opgewekt klinken...

van asperen en landman stappen uit fraktie

Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00-10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vvv
(023) 242212Automobielbedrüf
Flinterman, Zandvoortselaan.
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

wd is meerderheid in raad kwijt
Jongstleden dinsdag hebben de
raadsleden Herman Landman en
Hans van Asperen bestuur en
raadskollega s laten weten dat zij 'om
persoonlijke redenen' geen deel
meer wensen uit te maken van de
vvd-fraktie.
Het liberale gedachtengoed zullen ze
wel blijven verdedigen maar dan als
onafhankelijke
volksvertegenwoordigers. Nadat
Jongsma onlangs een dergelijke stap
zette, zitten er op dit moment dus 3
dissidenten in het dorpsparlement.
De wd-inspraak nu koalitie, die in
1982 zo glorieus met 10 zetels aan
het bewind kwam kan nu nog slechts
vertrouwen op 7 stemmen van de 17
en mag vanaf heden als minderheidskabinet bestempeld worden.
Van Asperen heeft er geen behoefte
aan zijn besluit nog eens uitputtend
te motiveren. Ten tijde van de affaire
Attema, werd het me te onfris, aldus
Van Asperen, toen al heb ik het
bestuur gezegd dat ik me niet meer
thuis voelde in deze fraktie'. Op de
vraag welke positie de onafhankelijken zullen innemen, meldt de
liberaal: 'daar is enig kontakt over
geweest en ik verwacht dat we
samen met Jongsma, Jansen (gem.
bejangen) en inspraak nu
fraktieberaad gaan voeren, zonder
vaste binding overigens maar omwille
van het overleg'.

Voor Landman waren 'de
handelingen van het bestuur de
laatste tijd en de manier waarop men
mensen heeft afgevoerd' reden om
op te stappen. 'Als het zo door gaat,
zegt hij, gaat de hele wd naar de
knoppen'. In tegenstelling tot Van
Asperen die de politiek helemaal de
rug toe wil keren, heeft Landman wel
toekomstplannen, al wenst hij zich
daar nog niet precies over uitte laten.
'Er staat iets te gebeuren, maar dat
merken ze nog wel'. Met Jongsma
kan bijvoorbeeld iets groeien, zo
geeft hij prijs. Wat de resterende
zittingsperiode betreft wijst hij
eveneens op een vorm van samenwerking tussen de dissidenten:
'verrassend stemgedrag is niet
uitgesloten'.

Voor het dorpsbestuur zijn de
gevolgen nog niet te overzien.
Luttele maanden voor de
verkiezingen lijkt politiek Zandvoort
al in ban van prins karnaval en heeft
ze de sleutel van het dorp uit handen
gegeven. De politici kunnen geen
touw meer vastknopen aan de
verwarde situatie. In beginsel is geen
wethouder zijn leven nog zeker en
kunnen op elk gewenst moment de
laatste resten van zandvoorts bestuur
als een kaartenhuis in elkaar zakken.
Nog nooit in de historie van de
badplaats heeft een partij zoveel
macht van de kiezers toebedeeld
gekregen, nog nooit is de chaos zo
groot geweest.

bankrekening: 70.70.70.554
jubileum-infolijn: 020-326272
"ÏJTÏSJMB ïr
| Postbus 323, 3500 AH Utrecht
De jub.leunvpakketten kunt u ook kopen bi| de erkende lumcentr*.
aangesloten bij de NVT. herkenbaar aan tiet aktie-spandovk.

('*.
•i
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medische dienst
DOKTOREN
Inlichtingen over de zondagrókNKt
worden verstrekt via hef telefoonnummer van uw huisarts.
ZUSTERDIENST
voor informatie ever de dienstdoende
wijkverpleegkundige tri.023 -.313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel.13185

:1

nieuwe poging zandvoort
aan de man te brengen
De promotie van Zandvoort als
toeristengemeente moet nu maar
eens op een volwassen manier ter
hand genomen worden.
Dat vonden leden van het vw-bestuur, federatie Hanze, Horeka, de
direkteuren van kasino en circuit, die
op initiatief van ondernemer Bob
Nees dinsdagavond in besloten kring
samenkwamen in hotel Keur. In het
bijzijn van_een jurist en een
akkountant. Dat laatste leek niet
onverstandig want men wilde de
zaken voor de verandering eens
serieus aan pakken en dat betekent
gewoonlijk de noodzaak van een fors
budget en, in de ogen van de
promotie-vennoten, kontrakten met
sponsors e.d.
De lokale vw, zo was de
gedachtengang, is absoluut niet in
staat om het dorp 'te verkopen'. Ook
niet als binnenkort in een nieuwe
overeenkomst met het
gemeentebestuur apparaatskosten

nieuws
kort & klein

• Zamor heeft op 29 en 30
november j.I. veel sukses geboekt
met het zingen van melodiën van
Robert Stolz en Frans Léhar in
restaurant Queenie. Als solisten
tijdens het diner traden op Martha
Koper, Margreetv.d. SLuis, Ulva
Paap, Hetty Schouten en Harry
Stello. Klavierleeuw was Ruud van
Luyk en de leiding berustte bij Harry
Disselkoen. De uitvoerenden
ontvingen van de talrijke gasten een
staande ovatie.
• A.s. dinsdag komt de kommissie
algemene zaken om 20.00 uur in de
raadszaal bijeen om zich te buigen
over de kollegeplannen rond het
zandvoorts circuit. Zowel de
vernieuwing van de akkommodatie
als kontraktverlening staat op de
agenda.
• Vanaf woensdag 18 december zijn
in de kollektie van de openbare
bibliotheek weer 80 nieuwe (VHS)
videobanden opgenomen. In het
kader van het 65-jarig bestaan en
met het oog op de feestdagen ligt er
een voordelig aanbod voor de
kliëntele: 3 banden voor de prijs van f
10.-; 3 platen, kassettes of
kompaktschijven voor één piek.

steun,
ons werk

AWNESTY
WTERMAnONAL
giro
454000

en 2>Vï arbeidsplaats permanent uit de
algemene middelen zullen worden
bekostigd. 'De vw, aldus
horekavoorzitter Paap, is een zieke
man. Om die weer gezond te maken,
zou een heel moeilijke operatie nodig
zijn, daar heb ik niet veel vertrouwen
in. Daarom lijkt het een goed idee om
de taken te spreiden. Naar mijn
inzicht is een 3-delige konstruktie
mogelijk: een dorpskommissie
rekreatie en toerisme, de vw en een
professionele organisatie 'Promotie
Zandvoort Bad'. En tenslotte blijft de

steun van de gemeente
onontbeerlijk'.
Een van de suggesties die dinsdag
door de initiatiefnemer Nees werden
gedaan was om het buro
Interfootball, makelaar in sponsors, in
te schakelen. We hopen dat de jurist
onder de deelnemers op dit punt
even is wakker geschrokken, want
van bovengenoemd buro kan veel
worden gezegd maar niet dat het te
goeder naam en faam bekend staat.

in bestuur woningbouwver.
blijft alles bij het oude
De bundeling van bewoners, voornamelijk afkomstig uit nieuw noord,
die op de onlangs gehouden
ledenvergadering van de Emm
kandidaten voor het bestuur naar
voren schoof, is er niet in geslaagd
voet aan de grond te krijgen.
Op de drukbezochte en lange tijd
chaotiese bijeenkomst mochten de
heren Kraayenoord en Koper zich
kort presenteren als vertegenwoordigers van een stroming die een
zwaarder aksent wilde leggen op
huurdersoverleg. Zij moesten het
echter afleggen tegen de periodiek
aftredende oud-gedienden Paap en
Van der Moolen, die hun 'jarenlange
bestuurservaring' in de schaal
legden.

bosplan
in 't stekkie
A.s. maandag zal onder leiding van
verantwoordelijk wethouder Van
Caspel en een uitgelezen schare
ambtenaren in wijkhuis 't Stekkie een
voorlichtingsavond gehouden
worden over het zandvoortse bebossingsplan.
Voor- en tegenstanders kunnen
elkaar daar in de haren vliegen, al
moet vooraf worden vastgesteld dat
de gemeenteraad haar fiat reeds
heeft gegeven. Bij de tegenstanders
horen in ieder geval de stichting
Duinbehoud e.n de provinciale
miljeufederatie CMN die in een brief
aan b en w verzocht hebben alsnog
af te zien van de plannen en het vrijkomende geld te reserveren voor de
ontwikkeling en het beheer van de
natuurlijke waarden van het gebied
tussen spoorlijn en kraansvlak.
Veel geld zou daar overigens niet
door vrijkomen, want de gemeente"
stopt er zelf slechts zo'n f 50.000.- in,
90% wordt met rijkssubsidie
gefinancieerd. Voor de
miljeuvrienden staat echter centraal
dat bebossing een aantasting zal
betekenen van natuur en duinlandschap.

De huurdersgroepering was na
afloop overigens niet genegen het
hoofd in de schoot te leggen.
Inhoudelijk blijft ze bezig aandacht te
vragen voor netelige problemen
zoals de berekening van verwarmingskosten. En een volgende keer
zal ze takties beter voorbereid zeker
opnieuw een gooi doen naar één of
meer bestuursplaatsen, zo lieten
woordvoerders weten.

sport in t kort
HANDBAL-WINST IN LAATSTE
SEKONDEN.
' Zandvoortmeeuwen Handbal heeft
tiet duel met het sterke VZV pas in de
laatste sekonden met een kostbare
16-15 zege kunnen afsluiten. Matig
verdedigen resulteerde in de eerste
helft in een voortdurende
achterstand, die pas tegen de rust
kon worden omgezet in een 10-10
skore. Na de doelwisseling kwam
ZVM door knap aanvallen aan de
leiding, maar mede door tweeminuten-straffen werd het vlak voor
tijd weer gelijk: 15-15. In de laatste
minuut was het Djurre Boukes die
zijn vijfde strafworp mocht
verzilveren: 16-15.
Score ZVM: Djurre Boukes 7, Wim
Brugman 4, Joop Boukes en Hans
Moll ieder 2, Joost Berkhout.
HOGE SKORE VAN ZHCHOCKEY-TEAMS.
De topteams van de Zandvoortse
Hockey Club waren zonder bijzonder
produktief. De dames startten in de
zaalkompetitie na een 5-1 ruststand
met een forse 8-1 zege op
Bennebroek. De wedstrijd tegen
Pinoké werd reglementair met 5-1
door ZHC gewonnen aangezien de
tegenpartij niet verscheen.
De mannen waren ook flink op schot
en hun eerste optreden resulteerde
na een 7-0 ruststand in een 14-6
overwinning op Saxenburg.

U KUNT HER

J, BLUYS
HWttttrut« Zandvoort
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Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet pp de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwvergunningen
te verlenen voor
a. het oprichten van een woning met garage op het perceel grond gelegen
aan het Achterom;
b. het uitbreiden en verbouwen van een garage tot woning op het perceel
Teunisbloemlaan 18A,
Betreffende bouwplannen liggen m.i.v. 9 december"! 985 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie, afdeling Volks-Huisvesting en Ruimtelijke Ordening vooreen
ieder ter inzage (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).
Tijdens voormelde termijn kan een ieder bij Burgemeester en Wethouders
schriftelijk bezwaar tegen deze bouwplannen indienen.

Voorbereidingsbesluiten
De Burgemeester brengt ingevolge artikel 22, lid 2 van de Wet op de
ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat gemeenteraad bij besluiten van
26 november 1985 opgrond van artikel 21 van voormelde wet heeft verklaard,
dat voor de volgende gebieden nestemmingsplannen worden voorbereid:
1. Teunisbloemlaan 18A
2. Perceel grond Achterom
Vermelde besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop njet rode omlijning het gebied is aangegeven, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage
en wel op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, geopend van
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Aangevraagde bouwvergunning
155B85 Boulevard Paulus Loot 27 bouw garage.
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 1 2.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelijk dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is.

Verleende bouwvergunningen
150B85 Burg. van Fenemaplein 19/14 verbouw woning
122B85 Jac. van Heemskerckstraat 61 vernieuwen raam
108B85 Dr. Kuyperstraat 6
verbouw woning.
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
6 december 1985
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EJTUTI
Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR:
1. De woning voor alleenstaanden
NIEUWSTRAAT 10
Huur ƒ 394.70 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, cv en berging.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens
2. De woning voor .alleenstaanden
LORENTZSTRAAT 593
Huur ƒ 498.20 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, cv en berging.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
3. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 159
Huur ƒ 644.60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, cv, berging, douche en lift.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
„puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter
minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de
gemeente Zandvoort.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 10 december 1985 vóór 7 uur 's avonds
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen
en/of garages kan men dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder
object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van
voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor
op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van burge-meester en wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige
toewijzing zal eerst op vrijdag 13 december a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan
het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
RUILRUBRIEK DECEMBER 1985

1.

Aangeboden:

2.

Gevraagd:
Aangeboden:

3.

Gevraagd:
Aangeboden:

4.

Gevraagd:
Aangeboden:

4. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 246
Huur ƒ 686.00 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, cv, berging, douche en lift.
5. De flatwoning
FLEMINGSTRAAT 84
Huur ƒ 622.05 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, cv, berging, douche.
6. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 411
Huur f 686.00 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, cv, berging, douche en lift.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze
woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
7. De flatwoning
VAN LENNEPWEG 18/4
Huur ƒ 309.15 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, cv en berging.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor de^?
woningen slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen
- twee-persoonshuishoudens
8. De garage
KEESOMSTRAAT 113A
Huur ƒ 57.70 per maand
De huurders van de woningen in het flatgebouw Keesomstraat 397 t/m 519 hebben
voorrang bij de toewijzing. De toewijzing geschiedt in volgorde van hét lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder van deze garage de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1,2 en 3 alsmede het rijbewijs
te tonen.
9. De garage
VOLTASTRAAT A
Huur ƒ 64.90 per maand
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven. De toewijzing geschiedt in volgorde
van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe hulirder van deze garage de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs
' te tonen.

GEEF DE BONTJAS
Bont is een overbodig produkt waarvoor talloze hartverwarmende alternatieven bestaan. Maar jaarlijks worden er toch zo'n
l miljoen nertsen en vossen door elektrokutie of vergassing om 't
leven gebracht. In ons eigen Nederland.
Na een kortstondig 'leven'
in gazen kooien worden zij een
prooi van de bontindustrie.
Wij doen daar wat aan. Met
uw steun maken wij een einde
aan het fokken van dieren voor
bontjassen. Dat kost geld.
Uw bijdrage (f 10,- of meer) is
daarom van harte welkom op ons
gironummer 669898 t.n.v. ABC,
Leeuwarden.
Kis dank ontvangt u onze
bont-fok-verbod poster.

5.

Gevraagd:
Aangeboden:

Gevraagd:

4-kamerflatwoning (1e etage)
FLEMIN„GSTRAAT
Huur ƒ 466.15 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, cv, douche en
berging.
Eengezinswoning (met tuin)
4-kamerflatwoning (1e etage)
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ 479.40 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, cv en
berging.
Eengezinswoning
3-kamerflatwoning
VAN LENNEPWEG
Huur ƒ 339.65 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, berging, dubbel glas, cv.
4-kamerwoning (niet in Nieuw-Noord)
2-kamerflatwoning (benedenwoning)
VAN LENNEPWEG
Huur ƒ 188.05 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, hal, douche, berging.
3-kamerwoning
2-kamerflatwoning
LIJSTERSTRAAT
Huur ƒ 464.35 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, cv en ber9'ng.
Bovenetage (niet in Nieuw-Noord)

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

Ernm

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht

Installatie bureau

OPOENE1TEIN B-V.
o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau .voor centrale
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kamerlingh onnesstraat 38/Zandvoort/
telefoon 02507 -184 84*
Lid van European Anti Fur Committee
Postbus 589, 8901 BV Leeuwarden
Het Anti Bont Comité is een samenwerkingsverband van Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,
Stichting Lekker Dier, Europees Comité tot Bescherming van Pelsdieren, Stichting Kritisch Fauna beheer

Te koop: 4 lichtmetalen
sportvelgen plus banden
voor o.a. B.M.W. 525.
Prijs zeer billijk. Telefoon:
o2507 - 13347

v. d. Werff

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

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

Je denkt
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b.v. play-in kocht zomerlust

nieuw centrum van vermaak
in 't hart van zandvoort
Hotel-restaurant Zomerlust is overg enomen door de bv Play-ln. Daarmee
heeft het bedrijf van eigenaar Leo
Heino bijna 1000 m2 in handen
gekregen, een reusachtige
oppervlakte midden in het hart van
Zandvoort.
Het kompleks, dat zich uitstrekt van
Kosterstraat tot aan het Gasthuisplein
(sociëteit Duysterghast) zal in juni '86
worden opgeleverd en vervolgens
worden gesloopt. Na afloop van het
seizoen, want kaalslag in het dorpshart midden in de zomer strookt niet
met de opvattingen van de nieuwe
eigenaar over een levendig centrum.
Zomerlust zal plaatsmaken voor 'een
architektonies avontuur, een theaterachtig pand, een speelse blikvanger,
maar geintegreerd in het kwetsbare
dorpsbeeld' aldus Heino. Rond een
kern van de meest futuristiese speelautomateh komen er in het nieuwe
gebouw ruimtes beschikbaar die op
variabele wijze ingevuld kunnen
worden, rust brengen of speciale
attrakties. Ideeën daarover zijn nog
allerminst uitgekristalliseerd maar
één ding is zeker: het moet iets
bijzonders worden, niet alleen naar
inhoud maar evenzeer naar uiterlijk
en entoerage. 'Dit is een
volksbadplaats, zo stelt Heino, maar
dat hoeft niet te betekenen dat alles
even armoedig moet zijn.
Integendeel, de mensen worden
steeds veeleisender op rekreatief
gebied, daar wil ik op inspelen.
Alleen al binnenkomen, rondlopen en
je ogen uitkijken moet een vorm van
rekreatie zijn'.
Het realiseren van Heino's droompaleis, daar kunnen de zandvoorters
gerust op zijn, heeft een zakelijke
achtergrond. 'Op langere termijn
overleven', noemt hij het. En dat
geldt niet alleen voor mezelf, maar
voor heel ondernemend Zandvoort.
De versterking van de centrumfunktie, een kompakter aanbod aan
vertier en winkels, het weghalen van
dode plekken is daarvoor z.i. een
vereiste. In dat verband overweegt
Heino ook serieus ;als het geen
ekstra komplikaties geeft, ik ben er
nog niet uit' om een passage te
maken waardoor badplaatsbezoekers
via Kerkstraat en Kosterstraat rechtstreeks het Gasthuisplein op kunnen
wandelen. Het zou voor dat plein, dat
dan in een looproete wordt opgenomen, de broodnodige opkikker betekenen die de wegrekonstruktie aldaar
niet heeft kunnen brengen.
Als alles volgens plan verloopt kan
eind '87 de nieuwbouw gereed zijn.
Op tijd om te profiteren van het
uitstralingseffekt van het
Vendoramapark. Want reken maar dat
zakenman Heino dat niet vergeten is.

Vrijwillige Hulpverlening

17373

iedereen leest
de krant
altyd en overal
belang r i
14444
12000
13043
14841
17947
(023)

Politie (alleen noodgevallen)
Brandmeldingen
Politie
Gemeentejekretarie
Informatie buro vvv
242212Automobietbedrüf
Flinterman, Zandvoortsalaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkpluts
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renauits
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

advïèstfièhstëii
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat.
1e en 3e woensdag van de maand van
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM

Soto «skkfcran

Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

• De gemeentepolitie van Bloemendaal vraagt mopeliike getuigen van het
ongeval dat j.l. vrijdag op het perron
van het station Bloemendaal plaatsvond en waarbij een 32-jarige uit
Deurne afkomstige vrouw ernstig aan
beide benen werd gewond. Door
onbekendheid met het openen van
de portieren stapte zij uit de trein op
het moment dat de trein zich in
beweging zette. Daarbij raakte de
riemen van haar schoudertas tussen
de deuren van de wagen en werd de
vrouw over een lengte van ca. 82
meter meegesleurd. Even buiten het
perron scheurde de riem van de tas
en kwam de vrouw op het grint naast
de spoorbaan terecht. Daar werd zij
een half uur na het vertrek van de
trein dooreen politieman opgemerkt
en vervolgens overgebracht naar een
haarlems ziekenhuis. Getuigen
worden verzocht zich in verbinding te
stellen met het buro van de politie te
Bloemendaal, tel. 023- 25 91 01
O Op vrijdag 13 en zaterdag 14
december geeft de Zandvoortse
Toneelvereniging 'Wïm Hildering' 's
avonds om kwart over acht in
gebouw 'De Krocht' een voorstelling
van 'Prettige Feestdagen' van Alan
Ayckbourn
Morgen, woensdag 11 december,
bestaat de gelegenheid om 's avonds
van zeven uur tot half negen in het
Gemeenschaphuis plaats te
bespreken.

mag minderheidskollege beslissen over toekomst racebaan?
Vanavond zal het minderheidskabinet van vvd en inspraak nu de
kommissie algemene zaken een
voorstel doen over de toekomst van
het zandvoorts circuit.
Dat bestaat in ruwe vorm uit een
akkommodatieplan en een kontraktschets. Het is de bedoeling van b en
w de huurovereenkomst met Circuit
Zandvoort bv (voorheen Cenav) met
5 jaar te verlengen en daarin tevens
vast te leggen dat na afloop (onder
zekere voorwaarden) een langdurige
overeenkomst zal worden aangegaan
met een termijn van minstens 40 jaar.
De gemeente verplicht zich verder
op eigen kosten een plan te
ontwikkelen voor vernieuwing en
verbetering van het circuit, de
tribunes, rennerskwartier, hulpposten, parkeerterreinen, geluidswallen
enzovoort. Zo'n totaalplan zou of
door de Grontmij of door de Heidemij
opgesteld moeten worden, hetgeen b
en w denken te betalen uit de ooit
toegezegde maar nooit uitgegeven 3
ton die in het kader van de schuldsanering voor het circuit waren
bestemd. De Nationale Investeringsbank, die nog driekwart miljoen op
tiet circuitbedrijf te vorderen had,
heeft inmiddels toegezegd bij een
goedgunstige raadsbeschikking
inzake kontrakt en plan, haar claim te
laten vallen. Alle medewerking dus
voorde racebaanbazen.

Ook de provincie lijkt geen dwarsliggerte worden. De geluidshindernormen blijven uiteraard gehandhaafd
maar kinderachtig is men niet geweest. Het circuit heeft voor de
Grand Prix ruimschoots de tijd
gekregen -tot 1990- om aan alle
eisen te voldoen. Wel heeft echter
een van de gedeputeerden zijn
twijfels uitgesproken over de ruimtelijke kombinatie van racebaan en
aanpalend Vendoramapark. Nietten
onrechte. Het Mabonplan zal een
toeristiese trekpleister worden waar op zijn minst in bezoekersaantallenhet circuit voledig bij in het niet valt.
Het is zeer de vraag of en hoe deze
twee grootschalige aktiviteiten elkaar
verdragen. In de badplaats lijkt men
zich daarover nog niet te
bekommeren. Maar echt toekomstdenken is hier, behalve als grootheidswaan, dan ook zelden in trek.
Uit het oogpunt van politieke zindelijkheid mag overigens de vraag
gesteld worden of ingrijpende
plannen, zoals het rekreatieprojekt
de bebossing en het circuitkontrakt,
die de toekomst van Zandvoort tot
ver in de 21 eeuw vastleggen, wel
doorgedrukt mogen worden op een
moment dat van een regelrechte
bestuurlijke en politieke chaos

sprake is. Het kollegeprogramma
voorziet bijvoorbeeld in een nieuw
circuitavontuur, maar de koalitie
steunt formeel nog slechts op 7 van
de 17 zetels. Moet óf op de been
gehouden worden door liberale
splinters óf door wisselende meer-

derheden in het dorpsparlement. Zo
heeft de Staphorster variant in de
badplaats we! een heel speciale vorm
gekregen. Aan de vvd de vraag of ze
met behulp van afvalligen haar
programma wel wil redden'. En wie
heeft dan wie gered?

gemeentebode dick doornekamp
zegt f unktie vaarwel

nodigt U uit tot bijwoning van haar

Kerstconcert
in de Ned. Hervormde Kerk
Kerkplein (ingang torendeur) te Zandvoort.
Aanvang: 20.00 uur.

vrijdag 20 december 1985
Met medewerking van het koor:
Vox Evangelica uit Amsterdam.
Het geheel o.l.v. Henk Trommel
Begeleiding: Willem Poot

In aanwezigheid van burgemeester
Machielsen en de wethouders Van
Caspel en Flieringa werd vrijdagmiddag in de raadszaal afscheid genomen van de heer Doornekamp, die
als bode vijftien jaar werkzabm is
geweest op de gemeentesekretarie
en gebruik makend van de VUT-regeling, per 1 december de
gemeentedienst had verlaten.

Uit de verschillende toespraken
bleek dat de wijze waarop Dick
Doornekamp zijn taak heeft vervuld
wel heel bijzonder is geweest 'Een
bode goed zijn werk doet als hij er
niet is' aldus gemeentesekretaris
Merts, die het een grote verdienste
van de scheidende ambtenaar vond
dat bij zijn binnenkomst de
gesprekken gewoon doorgingen. 'We
schuiven alleen de papier wat opzij om
plaats te maken voor de koffie'. De
gemeentesekretaris prees verder het
gevoel voor stiil dat de heer Doornekamp kenmerkte, zijn stabiliteit en
bereidheid om voor kollega's in te
vallen. 'U heeft de gemeente een
warm hart toegedragen en uw
betrokkenheid bij Zandvoort,
mevr. Kraan-Meeth

waarvan u sollicitanten deelgenoot
maakte is vaak van invloed geweest'.
Nadat de heer Merts de traditionele
enveloppe en een fraaie raamdekoratie met afbeelding van het raadhuis
had aangeboden was het woord aan
de heer Dost, ruim een jaar geleden
één van de door de gemeentesekretaris bedoelde sollicitanten. De heer
Dost beaamde dat hij door de wijze
waarop de bode over Zandvoort had
gesproken nog enthousiaster voor
zijn nieuwe funktie, chef van de afdeling Algemene Zaken, was geworden.
Ook de heer Dost was vol lof over de
manier waarop Dick Doornekamp zijn
werkzaamheden had verricht. 'U bent
het prototype van de bode zoals ik
me die voorstel' aldus spreker die
voorts het gevoel voor humor van de
scheidende ambtenaar memoreerde.
'We nemen vandaag niet alleen
afscheid van een bode maar ook van
een fijne kollega en een heel goed
mens'. De heer Dost liet het niet bij
woorden alleen en schonk namens
het personeel een diaprojektor.
Mevrouw Doornekamp mocht voor
haar steun, begrip en medeleven
gedurende al die jaren een
persoonlijk geschenk in ontvangst
nemen. Magda Vossen, die de

bode Doornekamp (rechts op de foto) van alle markten thuis

sprekers inleidde, kondigde als
laatste de chef van de afdeling
Interne Zaken, de heer Deesker, aan.
'Bode zijn betekent omgaan met
mensen. Jij deed dit stijlvol en met
de nodige humor. Kortom, je was een
bode van formaat. Hartelijk dank voor
je inzet en je kollegialiteit' aldus de
heer Deesker die, bekend met de
vokale aspiraties van de scheidende

ambtenaar, een langspeelplaat met
koorzang aanbood.
Nadat de heer Doornekamp in een
sympathieke toespraak had bedankt
voor het in hem gestelde vertrouwen,
de kado's en de ondervonden
kollegialiteit was er gelegenheid om
hem en zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en naaste familie de hand te
drukken.

zvm kreeg afstraffing
op eigen terrein
De volendamse goalgetter Dick Kes
tekende zondag in de badplaats het
vonnis over ZVM. Viermaal
passeerde hij de meeuwenkeeper en
de zandvoorters bleken niet in staat
daar ook maar één treffer tegenover
te zetten.
Het duel begon in mineur na 1
minuut stilte ter herdenking van het
overlijden van kantinebeheerder Piet
Keur. Het sportieve evenement kón
vervolgens een betere stemming niet
terugbrengen. Gaaf kombinerend
zetten de bezoekers vanaf de
aanvang ZVM onder druk en het viel
nog mee dat pas na 10 minuten het
eerste doelpunt viel. De meeuwen
krabbelden na verloop van tijd en het
uitblijven van ernstiger schade
overeind. Tot het rustsignaal kon
toen van een redelijk evenwicht gesproken worden.
Na de pauze bracht Kes zonder
dralen de stand'op 0-2 en ook een
hattrick ontging hem even later niet.
Na een ZVM-wissel waarbij v.d. Meij
Rik Keur verving togen de zandvoorters vaker ten aanval om de rekening
te vereffenen. Het leverde vrije
trappen, doelschoten en
hoekschoppen op maar geen sukses.
Kes had daar minder moeite mee, bij
een uitbraak kort voor tijd mocht hij
alweer juichend de armen strekken.
De 0-4 nederlaag kwam hard aan
maar er kon moeilijk op worden
afgedongen. Technies en takties
moest ZVM in Volendam haar
meerdere erkennen.
A.s. zondag krijgen de meeuwen de
Valken op bezoek, een ploeg die
grossiert in gelijkspelen, maar wel al

eenmaal eerder de zandvoorters te
vlug af was. De stand op de ranglijst
ziet er nu als volgt uit:
SVW'27
11 17
Volendam
10 13
LSW
11 13
Alcm.Vitr.
11 13
De Valken
11 12
Zandvoortmeeuwen
10 11
HSV
11 11
DTS
11 10
W. Frisia
11 10
WGW
11
9
KGB
11 8
SRC
11 3

Je denkt
toch niet
dat iemand
naar ze
luistert...
...ofwel
soms?

Aang.: N ij verdal, 3-kamerwoning plus gr. tuin. Gevr.:
woning in Zandvoort. Inlichtingen tel. 05486-11704.
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kunst kado tot 5 januari
in cultureel centrum
De tentoonstelling Kunst Kado in het
Cultureel Centrum duurt nog tot 5
januari. Zoals we arreerder berichtten
werd speciaal voor de feestdagen
een selektie gemaal t uit het werk
van twaalf kunstenaars, die met hun
akwarellen, beelden, tekstiel,
keramiek en sieraden het publiek
met een kleine beurs in de
gelegenheid willen stellen originele
kado's te kopen.

Nu kun je je afvragen wat men onder
'een kleine beurs' verstaat. Van
Marijke Kienhuis zijn er
draagobjekten van f 15.- en f 20.-.
Marie Anne Steenhuizen vervaardigde zijden kettingen en dito hangers in
die prijsklasse terwijl van haar tevens

mapjes met negen zeefdruk-ansichtkaarten voor f 15.- te koop zijn. Maar
daarmee is de écht kleine beurs dan
ook wel leeg.
Toch kunnen we een.bezoek aan
Kunst Kado van harte aanbevelen. Er
is bijzonder veel moois te zien en zij
die niet op een paar honderd gulden
hoeven te kijken kunnen er beslist
iets van hun gading vinden.
Marian Jaspers eksposeert haar
tekeningen van fleurige terrasjes en
strandtafereeltjes, Mark Visione
boeide ons bijzonder met 'Aankondiging' en Wim Mors vervaardigde uit
pokhout een staand vrouwtje (f 400,-)
maar nóg mooier vonden we zijn
'Samenspel' (teakhout).
Prachtig zijn ook de lithoos van Ton
Söder, die apen tot onderwerp

hebben. Eerder genoemde Marie
Anne Steenhuizen is present met
geestige akwarellen in vrolijke kleuren, terwijl een zeefdruk van haar in
dezelfde stijl f 150.- kost.
Plezierig was de hernieuwe kennismaking met het werk van Mariska
Pisam. Haar in waterverf en olieverf
uitgevoerde 'vreemde vogels', soms
niet meer dan een zakdoek en een
paar knopen, zijn weer
hartverwarmend.
Ook voor deze ekspositie gelden de
gebruikelijke openingstijden:
woensdag tot en met zondag, 's
middags van half twee tot vier uur
met uitzondering van de kerstdagen
en nieuwjaarsdag.
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vakantiepark gaat voor het circuit
vindt burgemeester machielsen
Als onverhoop een'keuze zou
moeten worden gemaakt tussen
het Vendoradoprojekt en het
Circuit, dan zou het bungalowpark
als permanente inkomstenbron
voor de gemeente de voorkeur verdienen. Dit is de persoonlijke opvatting van burgemeester
Machielsen.

Bij de gedachtenwisseling over het
circuit, die dinsdag plaatsvond in de
raadszaal, stond de toekomstige
kombinatie van park (Mabonplan) en
racebaan centraal. Het circuit zo
werd duidelijk gemaakt, is ten dode
opgeschreven als niet op korte
termijn investeerders kunnen worden
aangetrokken. Daarvoor zou niet
alleen een langdurig kontrakt nodig
zijn maar ook een akkommodatieplan
dat na uitvoering kans biedt op een
volwaardige eksploitatie. De
problemen zijn echter groot. Modernisering zal een bedrag vergen
tussen 35 en 50 miljoen, verlegging
van het betonnen tracé lijkt geboden.
Evenals een nieuwe beheerstruktuur,
want voor de Circuit Zandvoort bv
(voorheen Cenav) geeft men geen
cent.
Omdat binnenkort ook voor verblijfsrekreatieparken strengere miljeueisen gaan gelden, zal het niet
eenvoudig worden een formule te
bedenken waarin park en racebaan
vredig naast elkaar kunnen bestaan.
Geen van de politieke partijen wil
verhinderen dat die kombinatie
ontstaat. Maar onder aanvoering van
Machielsen klonken er van diverse
zijden stemmen op in geval van nood
Vroom en Dreesman te verkiezen
boven Ecclestone en zijn
zandvoortse zetbazen.
Inzet van de verkiezingen wordt het
circuit niet meer, als we de afgevaardigden mogen geloven. Iedereen
is immers in 1983 bij aanvaarding van
de Grand Prix motie al overstag
gegaan. Maar de haast van b en w
om nog voor de kiezersuitspraak een
overgangskontrakt plus intentieverklaring tot een 40-jarige
overeenkomst te tekenen viel niet
overal in goede aarde. Met name
Toonen (pvda) en Termes (d'66)
grepen de dorpspolitieke chaos aan
om te pleiten voor uitstel. 'We doen
er verstandig aan eerst orde op
zaken te stellen, zodat we na de
verkiezingen een goede afweging
kunnen maken, aldus de socialist, en:
'wat hier in Zandvoort gebeurt is
ongekend in de nederlandse
demokratie, de huidige situatie is
geen goed voedingsbed voor
zulke belangrijke beslissingen'.
Termes noemde het kollege 'nauwelijks handelingsbevoegd' nu het geen
'gestruktureerde steun' meer geniet
in de raad.

burgerlijke stand
3- 9dedember1985
ondertrouwd: Klamer Nico Klein en
Cornelia Clara Assink.
overleden: Hermann Richard
Schmidt, oud 55 jaar; Engeltje
Koreman, oud 91 jaar; Jan Heil, oud
84 jaar; Evert Janssen, oud 71 jaar;
Maria Engeline Koreman, oud 70
jaar.

waterstanden
Dec.

H. W.

L.W.

H. W.

L.W.

14
15
16
17
18
19
20

04.31
05.20
06.09
06.55
07.48
08.53
09.58

12.30
13.19
14.06
14.54
15.48
16.53
17.59

16.50
17.38
18.27
19.22
20.22
21.25
22.31

00.51
01.40
02.29
03.25
04.22
05.25
06.30

nieuws
kort & klein

Voor Machielsen gaat V & D boven Ecclestone

Haast hadden b en w desondanks.
Argument daarvoor was dat de
Nationale Investeringsbank op een
zandvoorts besluit zat te vachten om
f 750.000.- in de schuldsanering van
het circuit te stoppen, een
levensvoorwaarde voor behoud van
de racebaan. Dat fatsoenlijke besluitvorming moet wijken voor zo'n wortel
aan een touwtje bleek ook al bij het
Stationsplein, het effluent en de

bosaanleg. De partijen werden het er
over eens -minus pvda en d'66- dat
een besluit over een nieuw
circuitkontrakt niet perse in januari
'86 hoefde te vallen, een maandje
ekstra kon er nog wel bij. Maar dat
vóór 19 maart a.s. de knoop wordt
doorgehakt is wel hoogst waarschijnlijk./

wd wil afvallige raadsleden
uit de partij zetten
Het hoofdbestuur van de vvd in Den
Haag heeft de drie onafhankelijke
liberalen Jongsma, van Asperen en
Landman een brief toegezonden met
het dringend verzoek de partij ook
officieel te verlaten. Als daar geen
gevolg aan wordt gegeven, zal er een
royementsprocedure worden gestart.

Het verlaten van de lokale fraktie om
op eigen liberale houtje verder te
gaan heeft blijkbaar veel kwaad bloed
gezet. Van eks-wethouder Jongsma
is bekend dat hij zich zo in hart en
nieren wd-er voelt, zij het niet langer
plaatselijk gebonden, dat hij een
eventueel royement tot in hoogste
instantie zal aanvechten.
Inmiddels hebben de 3
onafhankelijken samen met de inspraak-nu-vertegenwoordigers Flieringa en Gielen (ook al landelijk wdleden) plus Jansen van Gem.
Belangen besloten de resterende
raadstijd samen te werken. Het
onderling overleg is een voorbode
van de nieuwe politieke partij, die al
bij het daarvoor bestemde register
ter sekretarie staat ingeschreven
onder de naam Gemeente Belangen
Zandvoort (GBZ) en die op 19 maart
a.s. een gooi zal doen naar de
kiezersgunst. In het bestuur van de
groepering fungeert Jongsma als
voorzitter en Jansen als sekretaris.
Eks(?)-wd-er Van Asperen heeft zich

daar overigens niet bij aangesloten,
hij heeft er geen behoefte aan in een
komende periode terug te keren in
de dorpspolitiek.
Hoewel formeel de inspraak-nu raads
leden nog steeds een onafhankelijke
fraktie vormen, is hun positie -en met

• Het Prinsenbal van karnavalsvereniging de Scharrekoppen vindt
morgen plaats om 20.15 uur in hotel
Bouwes. Elf narrenklups van elders
voegen zich bij de feestgangers
evenals diverse boerenkapellen
waaronder uiteraard de Kwalletrappers.

name die van wethouder Flieringauiterst merkwaardig geworden. Zij
zijn koalitiepartners van de wd, maar
hebben zich nu reeds bekend tot die
liberalen, met wie de wd ernstig
gebroeieerd is (zie royement). Het
vertrouwen van die zijde in de
inspraak-nu-bewindsman is tot het
nulpunt gedaald maar de partij doet
alsof haar neus bloedt, lijkt geheel
verlamd en durft de toch
beledigende politieke manoeuvre niet
te bestraffen met een motie van wantrouwen. Of heeft men dat bewaard
als nieuwjaarswens?

9 De korpschef van politie brengt ter
kennis dat de winkels rond kerst en
nieuwjaar op de volgende tijden
geopend mogen zijn: vrijdag 20
december tot 21.00 uur (koopavond),
zaterdag 21 tot 17.00 uur, zondag' 2
van 13.00 - 18.00 uur, maan- en
dinsdag 23 en 24 tot 21.00 uur. 1 e en
2e kerstdag van 13.00 -18.00 uur,
vrijdag 27 tot 21.00 uur (koopavond),
dinsdag 31 december tot 18.00 uur
en woensdag 1 januari van 13.00 tot
18.00 uur.
• Op oudejaarsnacht hebben de
lokale horekaeksploitanten
toestemming de deuren en de
tapkraan tot 5 uur in de ochtend open
te houden.

groeten uit zandvoort

Al spoedig na
de capitulatie in
Mei 1940 omplooide zich ookin Zandvoort de
nazi-terreitr. E En
triest voorbeeld
daarvan is de op
deze ansichtkaart afgebeelde synagoge
aan de Dr.Metzgerstraat, die in
de nacht van 4
op 5 augustus
1940 door
SS-ers werd op
geblazen.

massaal protest op komst
tegen slechte service ns

nieuws

kerkdiensten

kort & klein
6 Anders dan voorheen vermeld
zullen de algemene beschouwingen
bij de gemeentebegroting '86 niet op
maandag a.s. plaatshebben maar op
dinsdag 17 december. De maandag is
als raadsdag vervallen. Woensdag
zijn de volskvertegenwoordigers wel
weer bij elkaar. De bijeenkomsten
beginnen vroeger dan normaal om
19.30 uur.
0 Rond Sinterklaasavond zijn een
paard en pony, die vastgepend
stonden in de duinen achter de
Keesomstraat, door onbekenden
ontdaan van haartooi. Manen, kuif en
staarthaar werden afgeknipt. Rare
suprise.
• Maandagochtend heeft de
zandvoortse politie fietskontrole
gehouden op de Zandvoortselaan bij
Bentveld en op het rijwielpad langs
de begraafplaats. Honderden
scholieren gingen aan het waakzaam
oog voorbij, 42 maal bleek oom agent
onverbiddelijk en trok het
bonnenboek. Meestal omdat de verlichting niet deugde. De allerjongste
verkeersdeelnemers (jonger dan 13
jaar) kwamen er met een reprimande
vanaf, hun ouders ontvangen een
brief met toelichting.

De boze brief die de bewonersorganisatie van Nieuw Unicum aan
de Nederlandse Spoorwegen heeft
gestuurd over de vroege sluiting van
het station en het volslagen gebrek
aan service tijdens de avonduren,
heeft tot nu toe nog weinig effekt
opgeleverd.
Een vrijwel nietszeggend briefje van
NS maakte duidelijk dat men voorlopig niet van plan is iets aan de trieste
situatie te veranderen en dat mindervaliden, bejaarden e.d. nog maandenlang geen gebruik kunnen maken van
de lift of de trappen naar en van het
perron. De levensgevaarlijke helling
blijft 's avonds na negen uur de enige
mogelijkheid om de treinen te
bereiken of de perrons te verlaten.
Woensdagavond had men op Nieuw
Unicum een groot aantal maatschappelijke en politieke organisaties uitgenodigd om te pogen met elkaar
een vuist te maken in de richting van
de spoorwegbazen. Dat is wónderwel gelukten de ruim twintig aanwezigen besloten gezamenlijk het klantonvriendelijk gedrag van de NS niet
te pikken Er was niet mis te verstane
kritiek en na het spuien van diverse
suggesties kwam er een werkgroep,
die te voeren akties gaat bundelen.
Op korte termijn wordt er een
pamflet gemaakt, dat in de treinen en
bij de inwoners wordt verspreid. Verder komt er een handtekeningenaktie, waardoor het protest tegen de
handelwijze van NS massal zal
worden onderstreept.
De Kamer-frakties en de betreffende

sport in t korft
A.S.V. Sandevoerde organiseert morgen een jubileumrit. Vanaf 19.00 uur
kunnen liefhebbers bij hotel Delicia
in de Kerkstraat inschrijven voor een
speciale maar niet al te moeilijke
puzzelrit van ca. 30 km. binnen de
dorpsgrenzen. Het inschrijfgeld
bedraag f 12- per team (leden min f
1.-) Na afloop wordt de
jubileumtrofee uitgereikt en tevens
de klupkampioen '85 gehuldigd.
Inlichtingen bij het sekretariaat, tel.
1 31 80.

ministeries zullen op de hoogte
worden gesteld en tenslotte zal
worden getracht de media en met
name de televisie in te schakelen.
Een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur deelde ter
vergadering mee dat ook van die
kant aktie is ondernomen en dat

men de volgende week een onderhoud heeft met een deputatie van
NS.
Voor nadere informatie omtrent de
ontwikkelingen of het geven van
steun aan de akties kan men terecht
bij de bewonersorganisatie van
Nieuw Unicum, tel. 02507-611 80.

volgend jaar met de fiets
de duinpaden op
Het fietspadenplan is al vaker in
deze kolommen ter sprake geweest.
Al jaren wachten fietslustige burgers van de badplaats - en wel zeker
de bewoners van Nieuw Noord - op
het doortrekken van het Visserspad
naar Kraantje Lek.

En een verbinding van dat pad over
de spoorlijn door de duinen naar de
Bokkedoorns aan de bloemendaalse
Zeeweg is de zandvoorters ook al geruime tijd voorgespiegeld. Het leek
wachten op sint juttemis, maar volgend jaar zal het er echt van komen.
Rond mei '86, zo meldde maandag
een ambtenaar van publieke werken,
kunnen de werkzaamheden aan het
Visserspad beginnen, die lang waren
opgehouden omdat Staatsbosbeheer
bezwaren had tegen de ontsluiting.
Op initiatief van het provinciaal
waterleidingbedrijf zal verder m het
najaar een aanvang worden gemaakt
met de noordelijke verbinding. Die
leidt vanaf de Zeeweg langs
Kraansvlak en circuit naar de
Keesomstraat om vervolgens bij de
Colpitt met een fietstunnel
aansluiting te vinden bij het reeds
aanwezige fietspad dat tot nu toe een
met hekken omzoomde roete volgt
naar de Bunkert aan de Zandvoortselaan.
Het doortrekken van het Visserspad
is natuurlijk niet alleen van belang uit
rekreatief oogpunt. Vele zandvoortse
scholieren zullen van het pad gebruik
maken om hun haarlemse school te
bereiken en ook menig forens
peddelt binnenkort die kant op. Dat
zal op zijn beurt de Kostverlorenstraat richting Zandvoortselaan van
een aanzienlijk deel langzaam verkeer ontlasten. Eén van de

knelpunten op deze hoofdroete, die
voorstanders van een naar noord
verlengde Herman Heijermansweg
als argument gebruikten. Dat zo'n
autoweg er nog niet ligt, komt alleen
door de hoge kosten, want in de raad
zou er de afgelopen jaren een ruime
meerderheid voor te vinden zijn geweest. Een van de weinige keren dat
gebrek aan geld een zege blijkt te
zijn.

DIABETES
DUURT
LANG.

Diabetes (suikerziekte)
laatje nooitmeerlos.De wetenschap is et nog steeds niet in
geslaagd deze volksziekte uit
te bannen. Iedereen kan het
knjgen. van jong tot oud.
Steun dat wetenschappelyk onderzoek, steun het
Diabetes Fonds Nederland!

6 Een 78-jarige plaatsgenoot kreeg
dinsdag een hartaanval op de Grote
Krocht. Beademingspogingen van
deskundig politiepersoneel mochten
niet meer baten, de man overleed ter
plekke.
£ Per 1 januari a.s. maken de
koncierge van de Gertenbach-mavo,
J. Bruin en diens echtgenote, gebruik
van de VUT-regeling. Beide zijn meer
dan 20 jaar werkzaam geweest aan
de school.
• Voor kinderen van 4 - 9 jaar houdt
de openbare bibliotheek ook dit jaar
een kerstmiddag. Aanstaande
woensdagmiddag van 2 - 4 uur wordt
er voorgelezen en naar de
toverlantaarn gekeken. Het versieren
van de kerstboom hoort ook tot de
sfeervolle aktiviteiten. Vanaf maandag a.s. kunnen iets oudere kinderen
(van 7-12 jaar) voor een gulden
kaartjes bestellen in de bibliotheek
voor de Walt Disneyfilm 'alice in
Wonderland' die op vrijdag 27
december wordt vertoond.

HERVORMDE KERK
zondag 15 december a.s.
10.00 uur Ds. L.S. Krispijn
GEREFORMEERDE KERK
zondag 10 februari a.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.
PROTESTANTENBOND
zondag 15 december a.s.
17.00 uur Agapé maaltijd
('s morgens geen dienst)
ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 14 december a.s.
19.00 uur Eucharistie Viering
met orgel en samenzang
zondag 15 december a.s.
10.30 uur Hoogmis m.m.v.
St. Caeciliakoor.

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis. Louis Davidsstraat.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatiebgrovvv
(023) 242212 Automobielbedrijf
Flinterman, ZandvoortMlaan.
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko v«rkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Reklamedrukwerk
Snel én
Voordelig:

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Zandvoort / 02507 -16581

POSTGIR05766
T.N.VDFN,AMERSFOORT.
NATIONALE DIABEÏÏSWEEK
11T/M17NOVEMBER1985.

rse hoeranr

bewoners van nw. noord
geen stem in bosplan
Nog geen 20 belangstellenden
- afgezien van verslaggevers - kwamen maandagavond opdagen in
buurthuis 't Stekkie voor een nadere toelichting op het zandvoortse bebossingsplan.

is menigeen skepties over. Kansen
zijn volgens deskundigen aanwezig,
maar zo zei de wethouder, hoe het
zich zal ontwikkelen dat weten we
niet, 'ik hoop dat iedereen achteraf
met plezier op ons besluit zal terugzien'.

Misschien is de interesse voor het
projekt gewoon gering, maar even
kansrijk is_de gok dat mensen zich
niet graag in het ootje laten nemen.
Er viel immers niets meer in te
spreken en wethouder pw van Caspel
liet niet na dat nadrukkelijk te vermelden. Vragen konden er worden gesteld en antwoorden werden ruimhartig verstrekt. Maar aan de beslissing om tienduizenden bomen en
struiken te planten tussen circuit en
Lorentzstraat en in het duin achter de
Keesomstraat viel niet meer te
tornen. Geen buurtbewoner die daarover nog een stem in het kapittel had.
Die grief kwam natuurlijk ook op tafel. Van Caspel verontschuldigde zich
met het verhaal dat er in oktober
razendsnel beslist diende te worden
om een rijkssubsidie in de wacht te
kunnen slepen én met het argument
dat de inspraakverordening toen net
een maand oud was en de uitvoeringsregels nog niet klaar. 'Alsof de
inspraak op 1 september 1985 is
uitgevonden' schamperde de zaal: 'de
gemeente heeft nog geen regels, dus
mogen wij geen inspraak'.
Van Caspel bleef onverstoorbaar
onder de kritiek. Praktiese vragen
over de bescherming van de
aanplant, hekken in de duinen, bestaande teellandjes, soorten bomen,
waterlozingen, volkstuintjes, overleg
met grote buur provincie enzovoort
werden vlot beantwoord. Die deden
er ook niet meer toe. Dezelfde dag
nog waren machines gestart met het
omwoelen van gaten in de zandgrond
achter de Keesomstraat en op dit
moment kan de nieuwsgierige
passant bij de laatste flat aldaar al
een aardige indruk krijgen van de
toekomstige plantdichtheid. Vóór 1
mei a.s. staat al het jonge groen in de
bodem. Of het ook zal aanslaan, daar

nieuws
kort & klein
• Op dinsdag 17 december bestaat
er gelegenheid om in hotel Keur aan
de Zeestraat zelf kerststukjes te
maken onder leiding van een
deskundige bij uitstek, de heer J.R.
Warmerdam. De bijeenkomst is een
initiatief van de afdeling ZandvoortBentveld van de Koninklijke
Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, begint 's avonds om 8 uur en er
zijn geen kosten aan verbonden. Wel
dient men zelf een schaaltje, vaas of
bakje en materiaal als dennegroen,
kaarsen, oasis en binddraad plus een
schaar of mesje mee te nemen. Voor
hen die niet aan materiaal kunnen
komen heeft de 'koninklijke
maatschappij' wel iets achter de
hand.
De deelnemers wordt geadviseerd dit
keer ekstra kreatief te zijn. Aan het
eind van de avond worden de drie
mooiste werkstukken beloond met
een verrassing.

Voor
ABONNEMENT
12135
BELLEN

ontvangen, maar na lezing van dit
bericht toch graag willen deelnemen
aan het evenement, zijn van harte
welkom. Wel eerst even bellen naar
Henk Holstein, tel. 1 5200.

• De volkskerstzang vindt plaats op
zondagmiddag 22 december 1985 in
de Hervormde kerk aan het Kerkplein. Gezamenlijk worden
bekende kerstliederen gezongen met
orgelbegeleiding door Michiel
Jansen en medewerking van de
trompettist Willem Lekkerkerker.
Daarnaast valt er ook te genieten van
koor- en solozang. Vorig jaar waren
de bezoekers zó entoesiast over de
kombinatie van het christelijk
gemengd koor 'Heemstede' en het
Zandvoorts Mannenkoor, dat het
organiserende komité deze beide
koren nogmaals heeft gekontrakteerd.
Als soliste treedt op de sopraan
Christine Wouters. Els Buitendijk, die
reeds eerder aan de Volkskerstzang
meewerkte, verzorgt de schriftlezing
en draagt een gedicht voor. De
muzikale leiding is in handen van de
dirigenten Gerard Stolk en Dico van
• Al enkele weken staat er in de
Putten.
advertentierubrieken van de
De Kerstzang begint om 14.30 uur;
plaatselijke pers een geheimzinnige
de deuren gaan open om 14.00 uur.
tekening met de tekst: In de Geest van Het komitee verwacht dat evenals
de S. Het blijkt het symbool te zijn
vorig jaar weer velen komen meevan de 'Vliegende Schotel', een
zingen. Om iedereen daartoe in staat
jeugdsociëteit in 1955'opgerichtdoor te stellen is de prijs niet verhoogd
enkele katechesanten van dominee
maar gehandhaafd op f 3.50. Vanaf
Oldeman. Morgen geven 'oud-schodinsdag 10 december zijn de
telaars' een feest in de sfeer van
programma's te verkrijgen bij wv,
destijds. Er komt een band, de Old
Schoolplein 1 en natuurlijk kunnen zij
Timers, en de kosten bedragen f
ook gekocht worden op 22 december
12.50 p p. Oudsociëteitsleden die
's middags in de Hervormde Kerk.
nog geen uitnodiging hebben
De organisatie van de Volkskerst-

OVERAL
ENALTI
AKTIE
ZOALS NU Bil DE
VÜLKAANCATASTROFE
IN COLOMBIA.
HELP ONS HELPEN. GEEE

GIR0777
zang is vrijwel geheel afhankelijk van
giften. Het komitee hoopt dan ook
dat velen hun steun zullen willen verlenen door een bijdrage te storten op
rekening nr. 56.57.12.349 bij de
Algemene Bank Nederland te Zandvoort, ten name van de penningmeester van het Komitee
Volkskerstzang. Het gironummer van
deZBNisi 711

UKUIÏÏHEI1

nationale kofekte
giro 11 22 222 , 5, utrecfrt,
bonk 70 70 70 333, w

Met uw bijdrage
hou ik m'n kop boven water!
Jaarlijks worden in Pieterburen
tientallen zeehonden opgevangen.
Dat aantal stijgt, de lasten ook!
De meeste van die zeehonden
zijn zwaar ondervoed en te
verzwakt om zelf nog op krachten
te komen. Verzorging, voeding en
de juiste medicijnen zijn bittere
noodzaken waar zij letterlijk om
'schreeuwen'. Die verzorging geven
wij met liefde, het overige met geld!
Door een bijdrage te leveren aan
de Zeehondencrèche Pieterburen
maakt u het ons mogelijk deze
zeehonden gedurende de
gemiddelde revalidatietijd van
3 maanden weer nieuw leven in te
blazen, waardoor ze op eigen
kracht verder kunnen.

Die goede daad vereist weinig
moeite. Door vandaag nog de bon
in te vullen noemen wij u morgen
donateur!
HJOÏÏ

" ~l

l Ja, ik red een zeehondeleven! l
| Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
ter waarde van f
,
l Naam:
l Adres..
1
Kode: .
j Plaats:

l Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950
l 9950 WL Pieterburen

(Postzegel niet nodig) l

zeehondencrèche
P I E T E R B U R E N
Telefoon 05952-285, Pieterburen.

j

f-

wordt donateur
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NU DE SUPER 5 IN EEN
** UITVOERING
DAT MOET U ZIEN !

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam
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Zandvoortse Auto Centrum in Nieuw Noord
Autobedrijf RINKO Curiestraat 8 tel. 02507 -133 60 showroom

nodigt U uit tot bijwoning van haar

Kerstconcert

In de GEEST van de
SCHOTEL"

Je denkt
toch niet
dat iemand
naar ze
luistert..
...ofwel

in de Ned. Hervormde Kerk
Kerkplein (ingang torendeur) te Zandvoort.
Aanvang: 20.00 uur.

vrijdag 20 december 1985
Met medewerking van het koor:
Vox Evangelica uit Amsterdam.
Het geheel o.l.v. Henk Trommel
Begeleiding: Willem Poot

Reünie zaterdag 14 december,
20.00 uur,
Jeugdhuis achter de Herv. kerk.

TOCH EENS OPSCHRIJVLN.

AMNESTY
INTERNATIONAL

Zij komt en hij komt ook!!! Jij toch ook!?!
Bel Henk: tel. 1 5200

POSTGiRO-

454000
020-847905
CEflTE

makelaar/ o.g

Installatie bureau

MEllHM PJT.

zoeken voor het kantoor te Zandvoort een

MEDEWERKSTER
in de leeftijd van 16-18 jaar en in het bezit van een
HAVO- of MAVO-diploma en type-diploma.
De werkzaamheden bestaan uit:
• het ontvangen vdn cliënten
• het bedienen van de telefoon
• het verrichten van lichte administratieve en
typewerkzaamheden.
Ervaring met tekstverwerking is een pré.
Schriftelijke sollicitaties aan het adres:
Jhr. P. N. Quarles van Uff ordlaan 2,
2042 PR Zandvoort.

Vergadering welstandscommissie
Op 1 9 december 1 985 om 1 5.00 uur vergadert
de Welstandscommissie der gemeente Zandvoort.
De bouwplannen die zullen worden beoordeeld,
worden daags tevoren via de publicatieborden
bekendgemaakt.
De voorzitter, F. E. van Caspel.
Zandvoort,

13 december 1985
ICT7GEMEENTE

o centrale verwarming
o airconditioning
o loodgietersbedrijf
uw erkend installatiebureau voor centrale .
verwarming, airconditioning en toodqieterswerk,
zowel nieuw als onderhoud...

kameriingh onnesstraat 38 /Zandvoort/
telefoon 02507- 1 8484*

MAAK ER
EEN FEEST VAN
MET BLOEMEN
EN PLANTEN VAN

v. d. Werff
:>
\NO

BLOEMENHUIS

UT DE BOL

J, BLUYS
HoltMtrMt •> - Zcixtvoort

T«l 1 20 10

IJ. 15 i«*« •

D^Jmnlm- l bankrekening: 70 70 70 554
1?r,Mrli
jubileum-infolijn: 020-326272
JI-UINUS
Postbus 323, 3500 AH Utrecht

De jubileum-pakketten kunt u ook kopen bij de erkende tuincenlra.
aangesloten bij de NVT. herkenbaar aan het aktie-spando«k.

mijn bakker
sinds 1746
Gaithuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord

Tel. 12129

dinsdag 17 december I985
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richard van as terug
als lijsttrekker cda

iedereen leest
de krant
altijd en overal
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis. Louis David\ raat.
1e en 3e woensdag ven de maand n
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies.

Cda-er Richard van As zal evenals in
1982 bij de komende verkiezingen
de lijst van zijn partij aanvoeren.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, telefoon 13459
Dagelijks van 9.00 -10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.

J.l. woensdag werd daartoe op een
drukbezochte ledenvergadering
besloten. Fraktielid Peter Ingwersen
komt naast de cda-kopman ongetwijfeld terug in de raad en bij een goed
elektoraal resultaat maakt de
nummer 3 op de lijst, Marijke Paap,
eveneens een kans. Op de 4e en 5e
plaats volgen de heren De Hoop en
Bos. Laatstgenoemde stond iets hoger
genoteerd op de voordracht maar
heeft zelf om zijn huidige plaats verzocht. De met name in sportkringen
bekende Jaap Brugman trok zijn
kandidatuur staande de vergadering
om persoonlijke redenen in.
Voor buitenstaanders lijkt er met de
lijstsamenstelling niets ongewoons
aan de hand. Maar voor ingewijden
kan de verkiezing van Van As een
verrassing zijn. De 53-jarige christendemokraat, die al 15 jaar voor het cda
(aanvankelijk kvp) in touw is. was het
na de desastreuze kiezersuitspraak
van '82 (zetelhalvering) eigenlijk beu
nogmaals als kop van jut te fungeren.
Niet alleen werd hem in eigen kring
het slechte resultaat aangewreven,
ook voelde de cda-er zich danig in de
steek gelaten door zijn politieke
achterban bij de toenmalige kollegeonderhandelingen. 'Ik ben nog steeds
van mening dat het cda (maar het
geldt ook voor de pvda) destijds te
vroeg heeft afgehaakt', aldus van As,
'Met de vvd, mogelijk ook d'66, had
na het wegvallen van de pvda
teamvorming mogelijk moeten zijn,
dat zou beter zijn geweest voor onze
gemeenschap'. Gezien de huidige
dorpspolitieke wantoestand lijkt de
tijd Van As niet in het ongelijk te
stellen.

DIABETES

LANG.

Diabetes (suikerziekte)
laatje nooit meerlos. De wetenschap is er nog steeds niet in
geslaagd deze volksziekte uit
te bannen. Iedereen kan het
krijgen, vanjongtot oud.
Steun dat wefenschappelijk onderzoek, steun het
Diabetes Fonds Nederland!

POSTGIRO 5766 •
TM DFN, AMERSFOORT.
NATIONALE DIABETESWEEK
11T/M17NOVEMBER198S

KRISIS-CENTRUM
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023-256198.
Geeft direkt hulp wanneer u die nodig
heeft bij dringende problemen.

In de voorlaatste ontmoeting van
1985 heeft Zandvoortmeeuwen 2
zwaarbevochten punten in de wacht
gesleept tegen de Valken. Invaller en
A-junior Wim Paap skoorde ver ir» de
2e helft de openingstreffer en Jaap
Meijer maakte kort voor tijd
het karwei af.
De frustratie van de christendemokraat is tijdig teruggebracht tot
aanvaardbare proporties. Daarvoor
zwaait hij in de eerste plaats zijn
kollega Ingwersen lof toe: 'die heeft
mij over het dode punt heengeholpen'. Gesprekken in het laatste half
jaar met individuele bestuursleden en
reakties van cda-kiezers en andere
dorpelingen hebben Van As
vervolgens over de drempel getild en
hem doen besluiten zich opnieuw
beschikbaar te stellen. Een wethouderschap blijft tot de mogelijkheden
behoren. 'Niet uit persoonlijke

ambitie, zo voegt hij er aan toe, die
tijd heb ik als nestor wel achter de
rug. Maar als de fraktie dat mij zou
vragen, andere partijen daar iets in te
zien en het in mijn werkkring te
realiseren valt, zal ik mijn verantwoordelijkheid niet schuwen'.
Een diplomatieke uitdrukking die in
ieder geval de suggestie wekt dat het
cda ditmaal niet van plan is aan de
zijlijn te blijven staan. Van As wil
'vanuit de kracht van ons beginsel
aan het werk'.

vw is ontevreden over
nieuwe opzet subsidie
Het gemeentebestuur is bereid in
plaats van de huidige
subsidieregeling met de vvv die tot
veel konfliktstof leidde, jaarlijks 3/2
arbeidsplaats te vergoeden.
Tot nu toe was de subsidie gekoppeld
aan de eigen inkomsten van de vw
o.a. de donaties uit het bedrijfsleven.
Dat bracht veel onzekerheid. In het
nieuwe voorstel dat vanavond aan de
raad wordt gepresenteerd legt de
gemeente zich voor een aantal jaren
vast op een formatieplaatsenvergoeding. Het prijskaartje daarvan is
f 175.500.-. Daarnaast wordt een
eenmalige promotie-injektie gegeven
van f 17.500.- en zal een
gemeentelijk medewerker in de
wintermaanden de promotieaktiviteiten van de vvv komen
ondersteunen.
De vvv is met deze oplossing allerminst tevreden. Het bevriezen van de
subsidie op f 175.500.- betekent
volgens deze organisatie dat ze op de

huidige wijze moet blijven aanmodderen, geen kans krijgt om het bedrijf
te moderniseren en door middel van
aktieve werving toeristen naar
Zandvoort te lokken. De vw had dan
ook voorgesteld dat in de toekomst
uit de dorpskas naast de totale
personele bezetting tevens de
apparaatskosten bekostigd zouden
worden hetgeen een bedrag zou
vergen van een kwart miljoen. Dat
gaat b en w echter te ver. De klacht
van de vvv dat Zandvoort minder
betaalt voor haar promotie dan
andere gemeenten is klaarblijkelijk
onjuist. Een vergelijking met
Haarlem, Katwijk, Noordwijk en
Velsen geeft aan dat deze gemeenten per inwoners resp. f 4,50, 4-, 9.en 2.- voor de vw neertellen, de
badplaatsbewoners echter f 10.50.
De bijdrage van het bedrijfsleven
komt op 2 kwartjes per zandvoorter
neer, viermaal zoveel als bijvoorbeeld
in Noordwijk.

De groslijstkommissie van de zandvoortse socialisten heeft gisteren
haar voorstel voor de kandidatenlijst
voor de a.s. verkiezingen bekend
gemaakt. Op 7 januari a.s. zullen de
pvda-leden daar hun oordeel over
laten horen. De voorkeur van de
kommissie gaat uit naar de onderstaande volgorde:

Sterke defensies gaven elkaar in de
eerste speelhelft geen duimbreed
toe. ZVM kreeg enig overwicht, maar
moest erg attent blijven op de
vleugelaanvallen van de
Valkenspelers. Bij één zo'n
gelegenheid dook een bezoekersspits alleen op voor keeper Ben
Visser die maar net op tijd kon ingrijpen. Ook pogingen van
meeuwenzijde leverden geen doelpunten op.
Na rust moest A-junior Paap al gauw
de geblesseerde Ipenburg
vervangen. Lange tijd golfde het
matige spel heen en weer tot deze
invaller na 35 minuten een vangfout
van Valkendoelman Pronk afstrafte,
1-0. Daarop volgden vele spannende
momenten voor het gastendoel, maar
ook de veste van ZVM bleek niet
inbraakvrij. Verdedigers en goalie
hielden het doel echter schoon. Bert
Leijenhorst sneuvelde daarbij en
moest met een hersenschudding het
veld verlaten. Troost bracht het
verlossende doelpunt van Jaap
Meijer 2 minuten vóór het verstriijken
van de speeltijd.
Volgende week mogen de meeuwen
proberen goed afscheid te nemen
van het oude jaar door in een
uitwedstrijd LSVV te verslaan.

Het is het gemeentebestuur dan ook
een raadsel waarom de wv niet in
staat zou zijn een op de behoefte
afgestemd pakket te bieden. Een
reorganisatie van de vvv, menen b en
w, in kombinatie met automatisering
lijkt op zijn plaats, de strukturele
tekorten moeten worden teruggedrongen tot een sluitende
eksploitatie en niet worden
afgewenteld op de burgers.

1. Ineke (L.M.J.) Wind-v.d. Storm
2. lde(I.M.)Aukema
3. Pim (W.) Kuijken
4. Folkert(F/Bloeme.
5. Jeanette (J.A.A.) v. Westerloo-v.d.
Noort
6. Loes(L.M.W)Burggraaf-Hubert
7. Gert (G.J.W.) Toonen
8. Maarten (M.) Weber
9. Afra (A.M.) Amende-Ruitenberg
10. Lou(L) Koper
11. Ab(A.J.)v.d. Moolen
12. Marijke (E.M.) Kuijken-Slagveld
13. Wim (W.A.) v.d. Moolen
14. M iep (W.) Hardes
15. Evert(E.)v.d. Mije
16. Stella (S.) Doorgeest
17. Wil (W.) de Haan
18. Joop (J.) van Santen
19. Anneke (Ji Draaijer
20. Leo (L) Heino

eenduoortse Noerar*

hildering amuseerde publiek
met 'prettige feestdagen'

DOEN OF LATEN?
KIES ZELF UIT 100 NIEUWE CURSUSSEN.
DEZE WINTER OOK IN ZANDVOORT
cursussen voor stoelen matten, talen, fotografie,
schilderen, plexiglas, metselen en sterren er.
stenen en nog veel meer.
Nederlandse taal spreken, lezen en schrijven,
ook voor buitenlanders.
OPEN DAG
Kamperstraat 37
Haarlem
- gratis toegang zaterdag 21 december.van 11 tot 5 uur
zondag 22 december van 1 tot 5 uur
m.m.v. Little Sunny Day e.v.a.
Kom langs of bel op: 023-313726 of 327838
voor gratis programmaboekje. Nieuwe cursussen
beginnen in januari en september. Inschrijven
vanaf 21 december a.s.

nieuws

.kort & klein

• De 3e trekking in de kerstaktie van
de zandvoortse winkeliers heeft de volgende winnaars opgeleverd: 1e
prijs van f 750- N. Meulman, 2e prijs
f 500.- A.C. Vork en een 3e prijs van f
f 250- W.J.D. Posthumus.

foto dfektomm
Terecht memoreerde Ed Fransen,
voorzitter van de Zandvoortse Toneelvereniging 'Wim Hildering', zaterdagavond in zijn welkomstwoord
de bereidheid van de zustervereniging 'Maskerade' om het prachtige
dekor voor 'Prettige Feestdagen'
tegen een zeer schappelijke prijs aan
de zandvoortse kollega's af te staan.
Het bekende toneelspel van Aian
Ayckbourn vereist een speciaal dekor
en nu daaraan kon worden voldaan
werd het een schitterende voorstelling in een uitverkochte zaal van
gebouw 'De Krocht'. Dat was natuurlijk in de eerste plaats te danken aan
de spelers, die in de regie van AM Bol
binnen twee maanden dit kostelijke
.stuk met zoveel sukses op de
planken wisten te brengen.

mevr. Kraan-Meeth

De negen personen die met .elkaar
kerstmis gaan vieren zijn aan de
vooravond, wanneer de
voorbereidingen getroffen worden,
nu niet direkt in de juiste stemming.
Daar komen ze ook niet in en na
afloop van het feest valt er 's
morgens in de vroegte zelfs (bijna)
een dode. De familieleden zijn niet in
het minst in elkaar geïnteresseerd,
ook de echtelieden niet, met als
gevolg flitsende, vaak harde,
dialogen. Een belangrijke rol had
Henk Jansen als oom Harko, een
vroegere bewakingsman en nu
bezeten van televisie, die het nodig
vindt zijn neefjes als kerstkado een
geweertje te geven om daarmee in
deze veranderende maatschappij te
leren omgaan. Een heel andere instelling heeft Bernard, een mallotige
arts (kennelijk nooit aan bijscholing
gedaan want toen er aan het eind van
het stuk bloed vloeide was hij
nergens meer) die ieder jaar met
kerstmis voor de kinderen een
poppenkastvoorstelling geeft. Deze
halfzachte figuur werd neergezet
door Pieter Joustra. Ed Fransen en
Wilma Belder vormden als Robert en
Belinda een echtpaar dat uit elkaar
gegroeid is en het was voor haar dan
ook niet moeilijk om op de avances
van de auteur Paul (Wim Eveleens),
die als vriend van haar zuster Maria
(Marga Bol) de kerstdagen bij hen
komt doorbrengen, in te gaan. Ook
Fleur (Yolande Versteege), zuster van
Robert, die voor haar saaie huwelijk
met Bernard kompensatie zoekt in de

drank, ziet een avontuurtje met Paul
wel zitten. De zwangere Betty (Wil
van Waardenberg) ondervindt bij het
opvoeden van de kinderen geen
enkele steun van haar onbetekenende
echtgenoot Eddie (Toon van der
Raaij).
Wij hebben ons bij de voorstelling
van Zaterdagavond kostelijk
geamuseerd, mede dankzij de uitstekende rolkennis waardoor alle
spelers voortreffelijk voor het
voetlicht kwamen, de vaart waarmee
geakteerd werd en niet te vergeten
het uitgekiende dekor. Door dit
laatste was het mogelijk dat in de
huiskamer de twee vaders de

speelgoedautootjes van hun zoontjes
repareerden, in een ander vertrek de
meer dan gekke poppenkastscène
zich afspeelde en op de overloop de
kinderen tot stilte werden gemaand.
Nogmaals: een tien met een griffel
voor 'Wim Hildering'!
Na afloop bracht sekretaris Wim van
Duyn hulde aan de spelers, aan
regisseuse Ali Bol, Hanneke
Jongsma die de rekwisieten had
verzorgd (bij dit stuk bepaald geen
sinecure) souffleuse Betty van der
Kar en aan lichttechnikus Ton
Arissen.

9 De Bomschuften Bouwklup heeft
een tentoonstelling ingericht van
door haar vervaardigde modellen in
het verenigingspand Nicolaas
Beetslaan 14 (voorheen Jos. v.d. Endenschool). Vanaf vrijdag 20
december a.s. om 20.00 uur zijn er
modellen te zien van o.a. de Watertoren, de roeireddingsboot, het boothu is Zeestraat, een lanceerwagen,
een badkoets en schelpenkar en een
bomschuit ZV.6.
0 Kinderen van 7 - 1 2 jaar die de
Walt Disneyfilm 'Alice in Wonderland'
(naar het boek van Lewis Carol) op
vrijdag 27 december niet willen
missen doen er goed aan kaartje af te
halen bij de openbare bibliotheek.
Prijs f 1.-.

mavo-koncierge bruin
nam afscheid van zijn school
Op een wel heel originele manier
hebben de heer Bruin, sedert 1963
als koncierge aan de Wim Gertenbach Mavo verbonden, en zijn echtgenote afscheid van de school
genomen.
Het leek Joop Bruin, die op 1 januari
a.s. 'in de VUT gaat;, bijzonder aardig
om tijdens een reünie alle vroegere
leerkrachten nog eens te ontmoeten,
iets dat gezien de respons ook bij
hen in goede aarde bleek te zijn
gevallen.
Vrijdagmiddag vond deze ontmoeting
plaats in de aantrekkelijke ambiance
van Pannekoekhuis d'Orange aan de
Boulevard Barnaart, waar de heer en
mevrouw Bruin de ruim zestig
gasten, bestaande uit vroegere en
huidige docenten, welkom heetten.
Direkteur Nijboer memoreerde in zijn
toespraak de vele kwaliteiten van de
scheidende koncierge. 'Hij is kreatief,
een goed organisator, behulpzaam,
integer en handig'. Uit de toespraak
bleek verder dat Joop Bruin met het
repareren van alles dat stuk is, in het
bijzonder de elektriese apparatuur,
de school duizenden guldens heeft
bespaard. Met het organiseren van
bazars, waarbij hij de leidende figuur
was, heeft hij bovendien voor een
'potje' gezorgd waarover de school
zelfstandig kon beschikken. Samen
met echtgenote An zorgde

hij er voor dat de
school er altijd onberispelijk uitzag
iets dat de bezoekende inspekteurs
('zoiets zie je tegenwoordig maar
zelden') was opgevallen. Om de
indruk weg te nemen dat Joop Bruin
alleen maar goede eigenschappen
had herinnerde de heer Nijboer er
aan dat deze ook wel eens driftig kon
worden. 'Maar niet zo dat de verhoudingen daardoor verstoord
bleven', aldus spreker, die vervolgens
het gezamenlijke kado van de
kollega's en oud-kollega's aanbood.
Dat was om te beginnen een door de
heer Van Ede, tot 1984 docent duits
en biologie, samengestelde foto-reportage van het schoolleven, een
album dat nog gekompleteerd zal
worden met foto's van de reünie. Voorts
een work-mate 'voor regenachtige en
sneeuwdagen' en een verrekijker
waarmee hij zijn hobby, het
observeren van vogels in de duinen,
kan uitoefenen (Onder hilariteit
wisten sommige reünisten nog wel
een paar objekten te noemen!) Nu er
meer tijd zal zijn voor reizen en
trekken waren ook de boeken
'Dorpen in Nederland' en 'Benelux'
zeer welkom. Het daarna resterende
bedrag werd aangeboden in de vorm
van een vvv-geschenkbon.
De heer Van Pagée meende dat An
en Joop Bruin in hun omgang met de
jeugd hun tijd ver vooruit waren. Met

waardering herinnerde hij zich An d'r
koffie en de wijze waarop zijn
domein, de gymzaal, werd onderhouden. Spreker liet zijn woorden vergezeld gaan van in een kistje ('mooi
oefenmateriaal voor je work-mate')
verpakte flessen wijn.
Na alle tastbare uitingen van
sympathie voor het echtpaar Bruin
volgden er vokale. Een uit reünisten
samengesteld koor liet onder leiding
van dirigent Van Nus en pianist
Schrage aan de vleugel in een aantal
toepasselijke liederen weten dat hun
vertrek allerwegen werd betreurd.
'Waarom ga je van ons heen
waarom laat je ons alleen
waarom doe je toch die stap
waarom geef je ons die klap'
liet aan duidelijkheid niets te wensen
over.
Uit het geestige dankwoord van Joop
Bruin werd eveneens duidelijk dat hij
met plezier zijn werk heeft gedaan.
'Ik had een fijne werkkring en vind
het plezierig alle kollega's en oudkollega's bij elkaar te hebben. Ik
draag jullie allen warm'hart toe!'
Tijdens een voortreffelijk koud buffet
kwamen daarna de herinneringen los
aan een periode van de Wim Gertenbach Mavo, waarin An en Joop Bruin
23 jaar lang een belangrijke rol hebben gespeeld. Het meest aantrekkelijke was voor hen echter het kontakt
met de leerlingen, van wie
vrijdagochtend tijdens een kerstontbijt afscheid zal worden genomen.

begrotings
ronde
voor de bijeenkomst van het
dorpsparlement vanavond en
morgenavond vanaf 19.30 uur in het
gemeentehuis. Burgers die met
eigen oren de algemene politieke
beschouwingen van de diverse
partijen willen aanhoren zijn van
harte welkom.
1. Notulen.
2. Ingekomen stukken:
voor kennisgeving aan te nemen:
Brief van de heer E.H.C. Jongsma,
waarbij hij zijn ontslag als wethouder
indient,
ter afdoening:
Brief van Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening inzake op- en aanmerkingen n.a.v. de Jeugd- en jongerennota.
Brief van het advocatenkantoor
Fibbe inzake bezwaarschrift bouwplan 40 woningen op landgoed
Groot-Bentveld.
3. Begrotingen:
a. begrotingen 1986.
b. subsidies 1986.
c. subsidies wv-zandvoort
d. vaststelling sociaal-cultureel programma 1986.
e. begrotingswijzigingen 1986.
4. Bestemmingsplannen e.d.:
a. voorbereidingsbesluit Zuidlaan 43
b. voorbereidingsbesluit Wilhelminaweg 38.
c. voorbereidingsbesluit Grote Krocht
e.o.
d. voorbereidingsbesluit Kostverlorenpark.
5. Onderwijsaangelegenheden:
a. beleidsnotitie n.a.v. het'Londo-rapport' inzake het vergoedingsstelsel
wet basisonderwijs.
6. Benoemingen:
a. akte van benoeming direkteurWim
Gertenbachschool voor mavo.
b. vervulling vakatures welstandskommissie.
c. vervulling vakatures raadskommissies.
7. Overige raadsvoorstellen:
a. 25e wijziging A.P.V in verband met
herziening vuurwerkbepalingen.
b. woningbouw gebied 'Karel
Doorman'.
c. Wijziging verordening onroerend
goedbelastingen en verordening
woonforensenbelasting 1986.
d. aanpassing tarieven voor de
gaslevering.
e. afbouw standplaatstoelage verloskundige.
f. garantstelling huur kinderdagverblijf Pippeloentje.
g. wijziging rechtspositieregelingen,
h. centrale verwarmingsinstallatie
Hogeweg 35 en Duinstraat 5 en 7.
i. vernieuwing riolering Van Speijkstraat, deel l en deel II alsmede Jan
Steenstraat gedeeltelijk,
j. inbreng van de voormalige
dienstwoningen in het woningbedrijf,
k. toetreden tot VECAI.
8. Rondvraag.

vrijdag 2O december 1985
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liberaal kollege finaal failliet

f Heringa uit wethouderszetel gewipt
De laatste van de 3 wethouders die in
1982 zo triomfantelijk aan het bewind
kwamen, is dinsdag eveneens naar
huis gestuurd. Inspraak-nu-man
Flieringa kreeg bij de aanvang van de
algemene beschouwingen een motie
van wantrouwen te verduren die hij
niet overleefde.
Vorige week kondigden we in de
koerant al aan dat zijn positie onhoudbaar was geworden nadat hij
zich zonder blikken of blozen had
geschaard aan de zijde van de dissidente vvd-er en eks-wethouder
Jongsma. Eerder dan verwacht
werden de poten onder de zetel van
Flieringa doorgezaagd. Op initiatief
van pvda, cda en d'66 met steun van
een getergde wd. De stok die was
gevonden om de hond te slaan droeg
het opschrift: portefeuilleverdeling.
Na het aftreden van wethouder
Jongsma moesten immers in
opdracht van de raad diens taken
worden overgenomen door de
overgebleven kollegeleden. Flieringa
weigerde. Prakties argument: zijn
reeds zware dagtaak deels als arts
deels ais bewindsman financiën.
Principieel echter omdat de val van
Jongsma te wijten was aan de vvd:
'die moet dat dan ook maar zelf
oplossen', vond Flieringa.
Daarmee was zijn politieke lot beslist.
Elf aanwezigen (minus inspraak nu lid
Gielen, 3 onafhankelijken en
gemeentebelangen) zegden het vertrouwen op en razend verliet
Flieringa zijn wethouderspost om
plaatste nemen naast zijn kollega
Gielen. Die was zo perpleks van de
voor hem totaal onverwachte gang
van zaken dat woorden hem te kort
schoten. 'Een voorgebakken komplot,
noemde hij het, 'een giller, ik ben het
spuugzat en blij dat ik hier in maart
niet meer bij zal zijn'. De hevige
verontwaardiging werd door de
aanstichters van het koningsdrama
koeltjes ontvangen. Hun grootste
zorg was hoe nu de begroting '86
verder af te handelen. Het direkt
opstappen van Flieringa, op
emotionele gronden zeer begrijpelijk,
bleek gemeentewettelijk onjuist.
Volgens de regels van het spel
diende hij zijn ontslagbrief te
schrijven en de zaken te blijven
waarnemen tot een opvolger was
benoemd. Maar wet of geen wet, met
onwillige honden is het kwaad
kersen eten, zodat de geraadpleegde

10 december-16 december 1985
gehuwd: Raymundus Petrus Warmerdam en Tanja Termaat; Hendrikus
Johannes Zantvoort en Josephine
Theresia Maria Grimbergen; Dirk
Pieter Blokker en Antoinetta Maria
Wilhelmina Beekman.
geboren: Rachel, dochtervan W.C.
Croijmans en J.W. Koper; Jessy
dochtervan F.V. Redekeren D.A.
Driehuizen; Oliver Wouter, zoon van
G. Wirth en M. Rodenbecher; JohnPieter zoon van K. Strijder en P.P.
Hollenberg.
overleden: Cornelis Jacobus Twisk,
oud 82 jaar; Hendrik van Buul, oud
65 jaar; Stanislas Roussian, oud 82
jaar; Johanna Maria Antonia van de
Poll geb. Stolwijk, oud 80 jaar; Karl
Adolf Theodor Ludwig Wilhelm
Schleicher, oud 77 jaar; Hendrik
Cornelis Heijneman, oud 78 jaar.

waterstanden
Dec.

H.W.

L.W.

H.W.

L.W.

nu allemaal weg : v.l.n.r. Jongsma, Attema, en uiterst rechts op op de archieffoto Flieringa.

gemeentesekretaris niet anders kon
konkluderen dan dat de raad
Flieringa's besluit om a buut portanl
het bijltje er bij neer te gooien
'desnoods knarsetandend voor lief
moest nemen'.
Burgemeester Machielsen besloot
als zaakwaarnemer de begroting
technies af te werken. Op de
portefeuilles publieke werken en
miljeu na, die door wd-er Van Caspel
werden behartigd, lag het totale
gemeentebestuur op dat moment in
zijn handen. Goedgernutst en in het

geheel niet aangedaan zette hij zich
aan het karwei om alle fraktie-beschouwingen naar vermogen te
beantwoorden.
Vlak voor sluitingstijd van het
politieke kabaret diende Flieringa
een inderhaast opgestelde ontslagbrief in. Daarmee maakte hij de weg
vrij voor de keuze van een opvolger.
Wie dat zal worden was op het
moment van dit schrijven nog niet
bekend. Zeker is dat de vvd er geen
behoefte aan heeft zich nogmaals in
een eigenhandig gefabriceerd wespennest te steken en samenwerking

zoekt met de serieuze zgn. landelijke
politieke partijen, pvda, cda en d.66.
Het is te hopen dat deze partijen de
wijsheid opbrengen om zonder al te
veel naijver 1 of mogelijk 2 bewindslieden uit hun midden te kiezen. Het
gevaar van interne onrust is zeker
niet denkbeeldig omdat met de
nieuwe zetelbezetting voor het oog
van de bevolking een voorschot
wordt genomen op een na-elektorale
situatie.

21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

11.00
11.58
00.27
01.18
02.03
02.41
03.16
03.56
04.42
05.19
06.01

19.01
19.58
08.27
09.16
10.01
10.39
11.15.
11.15
12.42
13.20
14.01

23.31

07.31
08.27
12.46 20.46
13.33 21.35
14.15 22.16
14.55 22.55
15.31 23.31
16.11 00.10
16.50 00.49
17.32 01.30
18.13 02.13

Springtij 29 december
Doodtij 21 december

éénmalige uitkering moet nog voor kerstdagen
In tegenstelling tot het overgrote
deel van de nederlandse gemeenten is
in Zandvoort de eenmalige uitkering
aan de minimum-inkomens nog
steeds niet verstrekt.
De socialist Pim Kuijken vroeg dinsdagavond aandacht voor deze
pijnlijke situatie. Naar zijn informatie
had de afdeling sociale zaken de
berekeningen al een maand klaar,
maar stokte de uitbetaling' door de
afdeling financiën. Volgens Kuijken
hadden de ruim 700 aanvragers er
recht op nog vóór de kerstdagen
over het geld te kunnen beschikken.

de nacht van f Heringa

Dat het geld, zeker f 300.000.- in
totaal, zo lang werd vastgehouden
door de beursmeesters van de gemeente, weet raadsvoorzitter
Machielsen aan problemen met de
automatisering en de overbelasting
van de financiële ambtenaren 'die al
op hun tenen lopen'. Hij zegde toe
zich te zullen inspannen, maar
maakte wel een voorbehoud. Eerst
zou nog een gesprek plaatsvinden
met de diensthoofden Groenhout en
v.d. Heuvel. Bovendien mochten de
normale uitkeringen niet in het
gedrang komen.

Kuijken liet zich niet sussen door de
goede bedoelingen want: 'de burgers
waar het om gaat lopen al jaren lang
op hun tenen'. De pvda-er vond dat
verder uitstel niet gedoogd kon
worden en stelde voor direkt de
volgende dag (woensdag j.l.) te
beginnen met het versturen van
cheques, zodat zaterdag of uiterlijk
maandag de broodnodige geldelijke
bijdrage in de brievenbussen lag.
Om aan alle twijfel een einde te
maken diende Kuijken een motie in
met bovenbedoelde strekking die

door de raad werd geaksepteerd. De
eenmalige uitkering krijgt dus
voorrang boven al het andere werk.
Prettige(r) feestdagen.

iedereen leest
de krant
l en overal

kerkdiensten

ecclestone voert grand prix
van de ranglijst
De alleenheerser van het formule 1cirkus, Bernie Ecclestone, heeft tijdens een bijeenkomst van de internationale autosportfederatie voorgesteld de zandvoortse Grand Prix '86
van de race-kalender af te voeren.

PROTESTANTENBOND
zondag 22 december a.s.:
geen dienst.

Voor Zandvoort heeft het wegvallen
van de Grand Prix grote gevolgen.
Het zou o.a. betekenen dat
Zandvoort volgend jaar naar zijn
pachtsom kan fluiten. En hoewel een
aantal dorpelingen gek genoeg lijkt
om zelfs dat voor lief te nemen is met
de komst van het Vendoradopark een
en ander gewijzigd in de eenzijdige
liefdesverhouding tussen gemeente
en racebaan. Zozeer zelfs dat een
scheiding niet langer ondenkbaar is.
Voor het Vendexplan is intussen ook
de financiering nagenoeg rond
(ABP). En ondanks andersluidende
mededelingen van V&D zijde (wie
zou zijn onderhandelingspartner voor
het hoofd willen stoten?) mag men
aannemen dat het rekreatiepark
vooraal gebaat is bij een rustige
omgeving.

Een minieme gelegenheid tot herkansing schijnt er nog te zijn op 3
januari a.s. als de Fisa zich ten finale
over de agenda buigt rnaar veel hoop
koestert niemand, zelfs niet de onverbeterlijk optimistiese zandvoortse
pistedirekteur Vermeulen. Het is
overigens niet voor het eerst dat het
niet doorgaan van de Grote Prijs der
Nederlanden gemeld wordt.
Doorgaans als chantage-element in
het steekspel om gunstiger voorwaarden, geld of meer overheidsmedewerking.
Dat het ditmaal ernst is, is echter
waarschijnlijker dan voorheen. Ecclestone heeft er ondanks sterke verhalen in het afgelopen jaar steeds minder baat bij te investeren in de zandvoortse racebaan nu op veel plaatsen
in de wereld circuits zijn toegevoegd
die een betere ambiance bieden. En
de akkomodatie in de badplaats is in
zijn ogen zo slecht dat het circuit niet
meer voldoet aan de eisen die aan de
formule 1-racerij mag worden

HERVORMDE KERK
zondag 22 december a.s.:
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen

gesteld. Eigenlijk is het betonnen lint
in de duinen, waar vooral de vvd zich
zo druk over heeft gemaakt, alleen
nog goed geweest voor Ecclestone
om tv-rechten in de wacht te slepen.
Ten koste van het aantal toeschouwers die torenhoge toegangsprijzen moesten neertellen. Het zgn.
kontrakt tussen (voorheen) Cenav en
Ecclestone waarbij de laatste voor
een reeks van jaren Grand Prix's zou
garanderen, is dan ook nooit ondertekend, zoals circuitvoorlichter
Buwalda onlangs mocht meedelen.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
zaterdag 21 december a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang,
zondag 22 december a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
St. Caeciliakoor
GEREFORMEERDE KERK
zondag 10 februarra.s.:
10.00 uur: Dr. M.E. Brinkman.

belangrijke adressen
14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatieburo vw
(023)
242212 Automobielbedrijf
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Het wegvallen van de Grand Prix
geeft nog een ander dilemma. Het
opwerpen van peperdure geluidswallen wordt in dat geval immers
overbodig. Zonder die voorzieningen
komt de Grand Prix echter nooit
meer terug. Zekerheid over het doorgaan van de Grand Prix in later jaren
is afhankelijk van Ecclestone. En dat
was nu juist wat men -door ervaring
minder stom geworden- te allen tijde
wilde voorkomen. De gedwongen
keuze tussen bungalowpark en circuit
komt steeds dichterbij.

Vuurwerk
Naar aanleiding van de nieuwe bepalingen omtrent de verkoop en het
afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling, zijn thans de
navolgende bepalingen van kracht:
Verkoop van vuurwerk:
'verkoop is niet toegestaan aan personen die de leeftijd van 16 jaar nog
niet hebben bereikt.
Verkoop is alleen toegestaan op:
30 december tussen 08.00 en 22.00
uur; 31 december na 08.00 uur; 1
januari voor 02.00 uur.
Bij zich hebben van vuurwerk:
het bij zich hebben van vuurwerk
mag alleen op dagen en tijden
waarop verkoop en gebruik van vuurwerk is toegestaan.
Gebruik van vuurwerk:
het gebruik van vuurwerk is toegestaan op dagen en tijden dat verkoop
van vuurwerk is toegestaand.
Overigens is het voortdurend
verboden vuurwerk te Bezigen aan
de openbare weg of op voor het
publiek toegankelijke plaatsen, indien
zulks gevaar, schade of overlast kan
veroorzaken.
In alle gevallen is alleen goedgekeurd vuurwerk toegestaan.

DUURT
LEVEN
LANG.

Diabetes (suikerziekte)
laatje nooit meerlos. De wetenschap is er nog steeds niet in
geslaagd deze volksziekte uit
te bannen, ledereen kan het
krijgen, van jong tot oud.
Steun dat wetenschappelijk onderzoek, steun het
Diabetes Fonds Nederland!

POSTGIR05766
T.N.V.DFN, AMERSFOORT.
NATIONALE DiABETESWEEK
11T/M17NOVEMBER1985.

medische dienst

wie gaat doormanhuizen bouwen
Wie mag 28 eengezinshuizen in de
premiekoopsfeer bouwen op het terrein van de voormalige Karel
Doormanschool? Die vraag hield eergisteren de raad langdurig bezig.
Keer op keer is het dorpsbestuur met
voorstellen gekomen om de firma
Slokker die ook aan de van Lennepweg goed werk verrichtte met haar
Spaarhuizen, de eer te gunnen. Maar
steeds feller is het verzet geworden
tegen dat plan, dat in feite uitsluitend
door burgemeester Machielsen verdedigd wordt. En wel met hand en
tand. Vandaar dat de magistraat
woensdag zeer geprikkeld reageerde
op de kritiek uit de raad die het Slokker-alleenrecht betwistte.
Cda-er Ingwersen liet een schoolbord
aanrukken om het Megaronhuis van
de firma Nelissen aan te prijzen. Die
huizen zijn het stokpaardje van
woningkorporatie Emm, die zich
daarmee voor het eerst op de premiekoopsektor zou werpen. Volgens
Ingwersen kwam het Megaronhuis
(extra geïsoleerd)zowel naar koop-als
woonlasten voordeliger uit. Kleiner
was de woning wel, maar dat was te
wijten aan de lagere dakkonstruktie,
bewust gekozen om de aan te leggen
tuintjes tussen van Alphenstraat en
Mezgerstraat ook enig zonlicht te
gunnen. Eerdere cijfermatige vergelijkingen tussen Slokker en Emm,
opgesteld door de gemeente,
noemde de cda-er een 'oneerlijke
voorstelling van zaken'. Omdat verkeerde woningtypen met elkaar
vergeleken waren, binnen-en
buitenmaten door elkaar gehusseld,
gasgebruik niet gerelateerd was aan
het kustklimaat.
Ook PvdA en d'66 eisten daarop een
onafhankelijk onderzoek. Toen
bovendien de voormalige koalitiepartners Gielen, Jongsma c.s. een
openbare inschrijving voor huizenbouwers vroegen bleef Machielsen
gepikeerd achter met steun van
slechts 5 wd-ers. Bakzeil halen
moest hij ook nog eens bij een ander
punt, de toekomstige inschrijving van
koopkandidaten. De portefeuillehou-

der wilde dat vrij laten om eventueel
achteraf nadere kriteria op te nemen
voor wie wel en wie niet in aanmerking kwam. Daar voelden de opponenten niets voor. Gezien de te verwachten grote belangstelling, heeft
het geen zin talloze burgers blij te
maken met een dode mus, zoals
pvda-er Toonen het formuleerde.

Ten einde raad verwees de burgemeester voor een vervolg van de
twist naar een aanstaande kommissiebijeenkomst. Hij verloor zijn
geduld met de weerspannigen net
niet. Maar dat was ook omgekeerd
het geval.

ZUSTERDIENST
voor informatie over de dienstdoende
wijkverpleegkundige ttl.023 - 313233.
APOTHEEK
Zandvoortse Apotheek, H.B.A.
Mulder, tel. 13185

algem. beschouwingen
vielen in 't water
Na het spektakel van wethouderskrisis
nummer drie deden de -vooraf geschreven- algemene beschouwingen van de
diverse frakties af en toe wel heel komies
aan. Bij de lof voor het kollegebeleid
van vvd, inspraak nu en onafhankelijke
woordvoerder Jongsma { 'Er is toch veel
goeds tot stand gekomen in de afgelopen
jaren')kon men de ogen alleen met een

DOKTOREN
Inlichtingen over de zondapdienst
worden verstrekt vit het telefoonnummer van uw huisarts.

uiterste inspanning drooghouden. En
dat van oppositiezijde de messen nog
eens werden gewet was geheel naar verwachting maar deed niet veel meer ter
zake. Een kort overzicht van dit verplichte politieke nummer willen we de
lezers a.s. dinsdag evenwel toch niet onthouden.

groeten uit zaïidvoort

adviesdiensten
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis.Louis Davidsstr.
Ie en 3e woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur. Kosteloos advies.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Noorderstraat 1, tel. 13459.
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en
op maandag van 19.00 - 20.00 uur.
KfllSISCÊNTRUM
geeft direkt hulp bij akute problemen.
Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon
023 - 25 61 98.

'Oudere Zandvoorters
kan men geen groter
plezier doen dan met
het tonen van de vooroorlogse Noordboulevard' schreef de koerant
enige weken geleden.
Daarom speciaal voor
hen vandaag een ansichtkaart van de Boulevard
de Favauge in de dertiger jaren.

sport in t kort
ZANDVOORT '75 GELIJK TEGEN
LEIDER AMSTELVEEN
Tweemaal een achterstand inlopen tegen
koploper Amstelveen mag een knappe
prestatie heten. Voor die stunt zorgde
Zandvoort '75 j.l. zaterdag op eigen
terrein en een gedeelde derde plaats op
de ranglijst was het verdiende resultaat.
Na tien minuten braken de gasten de
skore open, maar kort daarop maakte
Wim Keur weer gelijk: 1-1. Nog in de
eerste helft nam Amstelveen weer de
leiding en behield die tot tien minuten
voor het eindsignaal. Toen was het Rob
Gansner, die het overwicht van Z'75
verdiend uitdrukte in de gelijkmaker: 2-2.
De stand aan de kop is nu: Aalsmeer
12-18, Amstelveen 11-17, Zandvoort '75
12-16, Halfweg 12-16.
TZB RUKT OP NAAR TWEEDE
PLAATS
v
De uitwedstrijd tegen De Meer heeft The
Zandvoort Boys zondag een nuttige 2-3
overwinning opgeleverd. Voor de rust
zorgde Marcel Cabri met twee treffe'rs al
voor een 0-2 voorsprong. De thuisklub
liep in tot 1-2 , maar Hans Deelstra skoorde een derde treffer voor de Zandvoorters.
De Meer vocht verbeten terug en kwam
nog tot 2-3, maar daar bleef het bij.
De stand aan de kop is hier: CBS 13-24,
TZB 13-15, Spaarnestad, Alliance en EHS
ieder 13-14.

nieuws
kort & klein
• Op het levensgevaarlijke kruispunt
Bentveldweg- Zandvoortselaan heeft
vorige week alweer een ongeluk plaatsgevonden. Een 14-jarige jongen werd
bij het oversteken geschept door het
automobiel van een plaatsgenoot. Hij
mocht blij zijn daarbij alleen zijn linkerarm gebroken te hebben. Door de uitwijkmanoeuvre van de wagenbestuurder
volgde nog een frontale botsing met een
tegenligger. Dechauffeuse daarvan kreeg
enig letsel aan armen en benen. De
auto's werden zwaar beschadigd.
• Dat alleenstaande bejaarden soms
onbekend en onbemind aan hun lot worden overgelaten is deze week uitgebreid
in het landelijk nieuws geweest. Een*
wijkbejaardenverzorgster die onlangs
geen gehoor kresg bij een woning aan de
Kostverlorenstraat,aarzelde geen moment
en schakelde de politie in. Deze ging met
een breekijzer de voordeur te lijf. De
84-jarige bewoonster van het huis bleek
op bed te liggen, tilde haar hoofd op en
kon niet anders melden dan dat ze een
vaste slaapster was.

Vereniging Federatieve Vrouwenraad
Zandvoort

ZVM-HANDBALLERS WEER OP
SCHOT:11-17
Tegen de AOW waren de handballers van
Zandvoortmeeuwen weer eens flink op
schot. Na een snelle 0-5 voorsprong was
het bij rust al 5-11 in deze uitwedstrijd.
Daarna ging het skoren moeilijker, maar
aan de andere kant was keeper Pieter
Trommel in vorm,zodat de zege niet in
gevaar kwam. Die werd uiteindelijk verdiend bepaald op 11-17. Skore ZVM:
Wim Brugman 6, Djurre Boukes 5, Joost
Berkhout, Dirk Berhout, Henk Laurier,
Hans Moll, Ronald Vos en Jos Dekker
ieder 1.

wereld
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nederkmd
Er schijnen
mensen te zijn,
die zeggen dat
de natuur hen ter
harte gaat, maar
die nog steeds
geen donateur
zijn van het
Wereld Natuur
Fonds.
.Begrijpt u dat?
Bel of schrijf:

Badminton

Afgelopen weekeinde was voor BC
lotus zeer suksesvol. De 2 landelijk
uitkomende teams 1 en 2 behaalden
resp. een overwinning en een zeer
verdienstelijk gelijkspel tegen de
koploper.
De uitslagen:
Heemskerk 1 - Lotus 1 : 3—5
Merenwiek 1 - Lotus 2 : 4—4
Keizer Otto 2 - Lotus 3 : 3—5
Nieuw Vennep 2 - Lotus 4 : 4—4
Velsen 7 - Lotus 5 : 4—4
Keizer Otto 3 - Lotus 6 : 7 — 1
Nieuw Vennep 4 - Lotus 7 : 4—4
Haarlem 10 - Lotus 8 : 3—5
Nieuw Vennep 5 - Lotus 9 : 4—4
v Zijderveld H - Lotus H1 : 8-0
Slotermeer B-1 - Lotus B1 : 6—2
Almere Haven C1 - Lotus C1 : 8—0

Programma:
Aanvang 09.30 uur. Lotus 7 - Haarlem 9, Lotus 8 - Spaarnestad 3, Lotus
9 - DSVK 2, Lotus H-1 - Almere Haven H2, Lotus A1 - Duinwijck A3,
Lotus B2 - Heemstede B1, Lotus C1
-Blaricum C1.
Aanvang 13.00 uur: Lotus 1 - Eridos
2, Lotus 2 - v. Zijderveld 13, Lotus 3
- Hilversum 4, Lotus 4 - Haarlem 6,
Lotus 5 - Meentmeppers 1, Lotus 6
- Amsterdam 4

1MNESTY
Um
giro
454000

wereld
uaniiir
foiids.
nederlsniil

3. Naaien.
12 lessen voor f 75,00; op maandag- en dinsdagavond onder leiding
van mevrouw Deesker; op dinsdag- en woensdagochtend, woensdagavond, donderdagmiddag en donderdagavond onder leiding
van mevrouw Ovaa.
Aanvang respectievelijk 6, 7, 8,9 januari 1986.
4. Mensendieck/gymnastiek.
10 lessen voorf 65,00, dinsdagmiddag 15.00 -16.00 uur.
Aanvangend 7 januari 1986.
Door beter spiergebruik klachten voorkomen, onder leiding van Annemiek Smit.
Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij minimum deelname van
tien personen.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tolweg 10.

Aanmelden vanaf 30 december na 19.00 uur: telefoonnr. 1 5551.
U wordt verzocht het lesgeld bij de eerste les contant te betalen.
Het ligt in ons voornemen in september te starten met een cursus
kantklossen.

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel. 03404-22164

DOEN OF LATEN?
KIES ZELF UIT 100 NIEUWE CURSUSSEN.
DEZE WINTER OOK IN ZANDVOORT
cursussen voor stoelen matten, talen, fotografie,
schilderen, plexiglas, metselen en sterren en
stenen en nog veel meer.
Nederlandse taal spreken, lezen en schrijven,
ook voor buitenlanders.
OPEN DAG
Kamperstraat 37
Haarlem

v.d.Werff
mijn bikker
sinds 1746
Gatthuisplein 3
en winkelcentrum
Nieuw Noord
Tel. 12129

• Tot 11 januari laat de Fotokring
Zandvoort weer werk zien in de openbare bibliotheek. Een bezoek aan de
ekspositie 'Kijken en Zien '8'5' kan zeker
aangeraden worden.

- gratis toegang zaterdag 21 december van 11 tot 5 uur
zondag 22 december van 1 tot 5 uur
m.m.v. Little Sunny Day e.v.a.
Kom langs of bel op: 023-313726 of 327838
voor gratis programmaboekje. Nieuwe cursussen
beginnen in januari en september. Inschrijven
vanaf 21 december a.s.

SUPfR W?

e Afschaffing van de hondenbelasting
en kostendekkende maatregelen om
aan de vervuiling door de loslopende
fauna een eind te maken, staan op het
programma van de Zandvoortse antihondenbelastingpartij(in oprichting).
Animator J. Overpelt heeft ideeën over
een hondencirkulatie-plan, uitlaatplaatsen en hondenwandelkaart.(soort toe ristenbelasting voor niet-autochtone
viervoeters). Informatie geeft voorlopig
mevrouw G. Busch, postbus 161,
2040 AD. Alhier of p.a. Celsiusstraat
204.
• De zondagsschool houdt een kerstviering op 26 december om 16.00 uur
in de hervormde kerk en hoopt op de
deelname van veel kinderen.

2. Cursus sieraden maken.
6 lessen voorf 40,00; donderdagochtend 09.00 uur, aanvangend 16
januari 1986.
Het geheel onder leiding van mevrouw Cl. v.d. Bos-Logman.

Lestijden: 'smorgens van 09.00-11.30 uur/ 's middags van 13.30-16.00
uur/ 's avonds van 19.30-22.00 uur.

Zondag 22-12-'85 spelen alle teams
thuis in de Pellikaanhal.

steun,
ons werk

.

1. Spreken in het openbaar.
6 lessen voor f 35,00; maandagmiddag 13.30 uur, aanvangend 17
februari 1986.
Het doel van de cursus is het overwinnen van spreekangst, voor
dames die graag wat meer in de openbaarheid treden en daarvoor
de moed nog missen.
In de cursus zal met name aandacht worden besteed aan het improviseren, groepsbespreking, eenvoudige vergadering en discussie.
Het geheel staat onder leiding van mevrouw Aafje van Gestel-Visser,
docente expressie, woord en gebaar.

een auto.
Wonde
Officieel Dealer

RENAULT

r

DE SUPER 5 IN
'" UITVOERING
MOET U ZIEN i

Zandvoortse Auto CM^^

Autobedrijf RINKO Curiestraat 8 tel. 02507 -133 60 showroom
NU TOT 1 - 1 - 1986 F 2000,-- EXTRA VOOR UW INRUILAUTO, BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE RENAULT.

FORD SIERRA

FORD SCORPIO

Stijlvol, zuinig, ruim en nog steeds de meest
opzienbarende auto in z'n klasse.

FORD FIESTA
Groot in prestaties, zuinig in verbruik,
gul met ruimte.

De eerste auto in deze klasse die standaard met
een elektronisch geregeld Anti Blokkeer Systeem
(ABS) is uitgerust.

FORD ESCORT
Sportief, dynamisch, zuinig en snel.

FORD ORION

Ruimte bij de vleet, zit als een vorst, rijdt als
een trein.

Zandvoortse Auto Centrum Nieuw-Noord Autobedrijf J. Jongsma Curiestraat 8
tel. 02507 -133 60 showroom tel. 02507 -123 23 werkplaats
HOTEL - BAR - RESTAURANT

Hogeweg 19
ZANDVOORT
Tel.02507-1 7223

brengt u
SFEERVOLLE KERSTDINERS
Kerstdiner no. 1
Champagne crème glacé
Soup du Boeuf
Varkenshaas, champignon froomsaus
Dame B/anche
Café a vee liqueur
f 39.50
Kerstmenu n o. 2
Champagne crème glacé
Soup du potage
Tournedos Stroganoff
Pêche Me/ba
Café ave c liqueur

f 42.50
Kinderkerstmenu f 17.50
Gaarne reserveren, tel. 02507 - 1 72 23

Ejnm

WONINGBOUWVERENIGING
eendracht maakt macht

Via deze advertentie willen wij het volgende onder de aandacht van de leden en de huurders
brengen:
Als gevolg van de arbeidsduurverkortende bepalingen, die in de CAO voor personeel in dienst
van woningcorporaties zijn opgenomen, heeft
het bestuur vrijdag 27 december 1985 aangewezen als vrije dag voor het gehele personeel
van de vereniging.

wordt donateur

van
GREENPEACE
maak minimaal
ƒ 10,(één tientje)
over op giro

39.555.30
Greenpeace
Nederland
Amsterdam

Je denkt
toch niet
dat iemand
naar ze
luistert...
...ofwel

DIENSTVAN PUBLIEKE WERKEN
WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL EN GROFVUIL
In verband met de komendefeestdagen is hetophalen van huis- en grofvuil
als volgt geregeld:
- Huisvuil in dedonderdagwijk wordt opgehaald op vrijdag 27 december
1985.
- Grofvuil in de vrijdagwijk (4e woensdag van de maand) wordt opgehaald
op vrijdag 27 december (tegelijk met het huisvuil).
- Grofvuil in de maandagwijk (1 e woensdag van de maand) wordt opgehaald op woensdag 8 januari 1986.
De directeur, ing. N. Wertheim.

Weekmarkt
In plaats van woensdag 25 december 1985 zal de weekmarkt op
dinsdag 24 december
tussen 09.00 en 14.00 uur gehouden worden.
De markt op woensdag 1 januari 1986 zal geen doorgang vinden.

Aangevraagde bouwvergunningen
156B85 Schuitengat 3/5
- verbouw woningen
157B85 Wikkelaan 16
- bouw tuinhuisje
Men kan deze aanvragen inzien bij de-afdeling Bouw- en Woningtoezicht op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens voormelde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling
worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder is het mogelij k dat er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is.

Verleende bouwvergunningen
130B85 Tolweg 18
- veranderen winkelpui
147B85 Swaluëstraat 11
- dakkapel
153B85 Van Speijkstraat 20 - vervangen/vergroten berging
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de Wet Arob binnen 30 dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
20 december 1985

; TOCH EENS ÖPSCHRUVErj

AMNESTY
iNTERNATIONAL
POSTGIRO

Het kantoor en de werkplaatsen zullen die dag
gesloten zijn.
t
Voor urgente reparaties of storingen kunt u ons
telefoonnummer 1 77 41 draaien; via een
telefoonbeantwoorder verneemt u dan hoe u
verder moet handelen.

454000
020-847905

^•iSjAAj»

NATIONAAL
ri REVALIDATIE
1985I FONDS

bankrekening: 70. 70. 70.554
jubileum-infolijn: 020-326272
Postbus 323, 3500 AH Utrecht

DB jubileum-pakketten kunt u ook kopen bij de erkende tuincentr»,
aangesloten bij de NVT, herkenbaar aan hnt aktie-spando«k.

l

dinsdag 24 december 1985

85e jaargang no 98

nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags
redaktie en administratie, postbus 151 / 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1.2135 / uitgave: zandvoortse koerant b.v.
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven (0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per halt jaar, (37.50 per post

politieke eruptie maakte van
algem. beschouwingen losse

'S;:K'i^»^7^S*:^K;'S^;.:tS^;*«rtte

Dat de algemene beschouwingen,
die de politieke partijen vorige week
in de algehele bestuurlijke chaos
afstaken, als losse flodders over de
hoofden van raadsleden en toeschouwers neerdwarreiden, viel te
verwachten.
Dat was overigens niet alleen aan alle
kommotie rond het aftreden van wéthouder Flieringa te wijten. Ook naar
inhoud konden de beschouwingen
niet als hoogvliegers gekenschetst
worden. De wd gaf een opsomming
van alle goeds dat in de laatste jaren
ten gunste van de bevolking was
bereikt. Maar voor een nieuwe lente
en een nieuw geluid hoefde men niet
bij de liberalen aan te kloppen, toekomstscenario's trof men er niet aan.
Dat kon niet gezegd worden van de
(voormalige) koalitiepartner inspraak
nu. Daar nog wensen te over. Zoals
het hardnekkige plan om een deel
van de gaswinsten voor het jeugdwerk te bestemmen (een beroepskracht). En o.a. kónkrete suggesties
om vervuiling en vandalisme tegen te
gaan.
De pvda zag er helemaal vanaf eigen
ideeën voor beleid op tafel te ieggen.
Dat heeft bijna 4 jaar lang geen zin
gehad, zo was de teneur, alle alternatieven verdwenen bij voorbaat in de
prullenmand, waren aan dovemansoren besteed. De pvda beperkte zich,
als dat het goede woord is, tot een
bitter relaas van gekonkel en wanbeleid, van wethouderlijk ritselen en
regelen, hypokrisie en kiezersbedrog.
Met maar één konklusie: 'wij zullen
de kiezers duidelijk maken dat de
pvda onder demokraties bestuur iets
anders verstaat'.
Het cda was er korter over. De partij
had het over een zwarte bladzij in de
historie van de zandvoortse politiek.
Het uitvechten van persoonlijke
vetes, het verdoen van tijd en geld
door redetwisten over onbenulligheden, de verdeeldheid in b en w, het
voldeed niet aan het kredo van de
christendemokraten: Samen Verantwoordelijk. De toekomst van het dorp
werd niet blijmoedig tegemoet
gezien. Financiële kalamiteiten
liggen op de loer, menen de cda-ers
(kasino, circuit, effluent, VAM) en
daar zou men zich door de vorming
van ekstra reserves meer rekenschap
van dienen te geven.
D'66 was van tevoren al tot de slotsom gekomen dat de algemene
beschouwingen onderde huidige
omstandigheden nauwelijks zin
hadden. De eenmansfraktie sprak
van een ontluistering van de politiek
en een volslagen echec van de (zoals
bleek) broze koalitie. De uitslag van
de komende verkiezingen zal het
nodige evenwicht in de gemeente
moeten terugbrengen 'want er is
waarachtig wel méér te doen dan
elkaar in de haren te zitten'.

iedereen leest
de krant
altyd en overal

e Zoals gebruikelijk zullen er kort na
nieuwjaar kerstboomverbrandingen
plaatsvinden op het strand voor de
rotonde en aan de Kam.On nesstraat
in noord. Op vrijdag 3 januari om
19.30 uur gaat het versleten dennegroen in de fik. Evenals vorige jaren
is er een loterij aan verbonden voor
de jeugd. Kinderen die op de dag zelf
vanaf 12.00 uur kerstbomen aanvoeren ontvangen per eksemplaar een
lot. Op de winnende getallen die
maandag 6 januari worden bekend
gemaakt zijn 3 vw~bonnen van
resp. f 40,-, f 30,~ en f 20,- te verdienen alsmede 97 prijzen van f 5,-.
Af te halen vanaf woensdag 8 januari
op het kantoor van publieke werken,
Raadhuisplein 4.

De onafhankelijk liberalen onder
leiding van Jongsma gingen nog
eens uitgebreid toelichten hoe
zegenrijk het beleid van het kollege
was geweest. De woordvoerder van
de drie dissidenten kon het daarbij
niet nalaten her e.; der in zijn betoog
de burgemeester als tiorpsbóoswfc'ht
aan te wijzen, gaf verder zichzelf en
zijn voormalige kollega's 'een tien
met een griffel' en tooide zich nog
eens met het versleten circuit-

hoedje. Jansen van Gemeentebelangen tenslotte maakte geen
woorden vuil aan alle politieke perikelen en liep droog en zakelijk langs
alle begrotingsposten. Zonder uit te
glijden, maar ook zonder enige vermeldenswaardige vondst. En dat
allemaal onder het motto 'Als
Zandvoort je lief is'.
Dat motto oogt zeer aantrekkelijk en
de koerant zou het graag willen

zvrn gaf 2 punten weg
aan tegenstander !sw
Vlak voor de winterstop - er staat
alleen nog een inhaalduel op het programma - heeft Zandvoortmeeuwen
twee punten laten liggen bij tegenstander LSW.
In een eerdere wedstrijd walsten de
zandvoorters met groot gemak over
deze klup heen. In de badplaats werd
het destijds 5-1. Afgelopen zondag
nam LSW revanche door met 2—0
op eigen terrein verdiend te winnen.
In het ZVM-team ontbrak Chris Jongbloed (vakantie) en Bert Leijenhorst
(hersenschudding). Van der Zeijs
keerde terug in de basisopstelling en
Frans Post opereerde weer als laatste
man. De defensies speelden een
overheersende rol, de aanvallers van
beide zijden konden niet imponeren.
De thuisklup probeerde het met
lange ballen over de vleugels, maar
had van de afwerking geen kaas gegeten. Al moest ZVM-doelman Visser
bij een doorbraak eenmaal reddend
optreden. De ZVM-spitsen kwamen
er tegen de LSVV-verdediging niet
aan te pas. Twee minuten voor het
rustsignaal bracht Dick Vennik de
gastheren op voorsprong 1 -0.
ZVM zag na de pauze geen kans die
tegenvaller te verwerken. Aanvalspogingen strandden voor het doel
van de rivalen en in de 16e minuut
nam de thuisklup definitief afstand
door - opnieuw - Vennik, 2—0. Ipenburg en Schoorl moesten daarop het
veld ruimen voor de vorige week zo
suksesvolle A-junior Wim Paap en
Ivar Steen. Dat bracht meer vaart in
het spel en LSW kreeg het nu en

dan zwaar te verduren, maar treffers
bleven uit. Zelfs laatste man Frans
Post rukte op in een alles of niets
poging de bakens te verzetten. LSW
gaf geen krimp en veroverde beide
punten.
Op 5 januari speelt ZVM in Volendam
het inhaalduel tegen de klup van die
naam. De stand op de ranglijst ziet er
nu als volgt uit:
Derde Klasse A
SVW'27
13-18
Volendam
12-17
Alcm.Vitr
13-16
LSW
13-15
Zandvoortm. 12-13
HSV
13-13
WGW
13-13
DTS
13-12
De Valken
13-12
W.Frisia
13-12
KGB
13-8
SRC
13- 5

Dec.

H.W.

L.W.

25
26
27
28
29
30
31

02.03
02.41
03.16
03.56
04.42
05.19
06.01

10.01
10.39
11.15
11.15

H.W.

14444 Politie (alleen noodgevallen)
12000 Brandmeldingen
13043 Politie
14841 Gemeentesekretarie
17947 Informatiebord vvv
(023) 242212Automobielbedriif
Flinterman, Zandvoortselaan
365, Bentveld.
12323 Rinko autotechniek, werkplaats
en magazijn
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe
en gebruikte Renaults
12135 Zandvoortse Koerant b.v.
Achterweg 1.

Vrijwillige Hulpverlening

17373
SOMS praat ja met een
vreemde wat gemakkellj-

<cer over dingen die Je
dwars zitten.

e> Ook sociëteit Duysterghast geeft
een receptie. Op de avond van 4
januari wordt dan tevens de Tafel van
Verdienste uitgereikt die in vorige
jaren ten deel viel aan illusteren als
Bouwes, Zr. Bokma, Roy Schuiten,
Zr. de Beer, Wim de Buyzer, Wim
Buchel en aan een keur van organisaties als Rekreade, ZRB, politie,
brandweer en KNZHRM. Wie dit jaar
de uitverkorene zal zijn, is nog een
verrassing.

Op 14 januari a.s. zal in een ekstra
raadsbijoenkomst beslist worden wie
de opengevallen plaatsten?) in het
dagelijks dorpsbestuur gaat (of gaan)
innemen. Tot die tijd blijft eks-wethouder Flieringa die vorige week
dinsdag na een motie van
wantrouwen zijn ontslag aanbod, op
het raadhuis de zaken waarnemen,
zoals de gemeentewet voorschrijft.
De landelijke politieke partijen in de
badplaats, vvd, pvda, cda en d'66,
beraden zich intern én onderling over
de opvolging.

lezer opgelet
L.W.

14.15 22.16
14.55 22.55
15.31 23.31
16.11 00.10

12.42

16.50 00.49

13.20
14.01

17.32 01.30
18.13 02.13

Springtij 29 december

onderstrepen. Het verwijst immers
naar grote saamhorigheid in het
algemeen belang. Naar goede
bedoelingen. Naar genoeglijk spelletjes doen rond de dorpstafel. Naar de
mantel der liefde. En dat stemt vredig
met de kerst in het vooruitzicht. Maar
we zijn bang dat dat jasje na de feestdagen al meteen aan een wasbeurt
•:oe is en vervolgens sterk
geKrompen zal blijken.

a De raadskommissie voor maatschappelijk welzijn van 7 januari a.s.
is een dag vervroegd. De openbare
bijeenkomst begint maandag 6
januari om 20.00 uur in de kommissiekamer van het gemeentehuis,
o Burgemeester en wethouders van
Zandvoort (van die laatste zijn er niet
veel meer) zullen de burgerij en de
vertegenwoordigers van plaatselijke
verenigingen met genoegen ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie ten
raadhuize, vrijdag 3 januari om 19.00
uur.

in verband met de komende feestdagen
1e en 2e kerstdag en oud en nieuw,
verschijnt het eerstvolgende nummer
van de koerant op vrijdag 3 januari a.s.

volkskerstzang in h.v. kerk
was best een applaus waard
De volkskerstzang belooft in Zandvoort een traditie te worden.
Net als verleden jaar was de hervormde kerk zondagmiddag tot de
laatste plaats bezet toen de leden van
het Christelijk Gemengd Koor
'Heemstede' zich op het podium, en
die van het Zandvoorts Mannenkoor
zich op de orgelgalerij installeerden.
Een stampvolle kerk, die van zichzelf al een uitstekende akkoestiek
heeft, inspireert tot enthousiast
samenzingen van bekende kerstliederen, zeker wanneer die begeleid

De sopraan Christine Wouters had
een belangrijk aandeel in het muzikale gebeuren door de wijze waarop ze
solistiese medewerking verleende
aan de koorzang, maar bovenal door
een prachtig vertolkt 'How beautiful
are the feet' uit The Messiah' van
Handel en het wiegelied 'Sleep, little
son' uit de engelse kantate 'Bethlehem', tijdens welk nummer heel toepasselijk een in de kerk aanwezige
baby zich even liet horen.
De Heemsteedse vocalisten zongen
onder leiding van hun dirigent Gerard
Stolk een tweetal kerstliederen met

orgelbegeleiding van Michiel Jansen
terwijl Dico van Putten zijn mannen
a capella liet zingen. De liederen
waren het beluisteren meer dan
waard, evenals 'Deo Gloria' en 'Op
een nacht bij Bethlehem', door de
koren gezamenlijk uiterst muzikaal
ten gehore gebracht.
In tegenstelling tot verleden jaar was
de waardering van het publiek niet af
te meten aan applaus. Is de klok
teruggezet en huldigt men weer het
standpunt dat in de kerk niet
geapplaudisseerd mag worden?

DIREKÜE EN MEDEWERKERS
VAN REISBORO EN AUTOVERHÜOR ZANDVOORT
GROTE KROCHT 20
WENSEN (I PRETTIGE
FEESTDAGEN EN EEN
REISACHTIG 1986.
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Prettige kerstdagen
en een gelukkig
nieuwjaar
van Claudia, Ab,
Milan en Florian

l

mevr. Kraan-Meeth
worden door musici als organist
Michiel Jansen en trompettist Wim
Lekkerkerker. De samenzang werd
afgewisseld met schriftlezing en
deklamatie door Els Buitenhuis, die
naast het kerstevangelie overtuigend
het gedicht 'Blij kerstfeest, ook nu'
ten gehore bracht.

|neuws
!<E)rt'& klem

Vorige week dinsdag ontdekte een
strandbezoeker een schommelend
objekt tussen de golven dat veel weg
had van een boei. Bij nader onderzoek
bleek het inderdaad een verdwaalde
lichtboei te zijn, afgedreven uit de
vaargeul. Op verzoek van Rijkswaterstaat werd de boei uit zee 'gered'
door de zandvoortse politie. Met
behulp van de landrover en aanhangwagen wist zij het 700 kg wegende
gevaarte onder te brengen op de binnenplaats van het buro.

Omstreeks half december liet een
32-jarige Zandvoortse per abuis haar
handtas een nacht overblijven op een
plaatselijke school. De volgende ochtend was de geldinhoud uit haar tas
verdwenen. De vrouw deed aangifte
en hoorde een tijdje niets meer. Het
is niet bekend of de dief nachtmerries
aan zijn daad heeft overgehouden,
maar donderdag meldde hij zich vrijwillig aan het buro. Daar verklaarde
hij het geldbedrag weer aan de vrouw
te hebben teruggegeven.

o Vanaf vrijdagavond 10 januari valt
in het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein een bijzondere
tentoonstelling te bezichtigen. '25
Zandvoorters en hun nobby', onder
die noemer eksposeren plaatsgenoten hun schilderijen, tekeningen,
akwarellen, gedichten, batiks, borduurwerk, houtsnijwerk, poppen,
wandkleden, modelbouw, zilversmeedwerk, keramiek, touwwerk,
korsages, houtsculpturen, gipsen
beelden en brooddeegfiguren. Deelnemers zijn: J.Molenaar, A.Jansen,
L.Lensen, J.Bier, A.Gerritsen-Bodamer, R.Zwijgers, mevr. Andriesse,
mevr. Molenaar, D.Drommel, G.Brugman, H.AIIebes, J.Allebes, A.Koning,
M.KIoos-Paap, G.Groen, J.Hoogendijk, E.Bijlsma, G.Loogman, R.Boot,
R.de Haan, J.Longayroux, J.SijtsmaSchiller, A.Laan-v.d.Sommen,
E.Zeg waard.
De heer Ide M. Aukema zal op 10
januari om 20.00 uur een korte inleiding houden. De ekspositie duurt tot
3 februari.

vw krijgt in 1986
meer financiële armslag
Op initiatief van het cda krijgt de vvv
volgend jaar meer financiële armslag.
Een motie van christendemokraat
Ingwersen om de vw niet f 175.000,(kollegevoorstel) maar f 215.000,jaarlijks toe te kennen als subsidie en
dan maar meteen voor een reeks van
5 jaar achtereen werd van harte
ondersteund door de vvd-fraktie,
maar sneuvelde niettemin in het
raadsgezelschap. Een kompromis
echter, waarbij de vw in ieder geval
in 1986 op zo'n bedrag mag rekenen
werd ook door pvda en d'66 aanvaard.
De aanvankelijke motie die juist een
duidelijke regeling voor de middellange termijn beoogde, schoot bij die
oplossing haar doel voorbij. Volgens
Ingwersen kon het presentje van
f 40.000,- in de dorpskas gevonden
worden door de al eerder beloofde
eenmalige toeristiese injektie van
f 17.500,- te vermeerderen met
enkele tienduizenden die ekstra kontrole op belastingbetalers zou
opleveren.
Op de 3 onafhankelijke raadsleden
na die meer zagen in privatisering
van de lokale vw, waren de overige
frakties best bereid de organisatie
iets meer toe te stoppen dan het
kollegevoorstel aangaf. Maar er kon
geen sprake van zijn dat de gemeente zich daarop voor meerdere jaren
vastlegde. Pvda-er Toonen had er
grote moeite mee. Het is hier altijd
een praatje over geld geweest, zo zei
hij, de vw roept: geef ons meer geld
dan kunnen we meer doen. Maar de
vraag is nu juist niet een naar kwantiteit maar naar kwaliteit. Waarom funktioneert in Zandvoort de vvv onvoldoende, terwijl dat in andere plaatsen
met vaak minder geld wel kan? Als
we ons nu vastpinnen op 5 jaar
kunnen we een fundamentele
diskussie wel vergeten.

Die gedachtengang wera in meerderheid gevolgd. Alsof de nieuwe koalitie al gesmeed was, trokken de 4
grote partijen (wd, pvda, cda en d'66)
zich voor een kort beraad terug en
kwamen in roerende eensgezindheid
weerom. Ingwersen trok zijn motie in
('die heeft zijn nut gehad door dit
gesprek mogelijk te maken') en de
vw krijgt in '86 een injektie niet van
f 17.500,- maar van f 40.000,-.
Eenmalig in afwachting van doordacht beleid en te dekken door het
overschot op de gemeenterekening
van '84 aan te spreken.

omroeper

J.G. ANDERSOM
ARTS
afwezig tot 8 januari 1986
waarnemers:
Dr. Zwerver
Dr. Flieringa
Dr. Drenth

zandvoort 2000 wordt
nieuwe lokale partij
Plaatsgenoot H. van Ekeren, die er al
geruime tijd voor ijvert de politieke
erfenis van wijlen Jaap Koning
(gemeentebelangen) veilig te stellen
in een nieuwe plaatselijke partij -uit
onvrede met de koers van diens
opvolger Jansen- is er juist op tijd in
geslaagd zijn geesteskind officieel te
laten registreren.

ding verkiest en zich louter op het
dorpsgebeuren richt, zich middels
een perskonferentie presenteren en
haar doelstellingen bekend maken.

De reis naar Heerhugowaard heeft de
handballers van Zandvoortmeeuwen
de kleinst mogelijke nederlaag opgeleverd. Tegen KSV werd het na een
7-6 ruststand uiteindelijk 15-14.
ZVM kwam eerst wel op 0-3, maar
door matig verdedigen en veel gemiste
kansen door de geel-blauwen was het
al vrij snel 6-3 voor de thuisklub.
Tweemaal bewezen de Meeuwen hun
kapaciteiten door een forse achterstand vrijwel in te lopen. In de slotfase
werd het na 14-10 nog gelijk, maar
door twee-minuten-straffen en anderzijds het missen van strafworpen kwam

Dat is gebeurd onder de naam:
'Zandvoort 2000'. Een naam die,
zoals van Ekeren zegt, er op moet
duiden dat het niet om een ééndagsvlieg gaat, maar om een partij die
vaste voet aan de zandvoortse grond
denkt te krijgen en het oog op de
toekomst gericht houdt. Van Ekeren
en de zijnen zijn druk bezig een
programma op te stellen en de initiator wil er in dit stadium nog niet veel
over zeggen. Ook de namen van
eventuele raadskandidaten geeft hij
nog niet prijs. Begin januari, zo
belooft van Ekeren, zal de nieuwe
partij, die geen enkele landelijke bin-

zondag 29 december a.s.:
10.00 uur: Ds. L.J. Wolthuis, H'stede.
dinsdag 31 december a.s.
19.00 uur: oudjaarsdienst. Ds. J.A.
van Leeuwen.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
dinsdag 24 december a.s.:
24.00 uur: kerstnachtliturgie
woensdag 25 december, 1e kerstdag:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
St. Ceacilia kerkkoor.
15.00 uur: 'kindje wiegen' programma |
voor en door kinderen,
donderdag 26 december a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering metorgel en samenzang.

PROTESTANTENBOND
woensdag 25 december a.s.:
10.30 uur: kerstmis, ds. R. Gaaikema,
Haarlem.
zondag 29 december a.s.:
geen dienst

GEREFORMEERDE KERK
25 dec. 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman.
29 dec. 10.00 uur: A.P. de Graaf. IJmuiden en 19.30 uur dr. M.E. Brinkman. Kindernevendienst en crèche.

de verdiende gelijkmaker niet tot
stand.
Skore ZVM: Djurre Boukes 8, Wim
Brugman 4, Dirk Berkhout en Henk
Laurier ieder 1.

steun
ons werk

DARTS-AQUARIUS OP DREEF IN
KOMPETITIE
Door drie overwinningen in suksessie
heeft het debuterend darts-team van
Aquarius zich knap opgewerkt naar
de kopgroep van de 1e klasse.
De uitwedstrijd tegen Westerhout werd
met 5-4 gewonnen, in de thuiswedstrijden tegen Arrows en De Bluffers
werd dermate zuiver geworpen dat
beide duels uitliepen op een forse 8-1
zege.

HERVORMDE KERK
dinsdag 24 december a.s.:
23.00 uur: kerstnachtdienst, Ds. J.A.
van Leeuwen, mmv. herv.
kerkkoor.
woensdag 25 december a.s.:
10.00 uur: eerste kerstdag. Ds. J.A.
van Leeuwen, mmv. herv.
kerkkoor.

zaterdag 28 december a.s.:
19.00 uur: eucharistieviering met
orgel en samenzang
zondag 29 december a.s.:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
ST. Caeciliakoor
dinsdag 31 december a.s.:
19.00 uur: oudejaarsavond-dankdiens
woensdag 1 januari 1986:
10.30 uur: eucharistieviering mmv.
orgel en samenzang.

sport in 1 kort
MINIMAAL VERLIES VOOR
HANDBALLERS

kerkdiensten

Door de resultaten en de groei van de
vereniging wordt overwogen binnenkort een tweede team in te schrijven.
Liefhebbers van de darts-sport kunnen
informatie verkrijgen en oefenen op
vrijdag-, zaterdag- en zondagavond
van 20- uur af in Aquarius, Zeestraat
46.
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